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Realizări ale tineretului Bun venit
în întîmpinarea Festivalului

Cel de-al VII-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie de la Vie- 
na se apropie. In întîmpinarea a- 
cestui important eveniment inter
național, tinerii din țara noastră 
se străduiesc să obțină realizări tot 
mai frumoase în producție, în 
munca obștească, în activitatea cul
turală, artistică și sportivă.

PITEȘTI. — Aplicînd în munca 
lor inițiativele pentru obținerea de 
cit mai importante economii, tinerii 
din întreprinderile regiunii Pitești 
au realizat numai în primul trimes
tru al anului economii în valoare 
de 1-600.000 lei. Brigăzile de tine
ret de la uzina „Vasile Tudose“- 
Colibași și de la I.M.S.-Cîmpulung 
Aluscel au economisit, în aceeași 
perioadă, aproape 70 de tone da 
metal.

Muncind cu entuziasm pe șan-* 
tiere de construcții, la înfrumuse
țarea satelor și orașelor, în agri
cultură, circa 30.000 de tineri, din 
cele aproape 1.000 de brigăzi ute- 
niiste de muncă patriotică au efec
tuat lucrări în valoare de peste 
500 000 lei. Prin munca patriotică 
a tinerilor de la sate au fost re
date agriculturii, în primul trimes
tru al acestui an, 1.028 ha de teren.

GALAȚI- — Tinerii muncitori 
din regiunea Galați au economisit 
în cinstea festivalului 265 tone de 
metal. Printre numeroșii inovatori 
din această regiune se află și 530 
de tineri.

-.Cai urmare a aplicării în pre

ducție a metodelor înaintate de 
muncă, tineretul din industria re
giunii Galați au realizat în ultimul 
timp economii în valoare de a- 
proape 1-400-000 lei. S-au obținut, 
de asemenea, prin munca volunta
ră a brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică, peste 900.000 lei econo
mii. Tinerii din această regiune au 
colectat mai mult de 430 tone de 
fier vechi.

REGIUNEA AUTONOMĂ MA
GHIARĂ. — In activitatea pe care 
o desfășoară brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din această re
giune sînt antrenați peste 29.000 
de tineri romîni și maghiari. Nu
mai prin lucrările efectuate volun
tar de tinerii din satele regiunii 
s-au obținut economii de aproape 
350-000 lei.

La numeroase manifestări artis
tice desfășurate cu prilejul festiva
lurilor tineretului au participat pes
te 750 de formații artistice de ama
tori din care fac parte mai mult 
de 13-000 de tineri romîni și ma
ghiari.

PETROȘAN1. - In Valea Jiului 
sînt constituite pînă în prezent 
peste 60 de brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, din care fac 
parte mai mult de 2000 de tineri. 
Aceștia au efectuat mii de ore de 
muncă voluntară pe diferite șan
tiere de construcții, la colectarea 
fierului vechi, reparări de drumuri 
etc., realizînd economii de aproape 
1.000.000 lei.

Toată atenția
îngrijirii

Lucrările de îngrijire a culturi
lor continuă în întreaga țară.

Prașila l-a s-a efectuat în pro. 
porție de 70 la sută la sfecla de 
zahăr, 56 la sută la floarea.soare
lui, 25 la sută la cartofi și este 
în plină desfășurare la porumb. 
In majoritatea regiunilor a început 
și prașila a ll.a.

Ritmul

culturilor

solilor marelui 
popor chinez!

in care sînt executate

lucrările de îngrijire a culturilor 
nu este însă pretutindeni cel im. 
pus de condițiile climatice ale a- 
nului. Prașila l-a, mai ales, la 
sfecla de zahăr și floarea.soarelui 
trebuie să fie terminată ,1a această 
dată. Totuși sînt regiuni — ca 
lași, Bacău, Pitești, Galați, Su. 
ceava, Stalin și Cluj — unde au 
fost prășite suprafețe mici.

In condițiile unei mai slabe urni, 
dități a solului, lucrările de în
grijire a culturilor executate la 
vreme și repetate ori de cite ori 
este nevoie, au o mare importanță 
în asigurarea de recolte bune. De 
aceea este necesar să se termine 
In următoarele zile prașila l-a și 
să se treacă cu toate mijloacele 
la executarea praștiei a 11.a.

Unitățile agricole socialiste și 
îndeosebi cele cooperatiste care 
dețin cea mai mare parte din te. 
renurile cultivate în acest an cu 
culturi prășitoarei, trebuie să folo.
sească la prășit, alături de mij
loacele mecanizate, toate atelajele
proprii și brațele de muncă. Nu
mai prin terminarea grabnică și 
în condițiile agrotehnice corespun. 
zătoare a lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, munca depusă pentru 
însămînțarea în epoca optimă a 
tuturor culturilor nu va fi irosită 
și se vor asigura recolte bune.

Muncitorii de la secția Alba a 
gospodăriei agricole de stat Roșia, 
regiunea București, lucrează la 
intreț'nerea culturilor de varză 
t.i npurie, dovlecei etc. Pină in pre. 
zent, muncitorii acestei secții au 
vindut in piețele Capitalei 600 kg 
r dichi de lună, o tonă de salată 
și două tone de ceapă verde.

In fotografie: Muncitoarea Ele
na Gngore tratează culturile 
gum cole pentru a nu fi atacate 
dăunătoare.

(Agerprcs)

La invitația ministrului Forțelor 
Armate ale Republicii Populare 
Romine, general-colonel Leontin 
Sălăjan, rniine sosește in țara 
noastră o delegație militară a Re
publicii Populare Chineze, condusă 
de mareșalul Pin De-hqai, membru 
al Biroului Poliție/, al C-C. al 
Partidului Comunist Chinez, locții
tor al ppemierului Consiliului de 
Stat șî ministrul Apărării al R. P. 
Chineze.

Poporul romîn, militarii Forțelor 
noastre Armate urmăresc cu pro
fund interes munca și succesele 
strălucite pe care marele popor 
chinez de 650 de milioane le ob
ține in construirea socialismului, 
sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Chinez, în frunte 
cu tovarășul Mao Țze-dun. Marile 
succese in dezvoltarea industriei 
și agriculturii, pașii uriași cu care 
poporul chinez înaintează pe dru. 
mul socialismului sînt salutate cu 
sinceră bucurie de poporul romin. 
Poporul chinez urmează cu încre. 
dere Partidul Comunist Chinez, 
inspiratorul și organizatorul tutu, 
ror victoriilor sale. Victoriile mă. 
rețe obținute de. poporul frate 
chinez în marele salt din 
sînt victorii ale liniei generale de 
construire a socialismului, linie 
trasată de Partidul Comunist Chi
nez. Armata Populară Chineză de

1958

Eliberare care și.a cîștigat stima 
întregii omeniri datorita luptei 
sale eroice împotriva cotropitori, 
lor. apără cu vigilență nț" nea paș
nică a harnicului popor chinez.

Prietenia dintre poporul romîn 
și poporul chinez. își găsește o 
strălucită/ întruchipare în relațiile 
tot mai strînse de colaborare eco
nomică, politică; culturală, tehnico- 
științifică care unesc , popoarele 
noastre in uriașa, familie a lagăru
lui socialist, în frunte cu glorioasa 
Uniune Sovietică.

Vizita în țara noastră a delega
ției militare chineze constituie un 
nou prilej de manifestare a senti
mentelor puternice de prietenie 
dintre popoarele și armatele noastre 
frățești. Această prietenie este 
puternică, de nezdruncinat, pentru- 
că se întemeiază pe comunitatea 
de țeluri și interese a popoarelor 
noastre, strîns unite în marea fa
milie a popoarelor din lagărul 
socialist în fruntea cărora se 
află marea Uniune Sovietică.

Tineretul patriei noastre, mili
tarii Forțelor noastre Armate îm. 
preună cu întregul popor salută cu 
căldură și dragoste frățească dele, 
gația militară a R.P. Chineze în 
frunte cu. mareșalul Pîn De-huai, 
conducător de partid și de stat, și 
îi urează din toată inima bun venit 
pe pămîntul patriei noastre.

între 13 și 16 mai 1959 a avut loc la Tirana cea de-a Xl-a sesiune 
ordinară a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. La lucrările 
sesiunii au luat parte delegațiile tuturor țărilor participante la Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc. Delegațiile au fost conduse de : 
tov. Spiro Koleka, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Albania ; tov. R. Hristozov, membru în Biroul 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria ; tov. O. Si- 
munek, vicepreședinte al guvernului Republicii Cehoslovace; tov.
B. Leuschner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane ; tov. P. Jarosze>vicz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare Polone; tov. A. Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mine : iov. A. Apro, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare; tov. A. Kosîghin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. 
Ca observatori la lucrările sesiunii au participat reprezentanții Re
publicii Populare Chineze, Republicii Populare Democrate Coreene, 
Republicii Populare Mongole și Republicii Democrate Vietnam.

Sesiunea Consiliului a fost prezidată de tov. Spiro Koleka, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Albania, conducă
torul delegației Republicii Populare Albania.

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania 
și guvernului, sesiunea a fost salutată de tov. Mehmet Shehu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania.

Cea de-a Xl-a sesiune ordinară a Consiliului a coincis cu memo
rabila dată a celei de-a X-a aniversări a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La sesiune a fost ascultat raportul prezentat de se
cretarul Consiliului cu privire la cea de-a X-a aniversare a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, și a fost adoptată o hotărire 
corespunzătoare.

Sesiunea Consiliului a examinat rapoartele și propunerile prezen
tate de Comisiile permanente ale C.Â.E.R. în problemele relațiilor 
economice dintre țările membre ale Consiliului, probleme decurgînd 
din planurile de perspectivă de dezvoltare a economiei naționale sau 
din prevederile țărilor respective privind cele mai importante ramuri 
ale industriei pentru perioada pină în anul 1965.

Sesiunea a discutat problema sporirii cu precădere a resurselor 
de cărbune cocsificabil în țările europene de democrație populară. 
Țările europene de democrație populară prevăd sporirea cu 53,5 la 
sută a extracției de cărbune cocsificabil pînă în anul 1965 în condi
țiile creșterii globale a extracției de cărbune cu 21 la sută. Astfel, 
de pildă, se prevede ca extracția de cărbune cocsificabil să crească 
în Cehoslovacia de 1,6 ori, în Polonia de 1,5 ori. In Bulgaria 
extracția de cărbune cocsificabil va spori de cîteva ori. O atenție 
deosebită se acordă dezvoltării extracției mărcilor celor mai deficitare 
de cărbune cocsificabil a căror producție va spori aproximativ de 
1,9 ori. <

Lipsa de cărbune cocsificabil în decursul mai multor ani in anu
mite țări europene de democrație populară a creat o anumită preo
cupare în ce privește asigurarea necesităților siderurgiei și industriei 
chimice. înfăptuirea unor măsuri coordonate pentru dezvoltarea con
tinuă a industriei carbonifere în țările europene de democrație popu
lară, precum și livrările considerabile de cărbune cocsificabil pre
văzute din Uniunea Sovietică vor permite să se asigure necesitățile 
crescinde de cărbune cocsificabil ale țărilor respective.

Sesiunea a examinat problema sporirii producției de metale feroase 
și a dezvoltării bazei de materii prime a siderurgiei în țările 
europene de democrație populară. In anii 1959-1965 țările membre 
ale C.A.E.R. prevăd o creștere considerabilă a producției de fontă, 
oțel, laminate și țevi. In comparație cu anul 1958, producția de fontă 
in țările europene de democrație populară va spori în ansamblu în 
anul 1965 de 1,8 ori, de oțel și laminate de 1,7 ori, și de țevi de 
oțel — de aproape 1,9 ori.

Creșterea extracției de minereu de fier prevăzută de planul 
septenal al U.R.S.S. permite Uniunii Sovietice ca paralel cu asigu
rarea necesităților proprii să sporească aproape de două ori livră
rile de minereu de fier în țările europene de democrație populară. 
Această sporire a livrărilor, paralel cu dezvoltarea propriilor baze de 
minereu de fier, va crea pentru țările europene de democrație popu
lară posibilitatea de a-și asigura nivelul proiectat al producției de 
metale feroase.

La sporirea producției de metale feroase în țările membre ale
C. A.E.R. va contribui creșterea nivelului tehnicii în siderurgie prin
folosirea de noi procese tehnologice și prin punerea în funcțiune de 
agregate metalurgice mai puternice cu un înalt grad de mecanizare 
și automatizare. . .

Aceste țări acordă o mare atenție sporirii producției de tablă lami
nată și țevi, construirii de noi laminoare și laminoare de țevi de 
mare randament, ținîndu-se seama de specializarea producției și de 
schimbul dintre țările membre ale C.A.E.R. a diferitelor feluri de 
laminate și țevi coordonate la sesiunea a X-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

In cursul discutării problemelor privitoare la sporirea resurselor 
și a producției de metale neferoase, sesiunea a subliniat că țările 
europene de democrație populară, pe baza coordonării și unirii efor
turilor țărilor membre ale C.A.E.R. prevăd sporirea continuă a resur
selor și creșterea producției acestor metale. Se prevede, de asemenea, 
sporirea considerabilă a livrărilor de metale neferoase din Uniunea 
Sovietică.

Sesiunea a discutat propunerile privind unificarea sistemelor ener
getice ale țărilor membre ale Consiliului și livrarea reciprocă de 
energie electrică pentru o mai bună asigurare a necesităților țărilor 
europene de democrație populară.

In cursul anilor 1959-1964 se prevede să se construiască linii de 
legătură pentru transportul energiei electrice cu tensiunea de 220 kv. 
precum cu o tensiune și mai mare între sistemele energetice ale 
R.D.G., Poloniei, Cehoslovaciei și Ungariei; Romîniei și Ceho
slovaciei; Ungariei și sistemului energetic vest.ucrainean al U.R.S.S.: 
Poloniei și sistemului energetic Kaliningrad al U.R.S.S. In urma 
acestei măsuri se vor pune bazele unificării sistemului energetic al 
țărilor europene de democrație populară și a regiunilor vestice ale 
U.R.S.S.

Se studiază problema construirii de linii pentru transportul de 
energie electrică între Bulgaria și Romînia.

Unificarea a sistemelor energetice va permite să se asigure în mo
dul cel mai economic acoperirea necesităților crescînde de energie 
electrică în țările cu balanța energetică ’ deficitară prin livrări de 
energie electrică din alie țări și să se consolideze alimentarea țăriloi 
cu energie electrică pe seama ajutorării reciproce din capacitățile d« 
rezervă.

Se prevăd livgări considerabile de energie electrică din U.R.S.S 
în Ungaria. In acest scop se prevede dezvoltarea corespunzătoare 1 
sistemului energetic vesi-ucrainean. Se prevăd livrări considerabili 
de energie electrică din Romînia în Cehoslovacia pe baza construiri 
de termocentrale în Romînia prin eforturile comune ale celor doul 
țări.

Sesiunea a acordat o mare atenție examinării recomandărilor îr 
domeniul specializării și cooperării în producția unei serii d< 
produse ale industriei constructoare de mașini, elaborate de Comisii 
permanentă pentru colaborarea economică și tehnico-științifică în do 
meniul construcției de mașini. Sesiunea a aprobat recomandările Co- 
misiei cu privire la specializarea producției de utilaj pentru industrii 
minieră și de laminare, de mașini speciale pentru industria d< 
rulmenți, de utilaj pentru extracția petrolului și de mașini de încărcat

Ținînd seama de marea dezvoltare a industriei chimice prevăzutl 
de țările membre ale Consiliului și de necesitatea de a asigura, îr 
legătură cu aceasta, nevoile țărilor respective în ce privește utilaju 
chimic, sesiunea a aprobat de asemenea principala orientare în spe 
cializarea producției de utilaj chimic în țările membre ale C.A.E.R

Sesiunea a adoptat hotărirea în legătură cu profilarea producție 
țărilor respective pe anumite tipuri și grupuri de produși 
ale industriei constructoare de mașini, ceea ce creează condiții ma 
favorabile schimbului reciproc de produse specializate. Așa, de pildă 
s-a prevăzut că laminoarele cu profiluri mici vor fi produse mai ale: 
in R. D. Germană și Polonia, iar cele cu profiluri mari vor fi pro 
duse în special în U.R.S.S. și Cehoslovacia; laminoarele de trefila 
vor fi produse mai ales în Ungaria și R. D. Germană ; producția uti 
iajului de foraj și a instalațiilor pentru rafinarea petrolului și petro 
chimie se va dezvolta în Romînia și Uniunea Sovietică; excavatoan 
cu multe cupe destinate lucrărilor la suprafață vor fi produse îi 
R. D. Germană și în Cehoslovacia, iar excavatoare cu o singuri 
cupă vor fi produse în U.R.S.S.; producția de mașini-unelte special: 
de tipurile cele mai noi pentru industria de rulmenți se preved 
după cum urmează : în R. D. Germană — 40 de tipuri de mașini 
unelte, în Polonia — 12, în Uniunea Sovietică — 55 și în Ceho 
slovacia — 10 tipuri de mașini-unelte.

înfăptuirea în țările respective a recomandărilor aprobate de se 
siune în domeniul specializării producției va permite reducerea în 
tr-o mare măsură a cheltuielilor pentru elaborarea construcțiilor ș 
producției industriei constructoare de mașini, sporirea producției îi 
serie, ridicarea nivelului tehnic și îmbunătățirea calității mașinilor ș 
utilajului produs, precum și asigurarea satisfacerii cit mai deplin: 
a necesităților țărilor respective în ce privește tipurile menționate d 
mașini și utilaje.

