
Tineri la construcția 
de drumuri

Concursul corespondenților voluntari

Reduc prețul de cost la construcția 
de șosele

Mobilizați de or
ganizația de bază 
U.T.M. tinerii din 
G.A.C. Săcele, re- 

—^gițțnea Constanța 
participi în mod 
voluntar la o serie 
de acțiuni patrio
tice, realizînd în
semnate economii.

Astfel, pentru mo
dernizarea 
drumuri din 
giune, ' 
utemiste de muncă 
patriotică au extras 
din carierele apro-

unor 
re- 

brigăzile

piate 800 m.c pia
tră, pe care apoi au 
transportat-o ’ pe 
șantierul drumului 
la care lucrează.

De asemenea un 
alt drum din apro
pierea comunei Să- 
cele fiind imprac
ticabil pentru circu
lația . autobuselor, 
sfatul popular re
gional a hotărît mo
dernizarea 
aici, pe o 
de 3 km.,

lui. Și 
porțiune 
utemiștii

au muncit la lucră
rile de amenajare 
a drumului.

In acest fel ute
miștii din G.A.C. 
Săcele traduc in via
ță sarcina pusă de 
partid la Plenara 
din 26—28 noiem
brie 1958, cu pri
vire la reducerea 
prețului de cost pe 
kilometrul de drum 
modernizat.
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Au lucrat
Aproape tn fiecare zi tn gara 

Cernele poposesc vagoane încăr
cate cu piatră, destinată pa- 
vării drumurilor ți țoselelor ce 
leagă comunele din împreju
rimi. Pentru descărcarea fi 
transportarea lor or fi trebuit 
si fie angajate numeroase brațe 
le muncă. Intr-o adunare gene
rală a organizației U.TM. din 
comună, utemiștii au luat însă 
hotărîrea să înfăptuiască ei fr
eest lucru. Chiar în aceeași zi 
utemiștii au făcut cunoscută ho- 
tărîrea fi celorlalți tineri din 
comună care li s-au alăturat. 
Concomitent cu descărcarea pa-

fără insigna
i

Prieten al carțiia
In planul comun privind mune 

ca culturală întocmit între organi
zația U.T.M. comunală, căminul 
cultural, sfatul popular, școală și 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. și 
întovărășirea din comună Hendorf, 
raionul Agnita, regiunea Stalin, s~a 
stabilit ca în cursul anului 1959 
toți utemiștii să devină purtători 
ai insignei „Prieten al cărții**. La 
îndeplinirea acestui obiectiv iau 
început să-și aducă contribuția nu
meroși utemiști din Hendorf.

Tinăra bibliotecară Maria Fliter 
de exemplu pentru a putea urmări 
cu ușurință dacă toți tinerii citesc 
a întocmit un grafic pe care figu
rează toate numerele de casă din 
comună. Acolo unde există o car
te, bibliotecara pune un steguleț 
roșu. Astfel ea știe întotdeauna 
oare sînt casele unde cartea pă' 
trunde mai greu și, ajutată de un 
colectiv de utemiști, se deplasea
ză acolo, îndrumă și recomandă 
tinerilor ce să citească.

Datorită acestui sistem de muur. 
că toți utemiștii din 
dorf se pregătesc în 
față pentru a primi 
„Prieten al cărții'.

Pentru a veni în ajutorul tineri
lor, la bibliotecă, cu concursul ute- 
miștilor se prezintă periodic re-< 
cenzii la cărțile prevăzute în regu
lamentul concursului. La aceste re
cenzii organizațiile V.TM, mobili
zează toți tinerii din comună. Pînă 
acum a fost prezentată . recenzia 
romanului „Pămint desțelenit", a 
fost organizată o șezătoare literară 
pe tema : „Opera lui G. Coșbuc"

ION PERȘINARU 
inginer

și no
goanelor, o echipă da tineri a 
transportat piatra la locul un
de trebuia să fie așternută' De 
multe ori vagoanele soseau 
noaptea. Pentru tineri acest lu
cru n-a constituit o piedică. 
Mobilizați de organizația U.TM. 
ei au lucrat nopți întregi Nu’ 
mai intr-o noapte, de pildă, au 
fost descărcate și transportate 6 
pogoane de piatră.

Printre tinerii fruntași se 
numără utemiștii Guran Ion, 
Gheorghe Gioncu, Gigina Bo
iangiu fi alții.

SANDA CONSTANTIN 
u V j;, j1 țăran muncitor

Rod al muncii politice
în satul Berlescu din co

muna Mircea-Vodă, raionul 
FiHmon Sîrbu, tineretul ia 
parte activă Ia acțiunile de 
folos obștesc ce se întreprind.

Desfășurînd larg munca po
litică în acest sens în rîndu- 
rile tinerilor țărani muncitori, 
comitetul U.T.M. a reușit să 
strîngă în jurul său un nu
măr însemnat de tineri care au 
transportat peste 18 tone pie
triș la amenajarea șoselei care 
trece prin comuna lor.

Printre utemiștii care au 
muncit din plin la aceste ac
țiuni se numără și Ion Tăna- 
se, Grigore St. Marin, Nico- 
lae Ioniță, Grig-ore Mocanu și 
alții.

Organizația U.T.M. din sa
tul Berlescu are un număr de

28 utemlști care twin exemplul 
lor au reușit să antreneze la 
diferite acțiuni patriotice în
tregul tineret al satului,

Primul vagon C. F. R. de călători 
cu lumină fluorescentă

Zilele acestea la atelierele C.F.R, 
„Grivița Roșie1* a fost dat în ex
ploatare cu titlu experimental 
vagonul dormitor nr. 0024, primul 
vagon C.F.R. de călători cu lumi' 
nă fluorescentă. Din dorința de a 
îmbunătăți continuu confortul că
lătorilor, tânărul inginer utemist 
Sburlan Ștefi, împreună cu mai
strul Fizi Alexandru au cerut a- 
probarea conducerii întreprinderii 
de a înzestra un vagon de călători 
cu iluminat fluorescent, executând 
toate lucrările necesare în atelie
rul electric pe care îl conduc, ,,

Avînd aprobarea, colectivul ate
lierului electric a pornit cu mult 
entuziasm la executarea lucrării, 
obținînd un succes deplin.

Pentru viitor, pe baza rezultate
lor obținute în exploatare, se pre
vede extinderea iluminatului fluo
rescent și la alte vagoane.

ROGOZ TEODOR
ing. la atei. C.F.R. „Grivița Roșie1' 

București
(Material primit în cadrul con

cursului corespondenților volun
tari)- .

uzinele metalurgice „Gri- , 
din Capitală, munci- ] 

cu experiență îndelun- j 
, „ în producție luptă pentru j 
} a antrena cît mai mulți tineri j 
f în mișcarea de inovații.
ț Iată In fotografie pe comu- 
I nistul Gh. Munteanu, de la as 
j felierul mecanic, de mai multe 
f ori inovator, explicînd tinerilor 
j Ion
[ pre 
[ mai

j torii
(gafă

!
J

--------- , . ------ I
Pascu și -Visile State des-j 
modul cum se realizează j 
bine o inovație.

Foto: D. FLOREA j
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Tineretul muncitor din patria noastră a primit cu deosebită bucurie noua 
Hotărîre a C C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. privind îmbună
tățirea învățămîntului seral și fără frecvență de cultură generală și superior, 
văzînd în aceasta o nouă expresie a marii griji a partidului, a regimului demo
crat-popular pentru îmbunătățirea permanentă a condijiilor de studiu, de dezvol
tare a tineretului nostru, pentru creșterea intelectualității noi din rîndurile clasei 
Muncitoare.

Angajamentul 
implică răspundere

Mai multă atenție acțiunii de creștere a păsărilor și 
iepurilor de casă
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comuni din împrejurimi există ie
puri pentru prăsită care pot fi îm
prumutați.

Organizațiile U.TM. trebuie să 
ceară de asemenea ajutorul condu
cerilor unităților respective, cărora 
li s-a recomandat să planifice în 
planul de producție creșterea iepu
rilor de casă, precum și fondul 
necesar pentru cumpărarea lor. 
Aceste fapte dovedesc că nu lipsa 
posibilităților face ca acest angaja
ment luat de organizația U.TM. 
să nu fie realizat, ci lipsa lor de 
preocupare, precum și slabul con
trol exercitat de către comitetul 
raional U.TM

Au pornit de îndată 
la treaba

Organizațiile de hază U.T.M, din 
regiunea Stalin ți-au stabilit, în 
urma dezbaterii expunerii tovară
șului Gh Gheorghiu-Dej ți a ho- 
tărîrii Plenarei a Vl-a a C.C. al 
U.TM., o serie de angajamente 
importante privind contribuția lor 
la dezvoltarea producției agricole.

Printre altele, o atenție deose
bită s-a acordat creșterii păsărilor 
ți iepurilor de casă. în acest an vor 
fi crescute de către tinerii din re
giune peste 25.000 păsări, precum 
ți 16.000 iepuri de casă în fermele 
tineretului. Pină în prezent, ma
joritatea organizațiilor de bază 
U.T.M. din raioanele Codlea, Si
ghișoara și altele au luat măsuri 
corespunzătoare de creșterea nu
mărului fermelor de iepuri, asigu
rarea acestor ferme cu matca ne
cesară reproducerii Măsuri ase
mănătoare au fost stabilite' și în 
unele organizații de bază U.T.M. 
din raioanele Sibiu, Tîrnăveni și 
Rupea.

Organizația de bază U.T.M din 
G.A.S. Sighișoara, de pildă, s-a 
angajat în acest an să organizeze 
o fermă de iepuri, astfel ca la sfîr- 
șitul anului să valorifice peste 150 
iepuri care să aducă un venit de 
peste 7.500 lei Iepurii pentru re
producere i au procurat de la ute- 
mistui Virgil Ciubotarii, luîndu-i 
eu împrumut pînă la toamnă.

Utemiștii au trecut imediat la 
organizarea fermei. Au construit 
cuști noi și le-au amenajat pe cele 
existente primite din partea con
ducerii G.A.S. Primind cu satis
facție inițiativa tinerilor, conduce
rea G.A.S. le-a dat și 0,5 hectare 
teren pentru a l însămînța cu di
ferite plante furajere necesare

hranei iepurilor ; sfeclă, porumb, 
lucerna, trifoi. Pentru îngrijirea 
ți întreținerea iepurilor, organiza
ția de bază U.T.M. a organizat 5 
echipe, care, prin rotație vor în
griji de iepuri cîte 10 zile fie
care.

Echipele de tineret vor cere 
sprijinul medicului veterinar ți «1 
zootehnistului pentru ea tinerii să 
fie inițiați cum trebuie să se ocupe 
de creșterea iepurilor. Ei s au an
gajat ca să obțină în acest an 250 
iepuri în loc de 150 cît era an
gajamentul inițial. De asemenea 
s-au angajat ca încă de la primele 
fătări să dea ți altor organizații 
de bază U.T.M. din G.A.C. ți 
G.A.S. iepuri de prăsilă, cîte 3—6 
perechi, sub formă de împrumut. 
Sarcini asemănătoare ți-a luat ți 
organizația de bază U.T.M. din 
G.A.S.-Blaj din raionul Tîrnăveni, 
care va crește 1.000 de iepuri, 
centrul școlar agricol ți altele.