Sesiunea a scos în evidență faptul că pentru îndeplinirea recoman 
dărilor elaborate are o importanță și mai mare intensificarea co 
laborării dintre țări în domeniul schimbului privitor la cele mai no 
realizări ale științei și schimbului de experiență, ceea ce trebuie s 
c ntribuie la o mai rapidă introducere a tehnicii celei mai noi și ; 
celor mai perfecționate procese tehnologice, Ia ridicarea continuă ; 
nivelului tehnic al ramurilor economiei naționale a țărilor.

★
Datorită sporirii necontenite a producției și a ridicării sistematic 

a nivelului de trai al populației în țările membre ale C.A.E.R., pre 
cum și datorită adîncirti continue a diviziunii internaționale socialist 
a muncii între ele, va crește considerabil volumul schimbului d 
mărfuri între țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Re 
ciproc.

Tratativele bilaterale cu privire la livrarea reciprocă a principale 
lor mărfuri pentru perioada pină în anul 1965, tratative duse în con 
formitate cu recomandările Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
prevăd sporirea de aproximativ 1,7 ori a schimbului reciproc di 
mărfuri în comparație cu anul 1958. Va avea loc o continuă întăriri 
și lărgire a colaborării economice între țările membre ale C.A.E.R 
și țările socialiste din Orient — Republica Populară Chineză, Repu 
blica Democrată Vietnam, Republica Populară Democrată Coreean; 
și Republica Populară Mongolă. In planurile sau prevederile lor 
țările membre ale C.A.E.R. au în vedere în mod special sporirea con 
siderabilă a schimbului de mărfuri cu aceste țări.

Paralel cu dezvoltarea comerțului reciproc între țările socialist: 
se prevede de asemenea dezvoltarea continuă a comerțului recipror 
avantajos cu țările capitaliste.

Sesiunea a stabilit programul de lucru al organelor Consiliului ii 
vederea examinării continue a problemelor importante în domeniu 
legăturilor economice dintre țările membre ale Consiliului.

Sesiunea Consiliului s-a desfășurat într-o atmosferă de deplin; 
unitate, înțelegere și colaborare frățească.
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Anul acesta, gospodăria agricolă
-------  -.1------- -- ■ ----------------- SIj

cu
de stat Oltenița și a propus 
obțină o producție de orez 
700 de kg. mai mult in medie la 
hectar decît anul trecut. In plus, 
suprafața cultivată cu această plan
tă aducătoare de însemnate veni
turi, s-a mărit cu încă 350 de 
hectare. La-amenajarea acestei noi 
orezarii, tinerii din gospodărie 
alături de vîrstnici și ajutați de 
sute de tineri muncitori, elevi și 
funcționari din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din Oltenifa și îm
prejurimi, mobilizați de organiza
țiile U.T.M. au dat o adevărată bă
tălie cu pămîntul. Pînă in prezent 
peste 300.000 metri cubi de pă- 
mint au fost dislocați, creindu-se 
un canal principal de aproape 2 
kilometri lungime pe care cu a- 
jutorul motopompelor va fi trasă 
cpă din Dunăre. Rețeaua de ca
nale secundare, digulețele, 
menajarea parcelelor și 
lucrări, au cerut tinerilor 
forturi deosebite. Dar după e- 
xemplul comuniștilor și permanent 
mobilizați de organizația U.T.M. 
ei au biruit greutățile și au termi
nat lucrarea inainte de termen. In 
prezent, tractoarele brigăzii con
duse de comunistul Marin Zarea 
ari ultimele parcele ale noi ore
zarii de pe care gospodăria va ob
ține anul acosta peste 1.100 tone 
de orez.

a- 
alte

e-
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Din duminica 
în duminicâ

Tot sprijinul viitorilor elevi
și studenți muncitori

Au trecut mai bine de două luni 
de la apariția Hotăririi C C. al 
P-M.R. și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Rotnine, privind îmbună
tățirea învățămintului seral șt fără 
frecvență. Aplicarea acestei ho- 
tăriri va duce la crearea unei 
strinse îmbinări intre procesul de 
invățămint și munca productivă, 
la creșterea puternică a noii in
telectualități, legate puternic de 
viață, de popor.

Invățămintul seral și fără frec
vență al oamenilor muncii asigură 
tineretului muncitor de pe șan
tiere și din fabrici posibilități largi, 
necunoscute sub trecutele regimuri, 
de a munci in producție învățind, 
și de a învăța muncind in produc
ție, pentru ca din rîndurile lui să 
se ridice cadre de muncitori, tehni
cieni și ingineri destoinici, de înaltă 
calificare și cu un nivel de cultură 
generală ridicat.

Acest lucru este cu atît mai nece
sar, cu cit pe șantierele și in fabri
cile noastre se introduce pe un 
front larg și intr-un ritm rapid 
tehnica înaintată ; totodată se con
struiesc o serie- de mari unități in
dustriale care vor fabrica produse 
lemnoase și materiale de construcții 
pe baza unor procese tehnologice 
cu totul noi, pentru a căror stăpi- 
nire sînt necesari muncitori șt teh
nicieni cu un nivel de pregătire 
tot mat ridicat. Producerea elemen
telor prefabricate mari de tipul pa
nourilor și montarea lor pe șantiere, 
fabricarea tuburilor, traverselor și 
altor elemente din beton precompri- 
mat, construcția caselor cu pereții 
din beton ușor monolit turnați in

Ing. M. Suder
ministrul Construcțiilor,' Industriei Materialelor de Construcții 

și Industriei Lemnului

cofraje de inventar, care înlocuiește 
treptat sistemul milenar al con
struirii caselor „cărămidă cu cără
midă", producția plăcilor aglome
rate din lemn și ulterior a celor 
fibro-lemnoase ca și prelucrarea 
lor în produse finite, modernizarea 
utilajului in industria lemnului, ob
ținerea de noi tipuri, superioare, de 
ciment și materiale de zidărie — 
ridică an de an tot mat mult exi
gența față de 'ucrul fiecărui munci
tor, maistru, tehnician, inginer. Nu
mai prin ridicarea continuă a cali
ficării profesionale, numai prin for
marea de noi cadre de specialiști 
din rindul tineretului muncitor, 
care să . cunoască temeinic tehnica 
și economia producției, se va pu
tea face față tehnicității mult spo
rite a șantierelor și fabricilor, asi- 
gurindu-se totodată desfășurarea 
unei acțiuni largi pentru reduce
rea prețului de cost, pentru orga
nizarea judicioasă a producției.

Colectivele unităților din cadrul 
ministerului au primit de aceea cu 
o deosebită bucurie și un mare in
teres hotărirea partidului și guver- 
nu'ui pentru îmbunătățirea invăță- 
mintului seral și fără frecvență, 
care corespunde pe deplin acestor 
cerințe și exprimă cu putere grija 
partidului pentru ridicarea nivelu
lui de cultură al celor ce muncesc.

In cadrul a numeroase șan
tiere și fabrici ale Ministerului 
Construcțiilor, Industriei Mate- :

rialelor de Construcții și Indus
triei Lemnului s-a trecut la o 
largă popularizare a prevederilor 
hotărîrii, au fost recrutați tineri 
pentru invățămintul seral și fără 
frecvență, unii dintre aceștia ince- 
pind să urmeze cursurile de pregă
tire și meditații.

La Trustul nr. 1 construcții, spre 
exemplu, conducerea administra
tivă, in colaborare cu comitetul 
sindical și comitetul U.T M., sub 
conducerea organizației de partid, 
au dus, in vederea traducerii în 
viață a hotăririi, o intensă muncă 
de popularizare a condițiilor opti
me pe care le asigură partidul și 
guvernul tinerilor de pe șantiere, 
dornici să Învețe, au recrutat 
cursanti pentru anul de învătămînt 
1959/1960.

In munca de constructor există 
adesea tendința de a se motiva 
lipsa de preocupare pentru antrena
rea tinerilor in diferite acțiuni cul
turale, la invățămint chiar, pe con
siderentul că aici se muncește pină 
seara tirziu și deci n-ar mai exista 
timp și pentru a urma cursurile 
sera'e. Practica a dovedit că atunci 
cind tinerii sînt îndrumați și aju
tați pot îmbina perfect munca și în
vățătura Un exemplu pozitiv îl 
constituie Șantierul filaturii „Da- 
cia‘4 din cadrul trustului. Pe acest 
șantier sînt muncitori care iși ri
dică nivelul de cunoștințe, cum este

cazul tinerilor Nicolae Eftimie, ti
nichigiu, care urmează cursurile 
serale ale clasei a VII l-a la învă- 
țămîntul de cultură generală, Ale
xandru Bocu, dulgher, care ur
mează cursurile clasei a Xl-a, Ion 
Lazarov, dulgher, student în anul 
III la Institutul de construcții și al 
altora. Șantierul le-a organizat 
munca în schimburi în așa fel, 
incit să poată frecventa și cursu
rile serale. Urmindu-le pilda, alți 
10 muncitori și tehnicieni s-au 
înscris pentru anul viitor, șeful 
șantierului Nicolae Jipa, dînd un 
sprijin temeinic în această pri
vință.

Și în cadrul l-P.R.O.F-l L, „Mo
bila" din Capitâlă, unde actual
mente urmează cursuri serale și 
fără frecvență 10 muncitori, s-au 
mai înscris în urma studierii ho
tăririi, pentru anul 1959/1960, incă 
50 tineri- 
citori și 
cursurile 
pentru a 
industriei
mează acutn cursurile de pregătire, 
de trei ori pe săptămină- Aceeași 
muncă de antrenare a tinerilor spre 
învățătură se duce și la Fabrica de 
ciment „București**.

S-au mai inscris 52 de tineri la 
fabric de ciment din Bicaz, 26 
la fabrica „Victoria socialistă**- 
Turda. 55 la Trustul pentru in
dustrializarea lemnului Pitești 
etc.

Sinf însă o serie de unități, ca 
fabrica de cărămizi „Mureșeni"
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Rezultate frumoase în muncă a realizat brigada de tineret condusă de Dragu Ispas de la uzinele 
„Strungul'’ din Orașul Stalin. Ei au reușit in ultima lună să-și depășească planul cu 100 la sută.

In fotografie: Dragu Ispas dă indicații brigăzii asupra robinetului de presiune al capului de erup
ție pentru foraj.

Dintre aceștia, doi mun- 
doi maiștri vor urma 
învățămintului superior, 
se specializa în ramura 
lemnului. Și aceștia ur-

Școli date în folosință 
prin contribuția 
munca voluntară 

a cetățenilor
șî

In 
date 
ceava prin contribuția ;» 
voluntară a cetățenilor, 31 de noi 
localuri de școală, iar la 74 școli 
s-au făcut reparații capitale. Anul 
acesta se continuă lucrările la 
cele 68 de școli a căror construcție 
este în curs și va începe construc
ția altor 53 de 
se fac reparații 
najări la 88 de 
slrui, pe lingă 
încă 57 săli de

cursul anului 1958 au fost 
în folosință în regiunea Su- 

munca

școli. De asemene) 
capitale și reame- 

școli și se vor con 
școlile existente, 
clasă.

(Continuare in pag. 3 a) ( Agerprcs)

TELEGRAMĂ
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne.

București

Vă mulțumesc din toată inima, Dv., Guvernului și poporului 
Republicii Populare Rotnine pentru că'duroasele felicitări adresate cu 
prilejul numirii mele in funcția de Premier a| Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze. Poporul chinez si poporul romîn 
se vor sprijini întotdeauna reciproc și vor merge inainte alături, 
umăr la umăr, in lupta lor comună pentru construirea socialismului, 
intărirea unității lagărului socialist in frunte cu Uniunea Sovietică 
și pentru apărarea păcii în lumea întreagă.

Să se întărească neîncetat și să se dezvolte prietenia frățească 
între poporul chinez sl poporul romin

Vă doresc succese și mai mari in munca Dv.

CIU EN-LAl
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze



Ce însemna odată

Expoziția construcției econo
mice a R. P. Chineze deschisă 
la București s-a bucurat din 
prima zi de o mate afluență 
de publiți' De un deosebit in
teres s-au bucurat ,i minunate
le lucrări de artă meșteșugă
rească.

I3*n.euxsiiuie,

teatrul de provincie
Stau de vorbă cu doi slujitori 

ai scenei clujene: Ștefan Brcbo- 
fescti, artist al poporului și Ale
xandru Marius, artist emerit.

— Teatrul de provincie ? în. 
treabă subliniind cu finețe maes. 
trul Braborescu, privindu-mă cu 
ochi limpezi în care joacă o lu
miniță veselă. Nu cunosc acesl 
termen astăzi. Nu există azi dec’t 
un lăcaș unic de artă, TEATRUL, 
indiferent dacă oste la București 
sau în celelalte 
Peste tot se cre
ează cu rîvnâ, 
cu seriozitate, cu 
dragoste pentru 
publicul nou.

se 
un 

spirit 
al

orașe ale țârii.

Interviu 
artist al

plasau biletele la obor. Făceau un 
aranjament cu agentul fiscal. Co
misionul său odată stabilit, agen
tul alătura biletului-autorizație 
pentru aducerea și vînzarea de vite 
și biletul roz *de teatru. II 6trecura 
cu atîta aplomb Incit în săptămîna 
următoare, dacă biletul roz lipsea, 
țăranii veniți la tîrg să-și vîndă 
vacile să îngrijorau că ceva nu 
este în regulă. Mărunt și mobil ca 
o insectă, impresarul plasa bilete 
intrînd pretutindeni cu tupeu pro-

spus înclean, de pildă, rni-au 
încheiere artiștii, se găsesc con
diții pentru un spectacol de 
teatru infinit superior condi
țiilor pe căre acum 20-30 de ani 
le găseam intr-un orășel cu pre
tenții. Căminele culturale ridicate 
prin grija partidului în mai toate 
comunele noastre au scene nespus 
de primitoare. In toate regiunile 
țării s-au aprins luminile rampei.

Ce minunat sentiment de respon
sabilitate ne

cu actorii Ștefan Braborescu^ 
poporului și Alexandru Mariust 

artist emerit
public—
Peste tot 
face simțit 
admirabil 
de emulație, 
tinerilor și al vârstnicilor pentru că 
mesajul înalt al acestor vremuri să 
ajunga la Inima spectatorului. 
Teatrul de provincie? O, fiul

— Dar altădată ? Termenul â- 
vea oare un sens ? De ce se făcea 
dist.fiețîa ?

Maestrul încuviințează. Dă, 
altădată exista O justificare. Căci 
în rapoft cu teatrul bUcUre^teah 
exista Uti mare plus de ftiiierie 
fllătfcriăjX de uluite ori și un 
mare iiiinus tie artă- Deși e bule să 
precizam, artiști de vaioâre, con- 
știeriți âp misiunea lor socială, ce
tățenească, au tfâft și au creat ă- 
țtliicl ih provincie, biruind con
dițiile cfcle mai grele'. Si îfl 
provincie, în trecut, oameni îndră
gostiți de teatrul adevărat au luptat 
pentru un repertoriu de calitate, 
petitru o dfaniaturgie originala, va- .
loroasă. Nu ei sînt de Vină că atî- Te phnib grin tOâta țara și pl- ești 
ția obscuri autori de dramolete stu- 
pide, epuizate pe sceheie pâriziene. 
apăreau să „ferieească** Teatrul 
Național"

— In București 7
— In București și în province, 

adică la Țeatrul Național din lași. 
Cluj, Craiova. Restui orașelor nu 
aveidU teatre. Restul orașelor Vi. 
sau un teatru propriu 
tunci, așteptau turneul 
particulare.

— Cafe soseau ?
— Desigur cum să 

tă 1 Zeci de turnee, cd

fesional. „Ce mâi faci nea cuta
re ?*' se adresa el negustorului 
buimăcit, ăl eărdi ntiifie il citise 
pe firmă cu 6 clipă mâi înainte. 
Am âUZit că ai necazuri. Uite, 
vino lă teatfu să mai uiți"...

In afară de aspectul evident 
degradant ai ăfăcării impresarilor, 
căci afacere era, scaunele tămî- 
tieău goâie, iâr avalanșa pieselor 
bulevardiere, ieftine, triviale. Vătă
mătoare pe scenele teatrelor, se 
datorau și ihsisfehțCior acestor 
produși ai capitalismului: impre
sarii, pretinși cunoscători ai gustu
lui public, pe care-1 perverteau cu 
bună știință. De altffel impresarul 
diH cehtru ca un oarecare Lică, 
de pildă, păstra nedisiniulat tonul 
de patrdn, vorbind cu actorii ale 
căror „gajuri" mizere le împărțea: 
„Nâ și ție 1 Nu ești hliilțurtiit; ai ?

încearcă cînd vedem, 
în lojile aurite 
ale teatrului nos
tru, muncitori în 
haine sărbăto
rești, țărani ve
niți din Gine știe 
ce gospodărie 
colectivă a re
giunii ascultîn- 

du-ne si vibrînd împreună cu noi, 
interpreții I

Milioane de oameni ascultă cu e. 
moție cUvîntul actorului, transmi- 
țîrid un mesaj fierbinte de umani
tate ce i.. 
este drag ~ 
talente din rîndiifile celor ce mtih- 
cesc, ne place să jucăm acolo 
uride cei ce muncesc se simt la ei 
acasă — prin cluburile fabricilor, 
la căminele culturale ale satelor 
— acolo unde se scrie' cronica ac
tualității noastre socialiste.

ștePAN iureș

inesai fierbinte de umani- 
modelează sufletele. Și ne

Să găsim și să cultivăm

Spicuiri din

și, pînă a- 
formațiilor

nu stisbâs- 
__ ___ , ___ „ fdids mate, 
rial substanțial pentru capul d& 
afiș („vedetă", director și patron 
totodată) ; cît privește pe ceilalți... 
Artistul poporului își înalță erbș. 
tetdi acoperit de părui ca zăpadă 
si sdrîde colegului său. Dumneata, 
iMarius, ai avea ceva de povestit
se pare, nu ? tDesțire pribegie...