îndeplinirea sarcinilor 
se tărăgănează

Comitetul raional U.TM. Sibiu 
(prim secretar Ion Răchitaru) a 
stabilit ca în acest an tinerii din 
raion să crească 2.000 iepuri de 
casă. Dacă studiezi însă cu aten
ție posibilitățile de care dispun 
cele peste 180 organizații de bază 
U.T.M. din raion, această cifră este 
foarte mică. Dar și acest angaja
ment minim* a fost dat uitării alît 
de către organizațiile de bază 
U.T.M., cît și de către comitetul 
raional U.T.M. Organizația U.T.M. 
din G.A.S' Sibiu nu a întreprins 
pînă acum nimic pentru amenaja
rea cuștilor și nici pentru procu
rarea iepurilor necesari de prăsilă, 
deși au toate posibilitățile de a-și 
procura cele necesare chiar din 
comună. La G.A.S. Slănic există 
chiar și adăposturile necesare creș
terii iepurilor. In aproape fiecare

O mașină electronică 
de calculat realizată 

la Institutul politehnic 
din Timișoara

O*

Cînd tinerii nu «înt 
sprijiniți

comuna Hen- 
momentul de 

insigna de

La cîteva ore după publicarea hotărtril, numeroși tineri muncitori, 
cieni, maiștri ne-au împărtășit bucuria șl recunoștința lor față de partid 
vem care prin noua hotărîre deschid un drum șl mal larg în fața lor 
cucerirea culturii șl științei celei mai înaintate.

Redăm mal jos cîteva din declarațiile tinerilor.

tehnl- 
$1 RU- 
pentru

.*

școlile medii muncitorești și insti
tutele de învățămînt superior, îmi 
va fi de un real folos, mai ales 
că acum urmez și cursul de pre
gătire de pe lingă Institutul poli
tehnic în vederea examenului de 
admitere.

Grijei deosebite pe care ne-o a- 
cordă partidul, noi sîntem hotă- 
rîți să-i răspundem cu strădanii 
în munca de învățătură ca și în

producție. Brigada de tineret din 
care fac parte este fruntașă pe 
Complexul C.F.R. „Grivița Roșie". 
Alături de tinerii care lucrează în 
această brigadă, voi căuta să lu
crez mai bine, să obțin realizări 
în muncă din ce în ce mai fru
moase.

CONSTANTIN Ml HALEA 
strungar, Complexul C.F.R.

„Grivița Roșie*

Și eu pot deveni inginer

Tinerii
P.M.R. și

din secția motoare a uzinelor „23 August" discutînd pe marginea noii Hotărîri a C.C. al 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. Foto . D p DUMITRU

Vom răspunde grijii partidului prin strădanii sporite
în munca și învățătură

Hotărîrea Comitetului Central al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea învățămîntu’ 
lui serăl și fără frecvență de cul
tură generală și super;or, creează 
noi și minunate condiții de învă
țătură tinerilor muncitori. Școala 
profesională pe care am absolvit-o

în urmă cu doi ani, mi-a adus în
deplinirea dorinței mult visate de 
a deveni un bun strungar. Acum, 
sînt în clasa a Xl-a a secției serale 
a școlii medii nr. 6. Aceste cursuri 
m-au ajutat să-mi însușesc din ce 
în ce mai bine meseria aleasă. Ma
tematica, fizica mi-au ajutat să re

zolv o seamă de probleme legate 
de procesele de producție, să rea’ 
lizez piese din cele mai complica
te. Condițiile create de partid și 
guvern, prin noua hotărîre, mă în
suflețesc să învăț mai mult și mai 
bine. Concediul de studii cu plată 
care se acordă cursanților de la

Hotărîrea C.O. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
privind îmbunătățirea învățămîn
tului seral și fără frecvență de 
cultură generală și superior, a fost 
primită de noi, muncitorii din uzi
na constructoare de mașini și uti
laj ’ agricol „7 Noiembrie" din 
Craiova cu nețărmurită bucurie. 
Am simțit încă o' dată cît de mare 
este grija pe care partidul și gu
vernul nostru o acordă fiilor de 
muncitori și țărani muncitori, ti
nerilor care lucrează direct în pro
ducție. îmi amintesc de anii cînd 
eram ucenic la fostul patron al a- 
cestei uzine, cînd ardeam de do
rința de a învăța dar nimeni nu 
ținea seama de un om ca mine.

Patronul nu avea interes ca noi, 
muncitorii să ne ridicăm nivelul 
de cultură. Cînd ' In anii puterii 
populare în uzină a luat ființă o 
școală medie cu curs seral, am 
fost printre primii care m-am în-, 
scris. In 1957 am terminat această 
școală. Ea m-a ajutat foarte mult. 

, în munca mea profesională. Din 
, muncitor lăcătuș, pe baza cunoș- 
■ tințelor căpătate în școala medie 
1 mi-am ridicat în așa fel nivelul de 

calificare îneît astăzi pot îndeplini 
munca de controlor șef la patru 
sectoare dintre cele mai principale

II

Un colectiv de cercetători de la 
catedra de electrotehnică a Institu
tului politehnic din Timișoara, 
condus de asistentul Ing. Wiliam 
Loivenfeld, în colaborare cu spe
cialiști de la fabricile „Electro- 
banat“ și „Tehnometal“ au realizat 
o mașină electronică de calculat 
care poate efectua într-o secundă 
peste 15.000 de operații de aduna
re sau scădere. Mașina funcțio
nează cu impulsuri optime obținu
te de la un generator special. In 
schema mașinii au fost introduse 
dispozitive speciale electronice care 
asigură o mare precizie de func
ționare. Noua mașină, construită 
din resursele proprii ale institutu
lui, prezintă simplificări construc
tive față de schemele cunoscute în 
prezent în literatura de specialita
te, avînd un număr redus de lămpi 
și alte piese.

In prezent colectivul de specia
liști de la catedra de electrotehni
că a Institutului politehnic din Ti
mișoara execută ultimele lucrări 
tehnice care vor permite rezolva
rea cu ajutorul acestei mașini a 
celor mai diverse probleme de cal
cul matematic.

în multe organizat^ de bază 
U.T.M. din raionul Tîrnăveni tine
rii au pornit cu mult entuziasm la 
îndeplinirea acestui angajament, 
dar s-au izbit de lipsa de înțelegere 
și sprijin din partea unor conducă
tori de G.A.S.-uri ți G.A.C.-uri. 
De pildă, tinerii din G.A.S. Zagar 
ți Bălcați, deși au luat toate mă
surile pentru a crește iepuri, con
ducerile respective au privit cu 
dezinteres această acțiune, spu- 
nînd că nu au nevoie de iepuri, 
deoarece n au ce să le dea de mîn- 
care ți aduc mai multă pagubă, 
ba mai mult, ar putea să îmbolnă
vească chiar animalele din gospo
dărie. O asemenea atitudine de 
dezinteres desigur că a frînat ac
țiunea tinerilor din aceste gospodă
rii de a crește iepuri de casă.

Este de datoria secțiilor agricole 
regionale și raionale ale sfaturilor 
populare să vegheze ca directorii 
gospodăriilor agricole de stat șt 
consiliile de conducere ale G.A.C. 
să acorde sprijinul necesar organi
zațiilor U.T.M. în această acțiune.

Este
U.T.M.
Stalin să acorde mai multă aten
ție controlului ți îndrumării or
ganizațiilor U.T.M. în realizarea 
angajamentelor luate pe linia creș
terii păsărilor ți iepurilor de casă, 
a căror îndeplinire constituie un 
sprijin prețios în aprovizionarea 
oamenilor muncii cu o cantitate 
cît mai mare de carne.

L. MOLDOVAN

necesar ca organizațiile 
raionale din regiunea

MARIA MOISE 
corespondent

Colectivul fabricii de tricota
je „Bella Breiner" din Capitală 
a realizat două noi modele de 
bluze pentru femei. Prin hăr
nicia tinerelor muncitoare de 
la această fabrică s-a economi
sit în primele două luni ale a- 
nului curent 52.000 lei.

Iată-le pe tinerele Stana 
Lungu și Alexandrina Ardelea- 
nu verificînd materiale la ram
pa de control.

jf Foto: AGERPRES
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Palatul culturii 
din Hunedoara să-și 
îndeplinească menirea

e

ale uzinei noastre, (sectorul 
prelucrare, forjă, zcuîărle șl meca
nic șef). Numai datorită condi
țiilor pe care ni le-a pus la dispo
ziție partidul și guvernul în anii 
de democrație populară am putut 
să ajung la o asemenea calificare.

Condițiile înscrise în noua hotă
rîre, îmi deschid drumuri noi spre 
perfecționare într-un institut su
perior ; eu doresc să urmez 
cursurile facultății de mecanizare 
a Institutului agronomic. Acum 
mă voi înscrie la cursurile serale 
ale acestei facultăți pentru a de
veni inginer mecanizator, punînd 
în acest fel întreaga mea capaci
tate de muncă la îndeplinirea sar
cinilor încredințate de partid 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii. .

Pe această cale îmi exprim mul
țumirea și recunoștința față de 
partid și guvern, împreună cu mii 
și mii de tineri din țara noastră 

: care văd în această nouă hotărîre 
încă o dovadă a înaltei griji pe 
care ne-o poartă, creîndu-ne condi
ții dintre cele mai bune pentru a 
învăța, pentru a ne dezvolta, pen
tru a deveni din ce în ce mai fo-

(Agerpres)

(Continuare în pag. 3 a)

Primele cantități de legume tim
purii se găsesc de vînzare în ma
gazinele din Capitală. In serele 
Institutului de cercetări horticole 
de la Băneasa castraveții sînt a- 
proape gata pentru recoltare.

Pentru muncitorii hunedoreni, 
statul nostru a construit în ultimii 
ani un splendid teatru, un modern 
palat al culturii, de o mare fru
musețe ți eleganță. Această insti
tuție care ar face cinste și Capita
lei noastre cu toate că a fost dală 
in folosință de mult, nu a început 
să fie utilizată încă pînăînziuade 
azi. Sfatul popular raional nu s-a 
preocupat de organizarea turneelor 
unor echipe de teatru din regiunea 
Hunedoara și din alte regiuni, nici 
de crearea condițiilor pentru pre
zentarea periodică de filme. In 
afară de sala propriu-zisă de spec
tacole, clădirea mai posedă o sală 
deosebit de frumoasă care ar pu
tea fi pe larg utilizată in vederea 
organizării activității cultural-ar- 
tistice de masă, în special cu tine
retul. Este lăudabilă dorința sec
ției culturale a sfatului popular o- 
rășenesc de a păstra în cele mai 
bune condiții sala de la parter cu 
frumoasele ei ornamentații, dar, 
sala trebuie îngrijită și în același 
timp folosită căci acesta este scopul 
pentru care a fost construită.

De altfel experiența a dovedit că 
atunci cînd se pune totuși la dis
poziția tineretului (lucrul acesta 
a fost făcut după multe insistențe 
de două ori) acesta știe să păstre
ze cu dragoste valorile artistice ale 
teatrului.

La ora actuală se pare că utili
zarea deplină a acestei săli este 
frînată de rezolvarea problemei 
construirii unor apărători pentru 
coloane și ornamente. Această re
zolvare trebuie însă urgentată în 
așa fel incit să nu se țină în loc 
folosirea sălii.