— Despre pribegie, într-adevăf. 
Un cuvîilt care, pentru tiioi artiștii 
dramatici, n-avep poezia cu care 
I.au încărcat alții. El însemna 
ruină, oboseală de moarte, stife. 
rințe morale nesfîrȘite. Odată, în
tre cele două făzbbaie mondiale, 
turneul prin toată țara a trupei lui 
Vasile Leonescu, unul din marii 
artiști pe care La avut țara hoar 
stră s-a făcut în Vagoane de Vite.

— Cu-m 7
— Da. Politicos, direcția C.F.R.- 

ului a numit vagoanele „de mars 
fă". Era absolut tot una. Cît des
pre spectacole, cu sălile bune 
de hambare. cU scena pe bu
toaie... (am crezut că —2 
bihe. Actorul confirmă). Exact, 
pe butoaie. __ ....2. 
pară scene adevărate în orăSeieie 
și tîrgurilâ vremii .cînd fondurile 
cultutâie și așa minimale intrau 
în buzunarul unor domni căfe 
iveau alte treburi ?

Aici maestrul Ștefan Braborescu 
Observă că, în general, nimic tiu 
ăe mișca în Vechiul teatru de pro
vincie fără impresar. Mi-aU 
expuse procedeele acestor 
gustori. Artă te era 
ferentă sub raport

De unde

nu aud

<3 st

fost 
_____  _______  ___ ... , ftt* 
eiistori. Arta le era cu tottil indi
ferentă sub rapOft hecomărclăl. 
Âvăâ o anumită inventivitate de 
misiți. De pildă, impresarii își

EI îi plimba...
PîbVihcla! Provincia teatrala în

semna in multe eâZutE în majori
tatea cdzurilor, amărăciune, con- 
Silmâre iii gol, toeire *tfâ' energie și 
de vis, ratare.

Cu toate âeeste litcffili s-a ter- 
itlinat acliiii. Cum ar titâi putea fi 
vbrbd de teatru de țifbVincie as- 
tăzij cînd în toate 'bFașele țârii, 
fie centru minier, Restate uni
versitară, arta triumfa pe scenele 
hoastre, o artă notiiFă, înălță
toare ? Capodoperele literaturii 
dramatice universale și’ operele 
remarcabile ale dramaturgiei noas
tre noî au izgonit — Și pentru 
totdeauna — găunoasele producții 
bulevardiere. Este o fericire nemă
surată să joci în repertoriul de 
îhaltă ținută al scenei noastre, 
spune maestrul BraboreseU, iar co
legul său mai tînăr îmi exempli
fică această afirmație1 intr-un fel 
extrem de convingător. Iată, chiar 
acum, la 79 de ani aproape, ar
tistul poporului Ștefan Braborescu 
a întruchipat un splendid Luca în 
„Azilul de noapte" de Gorki, 
adăugind o nouă, strălucită crea
ție unui lung șir de triumfuri ar
tistice. Secretul acestei tinereți: 
munca însuflețită de noile condiții 
de ereație din teatrul nostru, alt
fel spus o bucurie care nu lasă 
joc și timp oboselii, să pătrundă 
în suflet.

Și ^3OÎ în jur, pretutindeni, e 
atît de multă tinerețe molipsitoa
re... Intîmpinată cu nesfîrșită căl
dură. tînăra generație de actori și 
regizori, scenografi și tehnicieni 
găsesc în teatrul de astăzi, tot 
ceea ce le este necesar pentru a 
desfășura larg pînzele talentului, 
âvttitîndu-se departe. Totul îi încu- 
rajâază 1 repertoriul în care-și pot 
valorifica posibilitățile creatoare, 
Concursurile republicane periodice, 
exigențele cresclnde ale noului 
blic. Ei știu foarte bine 
între milioanele de lucruri 
care le datorăm regimului 
mocrat-popular se înscrie 
ceea Ce ă ridicat arta noastră 
tralâ la înălțimile sale actuale, 
destirrtnd-6 în întregime poporului. 
Azi într-o comună cum este Be„

£

tot 
tea-

40 de milioane articole
ceasornicăriede
din Ser- 

) din 
’iințarea

Fabrita de ceasornice 
dobsk (regiunea Penza) 
V iR.S.S. a produs de la infii 
Sa peste 40 de milioane articole de 
ceasornicărie. Această impresionări- 
tă producție a fost realizată într-un 
răstimp de numai 15 ani.

în aprilie, fabrica a început

construcția unei noi serii de pen
dule rotunde cu 11 rubine de o 
mare precizie. Deja. întreprinde
rea fabrică 15 modele diferite. Pină 
la sțirșitul anului patru noi mo
dele urmează a fi produse în 
serie.

presa străină j

„Industria romînească 
poate fi mîndră 

de realizările sale“
Atn reîntîlnit în paginile unei 

reviste un citat din „LardUsse**- 
ul de pe vrethuri. în anii ante
belici, in dicționarul editat la 
Paris fuseseră înserate cîteva 
rinduri despre Romînia. Cum a- 
răta Romînia în viziunea edito
rilor parizieni 7 „Uff sfat âgrar... 
4/5 din populație se ocupă cu 
agricultura... marile stepe rortii- 
nești sînt un grînar imens de 
cereale care alimentează în timp 
normal un export îmbelșugat... 
Alte articole de export: petrol, 
vite, cherestea..,'* Era pe vremea 
cînd doar... 1,75 la sută din ex
portul romînesc îl constituiau 
produsele fabricate și cînd se ru
pea bucata de pîine de la gura 
muncitorului și țăranului spre a 
se arunca pe piața străină 
prețuri de dimie cerealele romî
nești.

Lectura 
sugerat ideiâ unui popas la Ca
mera de Comerț. Oare ce se șefie 
astăzi în străinătate despre eco- 
homia romînească ? Am răsfoit 
vrafuri de reviste și am găsit 
mărturii ce reflectă interesul cu 
care cercurile economice de pes
te hotare înregistrează succesele 
noastre industriale. Din capul 
locului este nevoie să amintim 
că martie succese ale economiei 
noastre, obținute sub conducerea 
partidului, în anii democrației 
populare au făcut ca exportul 
nostru să reprezinte în primul 
rînd produse ce aparțin unor ra
muri industriale inexistente pe 
vremea burgheziei, ceea ce a ui
mit pe acei străini obișnuiți cu 
Rominia „eminamente agrară"-

„Asistăm în acest secol la 
lucruri Intr-adevăr uimitoare. 
Romînia, de pildă, țară în trecut 
înapoiată, fabrică astăzi utilaj 
petrolifer de cea mai bună ca
litate și-l exportă cu succes în 
multe țări ale lumii". Constata
rea aparține ziarului belgian 
„L’ECHO DE LA BOURSE". A- 
semenea aprecieri le întilnim și 
în paginile altor ziare- înflorirea 
economiei romînești, rod al po
liticii Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, se impune în atenția tuturor 
acelora care ne vizitează țara 
sau pur și simplu vin în contact cu 
mărfuri romînești. Comentatorii 
economici se simt mereu tentați 
să facă comparația cu ceea ce era 
în trecut. „Romînia care 
numai cîțiva ani în urmă 
o însemnată importatoare 
produse chimice, exportă

la

acelor rinduri ne-au

tăzi 83 produse diferile în 30 de 
țări". scrie ziârul „L’ÎNDUS- 
TR1E CHl.MlQlJE" din Paris.

Dezvoltarea industriei grele 
dirt țara noastră și-a găsit ecou 
in coloanele presei străine. Coti
dianul parizian „I.ES ECHOS" 
într-un articol intitulat „Rorrtinia 
și industria grea" arăta: „Pro
dusele industriei constructoare 
de mașini din R.P.R. sînt reali. 
Zate la un nivel tehnic din ce 
in ce mai ridicat**. Să complec
tăm cele spuse de ziarul francez 
cu un citat din Ziarul libanez 
„AL NÎDA" : „Pe piața interna
țională a mașinilor unelte se 
vînd tof mâi multe produse pe 
care citești inscripția «Fabricat 
în Romînia». Robuste, moderne 
și de randament superior mași
nile unelte romînești pentru pre
lucrarea metalelor se impun u- 
nui cerc din ce în ce mâi larg 
de clienți".

Simți o puternică mîndrie pa
triotică citind cuvinte ca cele 
din ziarul „INDIAN RAILWAY": 
„Am importat din Romînia ma
terial rulant care în exploatare 
pe căile ferate indiene dă rezul
tate dintre cele mai bune. In
dustria romînească de material 
rulant poate fi mîndră de reali
zările sale".

Iți aduci aminte de citatul 
din „Larousse" și simți în mod 
profund nevoia unei comparații 
eu prezentul. Prestigiul de care 
se bucură în lume produsele ro
mînești «te un rezultat al suc
ceselor pe eare poporul nostru, 
condus de partid, le obține în 
dezvoltarea 
în creșterea 
strial.

Fier pentru 500 de ani
Muntele M-agnitnaia, diit Urql, 

celebru pentru bogatele lui ză
căminte de minereuri de fie/, ur
mează a ceda locul prim' deținut, 
unui rival, muntele Katșkanar, 
uf lat tot în munții U falii Explora
rea acestui zăcămînt a fost termi
nată. Geologii au determinat că 
bogăția lui chiar intr-un tempo 
intens de exploatare ajunge pentru 
500 de ani.

în construcție se găsește un com
binat pentru îmbogățirea minereu
rilor, amplasat chiar la poalele 
muntelui Katșkanar.

economiei naționale, 
potențialului indu- .

M. RAMURA

cu 
era
de 

as-

Pe Valea Prahovei: Predeal

m medieinji

(1785) vase farmaceutice din se
cuiul al XVIII-lea, bilete de vac- 

-ci|i din 1819, lucrările Unot sa
vanți din acele vremuri ca 
Michael Neustădter, T> Iordanus, 
F. Pariz-Papai etc.

Multe exponate Vorbesc eloc
vent despre minunata tradiție a 
âjutoftilui dezinteresat ăl poporu
lui rus pentru apararea sănătății 
carpenilor simpli de la noi. Ne 
referim de pildă, la o lucrare 
tradusa dfe Mihail Kifalov dirt 
limba rusă în care se dau sfaturi 
pentru combaterea holerei ; por
tretul generalului Gutuzov care 
X înființat împreutiă cu doctorul 
Caracaș Spitalul Filantropia din 
București, portretul generalului 
Kiselef guvernator în perioada 
adoptării Regulamentului Orga
nic în care se stabileau principiile 
organizării sanitare moderne la 
noi și baza luptei împotriva epi
demiilor etc.

Fiecare exponat aduce noi 
mărturii despre lupta îndîrjită pe 
caro trebuiau s-o ducă oamenii 
progresiști, savanții cu concepții 
înaintate, pentru apărarea sănă
tății popot-ului în condițiile ne- 
păsării claselor exploatatoare, în 
condițiile adîncirii suferințelor 
celor <Je muncesc. Și totuși, da
torită activității unor oameni 
adine devotați cauzei sănătății 
celor mtilți, se dezvoltară și îa 
noi în țară, în ciudâ îihpotrivitii 
împilatorilor, mijloacele de cola- 
batere a bolilor și de răspiiidirâ 
a unor elementare norme igie
nice. lata de exemplu acte cri 
privire la fondarea Spitalului 
Pantelimon din București în 1735 
și la înființarea Spitalului Sf. 
Spiridon din Iași ; documente 
despre începuturile activității 
științifice medicale în țara noa
stră ! o diplotnă â ȘOtiCtății dă 
medici și naturaliști din Iași 
1835, ziare și reviste de specia
litate ca „Higiena 
„Monitorul medical*. 
medeto-chirUrgicală", 
nuale, certificate de absolvire a 
studiilbr, medaliile cu chipurile 
întemeietorilor învățămîntului 
medical N: Kretziilescu și Carol 
Davîlla.

Un foarte interesant panou al 
expoziției este dedicat contribu
ției medicilor prdgresiști la lupta 
revoluționată a poporului, acti
vității adelor medici care-și dă
deau seaihă că îrnbiiiiâtățifeâ ra
dicală a apărării sănătății oame
nilor muncii nu poate fi realizată 
decît prin dâtîmarea odiosului 
reșim burghezo-moșieresc și in
staurarea unei drînduiri cu ade-

Expoziția „Dezvoltarea* me df- 
cinei și farmaciei în țara, noa- 
stră".stră", deschisă au de nuilț la 
sediul Societății Științelor medi
cale din Biiciitești organizată cu 
concursul laboratorului de istorie 
a medicinei din Institutul de Hi
giena și Sănătate Publică a R. P. 
Romine al catedrei de Istorie ă 
medicinei R. P. Romîne de la 
I M.F. și al colecțiilor unor mu
zee regionale și unor medici pre
zintă o trecere în revistă a preo
cupărilor de igienă și sănătate 
pe teritoriul țării noastre din cele 
mai vechi timpuri și pînă în ziua 
de azi cînd statul democrat popu
lar manifestă o minunată grijă 
pentru sănătatea celor ce mun
cesc.

Din vremurile pierdute în ne
gura istoriei oameni simpli din 
popor dar plini de înțelepciune, 
avînd o bogată experiență prac
tică, reușeau să tamăduiască nu
meroase boli și suferințe fără 
ajutorul vracilor și al magiilor. 
Complicate operații chirurgicale, 
ca trepanațiile se executau încă 
pe vremea celților. lată frag
mentul unui os radius cu o frac
tură „vicios consolidată", după 
cum serie în explicația alăturată 
piesei, dar, totuși, consolidată, 
ceea ce reprezintă un uriaș pro
gres pentru acea vreme, (e vorba 
de perioada neolitică).

Odată cu colonizarea Daciei de 
către rbmani se constată noi dez
voltări ale practicii igienice și 
medicale ; se pot vedea astfel fo
tografii de terme (băi), fragmente 
din conducte de apă penttu ali
mentarea publică precum și o 
hartă a descoperirilor arheolo
gice în legătură cu această pro
blemă

Vizitînd mai departe expoziția 
putem vedea numeroase docu
mente interesante despre dezvol
tarea practicii medicale și igie
nice, cum ar fi de pildă repro
duceri după o pictură murala de 
la minăstireâ Hptezu reprezen- 
tînd niște infirmi din secolul al 
XVII-lea cărora priceputii noștri 
meșteri le făcuseră proteze ce i 
ajutau la mers ; sau fragmente 
din pravila Iui Vasile Lupu în 
care se dau dispoziții cu câraeter 
medicO-legal ; un 
jurămîntuhii țhoașelor 
procese verbale de

fonudlar al 
din 1700, 
ailtopsie

Jucării instructive pe care le-au privit cu interes vizitatorii tirgu- 
Iul de la Leipzig

și Școlă“, 
„Gazctta 

apoi mâ-

vârât populare. Iată de pildă aici 
fotografia lui N. Zubcu-Co* 
dreatiu, refugiat din Rusia ța
ristă propagandist al ideilor so
cialiste printre studenți, chipul 
doctorului Stîncă, militant socia
list, prohlotOr al medicinii so
ciale și, alături lucrarea lui „Me
diul social ca factor patologic*. 
Iată de asemenea reproduceri din 
„Scînteia" ilegală in care era
demascată jalnica situație sani
tară a maselor în regimul bur-
ghezo-moșieresc, chemîndu-i pe 
medicii cinstiți la luptă alături
de întregul popdr.

Și. iată acum că ne apropiem 
de acel vîrf de munte al minu
natelor realizări de azi, cînd 
toată activitatea medioo-lanitarâ, 
organizată pe baze cu totul noi, 
este pusă la dispoziția celor ce 
muncesc, servește sănătatea po
porului. După portretele unor 
înaintași ai medicinei romînești 
de azi, savanți de mare renume 
ca Iacob Felix, Victor Babeș, 
Toma Ionescu, loan Cantacuzino, 
G. Marinescu, Fr. I. Rainer, C-tin 
Levadltti, D. Bagdasar și D. Da- 
nielopolu, apăr sumedenie de 
documente și exponate ce dovee 
dese uriașul âvînt al apărării să
nătății în R. P. Romînă. Iată o 
Vitrină cu liiedicamente produse 
în țâră, printre care cele mai 
limite erau in trecut obiecte de 
speculă, că produse de import. 
Iată fotografii ale interioarelor 
fâbtifcii de antibiotice din Iași ; 
iată penicilină, dicilină și alte 
medieâinente deosebit de eficace 
reâlizâte la noi in țară. Priviți 
apoi graficele cate, pe fondul ex- 
pohătelor văzute la început, îți 
dau acea senzație de biruință 
care aparține omului ajuns pe 
piscuri de munte. Căci iată că 
din 1938 pînă în 1957 numărul 
paturilor în spitale a crescut de 
mai mult de patfu ori, numărul 
medicilor a crescut din 1938 
doăr pîna în 1955 de aproape 
trei ori, iar numărul cadrelor 
auxiliare medicale de mai mult 
de cinei ori. O vitrină bogată o 
constituie de asemenea aceea a 
lucrărilor din domeniul științelor 
iriedieâle tipărite la noi îh ulti
mii ani și din care nu puține se 
bucura de o mare apreciere și 
peste hotare

Cu un sentiment de îndreptă
țită mîndrie părăsești această ex
poziție interesantă, care te-a în
vățat noi lucruri și ale cărei 
imagini tiu te vor părăsi multă 
vreme.