In organizarea unei vieți cultu
ral artistice bogate la Palatul cul
tural din Hunedoara un rol prin
cipal au comitetul orășenesc 
U.T.M., organizațiile. U.T.M. de la 
Combinatul Siderurgic Hunedoara. 
Comitetul orășenesc U.T.M. Hune
doara se mulțumește însă să se la-

menteze că nu a ajutat, tn aceiași 
timp dovedind el însuși o con* 
damnabilă lipsă de grijă pentru 
activitatea culturală de masă cu 
tineretul; nu se interesează sufi
cient de viața culturală a tineretu
lui din Hunedoara, neglijează în
drumarea și controlul activității 
cultural-educative pe care trebuie 
s-o desfășoare organizațiile U.TJM^ 
în special din combinat.

Să luăm de pildă organizația 
U.T.M. de la Combinatul Siderur
gic. Comitetul U.T.M. nu are încă 
un plan de muncă în domeniul 
culturii de masă pe anul acesta 
deși s-a scurs de acum aproape un 
trimestru, sub pretextul că n~a 
avut timp să se întâlnească și să 
discute cu tovarășii de la sindicat. 
Așa se face că slabele manifestări 
ale activității culturale în rîndul 
tineretului din combinat au un ca
racter sporadic, și o eficiență re-, 
dusă.

Comitetul orășenesc U.TJd, tre~ 
buie să lichideze subaprecierea 
față de munca culturală de masă 
și să tragă cu putere la răspundere 
organizațiile U.T.M. care neglijează 
această latură a muncii lor. Cu a- 
jutorul tovarășilor de la sfatul 
popular orășenesc, Comitetul oră
șenesc U.T.M. Hunedoara trebuie 
să se preocupe de crearea unor 
condiții proprii pentru ca pa
latul culturii, făurit prin grija 
regimului nostru democrat-popu
lar, să fie utilizat pe deplin în 
scopul în care a fost creat, să de
vină un lăcaș în care tinerii mun
citori să se poată cultiva și petre
ce în mod folositor timpul liber, 
să-și valorifice talentele și aptitu
dinile. Nu se poate admite ca din 
cauza neglijenței, aceste condiții 
atit de bune pentru desfășurarea 
muncii cultural-educative să nu fie 
folosite pe deplin, , »

PETRE VEDEA



A

O nouă operație chirurgicală în R. P. Romînă

RTERE ÎNLOCUITE
CU MATERIAL PLASTIC

Pe 
dinte 
cieuții Științelor Medicale din 
R.P.R. a figurat o comunicare deo 
sebită. Prof. dr. I Făgărășanu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., dr D. Aloman și dr. 
A. Bucur de la clinica a IlI-a chi
rurgicală a IJM.'F.-București de la 
Spitalul „Carol Davilla" au pre
zentat o bolnavă în vârstă de 25 
ani căruia i s-a făcut o plastie de 
tub de nylon pentru înlocuirea 
unei pierderi de substanță din ar
tera femurală după rezecția unui 
anevrism.

Dorind a împărtăși cititorilor cî
teva cuvinte despre importanța a- 
cestei noi tehnici operatorii, ne-am 
adresat prof. dr. I. Făgărășanu, di
rectorul clinicii a IlI-a chirurgi
cale a I.M.F.-București.

-— Am vrea să ne spuneți in 
primul rind cind a avut loc ope
rația și cum se simte in prezent 
bolnava ?

— La 20 noiembrie 1958 în cli
nica noastră a fost operată 
meie de 25 ani pentru un

ordinea de zi a ultimei șe- 
a secției chirurgicale a So-

o fe- 
anev-

Arteră J ! If
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“3 Proteza 
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al arterei femurale 
sub arcada crurală. 

arterială a fost

stingi si- 
Continui- 
restabilită

rism 
tuată 
tatea 
imediat printr-o plastie de tub
de nylon. Starea bolnavei la aproa
pe 4 luni de la intervenție este 
foarte bună iar funcționarea pi
cioarelor este pe deplin normală. 
Această intervenție este prima ope
rație de acest gen făcuta în țara 
noastră în Europa asemenea ope
rații s-au mai făcut numai în cli- 
nicile din Moscova și Paris.

— Cum erau rezolvate pină în 
prezent asemenea cazuri ?

— Printre problemele care nu și

S. POPOV
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Universității, 
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De vorbă cu prof. dr. rînd industria romînească de ma-
Faqarâșanu, membru 
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Academiei R. P.
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găsiseră rezolvarea pînă 
mult în chirurgia modernă 
problema anevrismelor (a pungi
lor făcute de diversele artere în 
locul în care pereții se îmbolnă
vesc) și problema endarteritelor 
(a astupării arteriale — afecțiune 
foarte frecventă ce duce la gangre
na membrelor inferioare).

Pentru rezolvarea acestor pro
bleme chirurgia modernă a găsit ; 
două soluții. Xn primul rînd între
buințarea grefoanelor de artere 
prelevate de la cadavre, iar în al 
doilea rînd folosirea unui material 
plastic pe deplin tolerat. Prima 
dintre aceste soluții se lovește de 
inconvenientul de a nu avea la 
dispoziție o rezervă de astfel de 
grefoane. Cea de a doua soluție 
fiind mai practică întrunește as
tăzi cele mai multe sufragii.

Problema rezolvată din punct de 
vedere teoretic (pentru că artera 
de material plastic trebuia să înde
plinească aceleași calități ca și 
arterele normale — elasticitate, re
zistență, toleranță etc.) a fost acum 
rezolvată și din punct de vedere 
practic.

— în sfirșit. Ce perspective des
chide in fața medicinei moderne 
noua tehnică operatorie ?

— Noua tehnică operatorie prin 
întrebuințarea materialelor plasti
ce în locul arterelor deschide 
imense perspective în fața medi
cinei. Se vor putea astfel înlocui 
porțiuni întregi de arteră (cum ar 
fi crosa aortei, aorta abdominală 
sau toracică) sau să se unească 
printr-o punte vasculară două 
segmente de arteră încă permeabile 
sărind peste o porțiune obstruată 
(astupată)

Mulți bolnavi a căror viață era 
amenințată prin apariția gangre- 
nei- vor putea fi astfel salvați. Chi
mia modernă pune astfel la dis
poziția chirurgiei noi posibilități de 
acțiune. Avem siguranța că în cu-

teriale plastice va realiza ea însăși 
materiale necesare unor astfel de 
intervenții chirurgicale.

S. IOACHIM

Imagini pe benzi de magnetofon
Am mai avut ocazia să descriem 

în această pagină tehnica înregi
strării magnetice, metoda cea mai 
perfectă și totodată cea mai co
modă pentru conservarea sunetului. 
Arătam atunci că magnetofoanele 
industriale moderne pot înregistra 
sunetele a căror frecvență variază 
intre 20-20.000 oscilații pe secundă. 
Banda de frecvențe necesară trans
miterii imaginilor de televiziune 
este insă mult mai largă. Raza 
electronică care desenează imagi
nea aleargă pe ecranul televizoru
lui intocmai ca vîrful creionului 
pe foaia de hârtie, numai că a- 
ceastă mișcare se face cu o viteză 
fantastică. Vîrful deosebit de fin 
al razei de electroni poate atinge 
fiecare punct al ecranului de 6 mi
lioane ori pe secundă. Din această 
cauză semnalele de imagine osci
lează între 25 Hz și 6 MHz (6 mi- 
lione oscilații pe secundă).

Așa dar, pentru a se putea înre
gistra imagini de televiziune pe 
banda magnetică cu un magnetofon 
obișnuit, banda de frecvențe ar tre
bui lărgită de cîteva sute de ori. 
Cum s-ar putea realiza acest lucru?

Soluția cea mai simplă constă in 
mărirea considerabilă a vitezei de 
derulare a benzii de magnetofon in 
fața capului de redare, (electro
magnet ce transformă variațiile 
cimpului magnetic în curenți va
riabili care sînt transformați după 
amplificările respective in sunete). 
Această soluție a fost încercată. In 
timp ce viteza de deplasare a ben
zii, la magnetofoanele moderne 
pentru înregistrarea sonoră este în

medie de 19 cm/s (puțind coborî 
pînă la 4,5 cm/s), pentru înre
gistrarea imaginilor au fost con
struite agregate care delurau ben
zile cu viteza de 10-20 m/s. Dar 
această viteză mare a dat naștere 
la alte inconveniente in afara con
sumului exagerat de bandă. Este 
foarte dificil să se realizeze me
canisme precise care să poată 
funcționa la viteze atît 
mari. Fluctuațiile vitezei 
translație a benzii care 
naștere la magnetofoanele obișnuite 
unor sunete „miorlăite" se traduc 
în cazul imaginilor prin însemnate 
deformări ale desenului care pot 
deveni de nerecunoscut. Pe de altă 
parte rolele de bandă aveau di
mensiuni foarte mari astfel că nu 
se puteau realiza înregistrări mai 
lungi de 1-2 minute.

Sistemele utilizate în prezent au 
permis reducerea vitezei benzii la 
2-3 m/s. Au fost construite eu a- 
cest sistem magnetofoane pentru 
conservarea imaginilor alb-negru 
care înregistrează pe banda lată de 
6.5 mm. 3 piste distincte ; una 
pentru semnalul imaginei, una pen
tru sunetul ce întovărășește imagi
nea și a treia pentru semnalele de 
sincronizare necesare funcționării 
televizoarelor.

In ultima vreme s-au realizat și 
magnetofoane excepțional de inte
resante pentru înregistrarea sem
nalelor de imagini colorate. Acestea 
înregistrează pe cinci piste și 
anume : cîte una pentru fiecare 
din cele trei culori fundamentale 
(roșu, verde și albastru), una pen-

de 
de 

dau

tru sunet și una pentru semnalele 
de sincronizare. Calitatea imaginii 
este foarte bună

O aplicație recentă a tehnicii în
registrării imaginilor pe bandă o 
constitue adaptarea magnetofonului 
in telefotografie. După cum se știe 
telefotografia permite transmiterea 
la distanță a fotografiilor utilizînd 
linii telefonice sau emisiuni radio
fonice. Cine nu a admirat deseori 
in paginile ziarelor fotografii ad
mirabile ale unor evenimente în
semnate care au avut loc cu puțină 
vreme în urmă și care au fost 
transmise prin sistemul „Telefoto" ! 
Deoarece imaginile transmise prin 
acest sistem sînt fixe și nu anima
te ca in cazul televiziunii, explo
rarea imaginii se poate face mult 
mai încet Transmiterea unui cli
șeu durează de obicei cîteva mi
nute.

De curând a fost realizat un mag
netofon special pentru înregistrarea

imaginilor fixe pe bandă. Avînd 
in vedere banda de frecvențe re
duse (care este de ordinul a 1000— 
2000 oscilații pe secundă) magne
tofonul lucrează pe o viteză uzuală 
de 19 emis.

Perspectivele deschise de această 
nouă realizare tehnică sînt deose 
bit de interesante. Nu e departe 
ziua cind cele mai importante do
cumente, grafice, manuscrise etc. 
vor fi înregistrate de benzi spre a 
putea fi transmise în cele mai per
fecte condițiuni prin radio. De alt
fel, cu puțin timp în urmă s au fă
cut primele încercări de a se 
transmite imagini colorate prin si
stemul Telefoto. Combinîndu-se 
acest sistem cu înregistrarea ima
ginilor în culori pe benzi, se va 
putea desigur transmite în curind 
prin radio pînă și capodoperele 
unor maeștri de valoarea lui Ru
bens, Rembrand sau Grigorescu.

Ing. RADU ȘTEFANESCU

Pe șoselele electronice ale viito- redăm aspectul unei stații cen- 
rului vor circula automobile pre- trale pentru urmărirea controlului 
văztrte cu dispozitive electronice circulației rutiere pe viitoarele șo- 
automate. In desenul de maj sus sele electronice.
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Cele mai vechi documente ale 
cercetării astronomice ne vin din 
China. Cu 2.700 ani înaintea erei 
noastre cronicile vorbesc despre 
observația unei eclipse de soare, 
iar tot aici s-au folosit primele in
strumente simple pentru determi
narea pozițiilor astrelor: gnomo- 
nul, un băț așezat vertical a cărui 
umbră indica înălțimea soarelui 
apoi un cerc împărțit în diviziuni 
egale, atîrnat de un suport, cu 
care măsurau distanțele stelelor, 
sau înălțimile lor deasupra orizon
tului-

tub de carton, la capetele căruia a 
fixat niște lentile mici, ceva mâj 
mari decît o sticlă de ochelari.

-ix Primele lunete astronomice cu 
toate că aveau lentile foarte mici 
se făceau foarte lungi. Urmașii lui 
Galileu din secolul XVII con
struiau lunete lungi de 30, 50 sau 
chiar 70 metri care necesitau su
porți înalți greu de susținut.

Radioul — una dintre cele 
mai minunate cuceriri ale știin
ței și tehnicii moderne — a pă
truns puternic în viața noastră 
de fiecare zi. In luna aceasta 
aniversăm 100 de ani de la 
nașterea lui Alexandru Stepa- 
novici 
marele 
știință 
nialul 
tor al radioului.

Născut la 16 
martie 1859 în- 
tr-una din loca
litățile din apro
pierea Uralului, 
A. S. Popov a 
manifestat de 
timpuriu înclina
ții pentru tehni
că, pentru cer
cetarea științifi
că. După termi
narea școlii din 
Perm, Popov se 
înscrie la U- 
niversitatea din 
Petersburg. Gă
sind un larg 
cîmp de activi
tate în cadrul 
Popov se 
învățăturii 
laborator, 
cunoștințe 
tice studentul Popov a fă
cut și primii pași de cercetător 
în domeniul electrotehnicii. Lu
crarea sa de diplomă „Despre 
principiile mașinilor dinamo- 
electro-magnetice cu curent 
continuu" este susținută cu un 
strălucit succes. In 1883 A. S. 
Popov începe să predea lecții 
de fizică și electricitate — la 
școala din Kronstadt. Aici des
fășoară o bogată activitate 
științifică și pedagogică.

Cercetările sale în dome
niul electrotehnicii au fost 
încununate de ițn mare succes. 
După studii și experiențe per
severente asupra oscilațiilor 
undelor electromagnetice, A. S. 
Popov reușește în ziua de 7 
mai 1895 să prezinte societății 
ruse de fizică, și chimie prima 
instalație de radio din lume.

Descoperirea lui Popov a 
fost o adevărată revoluție în

s
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domeniul electrotehnicii. Deși r V 
aparatul lui a găsit imediat a- 
plicare practică pe vapoarele 
flotei Mării Baltice, totuși re
gimul țarist nu i-a dat atenția 
cuvenită nici radioului, nici in

ventatorului.
După 1895 Po

pov lucrează la 
perfecționarea a- 
paratului său și 
in special asupra 
problemei trans
miterii de sem
nale la o cît mai 
mare distanță. 
La 24 martie 
1896 Popov a 
demonstrat pu
blic transmite
rea semnalelor 
fără fir la o dis
tanță de 250 me
tri, transmițînd 
prima radiogra
mă din lume.

In urma suc
ceselor uriașe 
pe care Popov 
le-a obținut In

Rusia, o serie de cercuri co
merciale din străinătate i-au 
propus să le vîndă patentul și 
chiar să-și părăsească țara. La 
toate aceste cereri ispititoare 
Popov a răspuns : „Sînt rus și 
toate cunoștințele mele, toată 
munca mea, toate realizările 
mele am dreptul să le dau nu
mai patriei mele. Sînt mîndru 
că m-am născut rus. 
contemporanii nu vor înțelege t 
aceasta, atunci poate 
își vor da seama cît 
a fost devotamentul meu față 
de patria noastră și cît de fe
ricit sînt că nu în străinătate 
ci în Rusia s-a descoperit un 
nou mijloc de comunicație".

Descoperirea lui și munca sa 
au cunoscut adevărată prețuire 
numai după Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Astăzi cînd radiotehnica a 
cunoscut o uluitoare dezvolta
re, întreaga omenire închină 
un gînd de admirație și recu
noștință genialului inventator 
rus A- S. Popov, care a pus 
bazele radiofoniei.

ooo

Un savant sovietic
descrie o centrală

■fc Galileu și-a construit în 1609 
prima lunetă astronomică dintr-un

* In Rusia, în anul 1824 la Dor- 
pat a fost instalată o lunetă cu 
obiectivul de 24 cm. iar la Pul- 
covo în 1839 o lunetă cu obiecti
vul de 38 cm.

termonucleară

Veacul belșugului
„REPORTAJ DIN SECOLUL XXI"

Un compresor hidraulic de forje cu o presiune de 2.500 tone a fost 
produs de uzinele de mașini grele din Șenian (R. P. Chineză),

lată citeva imagini ale viito
rului.

...Toamnă. Sub aripa avionului 
— mii de hectare de grîu în pîrgă. 
In centru — un covor dreptunghiu
lar pestriț. Acesta este un sovhoz, 
cufundat în grădini. De unde s-a 
ivit aici, în semideșert, această 
oază? Ce a dat forță griului, mari
lor, dumbrăvilor,- să se înalțe pe 
acest pămînt neroditor ?... Substan
țele chimice dau solului hrană și 
îmbunătățesc structura lui, pro
voacă ploi, îndulcesc apele sărate 
ale lacurilor și mărilor.

...E ger. Îngheață semănăturile 
de toamnă. Ele așteaptă de mult 
timp pînă cînd în fine, plapuma 
ușoară de zăpadă le va acoperi. 
Dar nu ninge. O pojghiță subțire 
de gheață acoperă băltoacede. Trec 
numai nori...

Aviatorul intră într-unul din 
nori și pornește pulverizatorul. 
Cristalele de bioxid de carbon dau 
parcă un „imbold" norului și el 
se topește treptat, transformindu-se 
într-o ninsoare ușoară.

Pînă și copiii secolului al 
^XXI-lea vor ști cum se poate pro
voca ninsoarea iarna și ploaia 
vara. Ei vor ști că pulberea dis
persată de aviator în nor, se vola
tilizează și absoarbe astfel o mare 
cantitate de căldură. Ceața, va
porii din nor se răcesc, se conden
sează și cad sub formă de picături 
de apă sau cristale de zăpadă asu
pra cîmpurilor.

...Odată cînd într-o noapte 
a început pe neașteptate înghețul, 
se părea că va pieri întreaga re
coltă. Iar cîmpurile sovhozului sînt 
atît de uriașe îneît nu pot fi încăl-

Mulți dintre gânditorii reacționari au promovat falsele teorii 
după oare pămîntul nu poate hrăni decât un număr limitat de 
oameni. Știința a dovedit însă fără putință de tăgadă că nu există 
și nu pot exista limite pentru creșterea resurselor alimentare, că 
oamenii săpunind tainele naturii pot obține an de an uriașe 
resurse energetice, imense bogății, un uluitor belșug de produse.

M. Vasiliev și S. Guscev autorii minunatei lucrări „Reportaj din 
secolul XXI" în care redau părerile a 29 dintre cei mai cunoscuți 
oameni de știință sovietici despre viitorul științei și tehnicii, l-au 
vizitat și pe academicianul S. 1. Volfkovici care le-a vorbit despre 
imensele bogății pe oare oamenii le vor răpi naturii pentru asigu
rarea unui belșug de produse.

Continuând publicarea unor capitole din lucrarea „Reportaj din 
secolul XXI" publicăm în numărul de astăzi câteva fragmente din 
capitolul „Secolul de aur al belșugului este în față".

zite cu focuri, nu ai timp să îm- 
prăștii cu mașinile perdele de fum. 
Și atunci la lupta împotriva înghe
țului au pornit helicopterele sov
hozului... Ele au lansat asupra 
cîmpurilor perdele de fum. Așter- 
nîndu-se pe pămînt, fumul a salvat 
recolta...

A mări fertilitatea pămîntului și 
a spori recolta nu este încă sufi
cient. Ea trebuie ferită de dăună
tori și boli, ea trebuie păstrată și 
folosită rațional...

— Oamenii secolului al XXI-lea 
vor reuși să apereț cu mijloace 
chimice, cîmpurile, livezile și pă
durile de dăunători, boli și să în
depărteze chiar de copaci bătrî- 
nețea, ne spune academicianul. In 
viitor vom folosi mijloace chimice, 
în care vor fi reunite îngrășămin
te cu mijloace de formare struc
turală, cu stimulatori ai creșterii 
și otrăvuri împotriva insectelor 
dăunătoare, bolilor plantelor etc.

Agrotermificarea... Puțini cu
nosc acest termen și totuși aa are

un viitor strălucit. Tot mai pe larg 
se utilizează în țara noastră ter- 
moficarea — producția complexă 
într-o centrală termoelectrică atît 
a energiei electrice, cît și a căldu
rii. O centrală termoelectrică obiș
nuită produce numai curent elec
tric, iar marile cantități de căldură 
din condensatori sînt eliminate 
împreună cu apa de răcire în 
rîul care curge în apropiere.

Se întîmplă că un astfel de rîu 
nu îngheață la o distanță pînă la 
zece kilometri de la centrala elec
trică chiar în gerul cel mai

O centrală termoelectrică 
livra consumatorului mari 
tități de căldură sub 
de apă 
Această 
și pentru nevoi 
uzine și fabrici și în scopuri gos
podărești — încălzirea locuințelor, 
aprovizionarea cu apă caldă și așa 
mai departe. Dar iată o nenorocire: 
dacă iarna există ori cît vrei con
sumatori de căldură, vara numărul

fierbinte 
căldură

aspru, 
poate 
can

tor mă 
abur.sau 

este folosită 
tehnice — în

lor scade simțitor. Ce să faci cu 
căldura ?

Un consumator al acestei călduri 
poate fi agricultura. Experiențele 
au arătat că dacă sub pătura exte
rioară a solului, acol 
află rădăcinile plantelor, se așează 
țevi cerjamicei cu orificii în pereți 
și cu ajutorul acestor țevi se în
făptuiește un „stropit subteran" al 
plantelor cu apă caldă, recolta 
sporește considerabil.

Știința va da un asemenea spor 
al recoltei și, în consecință, al pro
duselor animaliere, îneît nu cred 
că în secolul al XXI-lea va fi ne
voie de hrană artificială sintetică. 
Rezervele agriculturii sînt încă 
uriașe...