Omul
B. DUMITRESCU

care se ințelege 
cu păsările

In zilele noastre, în județul 
Șuaribo, provincia Iunuan, trăiește 
un om cu numele de Li Dă-fa, 
cate se înțelege cu păsările. 
El aparține tribului Lou al națio
nalității I. Qînd începe să imite 
cîntecul păsărilor, acestea vin la 
chemarea lui nimerind în cursele 
pregătite, astfel că lui Li Dă-fa 
nU-i rămîne decît să le scoată de 
acolo. Li Dă-fa cunoaște bine obi
ceiurile multora din păsările dău
nătoare și este specialist în nimici
rea lor. Despre el povestește unrea lor. Despre el povestește 
articol scris de E Tzî-tzian.

în septembrie 1958, solicitat de 
centrul județean pentru lichidarea 
celor „patru rele" (muște, țînțari, 
șoareci și vrăbii distrugătoare de 
cereale). Li Dă-fa și-a demonstrat 
în văzttf tuturor măiestria în nimi
cirea păsărilor dăunătoare.

....................... Li Dă-fa
: un om

L-am întîlnit în zori pe L 
într-un codim de pini. Este

Horror-fîlm" - 
la crimaîndemn

„lntrebați-l pe medicul dvs. dacă 
puteți Viziona dcest film !" —
această ptopozițiune și altele ase
mănătoare se pot citi astăzi dese
ori pe afișele de cinematograf care 
tipar în lumea occidentală. Nu 
este Utt secret petifru nimerii că 
Cererea de filme hollyiCoodiene 
scade rapid și ca urmare a aces
tui fapt începe și refluxul îh ca
sele de bani ale producătorilor de 
filme. Cu supraoamenii, gangsterii 
sau criminalii nu mai poți face 
nici o afacere. Din păcdte însă 
producătorii de filme din S.U.A. 
și alte țări capitaliste nu trag con
cluzia că trebuie să producă filme 
bune, valoroase din punct de ve
dere artistic și cu un conținut edu
cativ. Nu. Ei continuă să foloseas
că filmul ca un instrument de 
otră&ire a tineretului, pentru 
răspîndtrea unor idei potrivnice 
colaborării internaționale. Per
vertirea morală a tineretului, cul
tivarea instinctelor celor mai mtr- 
șave corespunde întocmai politicii 
americane de pregătire a unui nou 
război, constituie o parte inte
grantă a ei. Nu este o întâmplare 
că S.V.A. și Germania occiden
tală, țara care importă cel mai 
mare număr de asemenea filme, 
ie laudă cu cele mai mari cifre 
statistice în ce privește criminali
tatea. Pe ecranele din lumea capi- ție sinucigașii, 
talistă acum este la modă așa-zisul 
„horror-film“, adică filmul groa
zei.

Ceea ce aceste filme oferă spec
tatorilor constituie intr-adevăr cul-

mea groazei pe care și-o poate 
imagina mintea omenească și do
vedește descompunerea morală a 
burgheziei.

Printre aceste filme se numără 
și filmul „Musca“, care rulează 
in prezent în Germania occi
dentală. Spectatorul vede — plin 
de indignare, revoltat — cum 
un savant amestecă celule de om 
Cu cele ale unei muște. Ca urmare 
ființa respectivă se detvoltă ca un 
monstru cu un cap și membre de 
muscă, rășpîndește în jur groază și 
panica. Cît dispreț față de om, 
cită barbarie ! Ziarul „Rheinische 
Post“ scria că spectatorii părăsesc 
cinematograful tretnurînd și că tre
buie să ai nervi puternici pentru a 
rezista la grozăviile filmului. Pro
prietarii de cinematograf, dornici 
să aibă beneficii uriașe, nu se 
zgîrcesc să facă reclama necesară. 
Ei ajung să tipărească reclame de
șănțate, 
rii din lumea capitalistă, 
tăi de 
șocuri produse de un tinăr vampir 
tulburător. înmormîntare gratuită 
pentru acei care decedează în 
timpul spectacolului". „Veniți, pri
viți, minunați-vă, un monstru care 
se scaldă in singe omenesc. O mie 
de dolari, plătiți imediat, pentru 
cei ce mor de

mostre

inimă,

ale descompune-
~ „Bă- 

groază, frică și

groază. Fac exeep- 
bolnavii de cord 

firmă inventivă a 
în holul citoema-

și nervi ■!“. O 
organizat chiar 
to grafului in care rula filmul „Ma
cabru" întocmirea de testamente 
care se legalizau chiar la fața

locillui de un notar. Atunci cînd 
un spectator intră în cinemato
graf, privirea lui cade asupra unor 
schelete, sicrie și urme de singe 
plasate cu rafinament în hol. A* 
ceasta trebuie să-l pregătească 
pentru o scenă din film în care se 
arată cum o pană din lemn este 
introdusă în inima unei femei fru
moase. Dar lucrurile nu se opresc 
aici. Spectatorul este astfel educat 
în spiritul crimei. Filmul de groa
ză pregătește asasini. Aceasta co
respunde planurilor imperialiste 
care vor să pregătească crimintdi, 
monștri capabili să săvîrșească odi
oasele mîrșăvii ce le visează impe
rialiștii.

Toate aceste filme se revarsă 
din S.U.A. ca un șuvoi asupra 
spectatorilor din țările vest^eUTo- 
pene. Noi, cei care trăim în țări 
socialiste, nici nu ne putem închi
pui întreaga descompunere morală 
a cinematografiei burgheze. Noi 
sîntem obișnuiți ca atunci cînd 
mergem la cinematograf să vedem 
un film care și-a propus drept sar
cină să educe oamenii în spirit 
progresist,
corii", „Casa în care 
„Cîntecul matrozilor", 
au produs o puternică 
asupra a milioane de spectatori. Insă
un sistem social ca cel capitalist, 
în care precumpănește bussinesul 
și ideologia malthusianistă, care 
vede în film un mijloc de trezire 
a instinctelor celor mai josnice ale

Filme ca ..Zboară co- 
locuiesc", 
,,Amigo", 
impresie

omului, nu poate produce 
nea filme.

Cele 400 
cane care aii rulat anul 
în Franța au înfățișat spectatbri- 
lor, priittre aZte/e. 642 de înșelă* 
citihi, 505 divorțuri, 510 asasinate, 
182 spetjurtiri, 104 jafuri, 84 ră
piri de copii și 43 incendieri.

Noul gen de ființe — „horror- 
film" — întrece însă toate aces
tea. 35 de asemenea filme au și 
fost terminate și aruncate pe piață 
pentru a umple din nou cu dolari 
casele proprietarilor de cinemato
grafe. Dar nu-i vorba numai de 
dolari, ci și de pervertirea tinere
tului pe care burghezia încearcă 
s-o realizeze cu ajutorul filmului.

în Germania occidentală, precum 
și în celelalte țări vest-europene, 
acest val al filmelor de groază 
care vine din S.V.A., fără îndoia
lă, va avea, ca urmare o creștere 
considerabilă a criminalității, în 
special în rîndurile tineretului. 
Și nu este de loc întîntplălor că 
cercurile conducătoare din R. F. 
Germană stimulează prezentarea 
unor asemenea filme : noul Bun- 
deswehf revanșard are nevoie de 
criminali în uniformă. împotriva 
unor asemenea filme se ridică insă 
protestul tuturor tinerilot cinstiți 
care refuză să devină asasini Ei 
doresc filme educative, cu dragoste 
pentru om, așa cum sînt cele pro 
duse în țările socialiste.

HERBERT HEMMANN

de filme umeri* 
trecut

Berlin, mai 1959

în vîrstă mijlocie, smead, cu ochii 
strălucitori. Membrii Expediției 
biologice tropicale complexe a Aca
demiei de Științe a Chinei, mem
brii Comitetului pentru desfășura
rea mișcării patriotice pentru ac
țiuni sanitare și de igienă din pro
vincia Iunuan, tovarășii de la 
Centrul de lichidare a „celor patru 
rele" din județul Șuanbo erau de 
față pentru a-i observa dibăcia în 
prinderea păsărilor.

Urmîndu-1 pe Li Dă-fa, urcarăm 
cu toții ^un munte înalt, de pe 
piscurile ’ căruia se vedea conturul 
altor munți acoperiți cu păduri în
tunecate de pini. In răsărit, de 
după munți, se ridica încet soarele. 
Pădurea prinsese viață și de pre
tutindeni se auzeâ ciripitul păsări
lor. Li Dă-fa puse în gură dege
tul mare și scoase un sunet Din 
muntele ce se înălța în fața noas
tră îi răspunse îndată „femeiușcă".

La vînătoarea aceasta demon
strativă, Li Dă-fa prinse șase pă
sări dăunătoare și toți cei de față 
admirară abilitatea lui.

Li Dă-fa știe să imite 11 va
rietăți de cîntece ale diferitelor 
păsări. Atunci cînd imită cîntecul 
masculilor vin femeiuștile și in
vers, iar cînd imită strigătul pui
lor vin în zbor și unii și alții.

Li Dă-fa trăiește l.ftrâm codru 
ce se întinde pe sute de kilometri 
și care e plin de diferite păsări. In 
copilărie a învățat de la tatăl său 
să pună lațuri pentru prinderea 
păsărilor. Astfel, începu el, zi de 
zi, să studieze ciutul păsărilor 
pentru a-1 învăța.

Li Dă-fa a învățat să imite cîn
tecul păsărilor la 18 ani, iar la 20 
da ani a început să înțeleagă 
limba lor. In zece ani el a prins 
peste 40.000 păsări dăunătoare. In 
practica sa îndelungată, el a acu
mulat o vastă experiență și cu
noștințe bogate despre viața și obi
ceiurile dăunătoarelor cu pene. In 
funcție de vegetație și anotimp el 
poate aprecia dacă pe muntele 
respectiv sînt sau nu păsări dău
nătoare, știî ce păsări, și pe ce co
paci anume își fac cuiburile, știe 
cum se pot scoate ouăle lor din 
cuiburi. După ou, el poate apre
cia fără greș sexul puiului care va 
ieși din el.

De curind, la o consfătuire pro
vincială ținută pentru lichidarea 
„celor patru rele", Li Dă-fa a pre
zentat un raport științific, ascultat 
de peste 100 de specialiști. Multi 
specialiști, care au ascultat rapor
tul și au văzut metodele de prin
dere a păsărilor dăunătoare, au fă
cut o înaltă apreciere realizărilor 
lui. După părerea1 lor, li Dă-fa a 
deschis o cale nouă în studierea 
vieții și deprinderilor păsărilor 
dăunătoare, elaborfnd metode ori
ginale pentru prinderea lor. în 
prezent, doi biologi ai Academiei 
de Științe a Chinei se ocupă cu 
studierea experiențelor lui Li 
Dă-fa.



Viața de organizație

Cum pregătim
adunările generale

U. T. M.
Am considerat un timp că dacă 

anunțăm cu cîteva zile înainte ți
nerea adunării generale e suficient 
pentru a avea siguranța partici
pării tutufof utemiștilor. Ce vom 
discuta, ce probleme vor fi ridi
cate în adunarea generală era un 
lucru la care pe atunci ne gîndeam 
doar cu puțin timp înaintea adu
nării. Și rezultatul : de la o adu- 
ji.are la alta numărul utemiștilor 

e luau cuvîntul era din ce în ce 
x-ai mic- Munca organizației noa
stre de educare comunistă a tine
retului, de mobilizare a acestuia la 
îndeplinirea sarcinilor economice 
ale' gospodăriei era și din această 
prțeină nesatisfăcătoare.

Pierzîndu-ne în tot felul de lu
cruri mărunte, neînsemnate, noi nu 
reușeam să punem în fața tineretu
lui problemele concrete din gospo
dăria noastră. Lucrul acesta s-a 
reflectat în tematica săracă a adu
nărilor noastre generale.

,-Ajutați de organizația de partid, 
am înțeles că în adunările gene
rale U-T.M. trebuie să punem în 
discuția tineretului cele mai prin
cipale probleme din viața și mun
ca, acestuia, care să ducă la ridi
carea conștiinței lui socialiste, a 
răspunderii politice față de munca 
de organizație, să-l mobilizeze mai 
acjiv la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice ce stau în fața gospodăriei 
colective.

lipsurile constatate în activita- 
' noastră au făcut ca tema pri- 

■j '_ Ț, adunări care a avut loc după
aceasta să fie următoarea : „Ce în
seamnă a fi membru al organiza
ției noastre revoluționare de tine
ret*^, Referatul ținut a fost pregătit 
cu mult înaintea adunării generale, 
pe Ițșza faptelor și datelor concrete 
ginjOrganizația noastră de bază- 
Ln el s-a subliniat necesitatea cu
noașterii și însușirii de către fie- 
Cțțe. utemist a politicii partidului 
d,j construire a socialismului în 
patria noastră, s-a subliniat nece- 
si^tea vigilenței revoluționare de 
cațțp trebuie să dea dovadă fiecare 
utamist în toate împrejurările.

.^pgatul materia] faptic cuprins 
în .referat a făcut ca utemiștii să 
îa parte activă la discuții. Un nu
măr însemnat de utemiști au vor
bit cu. multă aprindere despre c.ali- 

. tatea de utemist, au criticat lipsu
rile -care s-au manifestat pînă a- 
tunci. în activitatea fiecăruia din
tre ei, s-au angajat să muncească 
mult mai activ pentru îndeplinirea 
sarcinilor de organizație.

Faptul că cei mai buni tineri dm 
comună au participat la adunarea 
generală ca invitați avînd în felul 
acesta posibilitatea să cunoască 
mai bine rolul și scopul organiza
ției noastre revoluționare de tine
ret, sarcinile care stau în fața fie
cărui utemist, a dus la creșterea 
dragostei acestora pentru organi
zație- Și această adunare a făcut 
ca într o perioadă scurtă de timp 
16 tineri să ceară să fie primiți în 
rîndurile U-T-M-

Am mai ținut după aceea adu
nări în care am discutat despre 
drepturile și îndatoririle utemistu- 
lui, despre spiritul de inițiativă 
care țrebuie să caracterizeze activi
tatea ’fiecărui utemist, despre etica 
comunistă etc. Noi ne-am obișnuit 
ca la sfîrșitul adunării generale să 
cerem utemiștilor propuneri pentru 
ordinea de zi a viitoarei adunări 
generate tJ.T-M. Aceasta ne-a dat 
posibilitatea nu numai să punem 

în dezbaterea adunărilor generale 
problemele care interesează într-o 
anumită perioadă pe tineri dar să 
și antrenăm 
de utemfști 
adunări.

Ce putem 
întărirea și 
riei noastre? — ă fost tema unei 
alte adunări generale. Colectivul 
care a răspuns de pregătirea ei a 
primit prețioase îndrumări din par
tea organizației de partid. După 
aceea a discutat cu conducerea 
gospodăriei, cu brigadieri, cu șefi 
de echipă și pe această bază a 
întocmit un bogat material care a 
fost supus apoi discuției adunării 
generale. De asemenea, tot în pe
rioada de pregătire a adunării, noi 
am organizat restudierea ex
punerii tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al 
P-M.R. din noiembrie anul trecut. 
Pregătită în felul acesta, adunarea 
generală a dat rezultate deosebit 
de bune. Pe baza propunerilor ute- 
miștilor, noi am hotărît atunci să 
efectuăm un număr de 24.000 ore 
muncă voluntară la : construirea 
Unui dig de 7 km. pe marginea 
Dunării, care va reda agriculturii 
peste 4.000 hectare de teren și va 
salva de inundații peste 15.000 
hectare ; să irigăm 50 ha. grădină 
de legume șl zarzavaturi etc.

Desigur adunările generale 
U.T M. sînt doar un mijloc prin 
care noi am obținut toate aceste 
rezultate. La baza succeselor noas
tre stă în primul rînd munca po
litică desfășurată în rîndul tinere
tului, sub conducerea organizației 
de partid.

un număr însemnat 
la pregătirea fiecărei

face concret pentru 
dezvoltarea gospodă-

GHEORGHE LULA 
secretarul comitetului U.T.M. 
G A C. „Drumul socialismului" 

muna Rast, raionul Băilești

din 
co-

Tinerii Maria Pîrlogea, Gh. Pană, Gh. Nicolae și Gh. Neagu de 
la Uzinele „Republica" din Capitală, amenajind Colțul Festivalu
lui de la clubul uzinei. Foto: AGERPRES

Vernisajul expoziției 
pictorului polonez 

Jan Matejko
Sub auspiciile Ministerului tn- 

vățămintului și Culturii, sîmbătă 
dimineața a avut loc la Muzeul 
de artă al R.P. Romine vernisajul 
expoziției pictorului polonez Jan 
Matejko (1838—1893).

La vernisaj au luat parte tova
rășii C. Prisnea, udjunct al minis
trului Invățămintului și Culturii, 
A. Mălnășan, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Al Bui- 
can, vicepreședinte al Institutului 
romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, artistul poporului 
I. Jalea, președintele Uniunii ar
tiștilor plastici, acad. Gh. Opres- 
cu, directorul Institutului de isto- 

Ro- 
din

cu, directorul Institutului de 
ria artei al Academiei R.P. 
mine, funcționari superiori

INFORMAȚII
Sîmbătă, în cadrul lectoratului 

central al S.R.S.C. din str. Bise
rica Amzei, a avut loc un simpo
zion cu tema „Actualitatea genia
lei opere a lui V. I. Lenin : Ma
terialism și empiriocriticism" cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la apariția ei.

Simpozionul a fost prezidat de 
acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne. Au 
luat cuvîntul profesorii universi
tari V. Novacu, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
dr. C. Dimitriu și C. Borgeanu.

*
Sîmbătă s.a înapoiat în Capitală 

delegația țârii noastre care a 
participat la lucrările primului 
Congres mondial de cercetări a- 
gronomice organizat de Confede
rația internațională a inginerilor 
și tehnicienilor din agricultură, 
care a avut loc la Roma Intre 7 ți 
9 mai.