Chimiștii lucrează
descoperirea - tainelor fotosintezei 
datorită căreia în r’"" *"
formează substanțe 
hidrocarburi și albuminoide 
bioxid de carbon, aer și apă. In 
natură fotosinteza se înfăptuiește 
pe o cale diferită decît ar putea 
fi reprodusă sintetic fără utili
zarea metodelor complexa și co
stisitoare ale tehnicii contem
porane. Descoperirea acestei taine 
va deschide căile folosirii resur
selor nelimitate ale energiei sola
re și obținerii de produse alimen
tare. Ghimiștii și biologii studiază 
esența procesului absorbției azo
tului din aer de către bacterii, 
proces care se desfășoară fără 
presiuni înalte, temperaturi înalte 
și catalizatori, folosiți în indus
trie pentru legarea azotului din 
aer în amoniac. Descoperirea me
canismului acestui proces va per
mite obținerea mai rațională și 
economicoasă a îngrășămintelor 
azotoase din aer...

Am dat numai puțin la o par
te cortina spre viitor. Ceea ce chi
mia a creat pînă în prezent con
stituie numai fundamentul măre
țului edificiu al științei viitorului.

pătură exte- 
>lo, unde se

susținut la

plante se 
organice —

din

„Oamenii de știință sovietici merg cu succes înainte pe drumul 
stăpinirii fuziunii termonucleare și folosirii energiei termonu
cleare".

Această declarație făcută recent de A. Nesmeianov, președin
tele Academiei de Științe a U.R.S.S., dovedește că reacția ter
monucleară, care constituie cea mai uriașă sursă de energie po
sibilă pe Pămînt va fi stăpînită încă cu mult înainte de expira
rea termenului de 20 de ani, prevăzut de o serie de oameni de 
știință.

Revista „Tehnika Molodioji" a 
publicat de curind un articol deo
sebit de interesant in care omul 
de știință sovietic, prof. Gheorghi 
Rabat descrie o asemenea centrală 
a viitorului.

Autorul este de părere ca pri
ma centrală electrică termonuclea
ră sovietică, cu o putere de 
11.000.000 kW. va fi construita 
probabil în tundră, dincolo de 
cercul polar. Acolo uriașa canti
tate de energie calorică degajată 
de reactor va putea fi mai bine 
întrebuințată ca în oricare altă 
parte a țării. Cu ajutorul căldurii 
obținută în acest fel se vor putea 
amenaja în ghețurile veșnice ale 
tundrei livezi și grădini de zarza
vat în seră. Serele, afirmă prof. 
Babat, în care temperatura nece
sară va fi menținută cu ajutorul 
apei încălzită de energia calori
ca a reactorului, vor da recolte 
fabuloase de fructe și legume.

Se pare că reactorul, adică ini
ma acestei centrale, va fi construit 
în forma unui sfere înconjurată 
de straturi de beton și oțel unde 
va fi adăpostit un mare număr de 
țevi fabricate probabil din mase 
plastice rezistente Ia acțiunea ra
diațiilor. Prin aceste țevi apa fier
binte și aburul vor fi antrenate 
spre turbine.

Deosebit de interesantă este 
ideia expusa de prof. Babat, după 
care turbogeneratoareie centralei 
vor produce numai un singur mi
lion de kW. energie electrică. Res
tul de zece milioane vor fi pro
duse printr-o metodă nouă, care 
va permite transformarea direc
ta a energiei termonucleare în 
energie electrică. Cum se va pro- 1 
ceda în acest scop ? |

Iată cum descrie autorul artico- I 
lului acest sistem. Intr-un strat al < 
sferei reactorului va fi 
sistem de conductori 
Acești conductori vor 

1 interiorul reactorului

montat un 
speciali, 

genera în 
un cîmp

1 magnetic deosebit de intens, sub 
- acțiunea căruia plasma va pulsa 
I contractindu-se și dilatîudu-se pe- 
i riodic.
1 După cum se vede, funcționarea 

acestui reactor se va baza pe cer-
■ cetările deosebit de valoroase asu-
■ pra proceselor termonucleare con- 
1 trolate efectuate la Institutul pen

tru energia atomică, in special de 
către Andrei Saharov și Igor Tamm 
despre care am mai relatat cu alt 
prilej cititorilor noștri. După cum 
se știe, acești savanți au afirmat 
posibilitatea termoizolării plasmei 
fierbinți cu ajutorul unui cîmp 
magnetic și a încălzirii ei cu aju
torul curentului care se scurge 
prin plasmă.

Cu alte cuvinte plasma din vii
toarea centrală termonucleară va 
fi comprimată de uriașe forțe elec
tromagnetice, iar apoi se va dilata 
sub acțiunea unei temperaturi de 
cîteva milioane de grade, ce va f 
obținută prin generarea unui cu
rent de inducție în sistemul con
ductorilor, în momentul dilatării 
plasmei.

Specialiștii unei științe noi crea
te — „magnetohidroelectro dina
mica" — au calculat că pentru de
clanșarea unei reacții termonuclea
re și mai ales pentru menținerea 
plasmei în sfera reactorului va fi 
necesară energia unei mari centra
le hidroelectrice. Dar, lucru! deo
sebit de important, reactorul cen
tralei descrise va furniza o aseme
nea cantitate de energie electrieă 
ineît el va putea, după aceea, să 
fie alimentat prin propriul său cu
rent electric.

Lucrările savanților sovietici în 
acest domeniu sînt deosebit de 
promițătoare. Nici un om de știin
ță nu se mai îndoiește în prezent 
ca era energiei termonucleare, 
care pîna nu de mult, era denu
mită „energia de poimîine", va 
începe în curind.

Ing. I. ZAHARESCU
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Viața de organizație

Cum orgamz V am
informările politice în școli
Informările politice ocupă un 

loo deosebit în munca de 
educație politică pe care o 

desfășoară organizațiile U.T.M. în 
școli, ele constituind mijlocul ope
rativ și eficient de punere în cu
rent a elevilor cu probleme impor
tante ale politicii partidului nos
tru, cu principalele evenimente din 
viața internă și internațională. 
Acolo unde informările politice au 
fost organizate cu grijă și în mod 
continuu, ele au contribuit la ri
dicarea nivelului politic al elevi
lor, i-au ajutat să înțeleagă pro
fund evenimentele politice. Lucrul 
acesta a reieșit cu prisosință cu 
prilejul unui raid întreprins prin 
cîteva școli medii din București.

dezvoltării economiei naționale în 
cursul acestui an. Lucrul acesta 
va putea fi însă realizat în cursul 
unor informări politice despre mo
dul cum lupta oamenii muncii pen
tru a da viață sarcinilor trasate 
de partid.

revine în această pri-

Cu multă răspundere se preo
cupă de informarea politică 
a elevilor organizația 

U-T.M. de ia Școala medie nr. 18. 
Adunările generale U.T.M. sînt în 
mod frecvent însoțite aici de in
formări politice. De obicei, acestea 
se desfășoară astfel: cite unul 
din utemiști, uneori și profesori, 
prezintă o scurtă informare ur
mată de întrebări și discuții. Cum 
insă evenimentele politice se suc
ced într-un ritm trepidant, s-a ho
tărît să nu se aștepte adunările 
generale pentru ținerea informări
lor politice, ci acestea să se desfă
șoare și independent, cînd se iveș
te nevoia — pe clase sau pe școa
lă. De pildă, cînd au apărut în 
presă propunerile guvernului so
vietic privitoare la normalizarea 
situației din Berlinului occidental 
s-a organizat imediat o informare 
politică pe școală. Numeroase alte 
informări pe cele mai diferite teme 
au stimulat interesul elevilor pen
tru evenimentele politice curente.

La ultima ședință a comitetului 
U.T.M. din această școală, s-a mai 
ridicat o problemă privind infor
mările politice — asupra căreia 
merită să ne oprim cu luare amin
te — și anume cc între acestea și 
temele dezbătute în cadrul învă- 
țămîntului politic să se stabilească 
atunci cînd este posibil o mai 
strînsă legătură. De pildă, în 
cercurile politice s-a dezbătut ex
punerea tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie anul trecut. Intr-o 
singură lecție a fost desigur greu 
de aprofundat toate problemele le
gate de sarcinile importante tra
sate de către partid in privința

Din raidul întreprins în unele 
școli medii din Gapitală a 
reieșit că există însă și ma

nifestări de subapreciere a rolului 
pe care îi au informările politice în 
educarea elevilor. In unele locuri 
se lucrează cu multă lipsă de ope
rativitate în organizarea informări
lor politice. De pildă, la Școala 
medie nr. 5 abia in trimestrul II 
au început să se țină informări 
politice. Mai sînt și organizații 
U.T.M. unde neînțelegerea menirii 
informărilor politice a dus la o 
slabă preocupare pentru organi
zarea lor concretă, acest lucru 
fiind lăsat exclusiv în seama diri- 
ginților- La școala medie nr. 16, 
de pildă, se socotește că e deajuns 
dacă în orele de dirigenție se face 
o cronică a evenimentelor interne 
și externe. Desigur, e foarte bine 
că diriginții claselor manifestă o 
asemenea grijă și preocupare pen
tru ca elevii lor să fie la curent 
CU ce se întîmplă in țara noastră 
și peste hotare ; dar aceasta nu 
absolvă organizația U.T.M. de 
munca dc organizare a informării 
politice în rîndul elevilor.

Asemenea deficiențe în munca 
de informare politică a elevilor 
sînt indiciu al unei slabe preocu
pări a unor comitete raionale 
U.T.M. pentru îndrumarea și aju
torarea apropiată a comitetelor 
U.T.M. din școli. Grăitor e în 
acest sens faptul că, de pildă, 
chiar membri ai comitetului U.T.M. 
de la Școala medie nr. 5 (printre 
care însăși responsabila muncii de 
educație politică) nu sint la curent 
cu toate problemele legate de in
formarea politică. O temeinică in
struire se impune ca o primă și 
absolut necesară măsură, în acest 
sens.

E lucru stabilit de mult că de 
organizarea informărilor po
litice se ocupă organizațiile 

U.T.M., ajutate de către cadrele 
didactice; că ele se țin în afara 
orelor de clasă și nu se confundă 
cu orele de dirigenție. Se cere ca 
organizațiile U.T.M. din șco7î să 
ia cu adevărat în serios răspun-

-ooooo-----------

Tineretului muncitor 
îi sînt deschise larg 
porțile spre știință 

și cultură
(Urmare din pag. l-a)

lositori patriei noastre dragi, 
strucției socialiste din țara 
stră.

DUMITRU JIANU 
controlor șef 

la Uzina „7 Noiembrie‘‘-Graiova

și guvern, cărora le mulțumesc 
din inimă pentru grija părintească 

con- ce
noa-

mi-o poartă.
PETRUȚA N1ȚULESGU 

croitoreasă 
Fabrica de confecții 

„Gh. Gheorghiu-Dej"

Prin școala muncii, 
spre o specializare 

superioara
Am citit cu multă bucurie Ho

tărîrea C.Q. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P.R. pri
vind îmbunătățirea învățămîntului 
seral și fără frecvență de cultură 
generală și superior.

Sînt fiu de țăran muncitor. Du
pă terminarea școlii profesionale 
metalurgice din orașul Buzău am 
fost repartizat ca muncitor califi* 
cat — lăcătuș mecanic — la uzi
nele „1 Mai" din Ploești, uzină 
constructoare de utilaj petrolifer. 
Educat de organizația U.T.M. în 
spiritul ridicării necontenite a ni
velului politic și profesional, din 
dorința de a învăța cît mai mult, 
am cerut ajutorul organizației 
U.T.M- de a urma și cursurile șco
lii medii serale. Acum sînt elev în 
clasa a X-a a liceului seral.

Recenta hotărîre mă însuflețeș
te și mai mult și-mi dă un imbold 
în plus spre atingerea țelului pe 
care mi l-am propus, acela 
urma mai departe cursurile 
vățămînt superior, fără să 
sesc locul de producție pe
l-am îndrăgit. Ne dă o deosebită 
încredere, ne însuflețește faptul că 
hotărîrea partidului și guvernului 
subliniază că „Drumul cel mai si
gur spre învățămîntul superior, 
spre o calificare profesională înal
tă duce prin școala muncii în uzi
nă, în fabrică, în mină, în gospo
dăria agricolă de stat, în gospodă
ria agricolă colectivă".

Hotărîrea partidului și guvernu
lui creează condiții și mai bune 
pentru toți tinerii din producție

Nu pot descrie bucuria ce m-a 
cuprins citind Hotărîrea Comitetu
lui Central al R.M.R. și a Con
siliului de Miniștri al R.P. Romîne 
privind învățămîntul seral și fără 
frecvență de cultură generală și 
superior. Partidul și guvernul ne-a 
creat și ne creiază permanent, 
nouă, muncitorilor din producție, 
condiții minunate pentru studiu, 
ne oferă posibilități care ne permit 
să dobîndim./ o bogată cultură 
generală necesară unui muncitor 
înaintat.

Părinții noștri care au fost crunt 
exploatați în fabrica capitalistului 
pe vremea tinereții lor, nici n-ar fi 
îndrăznit măcar să viseze la ase
menea condiții de studiu,

Dezvoltarea economiei și a so
cietății noastre socialiste cere 
muncitorilor o înaltă calificare și 
temeinice cunoștințe tehnice, o cul
tură generală bogată. Numai într-o 
țară care construiește socialismul 
pot exista asemenea condiții pen
tru învățătură, puse la dispoziția 
muncitorilor care doresc să-și ri
dice nivelul de pregătire. Nici un 
guvern capitalist nu prevede chel
tuieli de buget pentru ca munci
torii să poată urma licee și facul
tăți. In țările capitaliste constituie 
o revendicare a muncitorilor con
cediul anual plătit dc odihnă. A- 
colo, pentru muncitori nici vorbă 
nu poate fi de concediu plătit pen
tru studii. Numai într-un stat so
cialist se pot aloca din buget su
me mari, necesare studiului mun
citorilor. .

Eu sînt croitorească la „F. C- 
Gh. Gheorghiu-Dej“ din București 
și m-ara hotărît să urinez și să ter
min școala serală muncitorească care vor să învețe, să-și îmbogă- 
de pe lingă fabrica noastră. 120 de 
tineri și tinere din întreprinderea 
noastră urmează cursurile acestei 
școli. Organizația de partid și con
ducerea întreprinderii ne-au creat 
condiții și pînă acum ca să putem 
frecventa cursurile serale. Pe baza 
noii hotărîri noi vom beneficia de 
condiții și mai bune pentru învă
țătură.

Ca toți tinerii muncitori din pa
tria noastră, eu îmi îndrept cu re
cunoștință gînd’- ik spre partid

de a 
de în- 
pără- 
care

țească cunoștințele profesionale și 
de cultură generală. Toate înlesni
rile prevăzute în Hotărîre îmi dau 
încrederea, atît mie cît ș> tovară
șilor mei din uzină, că vom putea 
să urmăm și să terminăm în cele 
mai bune condiții școala. Mulțu
mesc astfel din tot sufletul parti
dului și guvernului pentru această 
hotărîre.

ION C. GHEORGHE 
lăcătuș mecanic 

Uzinela „1 Mai“ Ploești

derea ce le
vință, să treacă printre preocupă
rile lor cele mai importante îm
bogățirea conținutului și îmbună
tățirea modului de organizare a 
informărilor politice. Pentru a- 
ceasta, pe de o parte, tematica 
informărilor va trebui orientată 
după evenimentele și problemele 
politice cele mai actuale, să 
trateze îndeosebi pe acelea 
care vorbesc despre realizările 
poporului nostru pe drumul con
struirii socialismului, despre forța 
economică și politică a lagărului 
socialist, despre lupta tineretului 
de pretutindeni pentru o viață mai 
bună, pentru pace. Pe de altă 
parte, experiența organizației 
U.T.M. de la Școala medie nr. 18 
și a altora a arătat cît este un util 
ca informările să fie organizate ori 
de cîte ori e nevoie —- nu numai 
in adunările generale.

aidul nostru a scos de ase
menea în evidență faptul că 
in cele mai multe școli, la 

informările politice vorbesc numai 
elevi și uneori cîte un profesor; 
în scopul îmbogățirii conținutului 
informării și pentru sporirea atrac- 
tivității tor vor trebui chemați să 
vorbească elevilor ia orele de in
formări politice și activiști de par
tid, de U.T.M., deputați ai sfatu
rilor populare, specialiști în dife
rite domenii, muncitori. Organiza
țiile U.T.M. din școli vor trebui 
să primească în această privință 
îndrumarea și ajutorul concret al 
comitetelor raionale U.T.M., care 
trebuie să-și treacă printre preocu
pările lor importante îmbunătăți
rea conținutului informărilor poli
tice din școli, perfecționarea mo
dului de organizare a lor. Informă
rile politice vor fi de asemenea 
mai eficiente dacă vor fi însoțite 
de diferite materiale ilustrative: 
fotomontaje, reviste, grafice, albu
me etc.

Trebuie reținut de aici faptul că 
organizațiile U.T.M., au la înde- 
mînă nenumărate posibilități pen
tru a face din informările politice 
un mijloc important în munca de 
educație politică a elevilor.

VIRGIL CARABA

In ziua de 10 martie, la Reșița 
a fost elaborată’ cea de-a 10.000-a 
tonă de oțel dată peste plan din 
angajamentul pe care și l-au luat 
oțelarii de aici de a depăși produc
ția planificată pe aceet an cu 
40.000 tone de oțel. In acest fel 
oțelarii reșițeni au îndeplinit pla
nul pe trimestrul I cu peste 20 de 
zile înainte- de termen. Cinstea de 
a elabora cea de-a 10.000-a tonă 
de oțel dată pestei plan anul acesta 
la Reșița a revenit oțelarilor din 
echipa condusă de primtopitorul 
Vasile Mocea. Această victorie a 
oțelarilor reșițeni este rezultatul 
preocupării lor intense de a mări 
indicii de utilizare a cuptoarelor 
Martin. De la începutul anului și 
pînă acum s-au obținut în medie 
cîte 6,47 tone oțel de pe fiecare 
m.p. vatră de cuptor și zi calenda
ristică, ceea ce reprezintă dș două 
ori mai mult față de media anului 
trecut. Prin reducerea consumuri
lor specifice la fiecare încărcătură 
metalică, precum și a pierderilor 
de oțel în hala de turnare, topi
torii și turnătorii de la oțelăria 
Martin a Combinatului metalurgic 
Reșița au reializat numai în pri
mele două luni din acest an eco
nomii în valoare de peste 3.000.000 
lei. In luna februarie durata medie 
de elaborare a unei șarje a fost 
redusă cu peste 3 la sută față de 

: luna ianuarie. Echipa primtopitoru- 
lui Francisc Bartl, care a dat peste 
plan mai bine de 1.660 tone de 
oțel, eiste fruntașă în întrecerea 
socialistă. In perioada amintită, 
fruntași în întrecerea socialistă au 
fost și oțelarii din echipele con
duse de primtopitorii Vasile Mocea, 
Constantin Moraru, 
care au dat peste 
nului 1.300—1.400 
bună calitate.

Iosif Focht, 
prevederile pla- 

tone oțel de

(Agerpres)
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V. 1. LENIN : 

DESPRE CONSTRUCȚIA 
DE PARTID

20,40 lei 
reprezintă o cu- 
cuprinde cele mai 

lucrări, precum și 
unele opere ale lui

892 pag.
Volumul 

legere care 
importante 
extrase din 
V. I. Lenin consacrate proble
melor construcției de partid.

Campionatul categoriei A de

La Reșița s-au construit 1122 apartamente compuse ■ " " . '
metalurgic. Iată în fotografia noa stră un aspect al noilor blocuri din " Lunca Pomostului — Reșița.

-------------------------- :................................... OOO------------ ---------------------------

din 2 și 3 cam ere pentru muncitorii combinatului

f rigider cu... aragaz
Intr-una din sălile Institutului 

de științe economice din Capitală 
s-a deschis expoziția „Industria fri
gului din Republica Populară Ro
mână". Expoziția are o semnifica
ție deosebită. In acest an s-a împli
nit un deceniu de cînd în țara 
noașțră a început fabricarea utila
jului frigotehnic. Pînă la această 
dată acesta, în totalitatea lui, se 
importa

încă de la intrare te întîmpină 
uriașele compresoare frigotehnice 
cu o putere de la 5.000 k.cal.h. 
la 200.000 k.cal.h., produse ale 
fabricii „Tehnofrig" din Cluj. Re
cent colectivul fabricii „Tehno- 
frig" din Cluj a început fabricarea 
unui compresor de amoniac cu o 
putere de 150.000 k.cal.h, în două 
trepte, capabil să producă o tem
peratură scăzută ajungînd pînă la 
minus 40 grade, ce va fi utilizat 
la fabricile de gheață. '

In expoziție mai sînt expuse in
stalații pentru antrepozite frigori- 
fere, care servesc la păstrarea pro
duselor conservate prin frig nece- 

caresare unităților comerciale 
desfac aceste produse.

Și acum un amănunt pentru 
gospodine. Întreprinderea „Găbor 
Aron" din Odorhei, expune un nou 
frigider casnic cu o capacitate de 
160 l., care prezintă multe avanta
je. Iată numai unul din ele. Pen
tru răcire, el va folosi... aragazul 
și nu curentul electric ca cele obiș
nuite. Consumul de aragaz este de 
asemenea mic.

La uzina „Element Gottwald" 
din Capitală a fost realizat un nou 
prototip de frigider casnic cu o 
capacitate de 100 L, eu un consum 
mic de energie, prezentînd calități 
mult superioare celor de pînă a- 
cum. Nu lipsesc din expoziție nici 
produsele fabricii „Antrefrigul" din 
Capitală, cunoscute și apreciate 
de publicul consumator — de la 
sărmăluțele în foi de viță și varză, 
la antricoate, fructe și legume. 
Graficele expuse arată creșterea 
producției globale a diferitelor fa
brici de acest gen din țară. Iată 
numai cîteva exemple. Producția 
de fructe și legume conservate prin 
frig va crește in anul 1959 cu 773 
la sută față de 1956, cea de carne 
conservată prin frig cu 2.167,6 la 
sută față de 1957.