Delegația R. P. Romîne a fost 
alcătuită din acad. Gh. Ionescu- 
Sisești, președinte al secției de 
biologie și științe agricole a Aca
demiei R. P. Romîne, prof. Univ. 
Dâvid DavideScu, prorectorul In
stitutului agronomic „Nicolâe 
Bâlcescu" din. București, și prof, 
univ. Nicolae Giosan, directorul 
Institutului de cercetări pentru 
cultura porumbului.

(Agerpres)

Ministerul Invățămintului și Cul
turii și Ministerul Afacerilor Ex
terne, artiști plastici, critici de 
artă, ziariști romini și străini.

Au fost de'față Janusz Zambro- 
tviez, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai timbasa 
dei.

Au ^participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția care prin picturile, acuarelele, 
desenele și fotografiile unor lu
crări de mari dimensiuni, ce nu 
au putut fi transportate, oferă o 
imagine completă a personalită
ții artistului polonez. In expoziție 
mai figurează și obiecte care au 
aparținut lui Jan Matejko, precum 
și obiecte din colecția sa de artă.

(Agerpres)

Tot sprijinul 
viitorilor elevi

și stuctenfi muncitori
(Urmare din pag. l-a)

im- 
tot

mai

din Tg. Mureș, fabrica de ciment 
„Temelia" Orașul Stalin, fabrica 
de azbociment din Oradea, unde 
această importantă acțiune este 
subapreciată. Conducerile acestor 
întreprinderi nu-și îndeplinesc 
îndatoririle care reies din hotă- 
rîre și din această pricină numă
rul tinerilor recrutați este redus. 
Pe de altă parte?, la unele fabrici 
numărul muncitorilor recrutați 
din producție este cu totul insu
ficient față de totalul celor în
scriși (de pildă la „Ceramica"- 
Jithbolia).

Totodată este necesar ca sec
torul învățămint din ministei 
și direcțiile generale să se pre
ocupe mai intens dă această 
portantă acțiune, dlndu-f 
sprijinul necesar.

Promovârea unui număr tot 
mare de Oameni ai muncii dih pro
ducție îrt învățărriîntul Serâl și fără 
frecvență, desfășurarea în bune 
condiții a studiului tor, este strîns 
legată de sprijinul ce se dă pe șan
tiere și în fabrici tinerilor care vor 
să învețe Trebuie să spunem că 
nu pe toate șantierele a existat ă- 
ceeași preocupare. Astfel conduce
rea șantierului de lâ Păuleșfi con
sideră în mod greșit, că aplicarea 
Hotărîrii C.C. al P-M.R. și Consi
liului de Miniștri pentru îmbunătă
țirea invățămintului seral și fără 
frecvență nu o privește, fiind in 
afara sarcinilor „strictă" de produc
ție. Aici s-a neglijat popularizarea 
prevederilor acestui important do
cument de partid și de stat, astfel 
îneît abia în urma deplasării la 
fața locului a unui delegat âl trus
tului au fost luate măsuri pentru 
înscrierea tinerilor la cursuri.

Mai sînt încă unități unde nu s>-a 
desfășurat o muncă temeinică de 
popularizare a hotărîrii, unde nici 
nu s-au creat comisii pentru selec
ționarea tinerilor dornici să învețe. 
In alte locuri nu se acordă încă 
atenția necesară ajutorării celor 
care urmează astăzi astfel de 
cursuri.

Aceste deficiențe trebuie grab
nic lichidate. Conducerile întreprin
derilor din sectoarele noastre de 
activitate sînt datoare să se preo-

Delegația agricolă 
a R. P. Ungare 

a părăsit Capitala
Sîmbătă dupț-amiază a părăsît 

Capitala, înapoindu-se în patrie, 
delegația agricolă a R. P. Ungare 
condusă de tovarășul Dogei Imre, 
ministrul Agriculturii, care, timp 
de 8 zife, ne-a vizitat țara. La ple. 
care oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Ion Cozma, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii, Marin 
Stancu, Eugen Alexe, Bucur 
Șchiopu și Constantin Popescu, 
adjuncți ai ministrului Agriculturii 
și Silviculturii, precum și de func
ționari superiori din Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

Au fost de față Ferenc Keleti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București și membri ai ambasadei,

(Agerpres)

cupe sistematic de asigurarea în
lesnirilor acordate de hotărire tine
rilor care urmează această formă 
de învfițămînt (programarea cores
punzătoare in schimburi de produc
ție, evitarea folosirii la munci su
plimentare în zilele de școală, trans
port gratuit pe calea ferată pentru 
a rftesge la examene, concedii de 
studii plătite <»tc.) și să le creeze 
toate condițiile prielnice studiului. 
Este vorba in primul rînd de îndru
marea tinerilor înscriși la cursuri 
să frecventeze cursurile de pregă
tire. în cazul unor șantiere sau uni
tăți izolate, este necesar ca aceștia 
să fie transferați la alte locuri de 
muncă, în centrele unde se orga
nizează astfel de cursuri sau unde 
vor funcționa școlile. Există de ase
menea necesitatea ca cei mai buni 
ingineri și tehnicieni din fabrică să 
organizeze consultații colective și 
grupe speciale de meditații, cu ti
nerii care vor întimpina greutăți 
in asimilarea materiilor, conducerea 
fabricii trebuind să dea pildă in 
această privință. Conducerile între
prinderilor au obligația să supra
vegheze, în același timp, seriozi
tatea cu care se face pregătirea 
tinerilor, modul cum sînt orga
nizate cursurile, cum sînt ținute 
consultațiile etc, considerînd ca o 
sarcină de mare importanță asi
gurarea tuturor acestor condiții.

Acele întreprinderi pe lîngă care 
se vor crea școli și secții serale 
sau cursuri fără frecvență au înda
torirea să te asigure baza materia
lă pentru buna lor funcționare 
(materiale didactice de laborator, 
mobilier etc-).

Conducerile întreprinderilor, or
ganele ministerului precum și or
ganizațiile U.T.M. trebuie să ceară 
tinerilor înscriși să fie la înălțimea 
sarcinii pe care o primesc.

Avem nevoie de muncitori și teh
nicieni mai bine pregătiți decît 
toate generațiile precedente pentru 
a face față sarcinilor tot mai mari, 
tot mai complexe ale construirii ba
zei tehnico-materlale a socialismu
lui în țara noastră. Invățămîntul 
seral și fără frecvență, de cultură 
generală și superior, al oamenilor 
muncii din producție, ne poate da 
astfel de cadre, cu condiția să 
sprijinim neprecupețit prin măsuri 
hotărîte și concrete pe viitorii 
elevi și studenți muncitori.

Vizita tovarășului Țoi En Ghen la Uzinele „23 August"

Un aspect din timpul vizitei

Sîmbătă dimineață, tovarășul 
Țoi En Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene, a făcut o vizită 
la Uzinele „23 August" din Capi
tală. El a fost însoțit de Hbn Men 
Hi, vicepreședinte al Cabirtettilu. 
de Miniștri, Kan Rian Uk, secreta
rul Prezidiului AdunăVii Populare 
Supreme, Li Don Gheh, ministru 
adjunct al Afacerilor Externă, de 
Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. 
Coreene în R.P. Romînă. împreuna 
cu oaspeții au venit tovarășii va- 
sile Dumitrescu, adjunct ai minis
trului Afacerilor Externe, Anton 
Tatu Jianii, ambasadorul R. P. 
Romîne în R.P.D. Coroană; și ge- 
neral-irlaior Petre Gbnsta.ntinescu.

La intrarea uzinelor, alături de 
portretele tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Kini Ir Sen, au 
fost arborâte steaguri romînești și 
coreene.

La sosire, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene a fost întihipiflat 
de tovarășii ing. Nicbtae Gheor
ghiu și ing. Virgil Actarian, âd- 
juncți ai ministrului Industriei 
Grele, Gh. Pană, secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.M.R., ing. Aurel Bozgan, direc
torul general al uzinelor, Florea 
Emilian, secretarul comitetului de 
partid, de muncitori fruntași.

Primit cu multă căldură de 
muncitori, tovarășul Țoi En Gîitn 
a vizitat unele din principatele 
secții ale uzinelor! Lâ ateltertil de 
mecanică grea-, el a urmărit cu in
teres Operațiile executată de mun
citori lă marele strung Cartisfel, 
mașină de îhaltă tehnicitate fabri
cată în aceste uzine.- îrt secția mo
toare oaspetele fe-a oprit la ban. 
Clil de probă- al motoarelor, tirtde 
se verifica un motor de 450 C,P. 
pentru industria petroliferă.

In secția de motoare a aVut loc 
un mare miting.

Luînd cuvîntul tovarășul Cons
tantin Tănase, președintele Comi
tetului de întreprindere ăl Uziiie- 
lor „23 August", a salutat pe 
înaltul oaspete arătînd că vizita sa 
constiiuie o nouă expriisie ă trai
nicei prietenii dintre popoarele ro- 
mîfi și core’eah, precum Ș'i a cola
borării frățești, ce le unește în 
lupta comună pentru socialism, 
pentru pace.

Colectivul nostru de muncitori, 
tehnicieni și Ingineri, ea și. între
gul nostru popor, a spits vorbito

rul, a fost întotdeauna alături de 
lupta dreaptă a eroicului popor 
coreean, în anii grei ai războiului 
patriotic ’ împotriva forțelor agresi. 
ve imperialiste și pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare și a in
dependenței naționale.

Noi urmărim cu un interes deo
sebit rezultatele remarcabile pe 
care le obține bravul popor co
reean, Știb conducerea Partidului 
Muncii, în opera de construire a 
socialismului, de consolidare a Re
publicii Popillare Democrate Co
reene, ca bază trainică a luptei 
poporului coreean pentru realizarea 
idealului său de mjitate naționala.

In încheiere, vorbitorul a ex
primat hotărîrea colectivului uzi
nelor de- a munci pentru continua 
dezvoltare a prieteniei romîno-co- 
reeite, pentru întărirea neîncetată 
a mărețului lagăr al socialismului, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
pentru pace și prietenie între po
poare.

Salutat cu îndelungi aplauze și 
ovații, tovarășul Țoi En Ghen a 
mulțumit pentru primirea călduroa
să și cordială și ‘^ transmis clasei 
muncitoare romtite un înflăcărai 
salut Ale luptă dirt? pârlea Plasei 
foilficitoăre cofeenm

Ne bucură. loltete"- mult că am 
avut ocazia să'viiMăm uzina dv. 
care joacă un roUÎftkemnat în dez
voltarea econoiȘftei naționale a 
Rornîniei, a, spus’1 Vorbitorul Astăzi 
clasa muncitoarei dih R. R. Ro- 
jnînă, sub conduKâr'ea Partidului 

.Muncitoresc Romîn, muncește cri 
energie pentru îndeplinirea înaiiîte 
de termen a celui de-a-1 doilea plan 
cincinal-

Noi felicităm călduros clasa 
muncitoare din . .Rominia pentru 
mărețele succese ‘ Obținute în con* 
struirea socialismului și îi doțjm 
noi succese în muBpa de viitori-

Sub conducerea,iRbrtidului Mun
cii din Coreea, clasa noastră mun
citoare a obținut;? de asemenea 
mari succese în construirea socia
lismului în țâră sa și dontihuă să 
înainteze spre culmile Socialismu
lui, Ea va îndeplini m acest an 
prifoul plat) cirtcina-1 cu doi 'ani 
înainte de termen și în viitorii pa- 
tru-cinci ani va transforma patria 
sa într-o țară socialistă dezvoltată 
din purtet de vedere industrial.

Ajutorul acordat de clasa mun
citoare romîpă clasei flOastre mun
citoare constituie Uri aport însem

nat în grăbirea construirii socia-i 
lismului în țara noastră.

Tovarășul Țol En Ghen a mulș 
(urnit pentru ajutorul material și 
tehnic acordat de poporul romîn 
poporului coreean în timpul războ
iului de apărare a patriei sale și îa 
perioada postbelică.

Popoarele țărilor noastre fră-i 
foști, a spus în continuare vorbite 
rul, sînt strîtiS legate prin idei și 
țeluri comune, trăiesc în marea fa
milie a lagărului Socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică-

Uriașele succese obținute de 
clasa muncitoare din Romîiîia după 
eliberarea patriei dv- demonstrează 
în mod evident forțele sale crea
toare inepuizabile cu ajutorul că* 
rora va putea să desăvîrșeasca 
construirea socialismului în țara 
dv. și. să construiască societatea 
comunistă — idealul omenirii.

Vă doresc să strîngeți și mai 
mult unitatea de monolit în jurul 
Partidului Muncitoresc Romîn, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, să obțineți noi și 
mari Succese in lupta pentru con
struirea vieții noi fericite a pa-* 
porului romin.

împreună cu clasa muncitoare 
din R- P, Romînă, îhtotdeauna de
votată marxism-leninishiului și in
ternaționalismului proletar, noi vom 
lupta fără preget pentru pace și 
socialism, a spus în încheiere vor
bitorul. Popbtul nostru vă rămîne 
veșnic credincios poporului romîn 
prieten.

Apoi tovarășul Țoi En Ghen a 
înmînat muncitorilor UzirielOr „23 
August"' un drapel roșu pe care 
erau înscrise urări de noi succese 
precum și da-ruri pentru clubul 
uzinelor.

Cei prezenți au ovaționat pentru 
prietenia frățească dintre cele două 
popoare, unite în cadrul puternicu
lui lagăr, al socialismului, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru vic
toria poporului coreean în luptă.de 
unificare pașnică a țării sa-le, pen
tru pace între popoare-

Muncitorii uzinelor și reprezen’ 
tanți ai tinerilor tehnicieni coreeni, 
care se califică în țara noastră, 
prezenți la miting, au înmînat 
înaltului oaspete și persoanelor 
care îl însoțesc numeroase buchete 
de flori.

(Agerpres)

Se ‘împlinesc zilele acestea 50 
de ani de la apariția cărții l-ul 
V. ' I. Lenin „Materialism și em- 
pirtocriticism" — operă de bază a 
mărețului tezaur de lucrări al 
tnarxism-lenlnismului.

"Reprezenttnd o nouă etapă in 
dezvoltarea materialismului dialec
te și Istoric, o minunată sinteti.

’ filozofică a ultimelor desco- 
(.„lrE din domeniul științelor na
turii de la sfîrșitul secolului trecut 
și începutul secolului nostru, ge
niala lucrare a lui Vladimir Ilici 
Lenin a constituit o călăuză de 
preț, un document de partid în 
mîna clasei muncitoare în< mărea
ța luptă pentru pregătirea și în
făptuirea revoluțiilor proletare.

Getforalizînd din punct de vedere 
filozofic cele mai noi descoperiri 
ale științelor naturii, supunînd 
unei nimicitoare critici filozofia 
burgheză din epoca imperialismu
lui, revizionismul flozofic ca pur
tător al ideologiei burgheze, .„Ma
terialism și empiriocriticism" a 
constituit un model de apărare și 
dezvoltare creatoare a filozofiei 
marxiste.

Geniala lucrare a lui V. I. Lertin 
„Materialism și empiriocriticism" 
își păstrează și astăzi întreaga sa 
forță și actualitate. In decursul 
celor 50 de ani care au trecut de 
1“ publicarea lucrări» lui V. 1.

Uri, viața a confirmat în mod 
^-âlucit justețea ideilor cuprinse 
în „Materialism și empiriocriti
cism", ideile lui V. I. Lenin con
stituind o puternică forță de cu* 
no^ere șl de transformare a

Scrisă în perioada reacțiuitii 
dezlănțuite de regimul țarist după 
înfrîngerea revoluției din 1905 — 
1907, cartea lui Lenin „Materia
lism și empiriocriticism" este o 
strălucită afirmare a forței de ne
biruit ă ideologiei marxiste. Țaris
mul instituise o teroare crunta și 
desfășura o ofensivă multiplă îm
potriva forțelor revoluției. Forțele 
reacționare se Străduiau din răs
puteri., să dezarmeze mișcarea 
muncitorească nu numai din punct 
de vedete Organizatoric -i și ideo
logic, „Toate puterile obscurantis 
niului — caracteriza a-tît de eloc
vent K. A. Timireazev în cartea sa 
„Știința și democrația" atmosfera 
din acea perioadă — s-au ridicat 
împotriva a două forțe cărora le

aparține viitorul : pe planul gin- 
dirii împotriva științei, iar în via. 
ță împotriva socialismului*.

In fața partidului s-a ridicat 
sarcina de a apăra puritatea gin- 
dirii marxiste împotriva marasmu
lui ideologic promovat de forțele 
reacțiunii, și de a răspunde no- 
tărît oricăror încercări de revi
zuire a tezelor marxiste. Trebuia 
întărită încrederea în victoria cla
sei muncitoare, în justețea țelului 
acestei lupte : trebuiau consolidate 
forțele revoluției. Puzderiei de cu
rente noi ale gîndirii idealiste oc
cidentale cît și adepților lor din 
Rusia, trebuia opusă o analiză 
critică marxistă bazată tocmai pe 
acele date noi ale știihțelor na
turii, a căror mistificare și spe
culare constituia temeiul pretenții
lor de respingere a materialismu
lui. Luarea unei atitudini în pro
blemele filozofiei devenise o 
chestiune esențială. Elaborind car
tea sa „Materialism și empiriocri
ticism" V. I. Lenin, marele condu
cător al partidului Comuniștilor, a 
răspuns pe deplin acestei sarcini 
de partid.

Reacțiunea ideologică a avut loc 
în condițiile unor profunde prefa
ceri în domeniul științelor naturii.

La începutul secolului nostru, 
datorită noilor descoperiri reali
zate de Oamenii de știință în dife
ritele domenii de cercetare a na
turii, și, îndeosebi în fizică, vechile 
concepții mecaniciste despre na
tură, structura materiei și mișca
rea ei, și-au dovedit lipsa de pre
cizie și consistență. Vechea expli
cație mecanicistă a lumii a în
ceput să se prăbușească, să facă 
loc unui tablou fizic al lumii mai 
complex și mai profund.

Marile descoperiri ale oamenilor 
de știință de la începutul secolu
lui nostru au constituit importante 
victorii ale materialismului și dia
lecticii, au dezvăluit noi legi și 
proprietăți ale materiei, ceea ce a 
dus la răsturnarea unor concepții 
metafizice, mecaniciste.

Reprezentanții filozofiei idealiste 
burgheze căutau însă să folosească 
noile descoperiri științifice pentru 
a ajunge la concluzii net idealiste 
după care materia n-ar fi veșnică 
și indestructibilă, că prin urmare 
materialismul s-ar fi învechit.

In opoziție cu filozofii idealiști esțe tot atît de partinică ca și cu 
și cu fizicienii care au căzut sub două mii de arii în urmă- în torid

La 50 de ani de la apariția genialei lucrări a lui V. I. Lenin: 
„Materialism și empiriocriticism1

0 puternică armă ideologică 
în lupta pentru cunoașterea

transformarea lumii
influența unor filozofice
idealiste, Lenin a demonstrat pe 
baze științifice că noile descoperiri 
nu dezmint materialitatea lumii, 
ele mareînd doar procesul firesc de 
dezvoltare a cunoașterii științifice, 
de continuă pătrundere a omului 
in tainele naturii că noile desco
periri ale științei infirmă doar 
materialismul metafizic, mecani
cist dar confirmă pe deplin mate
rialismul dialectic.

Dezvoltarea ulterioară a științe
lor naturii a confirmat întrutotul 
concluziile filozofice ale genialei 
lucrări a lui Vladimir Ilici Lenin 
„Materialism și empiriocriticism" 
care își păstrează și astăzi întrea
ga actualitate avînd o deosebită 
importanță pentru progresul știin
ței. pentru generalizarea materia- 
list-dialectică a datelor științei.

întreg procesul cunoașterii fizi
cii din ultima jumătate de veac ne 
aduce an de an noi și noi argu
mente ce dovedesc actualitatea ge
nialelor pagini ale lucrării lui 

. Vladimir Ilici Lenin, care demon
strează justețea principiilor mate
rialismului dialectic. Pătrunderea 
tot mai profundă a cunoașterii 
științifice în adîncul materiei, al 
structurii, al - proprietăților și 
particulelor ei, creează o reprezen
tare tot mai adîncă a modului în 
care se desfășoară procesele fizice 
in natură, dovedește posibilitatea 
omului de a cunoaște tot mai pro
fund lumea înconjurătoare.

★
„Filozofia cea mai nouă *- scria 

Lenin în încheierea lucrării sale 
„Materialism și empiriocriticism" — 

— fapt disimulat prin noi etichete 
savante — șarlatanești... ■— parti
dele aflate în luptă sînt materia
lismul și idealismul- Acesta din 
urmă nu e decît o formă subtilă, 
rafinată a fideismulut înarmat pină 
în dinți și care, dispunînd de 
uriașe organizații, continuă neînce
tat să-și exercite înrîurirea asupra 
maselor, profitînd de cea măi mică 
oscilare a gîndirii filozofice".

Cartea lui Lenin „Materialism și 
empiriocriticism" este puternic 
străbătută de spirit de partid, con
stituie un măreț exemplu de apli* 
care creatoare a principiilor parti
nității comuniste în filozofie, un 
îndemn și o poruncă mereu vie și 
actuală pentru apărarea purității 
învățăturii marxist-leriiniste, pen
tru respingerea orfcăroi încercări 
de denaturare a esenței sale revo
luționare.

Pornind de la demonstrarea ca
racterului de clasă al filozofiei, a 
faptului că de la începuturile exi
stenței sale și pînă astăzi există 
in filozofie două linii fundamen
tale și opuse, lucrarea lui Lenin ne 
arată că analiza materialistă, ști
ințifică a ideilor filozofice presu
pune în primul rînd stabilirea ba
zei lor de clasă. Filozofia burgheza 
nu este în ultimă instanță decît o 
apologetică a orînduirii burgheze, 
a exploatării omului de către om. 
„Materialismul — arată Lenin *— 
implică, ca să zicem așa, spiritul 
partinic, obligînd ca, la orice a- 
preciere a evenimentului, să se 
adopte deschis și pe față punctul 
de vedere al unui anumit grup 
social".

Direcția principală a criticii fă
cute de LetMn machismului este

îricercărilot

demascarea pretinsei sale impar
țialități, dezvăluirea esenței sale 
idealiste, combaterea 
de a se situa deasupra materia
lismului și idealismului. Istoria ne 
arată într-adevăr că orice încer
care de inventare a unui „cu
rent nou" situat deasupra liniei 
ireconciliabile dintre materialism 
și idealism a slujit întotdeauna și 
slujește și astăzi ca mijloc de 
strecurare a antimârxismului.

In Materialism și empiriocriti
cism Lenin dovedește fără putință 
de tăgadă unitatea perfectă dintre 
partinitatea marxistă și spiritul 
științific- Spre deosebire de parti
nitatea burgheză (negată de multe 
ori atît de ipocrit de reprezentanții 
burgheziei) care falsifica adevărul 
obiectiv, denaturează realitatea 
obiectivă, partinitatea proletară, 
asigură o cunoaștere tot mai pro
fundă a realității, deoarece intere
sele proletariatului coincid perfect 
cu cerințele obiective alț dezvol
tării sociale, cu mersul obiectiv al 
istoriei, Deci, a fi partinic în filo
zofia marxistă înseamnă a afirma, 
a propaga materialismul dialectic, 
a milita cu consecvență de pe po
zițiile materialismului. împotriva 
manifestărilor' de orice fel ale ideo
logiei burgheze, trtseamnă a ști să 
dezvălui „abaterile de la materia
lism și concesiile făcute idealismu
lui și fideismului în cadrul tuturor 
curentelor „Celor mâi noi" de orice 
fel,

Lertin ne învață că lupta consec
ventă dusă de pe pozițiile rriateria 
lismului științific marxist împo
triva idealismului, obscurantist și 
clerical de toate nuanțele, trebuie

neabă-îmbinată cu intransigența 
tută și mereu trează față de cfcle 
mai mici și aparent neînsemnate 
concesii făcute filozofiei idealiste 
cu luarea unei atitudini hotărîte și 
deschise împotriva oricăror mani
festări șovăielnice în problemele 
ideologice.

In zilele noastre, lupta necurma
tă, a forțelor socialismului și păcii 
împotriva încercărilor reacțiunii 
imperialiste internațiofiale de a în
toarce înapoi roata istoriei, se des
fășoară cu o deosebită ascuțime și 
în domeniul ideologic. In fața for
țelor mereu crescînde ale mișcării 
muncitorești internaționale, burghe
zia recurge nu numai la metode 
dictatoriale militaro-polițienești, la 
privarea de libertăți politice a oa
menilor muncii, ci și la arme Ideo
logice, camuflîndu-și de foulfe ori 
putredul bagaj ideologic în formule 
pretins „socialiste" și chiar „mar
xiste" >

Lupta dusă de Lenin împotriva 
revizionismului în pagirifle cârtii 
„Materialism și empiriocriticism" 
își păstrează întrutotul actualita- 
teș. V I. Lenin are meritul excep
țional de a fi dezvăluit rădăcinile 
de clasă șl gnoseologice ale revi
zionismului. de a fi definit trăsătu
rile principale și particularitățile 
revizionismului în mișcarea munci-’ 
torească internațională Lenin a 
supus unei critici necruțătoare în
treaga ideologie revizionistă, a 
pus in lumină adevăratul său rol 
social, demasetndu-i pe purtătorii 
ei ca dușmani înveterăti ai marxis
mului, ei clasei muncitoare.

Revizionismul contemporan reia 
în forme noi aceleași teorii reacțio

nare de la începutul epocii impe
rialiste, Funcția sa ideologică și 
politică, caracterul său de clasă 
sînt aceleași-

Transformarea revizionismului în 
principalul pion de atac, împotriva 
ideologiei clasei muncitoare, indică 
înainte de toate teama crescândă a 
burgheziei în fata dezvoltării impe
tuoase a forțeloi sistemului mon
dial .socialist în condițiile intensifi
cării luptei proletariatului pentru 
eliberarea definitivă din cătușele 
robiei capitaliste și a creșterii 
luptei pentru independență econo
mică și politică a popoarelor din 
țările coloniale și dependente-

Ca și în timpul lui Lenin revizio
niștii contemporani, incercînd să 
denatureze marxismul, au ca direc
ție principală de atac in filozofie 
tocmai această teză fundamehtală 
a marxismului : partinitatea filo
zofiei. Negarea principiului parti
nității este menită să camufleze 
trecerea fățișă a revizioniștilor pe 
pozițiile burgheziei și să reabili
teze idealismul care servește inte
resele claselor reacționare con
damnate la pietre.

Lupta dusă de Lenln împotriva 
revizionismului, pentru apărarea 
purității învățăturii lui Marx, împo
triva oricăror abateri, și șovăieli, 
ș-a împletit strfris cu dezvoltarea 
creatoare a teoriei marxiste-

Filozofia mărxisfdeninisfă, sin
gura concepție ștfințifică profund 
revoluționară despre lume și socie
tate, exprimînd interesele fuitda- 
ulentale ale clasei muncitoare și 
ale tuturor oamenilor muncii, este 
călăuza sigură a partidelor comu
niste și muncitorești îri lupta pen
tru doborî rea exploatării, pentru 
fatetirea unei vieți noi,

„Baza tedretică a marxism-leni- 
nlsmului — se spune în Declarația 
Consfătuirii reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești din 
țările socialistă care a avut loc la 
Moscova — este maierialisiniil 
dialectic. Această -concepție asupra 
lumii reflectă legea generală de 
dezvoltare a naturii, societății și 
gîndirii omenești. Această. Concep 
ie. despre turtle are valabilitate 
rentnr trecut, prezent și . viitor., 
■folosirea fuateriah'similui dialectic 

în- mum a practică, educarea cadre. 
16r și a maselor largi în spiritul 
mârxlsm-teriifîlsiiiuliii reprezintă 
una din sarcinile „ct iale aid parti
delor comuniste și muncitorești".

Forța și justețea politicii Parti
dului Muncitoresc Romîri con
ducătorul nostru pe drumul con
strucției socialiste izvorăște 
tocmai din faptul că ea este elabo
rată pe bâza principiilor marxistn- 
leninlsmului, slujește interesele po
porului nostru muheitor.

Tocjjiai de aceea educarea 
marxist-leninistâ a comuniștilor și 
a maselor de oameni ai muncii 
este una din condițiile esențiale 
ale victoriei în lupta pentru con
struirea socialismului.

în lupta aceasta pentru educa
rea marxist-leninistâ a maselor de 
oameni ai muncii, partidul pune 
în fața organizației revoluționare 
de tineret sarcini de mare răspun
dere pe linia ridicării continue a 
nivelului ideologic al utemiștilor și 
al tuturor tinerilor, pe linia comba
terii •intransgeirte a ideologiei 
burgheze și a influențelor ei. In 
lupta aceasta pentru însușirea ma
terialismului dialectic, singura fi
lozofie care poăte asigura o Inter
pretare corespunzătoare proceselor 
complexe descoperite de știința 
modernă — trebuie să dea o aten. 
ție deosebită organizațiile U.T.M. 
din institutele de învățămînt su
perior, din institutele de cercetări 
științifice. Tinerii noștri intelec
tuali trebuie să înțeleagă că așa 
cum a arătat Lenin fără o solidă 
fundamentare filozofică materialist 
dialectică nici un fel de știință a 
naturii nu va putea susține lupta 
împotriva asaltului ideilor bur
gheze.

Tocmai de aceea este necesar ca 
tinerii noștri intelectuali să acorde 

.tot mai multă atenție studierii 
profunde a filozofiei marxist-leni- 
nisle.

Marile biruinți ale științei sovie
tice, care au situaț-o în fruntea 

.științei mondiale, constituie cea 
mai strălucită dovadă a forței in
telectuale a oamenilor sovietici, a 
forței oamenilor crescuți în spiritul 
materialismului dialectic.

La jumătate de veac de Ia apa
riția lucrării lui V. [. Lenin, rna- 
terialismul dialectic și istoric a 
devenit concepția despre lume a 
sute de milioane de oameni ai 
muncii care găsesc în „Mater a- 
lisrn și empifiocriticism" uri nese
cat izvor de învățături,

V. NEDELCU
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luminarea Premiului international Lenin 
„Pentru întărirea păcii între popoare" 

lui N. S. Hrușciov

U.R.S.S. depune noi eforturi 
pentru a se pune capăt 

experiențelor cu arme nucleare
Scrisorile

către D. Eisenhower și H. Macmillcn
lui N. S. Hrușciov

Cu privire la cea de-a zecea
■ M ■ ■ ■ ■ ■

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS .transmite :
La 16 mai, în Palatul Mare al Kremlinului a avut loc ceremonia 

înmînării Premiului Internațional Lenin „Pentru întăriră păcii 
între popoare" lui N. S. Hrușciov.

în sala de ședințe a Palatului Mare al Kremlinului s-au întru
nit muncitori din întreprinderile și de pe șantierele Capitalei Uni
unii Sovietice, țărani din împrejurimile Moscovei, reprezentanți ai 
organizațiilor de partid și obștești.

La ceremonie au participat de asemenea membri ai Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii, delegații ale partizanilor păcii din 
China, S.U.A., Australia, Canada, Brazilia, Japonia, Senegal, 
Peru, Venezuela și din alte țări, sosite de la Stockholm, unde au 
participat la sesiunea jubiliară a Consiliului Mondial al Păcii.

In prezidiu au luat loc conducă, și Tatiana Ciugunova,' mulgătoare 
tori ai Partidului Comunist șf ’* • >>-*- ->=-
guvernului sovietic, precum și 
eugenie Cotton, Anna Seghefs, 
Co Mo-jo, Nikolai Tihonov și Ilya 
Ehrenburg, laureați ai Premiului 
Internațional Lemn „Pentru în
tărirea păcii între popoare".

Diploma și medalia de aur de 
laureat au tost înmînate lui N. S. 
Hrușciov de acad. Dmitri Sko- 
belțin, președintele Comitetului 
pentru premiile Internaționale 
Lenin.

in cuvîntarea rostită cu prilejul 
înmînării 
bclțin a 
exprimat 
acordă o 
rodnice 
Hrușciov

Activitatea lui N. S. hrușciov 
oferă exemple remarcabile de dez- : 
voltarei continuă și îmbogățire . 
creatoare a ideilor lenin.ste pri. 
vind întărirea păcii și prieteniei ; 
între popoare, aplicate la condi
țiile istorice actuale.

N. S. Hrușciov luptă cu un a. 
vînt și o consecvență cu adevărat 
leniniste pentru fericirea tuturor 
oamenilor, pentru instaurarea 
unei păci trainice și democratice . 
în întreaga lume.

Cu participarea directă a lui 
N. S. Hrușciov, guvernul sovietic 
a elaborat un amplu program de 
asigurare a unei păci tramica.

Acad. Dmitri Skobelțîn a în- 
minat apoi lui N. S. Hrușciov di. 
ploma și medalia de aur de laureat 
al Premiului Internațional ■ Lenin 
„Pentru întărirea păc.I între po
poare". Eugenie. Cotton, fruntașă 
a mișcării pentru pace, a prins 
medalia pe pieptul iui N. S. Hruș. 
ciov. f.unierii din Moscova i.au 
pierit laureatului buchete de flori.

Felicitîndu-1 călduros pe laureat 
în numele popormui ch.nez, cu. 
noscutul om ae știința și repre
zentant al v.eții publ.ee uin Cuina 
Go Mo.jo, a dec.arat că întreaga 
activitate desfășurată de.a lungul 
citorva decenii de N. S. Hrușciov, 
eminent marxist și discipol ere- 
dmc.os al lui Lenin, reprezintă o 
mare contribuție la cauza apără
rii păcii în lumea întreagă.

Go Mo-jo a subliniat că deve. 
nind unul din conducător.! 
frunte ai statului sovietic, N. 
Hrușciov și.a manifestat în 
mai mare i 
ciune și aptitudinile __  , ,
sacrinciu.și toate forțele țelului ci 
Lnmnea Sovietica, ceptrul forțe
lor păcii din lumea întreagă, să 
devină și mai minunata și puter. 
încă.

Urăm tovarășului Hrușciov șă 
trăiască încă cel puțin 3o de ani, 
adică pînă la 100 de an,, a spus 
Go Mo-jo în aplauzele furtunoase 
ale asistenței.

Nikita Hrușciov este un. luptă, 
tor neobosit pentru pace, care nu 
renunță niciodată la lucrul în. 
ceput, a declarat Eugenie Cotton, 
președinta Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor. Văd în 
el un mare tămăduitor, luminat 
de realizările științei contempo
rane, care privește războiul ca 
pe o calamitate îngrozitoare de 
care omemrea trebuie salvată de. 
finitiv. Să știe Nikita Hrușciov că 
partizanii păcii din toate țările 
vor sprijini pe toate căile efortu
rile lui nobile îndreptate spre 
menținerea și întăr.rea pății în. 
tre popoare.

Adresîndu-i.se lui N. S. Hrușciov 
scriitorul Nikolai Tihonov, preșe
dintele Comitetului sovietic pen. 
tru apărarea păc.i, a spus:

Spre dumneavoastră se în. 
dreaptă dragostea și speranțele 
tuturor prietenilor păcii. Oameni' 
doresc să trăiască liniștiți pe 
planeta lor. Ei au credința că 
dumneavoastră, eminent luptător 
pentru pace, adept al politicii ex
ternei len.niște de pace, înfăptuind 
cu succes această politică, veți 
obține victoria definitivă ef cauze1 
păcii.