D. DUȚA

Noutăți de la 
0. N. T.-‘Carpăți

• Tabere turistice pe 
litoral • Colectiviștii 
în excursie prin țară

O.N.T.-Carpați își propune o in
tensă activitate pe planul turismu
lui intern. Astfel, în curînd vor 
începe excursii săptămînale cu au
tocarul pe ruta București-Snagov 
și pe alte trasee. La începutul lu
nii viitoare sînt prevăzute excursii 
pe diverse itinerarii ca de exemplu: 
București—Sinaia—Cota 1.400— 
Vîrful cu Dor—Bolboci—Peștera 
Ialomicioarei — Babele — Omul — 
Mălăeiști—Diham—Predeal—Bucu
rești etc. Incepînd de la 1 iunie pe 
litoralul Mării Negre se vor des
chide tabere turistice cu o durată 
de la 3—15 zile. De asemenea se 
vor organiza excursii pentru ă 

. face cunoscut frumusețile apelor 
țării noastre și Deltei Dunării.

O.N.T.-Carpați organizează de 
asemenea excursii cu membrii gos
podăriilor agricole colective pentru 
cunoașterea frumuseților . patriei 
noastre. Primele dintre acestea îi 
vor duce în București și Valea 
Prahovei pe membrii unor gospo
dării agricole’ colective milionare 
din regiunea București. Pentru 
excursii în timpul săptămînii, Bi
roul de Turism și Excursii Bucu
rești pune la dispoziție amatorilor 
autobuse speciale.

•
fotbal se reia duminică odată cu 
desfășurarea primei etape a retu
rului. în Capitală sînt programate 
două întîlniri care se vor desfășura 
în program cuplat ■■ pe stadionul 
„23 August’1 după cum urmează : 
ora *14,30: Progresul—Știința Ti
mișoara ; ora 16,15 : C.C.A.—Ști
ința Cluj. Iată meciurile progra
mate în țară : U.T. Arad—Rapid 
București; Jiul Petroșani—Petro
lul Ploești; Steagul Roșu Orașul 
Stalin—Dinamo București; Dinamo 
Bacău—Farul Constanța.

• La Buenos Aires a început cea 
de-a 20-a ediție a campionatului 
de fotbal al Americii de Sud cu 
participarea echipelor reprezenta
tive din Brazilia, Argentina, Uru; 
guai, Paraguai, Chile, Peru și 
Bolivia.

Cu un rezultat surpriză s-a în
cheiat meciul dintre echipele Bra
ziliei și Perului. Campionii mon
diali au făcut joc egal: 2—2.

Iată alte rezultate : Argentina- 
Chile 4—1; Uruguai—Bolivia 7-0.

• tn cadrul lucrărilor congresu
lui Ligii internaționale de hochei 
pe gheață s-au stabilit țările care 
vor găzdui viitoarele 5 ediții ale 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață. In anul I960 întîlnirile 
campionatului mondial și european 
se vor desfășura în cadrul Jocu
rilor Olimpice de 
Squaw Valley. Pentru anii urmă
tori campionatul va fi organizat de 
Elveția (1961), S.UM (1962), 
Suedia (1963) și Austria (1964).

iarnă de la

• La 19 aprilie la Budapesta 
echipa de fotbal a R. P- Ungara 
vă susține primul meci internațio
nal din acest an, întîlnind echipa 
R.P.F. Iugoslavia. Antrenorul fede
ral Lajos Baroti a anunțat că în 
echipa maghiară vor fi introduși 4 
jucători tineri care nu au mai făcut 
parte din prima garnitură. Aceștia 
sînt centrul atacant Bodor, interul 
stingă Pali, aripa stingă Dely și 
extrema dreaptă Szovjak. In vede
rile selecționerilor mai intră de 
asemenea portarul Grosics, fundașii 
Matray, Szarosi, Bundszak, mijlo- 
coșii Boszik și Kotasz.

(Agerpres)

Nu-șl respectă 
angajamentul

INFORMAȚII
In zilele de 10 și 11 martie a 

avut loc în Gapitală o consfătuire 
organizată de Direcția așezămin
telor culturale din Ministerul In- 
vățămîntului și Gulturii și Gas a 
centrală a creației populare, la 
care au participat directorii case
lor regionale ale creației popu
lare din întreaga țară.

La consfătuire s-a analizat des
fășurarea primului festival bienal 
de teatru „I. L. Caragiale" al ar
tiștilor amatori, organizarea și 
conținutul expoziției bienale de 
artă plastică a amatorilor, precum 
și munca metodică și de instruire 
a cadrelor de conducători ai for
mațiilor artistice de amatori des
fășurată de 
și de Gasa 
Capitalei.

unele case regionale 
creației populare a

(Agerpres)

D-ale Carnavalului — Patria, 
București, Gh. Doja, Alex. Sahia; 
Tatăl meu actorul — Republica ; 
Răsfățatul — Magheru. I. C. Fri
mu, înfrățirea între popoare. Li
bertății ; Moralitatea d-nei Dulska 
V. Alecsandri, Lumina ; Marea bă
tălie — Central ; Ne-am împriete
nii la Moscova — 13 Septembrie; 
Razia — Maxim Gorki, Aurel 
Vlaicu: Dezertorul — Victoria, 
8 Martie, Flacăra : Program de 
filme documentare și de desene 
animate — Timpuri Noi, Alex. Po
pov ; Idiotul — Tineretului: Pata 
cu chitara — Grivița ; Viața nu 
iartă — Vasile Roaită. Miorița ; 
Omul meu drag — Cultural, Don- 
oa Simo; Procesul se amină — 
8 Mai: Prima zi — 1 Mai. 16 Fe- 
bruarie ; Lupta nu s-a sftrșit încă 
Unirea : Zboară cocorii 
David ; Marinarul 
Arta, Olga Bancic : 
călțat — Munca ; 
goste — Popular ; 
lui - Iiie Pintilie. 
cea ; Melba — M.
Coșbuc : Visul spulberat — N Băl- 
cescu : Căi greșite — G. Bacovia, 
Drumul Serii*

Const. 
îndrăgostit — 

Motanul in- 
Zile de dra- 

Cerul infernu- 
B Delavran- 

Eminescu. G.

Grupul școlar al uzinelor „Independența" din orașul Sibiu pregă
tește cadre cu o înaltă calificare profesională.

Iată în fotografie pe inginerul profesor Dumitru Porumbescu vor
bind elevilor din anul I — stru ngari, despre elementele geometrice 
ale cuțitului de strung.

șfD-aLe
Este interesant de remarcat că 

toate comediile lui Caragiale se 
sfirșesc printr-o împăcare mai mult 
sau mai puțin solemnă a părților 
angajate 
„pupat 
transpus pe scenă.

în conflict, printr-un 
toți piața endependenți" 

Este aici o 
insistență în a demonstra că, 
de fapt, conflictul a fost un 
pseudoconflict, că, pînă la ur
mă, eroii comediilor fac parte 
din aceeași familie de paraziți și 
exploatatori care se împacă între 
ei pe spinarea poporului batjocorit 
și asuprit. Avem impresia că acest 
aspect important nu a scăpat regi
zorilor Gheorghe Nagy și Aurel 
Miheles cînd au purces la realiza
rea lui „D-ale Carnavalului", stră- 
duindu-se să înscrie filmul lor pe 
această orbită comună comediilor 
caragialești. De altfel nu este sin
gurul lucru asupra căruia și-au 
concentrat ei atenția pentru a res
titui piesei adevărata ei semnifi
cație pe care teatrul burghez o 
estompa, încercînd să transforme 
„D-ale Carnavalului'' într-o farsă 
minoră de situații, lipsită de pro
funzime.

Pe de o parte ei au lărgit ca
drul acțiunii prin introducerea 
peripețiilor Conului Leonida și a 
consoartei sale, „înțeleptul'' pen
sionar avînd rolul unui comentator 
care explică semnificația unor 
conflicte prezentate de Caragiale: 
un , 
că între demagogi burghezi și 
mici burghezi, o probă de ceea 
ce înseamnă falsa opoziție dintre 
diferiții exponenți ai claselor do
minante o probă a ceea ce înseam
nă murdara cîrdășie între împila
torii poporului dc diferite nuanțe. 
Pe de altă parte ei au conferit 
carnavalului nu pur și sitfiplu un 
rol decorativ ci, dimpotrivă, l-au 
transformat într-o omniprezență 
care se apropie de obsesie, simbo- 
lizînd bîlciul, caruselul multicolor 
al politicianismului burghez, spe
cificul de bazar al descompunerii 
moravurilor politice în timpul re
gimului burghezo-moșieresc, sub 
egida monstruoasei coaliții. Privi
tă în această lumină, atmosfera

spectacol de bătălie politi-

&a!i.iianaluLuia
filmului nu numai că nu trăiește 
exclusiv sub semnul culorii și pi
torescului (deși uneori s-au făcut 
concesii acestei laturi, insistîndu-se, 
de pildă, obositor de mult asupra 
defUării ciroului etc.) ci rezervă 
un loc important poziției satirice 
militante căreia gestul măturătoa
relor care arunca la gunoi rămăși
țele carnavalului, îi dă o încheiere 
demnă de condamnare fără drept 
de apel a trecutului mîrșav.

in acest film, urmărindu-se li-

CRONICA
FILMULUI

nia caragialească, coordonatele so
ciale și caracteriologice ale per
soanelor fuzionează foarte bine, 
oferind exemplare tipice pentru 
descompunerea proprii elementelor 
claselor parazitare ale vechii so
cietăți. „D-ale Carnavalului" pre
zintă un insectar de tipuri de par- 
veniți mic-burghezi care copiază 
cu nesaț toate moravurile ticăloase 
ale marilor exploatatori, descom
punerea lor morală, trivialitatea 
lor, Pampon ca fost polițist are 
obișnuința de a brutaliza, de a 
trișa, mentalitatea de stăpîn in
discutabil asupra vieții oamenilor. 
Nae nu e un simplu frizer ci un 
politician mic-burghez de mahala 
care-și folosește metodele și în ac
tivitatea galantă fiind duplicitar, 
ipocrit, laș, Mița își înveșmântează 
tarele deZcaracter și comportare în 
false alure nobile așa cum a obiș
nuit-o toată demagogia afacerismu
lui politic ; înainte de a încerca 
să-și pedepsească amantul desfigu- 
rîndu-l cu „vitrion" îl ucide cu o 
tiradă bombastică în care se pic
tează ca fiind „fiică din popor și 
violentă", „republicană" ș.a.m.d.

Aceste caracteristici au pus la 
mare încercare pe talentații noștri 
comedieni și trebuie să spunem 
spre cinstea lor, că ei au reușit 
pe deplin. S-a dovedit în acest fel 
încăodată că nu există o barieră 
care să despartă maniera de joc 
în teatru de oaa cucTOiatogra/îcâi

Difuzarea cărții printre tinerii 
din regiunea București

Răspunzind la chemarea lansată de Comitetul regional U.T.M. 
București, către tinerii și utemiștii din regiune, pentru o largă răs- 
pîndire și difuzare a cărții în rîndurile tineretului sătesc — nume
roase comitete raionale U.T.M., printre care amintim Comitetele 
raionale U.T.M. Oltenița, Giurgiu, Alexandria, Zimnicea, Călărași și 
Titu se găsesc în plină acțiune de difuzare a cărții prin organizațiile 
U.T.M. din comune și sate.

In raioanele Călărași și Zimnicea organizațiile U.T.M. au preluat 
de la „Librăria Noastră" spre difuzare cărți în valoare de peste 
12.000 lei.