N. S. Hrușciov a fost salutat de 
Aleksei Viktorov, lăcătuș la Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Moscova.

premiului, acad. D. Sko. 
subliniat că Comitetul a 
voința popoarelor, care 
înalta prețuire activității 
desfășurate de N. 8. 
pentru întărlraa păcii.

de
8. 
Și 

măsură malt^ înțelep- 
îtudinile deosebite, con.

mai 
speței

N. S. 
mai

MOSCOVA 16 (Agerprec). 
TASS transmite: N. 8. Hruș 
președintele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S., a răspuns

la colhozul „Drumul lui llici" din 
regiunea Aioscova, reprezentanți 
ai muncitorilor și colhoznicilor so
vietici.

Adrestndu.se lui N. S. Hrușciov. 
Sunderlal, președintele Consiliu, 
liii păcii pe întreaga Indie, a de. 
clarat: Eu și țara mea va coib 
siderăm .cel mai mare apărător al 
păcii și luptător pentru pace al 
lunîTi contemporane.

Sunderlal l.a numit pe N. S. 
Hrușciov cel mai mare apărător 
al păcii din lumea contemporană, 
cuprinsă de neliniște. El a decla
rat că N S. Hrușc.ov dorește sin
cer traducerea consecventă în 
viață a principiilor Pancea Șila, 
a principiului coexistențe. între 
state. Vorbitorul a salutat pe N. S. 
Hrușciov șj prin el țara care în 
timpurile noastre a adus cea mai 
mare contribuție la apropierea in. 
tre națiuni, rase, religii și conți, 
nente. El a declarat că Rusia so.

vietlcă este în prezent „cel 
puternic factor de unire a 
umane".

Sunderlal a subliniat că 
Hrușciov este unul din cei
mari luptători poatru unicul sis
tem social economic care poate să 
lichideze cauzele conflictelor, să 
curme ciocnirile de interese gene
rate de exploatarea cruntă a omu. 
lui de către om și a unei națiuni 
de către altă națiune! .■

Scriitoarea germană Anna Se. 
ghers, membru al • Comitetului 
pentru decernarea Premiilor In. 
ternaționale Lemn, a subl.niat că 
Nikita Hrușciov este un om cu o 
mare, înțeleaptă și .răbdătoare 
voință de pace.

Salutîndu-1 pe N. S. Hrușciov, 
ea a spus :

Acest premiu vă este decernat 
nu numai pentru ceea ce ați făcut 
pînă in . prezent pentru, cauza păcii, 
ci totodată ca o expres.e a depli
nei încredințări ca și pe viitor 
veți face tot ce vă stă in putere 
pentru binele păcii. Fie ca această 
încredere a unor oameni cu ide' 
și sentimente -foarte diferite să va 
dea și mai multă forță în aceste 
zile, cind miniștrii s-au întrunit la 
conferința atit de mult așteptată 
de toți.

In numele tineretului sovietic, 
N. S. Hrușciov a fost salutat de 
Galina Spașkova, muncitoare 
Uzina de becuri din Moscova.

A luat apoi cuvîntul N. S. Hruș. 
clov.

la

Hrușciov, 
‘ Mi- 

. la 
15' mai lâ scrisoarea din 5 mai a 
președintelui S. U. A., Dwight 
Elsenhower, și la scrisoarea din 
6 mai a lui Harold .Macmillan, 
primul ministru al Marii Britanii, 
referitoare la problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară.

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov 
privesc problema efectuării unui 
număr de inspecții dinainte sta. 
bilit, in f.ecare an, pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, precum și pe 
teritorii',e S.U.A. și Marii Br.tanil 
și în posesiunile acestora, în ca. 
zul în care indicațiile aparatelor, 
posturilor de control vor înregis. 
tra fenomene puțind fi suspectate 
că ar fi explozii nucleare, Reali
zarea unei înțelegeri în această 
nroblemă, se spune în scrisoarea 
de răspuns adresată de N. S. 
Hrușciov lui D. Eisenhower, ar 
descnlde calea încheierii unui a- 
cord referitor la încetarea tuturor 
tipurilor de experiențe.

Guvernul sovietic, scrie N. S. 
Hrușciov, consideră că înțelegerea 
privitoare la stabilirea prealabilă 
a numărului de deplasări ale gru. 
pur.lor de inspectori exclude ne. 
cesitatea votării sau ajungerii la 
un acord asupra acestei probleme 
in Comisia de control sau în orice 
alt organ. Sintem dispuși să ne 
asumăm obligația de a garania 
accesul la timp și nest.ngherit al

grupurilor de inspectori pe teri, 
loriul Uniunii Sovietice in regtu- 
n.le în care se vor observa feno
mene suspectate a fi o explozie 
nucleară.

Mcnționînd că guvernul- sovietic 
va respecta cu strictețe această 
înțelegere și nu va încălca acor. 
dul privitor la încetarea experieti. 
țelor care va li semnat, N. S. 
Hrușciov îi răspunde lui D. 
Eisenhower că Umunea Sovietică 
nu se va opune ca proolema nu. 
mărului inspecțiilor să lie revi
zuită, să zicem, o data la doi ani, 
conform unei înțelegeri dintre 
participanții inițiali la tratat.

In scrisoarea sa N. S. Hrușciov 
se declară de acord să se discute 
iu scurt timp, din punct de vedere 
tehnic, măsurile concrete privind 
metodele de detectare a exploziilor 
nucleare la mari altitud.ni.

Guvernul sovietic, se spune in 
scrisoare, este convins că pe baza 
considerentelor expuse mai sus 
se poate găsi o soluție a proble
melor care ne despart și să se 
semneze acest acord intr.un viitor 
apropiat.

N. S. Hrușciov i.a trim s, de 
asemenea, lui Harold Macmillan 
o scrisoare de răspuns în care ex. 
pune poziția guvernului sovietic 
iu problemele încetării experiențe
lor cu arma nucleară și dă expli
cații refer,toare la problema tri. 
miteril grupurilor de inspectori 
pentru cercetări ia fața locului.

aniversare a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc
(Hotărîrea sesiunii a Xl-a a Consiliului de Ajutor Economic 

Reciproc adoptată pe baza raportului Secretarului Consiliului)
furi între țările socialiste nu este 
o piedică pentru sporirea comer
țului lor cu țările capitaliste. Că- 
lăuzindu-se după teza leninistă 
cu privire la posibilitatea coexi
stenței pașnice a celor două sis
teme — socialist și capitalist — 
țările lagărului socialist se pro
nunță activ pentru dezvoltarea 
comerțului reciproc avantajos cu 
țările capitaliste. în anul 1958 
țările membre ale C.A.E.R. și-au 
mărit de peste 2 ori în compara
ție cu anul 1950 schimbul de 
mărfuri cu țările capitaliste, avînd 
totodată posibilitatea să dezvolte 
și mai mu t comerțul cu aceste 
țări.

în avintul general al econo
miei naționale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. un rol important 

tehnico- 
țări, în- 
cu prin- 
Ccnsiliul 
Reciproc, 
tehnicc-

Cuoîntarea lui N.S. Hrușciov
N. S. Hrușciov a declarat că 

el consideră decernarea Premiu
lui Internațional Lenin cu care 
a fost distins ca o recunoaștere 
a uriașe.or eforturi și a contribu
ției poporului sovietic la lupta 
pentru pace și securitate gene
rală.

N. S. Hrușciov și-a exprimat re
cunoștința sinceră pentru faptul 
că a fost distins cu titlul de o- 
noare de laureat al acestui pre. 
miu și a mulțumit tuturor vorbi
torilor pentru cuvintele calde de 
salut, pentru înalta prețu.re a ac
tivității sale in folosul păcii.

N. S. HrușcfoV a asigurat că își 
va dedica tobte eforturile, va fo
losi toate posibilități.e pentru 
triumful cauzei păcii.

N. S. Hrișciov a declarat că 
ideii barbare de exterminare a 
oamenilor trebuie să i se opună 
ideea păcii șt prieteniei intre po. 
poare. El a spus că poporul so
vietic s-a convins de necesitatea 
păcii in urma suferințelor îndu
rate în timpul ultimului război.

Relevînd succesele importante 
ale construcției sociaiiste in 
U.R.S.S. N. Ș. Hrușciov a subit, 
mat că creșterea forțelor și a pu. 
terii poporului, sovietic sporește 
posibilitățile de apărare a păcii.

țț, S. Hrușciov a declarat că 
cursa înarmați.or și războiul rece 
constituie o povară grea pen.ru 
popoare și inghite uriașe mtjioace 
materiale. Cheltuielile care se 
fac pentru pregătirile militare ar 
fi suficiente pentru a satisface 
toate nevoile unei țări întregi cu 
o populație de 100 milioane de 
oameni avînd orașe și o industrie 
modernă.

N. S. Hrușciov a spus că pro
blema cea mai actuală și cea mai 
importantă este încetarea răz
boiului rece. O altă prdb emă din
tre cele mai importante, este, 
după părerea sa, interzicerea ex
periențelor cu arme nucleare și 
termonucleare. Totodată el a 
menționat că pentru rezolvarea 
acestor probleme nu ajung numai 
eforturile Uniunii Sovietice.

N. S. Hrușciov a arătat că în
cetarea experiențelor nu înseamnă 
încă dezarmare. Insă constituie un 
pas important spre dezarmare. 
După aceasta statele vor putea 
să ajungă la un acord și asupra 
celorlalte probleme ale dezarmă
rii și interzicerii armei atomice.

Un rol important în preîntîmpi- 
narea unui război de exterminare 
cu folosirea tehnicii militare mo
derne trebuie să-l aibă, după pă
rerea lui N. S. Hrușciov, popoa
rele S.U-A., Angliei, Franței, Ita
liei, Germaniei, Japoniei.

Referitidu-se la pretențiile unor 
state de a exercita un control a- 
supra teritoriului Uniunii Sovie
tice, N. S. Hrușciov a spus 'ci 
aceste pretenții sint naive. 
U.R.S.S. nu va accepta niciodată 
spionarea legalizată a teritoriului 
său.

N. S. Hrușciov a indicat 41 altă
. ........................ ■ -------- , ■ - --- --------------------------------------

cale, mal realistă: lichidarea ba
zelor pe teritoriile străine, retra
gerea tuturor trupelor stră.ne 
reducerea forțelor armate pe e.a- 
pe. El a spus că după aceasta, 
Uniunea Sovietică va fi dispusa 
să accepte introducerea treptata 
a unui control eficient.

Vorbind despre Conferința mi. 
niștrilor Afacerilor Externe de la 
Geneva, N. S. Hrușciov a comu
nicat că el a luat cunoștință ae 
așa-numitul „plan de pace" pre
zentat de puterile occidentale. Ei 
a sub.iniat că acest pian este nu
mai cu numele un plan de pace. 
Autorul adevarat ai acestor pro
puneri, a spus N. S. Hrușciov, 
nu asistă la conferință, insă urn. 
bra d-lui Adenauer se așterne 
deasupra Genevei. Argumente e 
acestui plan au urmărit probabil 
să provoace critici aspre din partea 
Uniunii Sovietice pentru ca 
U.R.S.S. să fie acuzata că nu do
rește să 
Noi insă 
stă cale, a spus N. S. hrușciov, 
noi vom 
cale nu se poate obține lichida
rea războiului rece. N. S. Hruș
ciov a declarat că delegația so
vietică va consimți să examineze 
unele probleme propuse de pute
rile occidentale și care merită să 
fie discutate. Dar, a subliniat el. 
aceste probleme trebuie să fie exa
minate fiecare în parte și nu să 
fie legate intr-un singur mare 
nod care să fie imposibil de dez
legat.

Singura cale realistă, a spus 
N. S. Hrușciov, este încheierea 
Tratatului de pace cu cele două 
state germane și acordarea sta
tutului de oraș liber Berlinului 
occidental.

Guvernul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, aplică în practi
că o politică care urmărește să 
asigure fiecărui om de pe glob o 
noapte liniștită și o zi bună.

Noi dorim, a adăugat N. S. 
Hrușciov, ca războiul să fie ex
clus pentru totdeauna din viața 
popoarelor ca mijloc de rezolva
re a problemelor litigioase între 
state, ca în întreaga lume să 
triumfe viața pașnică și munca 
pașnică.

N. S. Hrușciov a spus că gu
vernul sovietic este gata să se 
înfățișeze în fața oricărui for in
ternațional șl să-și expună po
litica sa de pace. Și guvernele 
țărilor occidentale să-și expună 
politica externă, a declarat N. S. 
Hrușciov, și să dea socoteală în 
fața opiniei publice mondiale.

N. S. Hrușciov a salutat cor
dial pe reprezentanții de seamă 
ai mișcării luptătorilor pentru 
pace din diferite țări. El le-a urat 
succese în aciivitatea lor de slu
jire a cauzei păcii pentru care 
ei adesea sint prigoniți.

în încheiere, N. S. Hrușciov a 
rostit cuvinte de salut în cinstea 
frăției intre popoare. în cinstea 
păcii in lumea întreagă.

ajungă la o înțelegere 
nu vom merge pe acea-

explica că pe această

Tineretul coreean are larg deschis drumul spre învățătură. In foto: Universitatea Kim Ir Sen.

Propunerile
singura cale

a problemei germane

sovietice — 
de rezolvare

GENEVA 16 (Agerpres). — 
corespondență spec.ala : Declara. 
ția tăcută de A. A. Gromiko, in - 
n.slrui de Externe al U.R.S.S. 
in șeci tța de vmeri a Confer.nței 
miniștrilor de Externe a exprimat 
udata in plus cu claritate șl pre- 
ciz.une puz.ția sovietică in legă, 
tură cu aspectele cele mai urgente 
ale reglementării pașniee cu Ger. 
manta. încheierea unu. Tratat de 
pace cu cele două state germane, 
și dacă va fi cazul și cu o con. 
federație a acestor două state.federație a acestor două 
constituie calea cea mai sigura 
care duce spre rezolvarea 
blemei germane în ansambli

pro- 
lu, per- 

ntițind m același timp rezolvarea 
problemei Berlinului occ.dental, 
tocmai aceasta explică, după cum 
arăta in conferința de presă de 
v.neri seara V. A. Zorin, locțiitor 
al ministrului de Externe al 
U.R.S.S., de ce delegația U.R.S.S, 
prezintă in primul rînd proiectul de 
tratat de pace- Dacă se va vedea 
că Tratatul de pace nu poate fi 
încheiat, se va putea examina se. 
parat problema Berlinului occidcn. 
tal.

în această privință este demnă 
de a fi reținută declarația făcută 
de ministrul de Externe al R. D. 
Germane, Lothar Bolz, unui re. 
prezentam al societății americane 
„Fox sound News-real'' in care 
subliniază că „miezul chestiunii 
în discutarea problemei germane 
este apărarea păcii de pericolul 
militarismului vesțgerman". Bolz 
a subliniat că nu este oportun ca 
problema germană să fie adunată 
intr.un singur pachet și să se ia 
in considerare în ansamblu pro. 
bletne care sint oricum complicate.

Cu același prilej, Bolz a obser. 
vat că „ÎNTREAGA DESFĂȘU
RARE DE PÎNA ACUM A CON
FERINȚEI A DOVEDIT CA IN. 
CHEIEREA UNUI TRATAT DE 
PACE CU GERMANIA Șl SO. 
LUȚIONAREA PROBLEMEI BER.

LINULUI OCCIDENTAL SINT 
POSIBILE". Bclz și-a exprmiat 
speranța că conieriiița va obține 
succes in aceste doua direcții.

Se poate spune că in general 
pri.na săptănună a Confer.iiiei de 
ia Geneva se încheie pe o notă 
pozitivă. Desmiiijind comentar ile 
pesimiste ale unor anumdi z.ariști 
americar.i, un purtător de cuvint 
al delegației S.U.A. a declarat 
chiar ca această prmiă săptammă 
ae tratative a vămt „un progres 
intrucitva mai bun decit era ue aș
teptat". Iar coresponaentul agen. 
ției France Presse nota ca actuala 
conferință de la Geneva se carac. 
ter.zeaza „prin tonul curtenitor 
ai participant!.or". Acest cores
pondent este de părere ca tu n.ș- 
tr.i de Externe caută posibilități 
de a se ajunge la o comerință la 
nivel înalt.

Referindu-se la discuții avute cu 
cercuri ai î apropierea delegației 
br.tanice la conferință, tr.iuisul 
spec.al al agenției PAP reiata ca 
in aceste cercuri se consideră 
puțin probabil ca la aceasta con- 
termjă sa se realizeze un acord 
deli.i.tiv i;i problema germană. 
Ele consideră că ea va prt.ejut o 
formulare mai precisă a punctelor 
de vedere, astlel incit sa se ușu
reze convocarea unei conferințe la 
nivel înalt

în cercurile din apropierea de
legațiilor occidentale se recunoaște 
ca planul occidental nu poate fi 
acceptat ca atare, așa cum a fost 
propus jci de Hcrter cu multitu
dinea de probleme pe care le leagă 
într.un singur ghem încurcat. Nici 
un observator obiect.v nu poate 
contesta acum faptul că U.R.S.S. 
propune singura cale practică po
sibilă de rezolvare a problemei ger
mane. Discuțiile care vor reîncepe 
luni 18 mai vor arăta în ce măsură 
puterile ^occidentale se vor arăta 
dispuse să privească realitățile în 
față.

Sesiunea Consiliului constată 
cu satisfacție că Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc creat în 
anul 1949 are un rol important 
in organizarea colaborării econo
mice planice a țărilor socialiste, 
în coordonarea și unirea eforlu- 
ri'or lor îndreptate spre dezvol
tarea economiei sociaiiste. Odată 
cu formarea sistemului mondial 
socialist această unire a efortu
rilor țărilor socialiste a devenit 
o necesitate istorică obiectivă.

întreaga activitate a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
este bazată pe principiile carac
teristice relațiilor de tip nou care 
s-au statornicit între țările socia
liste de respectare a suveranită
ții și egalității în drepturi a sta
telor, de respectare reciprocă a 
intereselor naționale, de intr-aju
torare frățească.

Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc a depus in cei 10 ani 
care au trecut o activitate consi
derabilă in ce privește dezvo.ta
rea legăturilor economice urmă
rind ridicarea nivelului tehnic al 
producției, dezvoltarea și adînci- 
rea diviziunii internaționale so
cialiste a muncii, lărgirea sch,lo
bului de mărfuri 
cialiste.

Țările membre 
dezvoltă intr-un ritm rapid pro
ducția industrială .în anul 19.r.8 
producția industrială a crescut 
in comparație cu anul 1350: în 
Albania de 4,5 ori, in Bulgaria 
de 2,9 ori, în Cehoslovacia — da
2.3 ori in R. D. Germană — de
2.4 cri, in Polonia — de 2,8 cri. 
in Romînia — de 2,7 ori, în Un
garia — de 2,3 ori și în Uniunea 
Sovietică — de 2,5 ori.

împreună cu țările membre ale 
C A.E.R. iși dezvoltă cu succes 
economia țările socialiste din 
Orient. Republica Populară Chi
neză și-a mărit în aceeași perioa
dă producția industrială de apro
ximativ 7 cri, Republica Popu
lară Democrată Coreeană — de 
4 ori, Republica Populară Mongo
lă — de 2 ori, Republica Demo
crată Vietnam și-a mărit în ul
timii trei ani producția industria
lă de 4,6 cri.

Ritmul rapid de dezvoltare e- 
conomică și creșterea neîntrerup
tă a producției sint o lege gene
rală a socialismului. Sporul me
diu anual al producției industria
le a întregului lagăr al socialis
mului a 
de 11 la 
gii lumi 
fost mai

Economia 
dezvcltîndu-se 
dezvoltării 
le a economiei și sprîjinindu-se 
pe ajutorul reciproc frățesc, asi
gură o creștere continuă a nive
lului de traî al oamenilor muncii.

Creșterea continuă a produc
ției și a consumului în țările 
membre ale C.A.E R., precum și 
înfăptuirea diviziunii internațio- 
na'e socialiste a muncii și posi
bilitățile mereu crescînde în 
legătură cu aceasta ale pieții so
cialiste in ultimii zece ani. au 
contribuit la creșterea considera
bilă a schimbului de mărfuri în
tre aceste țări.

Schimburile comercia'e globale 
între țările membre ale CAE.R. 
au crescut în anul 1958 în com
parație cu anul 1950 de 2 5 cri. 
volumul comerțului dintre țările 
membre ale C.A.E.R. reprezenta 
în anul 1958 aproape 60 la sută Uniunii Tineretului Liber German. 
din întregul lor comerț exterior, 
iar dacă ținem seama și de 
merțul cu țările socialiste 
Orient — peste 70 la sută.

Dezvoltarea schimbului de măr-

între țările so-

fost în ultimii cinci ani 
sută, în timp ce a între- 

a capitalismului 
puțin de 3 

țărilor 
pe 

planice

a
la sută.

socialiste, 
baza leg i 
properțion:’-

cc- 
din

Documentele sesiunii
Consiliului Mondial al Păcii
Rezoluția în problema germana conștiinței opiniei publice mondiale, mobilizarea aces

teia la lupta împotriva armei nucleare-
Pericolul atomic continuă să crească. Se creează 

noi tipuri de arme. Armate întregi sint înzestrate cu 
arme nucleare tactice și strategice. Pericolul a deve
nit și mai grav ca urmare a planurilor de înarmare 
cu arma nucleară a Germaniei Occidentale și Japo-

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — Sesiunea Consi
liului Mondial al Păcii a adoptat o rezoluție în pro
blema germană:

Securitatea popoarelor și pacea în lumea întreagă 
reclamă o grabnică rezolvare a problemei germane- ....

In Republica Federală Germană grupări influente n>ei ale căror cercuri nnlitariste poarta răspunderea 
mrp cp htirtiră do simnatia si snrtitnnl oitvprniihii dezlăn.uini celui de*al doi.ca război mondial-care se bucură de simpatia și sprijinul guvernului 
cer revizuirea actualelor frontiere ale Germaniei. In 
prezent militarismul german caută din nou să și asi
gure cu ajutorul N-A.T.O. o situație dominantă în 
Europa Occidentală. Experiența amară ne-a arătat 
că atunci cînd acest militarism are realmente puterea 
în mîinile sale, nici poporul german și nici vreun alt 
popor vecin nu pot trăi în siguranță-

Aiît în Vest cit și în Est au fost făcute propuneri 
precise și constructive- Este necesar ca în Germania 
să fie creată o zonă care să nu se afle sub influența 
pactelor, să fie interzisă arma nucleară, lichidate 
ocupația militară și bazele militare, să fie încheiat 
un Tratat de pace care să confirme actualele fron
tiere ale Germaniei și să fie normalizată situația pri
mejdioasă din Berlin.

Acestea vor duce la destinderea încordării în 
Europa și vor înlesni reunificarea celor două state 
germane.

NOI, PARTIZANII PĂCII CEREM REPREZEN
TANȚILOR POPOARELOR Șl STATELOR ÎNTRU
NIT! LA GENEVA CA TRATATIVELE LOR SA SE 
ÎNCHEIE PRIN ACORDURI CONCRETE.

ESTE TIMPUL SA SE PUNA CAPAT POLITICII 
DE FORȚA Șl SA SE GASEASCA O CALE SPRE 
PACE.

Rezoluția in problema 
armei nucleare

Continuarea experiențelor nucleare a dus deja la 
creșterea gradului de infectare a atmosferei. Devine 
tot mai evident „pericolul necunoscut" arătat de co
misia științifică a O-N.U- S a constatat că procentul 
de stronțiu 90 și cesiu 137 este de două ori mai mare 
decît limita admisă. Crește procentul de răspîndire 
a carbonului 14. După regiunile Oceanului Pacific, 
regiunile polare și întregul continent american, 
Africa este amenințată să devină arena acestor explo
zii. Ultimele experiențe au făcut să fie contaminate 
pînă și păturile superioare ale atmosferei Pamîntului. 
Oamenii de știința din toate țările au arătat ce peri
col prezintă această situație pentru sănătatea gene
rațiilor noastre și, îndeosebi, a generațiilor viitoare a 
căror viață depinde de noi-

CONSILIUL MONDIAL AL PĂCII CHEAMA 
TOATE POPOARELE SA CEARA ACELOR GUVER
NE, CARE NU Șl AU DAT INCA CONS1MȚAMIN- 
TUL, SA ÎNCHEIE IMEDIAT, CIT NU ESTE PREA 
T1RZIU, UN ACORD CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA 
TUTUROR EXPERIENȚELOR NUCLEARE PE PĂ- 
MINT, SUBTERANE ȘI LA MARI ALTITUDINI Șl 
SA RENUNȚE LA PLANURILE DE ÎNARMARE A 
GERMANIEI OCCIDENTALE Șl JAPONIEI CU 
ARME NUCLEARE.

CONSILIUL MONDIAL AL PĂCII CERE CREA
REA UNEI ZONE DENUCLEARIZATE, IN SPE
CIAL IN CENTRUL EUROPEI Șl IN REGIUNEA 
ASIATICA A OCEANULUI PACIFIC

Astfel s ar realiza primii pași spre interzicerea 
generală a armei nucleare Și spre distrugerea, sub un 
control internațional eficient, a stocurilor atomice 

. existente.
Convins că exprimă speranțele și voința întregii 

------ i-i Mondial ăl Păcii consideră că 
una din sarcinile de 

înalt ce trebuie să fie

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — Sesiunea Consi
liului Mondial al Păcii a adoptat o rezoluție în pro
blema armei nucleare : ... ....... .

Una din sarcinile de bază ale mișcării partizanilor omeniri, Consiliul I.,____
păcii, încă din primele zile ale existenței sale, a fost aceasta trebuie să constituie 
eliberarea omenirii de pericolul nuclear. bază ale conferinței la nivel

Cele 500 de milioane de semnături strînse pe Ape- convocată cit mai curind. 
iul de la Stockholm din i960 au reprezentat.trezirea . . (Text prescurtat)
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l-a avut colaborarea 
științifică dintre aceste 
făptuită în conformitate 
cipiile recomandate de 
de Ajutor Economic 
Schimbul de realizări 
științifice și de experiență în pro
ducție atit in cadrul bilateral cit 
și multilateral prin intermediul Co
misiilor permanente pe ramuri ale 
C.A.E.R., a contribuit la accele
rarea progresului tehnic în aceste 
țări realizîndu-se in același timp 
considerabile economii de mijloa
ce materiale și, de asemenea, la 
crearea mai rapidă a unei seni 
de noi ramuri a'.e economiei na
ționale in țările membre ale Con
siliului.

In urma înfăptuirii colaborăm 
tehnico-științifice și a schimbului 
de experiență în domeniul tehni
cii, în baza acordării de ajutor 
prin livrări de utilaje pentru con
struirea întreprinderilor indus
triale și prin acordarea de cre
dite, s-au creat condiții in care 
țările ce rămineau in trecut in 
urmă in ce privește dezvoltarea 
industrială, să se apropie intr-un 
ritm rapid de nivelul țărilor in
dustriale avansate ale comunită
ții socialiste.

Totodată are o mare importan
ță ajutorul pe care il acordă Ta
rile mai avansate din punct de 
vedere economic țări’cr în tre
cut rămase în urmă în ce pri
vește dezvoltarea lor- Un rol 
deosebit de important in ce pri
vește acordarea de ajutor țări or 
de democrație populară in dez
voltarea economiei lor îl are U- 
niunea Sovietică.

Au avut o mare însemnătate 
activitatea desfășurată de Consi
liu! de Ajutor Economic Reciproc 
pentru coordonarea planurilor de 
perspectivă în vederea dezvoltă
rii ramurilor interdependente a'e 
economiei naționale, precum și 
măsurile pentru specializarea și 
cooperarea in producție — ceea 
ce permite țărilor socialiste să-și 
determ'ne mai bine profilul dez. 
voltării lor economice. Adîncirea 
corțtinuă a specializăr i și coope. 
rării în producție, tipizarea între
prinderilor și un'îicarea uti'ajului 
pentru principalele ramuri ale în.

dustriei, construcțiilor și agricul
turii, precum și coordonarea și 
unirea eforturilor în efectuarea 
cercetărilor științifice și lucrărilor 
de proiectare și construcție in 
scopul elaborării mai rapide și 
complexe a tehnologiei celei mai 
perfecționate a celor mai impor, 
tante ramuri ae producții, consti
tuie in prezent măsuri importante.

O etapă nouă, superioară, a co
laborării economice dintre țări
le socialiste a început în urt1** 
Consfătuirii reprezentanților p. 
tidelor comuniste și muncitorești 
care a avut loc in mai 1958 la 
Moscova.

Consfătuirea a trasat căile dez
voltării și perfecționării continue 
a formelor de colaborare econo
mică dintre țările socialiste și 
căile folosirii maxime a avanta
jelor sistemului mondial socia
list al economiei pentru dezvol
tarea forțelor de producție ale 
fiecărei țări socialiste și pentru 
întărirea forței economice a la
gărului socialist în ansamblu.

■rfr
Congresul al XXI-lea al Par- ' 

tidu.'ui Comunist al Uniunii So
vietice a elaborat programul mă
reț al construcției desfășurate a 
societății comuniste in U.R.S S. 
Congresul al Xl-iea al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, 
Congresul al V-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania și 
Congresul al 111-lea al Partidului , 
Muncitoresc Unit Polonez, p 
fidele comuniste și muncitore^^ 
din celelalte țări — membre ale 
Consiliului, au elaborat pregre-,., 
mul construcției desfășurate 
socialismului in țările europene 
de democrație populară.

Țările socialiste au pășit într-.b 
etapă hotărîtoare a întrecerii 
economice a socialismului cu ca- 
pitalismul. Lagărul socialist este 
strins unit și există toate preqj- 
se’.e necesare pentru a cî.tiga <a- 
ceastă întrecere. în înfăptuirea.j?- 
cestei sarcini de importanță istb- 
rico-mcndială, activitatea Con. 

' siliului de Ajutor Economic Re
ciproc capătă o însemnătate deo
sebită. Sesiunea Consiliului con
sideră necesar să activizeze i șl 
mai mu't munca Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și a 
organelor sale in acțiunea de uni
ficare și coordonare a eforturi'or 
de producție ale țărilor membre 
ale Consiliului.

Activitatea Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc trebuie să 
contribuie prin toate mijloacele la 
dezvoltarea planică continuă a 
economiei țărilor socialiste pe 
calea industrializării socialiste, pe 
baza tehnicii noi. la ridicarea 
maximă a product vităț’i muncii, 
la ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, precum și la lăr
girea și adîncirea diviziunii inter
naționale socialiste a muncii in 
vederea obținerii cit mai rapide 
a superiorității sistemului mondial 
socialist asupra capitalismului 
in sfera producției materiale.

Decorarea Uniunii Tineretului 
Liber German

IROSTOK 16 (Agerpres). — 
După cum transmite AD1V, la lî 
mai la Rostok sau încheiat lucră 
rile celui de-al V1-lea Congres al

In cadrul Congresului a rostit o 
amplă cuvîntare W. Ulbricht, prim 
secretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania.

In încheierea cuvlntării 
Walter Ulbricht a anunțat 
W. Pieck, președintele R.D. Ger
mane, la propunerea Prezidiului 
Consiliului de Miniștri al R. D. G. 
a decorat Uniunea Tineretului 
Liber German pentru merite deo
sebite în opera de construire a

sale, 
că

socialismului și a întăririi Republi
cii Democrate Germane cu ordinv.l 
„pentru merite față de patrie". 
Din însărcinarea președintelui-Wil- 
helm Pieck, W. Ulbricht a in* 
mînat ordinul Uniunii Tineretului 
Liber German. ,c t,,

Congresul a aprobat rapoartele 
Consiliului Central și ale Comisiei 
Centrale de revizie, noul fa, statut 
al Uniunii și a adoptat „Prograpiul 
tinerei generații pentru Victoria 
socialismului".

Delegații au trimis mesaje de 
salut Comitetului Centtyl «tl, 
P.S.U.C., președintelui W.,„P 
și guvernului R.D. Germane.

GENEVA. — In seara zilei de 15 
mai, A. A. Gromîko. ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., l-a vi
zitat pe L. Bo z. ministrul Afaceri
lor Externe al R.D.O., cu care, a 
avut o convorbire. La convorbire 
au participat M. G. Pervuhin. I. I. 
Ilicev, O. Winzer, P. Florin, H. To- 
plitz.

GENEVA. — In dimineața zilei 
de 16 mai A. A Gromiko. ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S S., l-a 
primit pe Lai la-li însărcinatul cu 
afhceri ad-interim al Republicii 
Populare Chineze in Elveția, cu 
care a avut o convorbire

TIRANA. — L.a 15 mai. Consiliul 
de Miniștri al R. P. Albania și Co
mitetul Central al Partidului Mun
cii din Albania au oferit 
în cinstea delegațiilor 
parte la lucrările celei 
sesiuni a Consiliului de 
conomic Reciproc (C.A.E.R.).

PARIS. — Intr-un lung 
publicat în pagina literară 
rului francez „Combat", 
Juin face o amplă analiză 
ret academicianului romin 
Ralea, „Cele două Franțe", care va 
apare tn curind la Paris sub titlul 
„Visage de France".

o recepție 
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întreprinderile comerciale, transpor
turi și industria petroliferă. Jn are- 

lași timp, greva funcționarilor ban
cari a intrat în cea de-a cineca 
săptărrînă.

a
BUDAPESTA. — Secretariatul Fe

derației Mondia'e a Tineretuțui De
mocrat a dar publicității o >decla- 
rație în care se spune : La tpeenta 
ședință a Biroului F.M.T.D la care 
au luat parte reprezentanții organi
zațiilor de tineret din 26 țări, 
F.M.T.D. a salutat, convocarea con
ferinței de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe. Exprimînd voin
ța a 85 de milioane de tineri și ti
nere din 95 țări, reuniți în 
F.MT.D., Biroul declară cu hotă, 
rîre că această conferință treb^g^ 
să pregătească neapărat terr 
pentru rezolvai ea problemelor 'tm 
care depinde în mare măsură soar. 
ta păcii — reglementarea pașnică 
a problemei germane șl lichidarea 
regimului de ocupație în Beciul 
Occidental.

NEW YORK. — Agenția United 
Press International relatează că la 
16 mal primul etaj al unei rachete 
balistice intercontinentale america
ne de tip „Titan" a făcut explozie 
la uzina societății ..Martin" situată 
la sud-vest de orașul Denver, statul 
Colorado. Rampa de lansare a fost

BUENOS AIRES. - Agenția 
France Preșse anunță că peste un 
milion de muncitori din Argentina avar leită. Fumul produs de explo- 
au declarat la 15 mai o grevă ge
nerală de 24 de ore.. Lucrul a înce
tat complet în sectorul metalurgic, 
industria frlgotehnică. construcții, 
docuri. Industria textila etc. Activi
tatea a fost parțial suspendată în

zie s-a putut observa la o distanță 
de mai mulți kilometri. Nu s-au 
înregistrat victime datorită faptului 
că personalul se găsea înt'-un adă
post de beton la o depărtare de 
500 de metri de locul exploziei.
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