Dintre cărțile mai mult solicitate de tinerii țărani muncitori men
ționăm : „Mitrea Cocor" de M. Sadoveanu, „Desfășurarea" de M. 
Preda, „Cuscrii" de Al. I. Ghilia. Un interes deosebit se vădește 
pentru literatura politică, numeroase fiind cererile privind broșura 
cu raportul lui N. S. Hrușciov la Congresul al XXI-lea al P.G.U.S.

★
In școlile din comunele și satele regiunii București cu sprijinul 

secțiunilor de învățămînt și cultură ale sfaturilor populare raionale 
și al G.L.D.G. Regionala București, 
au luat ființă pînă în prezent un 
număr de 540 standuri cu cărți. 
Aceste standuri sînt deservite de 
către difuzori voluntari recrutați 
din cei mai buni „Prieteni ai 
cărții", învățători și profesori care 
preiau cărți de la „Librăria Noa
stră" și te difuzează în rîndurile 
tineretului din școli.

că actorul care știe să se comporte 
degajat în fața obiectivului, vor
bind însă mai aproape de cadența 
cotidiană, poale avea succes în film 
dacă își dă străduința 
bineînțeles, 
cum ne-am
Giugaru cu masivitatea trupului 
său, cu vocea sa impunătoare, cu 
argumentul zdrobitor al ochilor 
holbați, a fost un excelent Pam- 
pon, iar Grigore Vasiliu-Birlic, a 
realizat de minune, prin ondula- 
țiile ce inspiră milă ale vocii, și 
culorile pe care i le schimbă fața, 
pe Crăcănel cel cu „naturelul sim
țitor", o adevărată revelație a con
stituit-o pentru spectatorul de ci
nema apariția lui Ion Mânu care 
a creat un admirabil Conul Leo
nida, portret viu și de neuitat al 
prostiei și ignoranței „atotștiutoare" 
mic-burgheze. Dacă, de asemenea, 
Ion Lucian a realizat un Nae crai
don, șmecher, perfid și alunecos 
ca țiparul iar tinerii Vașilica Tas- 
taman și mai ales Aurel Cioranu 
și-au dus foarte bine la sfîrșit ro
lurile, nu putem spune același lu
cru despre Jana Gorea care a fă
cut, ni se pare, greșeala de a-și 
lua prea în serios personajul. Ea 
a luat și a redat de bună „trage
dia" „ploeștencei" în loc s-o auto
ironizeze.

in încheiere trebuie să revenim 
din nou asupra meritelor lui Gh. 
Nagy și Aurel Miheles ca regizori 
și scenariști, pentru faptul de a fi 
înțeles și redat just concepția ca- 
ragialească și în același timp de a 
fi operat cu îndrăzneală unele mo
dificări impuse de specificul cine
matografic, cu excepția unor mo
mente cînd partea descriptivă în
greunează conflictul sau cu rezerva 
că episoadele cu Conul Leonida nu 
sînt suficient sudate cu restul fil
mului. „D-ale Carnavalului" este 
însă, fără îndoială, un film care 
place publicului și care dovedește 
că trebuie mers și mai departe, cu 
curaj și ingeniozitate pe linia în
deplinirii datoriei de onoare de 
a transpune cinematografic nemu
ritoarea operă a marelui Caragiale.

B. LoMITRESCH

Prin luna februarie, organizația 
de bază U.T.M. din G.A.C.-Căli- 
mănești, raionul Sîngiorgiu de 
Pădure, a ținut o adunare gene
rală. Scopul adunării a fost acelai 
de a se crea 4 echipe de tineret* 
care să răspundă de obiective pre
cise din planul de producție al 
gospodăriei colective. Lucrul ace
sta s-a făcut. Apoi s-a hotărît ca 
echipele de tineret să cultive 10 
ha. cu sfeclă de zahăr, 2 ha. 
cu floarea-soarelui, precum și alte 
culturi. De cînd a fost adoptată a- 
ceastă hotărîre și pînă în prezent 
însă, nimeni nu s-a gîndit Ia re
partizarea suprafețelor ce vor fi 
încredințate echipelor de tineret, 
la organizarea lor, la întocmirea! 
unor planuri minuțioase, astfel ca 
la începerea însămînțărilor de 
primăvară totul să fie bine pre
gătit.

In prezent, echipele există doar... 
pe hîrtie. Ele nu știu unde, cînd 
și în ce condiții vor lucra. De a- 
cest lucru nu s-a ocupat deloc or
ganizația U.T.M. Grede oare orga
nizația U.T.M. din G.A.C.-Călimă- 
nești că timpul așteaptă pînă ea 
se va decide să-și îndeplinească 
sarcinile ce-i revin în campania 
de primăvară ?

ȘT. NEKANIȚKI

are talent, 
așteptat,

și dacă, 
Dacă, așa 

Alexandru
TIMPUL PROBABIL

Pentru următoarele trei zile in 
jară: vremea se va încălzi ușor șl 
treptat în cea mai mare parte a 
țării, Iar cerul se va menține 
schimbător, temporar noros cu 
deosebire în sudul și sud-vestul

temporar vor cădea 
Vtnt potrivit din sec-

țării, unde 
precipitații.
torul vestic. Temperatura în creși 
tere ușoară : minimele vor fi cu
prinse între minus 4 și plus 6 gra
de, iar maximele între 6 și 14 
grade.



Raportul prezentat de w. GomuiKa
la Congresul al III-lea al P. li. II. P.

Există posibilități optime pentru unirea 
eforturilor întregului popor german 
în lupta pentru menținerea păcii

' BERLIN 11 (Agerpres) —TASS 
transmite: La recepția oferită în 
seara zilei de 10 martie la am
basada U.R.S.S, a luat cuvintul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a spus printre altele :

Se apropie de sfîrșit vizita noas
tră în Republica Democrată Ger
mană frățească unde ne aflăm la 
invitația amabilă a conducătorilor 
R. D. Germane.

Convorbirile pe care le-am avut, 
întîlnirile cu poporul german do
vedesc in mod convingător că re
lațiile de prietenie frățești dintre 
popoarele noastre se întăresc și se 
dezvoltă în fiecare an.

Ne-a uimit și ne-a bucurat foar
te mult cît de profund și de just 
înțeleg politica noastră și cît de 
mult o apreciază reprezentanții cla
sei muncitoare din Germania Oc
cidentală. Acest lucru dovedește că 
există posibilități optime pentru 
unirea eforturilor întregului popor 
german în lupta pentru menține
rea păcii, pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii din Germa
nia.

Am mai spus că aici am avut 
foarte multe întîlniri cu reprezen
tanți ai celor mai diferite cercuri 
ale poporului german, cu reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri din 
țările occidentale, cu oameni poli
tici. Trebuie să remarc că acestea 
au fost intîlniri și convorbiri foar
te folositoare.

Aș dori să menționez întîlnirea 
pe care am avut-o cu președintele 
conducerii Partidului Social De
mocrat din Germania Occidentală, 
Erich Ollenhauer. Avînd în vedere 
concepțiile noastre ideologice și 
politice diferite în problemele fun-

Cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov 
la recepția de la 

ambasada U.R.S.S. 
din Berlin

—0X0—

damentale, noi, desigur, nu putem 
conta că vom ajunge la o înțelege
re în toate problemele discutate de 
noi. Convorbirea noastră a fost 
insă fără îndoială utilă pentru am
bele părți.

Am intenționat de asemenea să 
stau de vorbă cu dl. Brandt, pri
marul Berlinului Occidental.

Nu voi preciza a cui a fost ini
țiativa acestei intîlniri, dar nu din 
vina noastră n a avut loc. Dl. 
Brandt vrea acum să creeze impre
sia că n-ar fi dorit această întîl- 
nire, dar el îți amintește probabil 
cît se poate de bine că în legătură 
cu această vizită s-a ajuns din 
timp la o înțelegere preliminară. 
Aceasta nu s-a realizat nici laAceasta nu
Berlin, nici la Leipzig și de altfel 
nici chiar pe pămîntul german.

Deoarece în afara Berlinului dl. 
Brandt a acceptat o întilnire, con- 
siderînd-o utilă, iar cînd s-a îna» 
poiat la Berlin a renunțat la ea, 
i s-a „explicat* probabil că nu 
trebuie să participe la o asemenea 
înfîlnire. Pot spune că nici aici nu 
a lipsit intervenția acelora care, 
în condițiile regimului de ocupație, 
dețin în realitate forța și puterea 
în Berlinul Occidental. Probabil, 
că așa-numitul „primar guverna
tor al Berlinului occidental" este 
subordonat acelora care nu doresc 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și reglementarea pro

| —-ooooo—--- — _____

închiderea Tîrgului internațional 
de la

1 BERLIN 11 (Agerpres).—După 
cum transmite agenția ADN, Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Intergerman al R.D. Germane a 
dat publicității comunicatul final 
în legătură cu Tîrgul internațio
nal de primăvară de la Leipzig pe 
anul 1959, care a fost deschis în
tre 1 și 10 martie.

Tîrgul de la Leipzig, se arată 
în comunicat, a constituit un 
mare succes în domeniul dezvol
tării comerțului mondial și înțele
gerii între popoare. El a confir
mat din nou că Leipzigul este un 
centru foarte mare al comerțului 
internațional. Referindu-se la vizi
ta lui N. S. Hrușciov, comunicatul 
arată că această vizită a consti
tuit evenimentul cel mai impor
tant din istoria Tîrgului de la 
Leipzig. Prezența președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

---------------- Cx>O

ZJg
la tîrg a oferit mari posibilități 
de tratative între oamenii de stat, 
politicieni, reprezentanți ai cercu
rilor economice și comerciale din 
țările socialiste și occidentale.

Caracterul internațional al Tîr- 
gului de primăvară de la Leipzig 
și-a găsit expresia în faptul că a 
fost vizitat de numeroase delegații 
guvernamentale din țările socia
liste și din multe alte state.

La Tîrgul din primăvara anului 
1959 au participat reprezentanți 
din 49 de țări. R.D. Germană a 
fost reprezentată de 6.337 organi
zații și firme. Din partea celor
lalte țări socialiste au luat parte 
191 organizații de comerț exterior 
care reprezintă zeci de mii de în
treprinderi. Din Germania 

au participat 
celelalte țări 
firme.

blemei Berlinului fn interesul 
poporului german, în interesul li
chidării „războiului rece". Dar să 
lăsăm toată această poveste pe 
seama conștiinței domnului Brandt.

Vreau să menționez în cuvînta- 
rea mea că s-au statornicit și con
tinuă să se dezvolte cu succes re
lații foarte bune între popoarele 
țărilor noastre, intre Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și Par
tidul Socialist Unit din Germa
nia, între conducătorii statului so
vietic și ai Republicii Democrate 
Germane. Prietenia noastră este un 
exemplu minunat de influență bi
nefăcătoare pe care o exercită so
cialismul asupra destinelor isto
rice ale popoarelor.

Ce a unit popoarele noastre și 
le-a scos la drumul prieteniei? Le 
unesc ideile marxism-leninismului, 
țelul comun — construirea socia
lismului, construirea comunismu
lui.

Adversarii noștri — a spus N.S. 
Hrușciov — adversarii comunismu
lui, manifestă o vie îngrijorare. Ii 
sperie succesele Uniunii Sovietice, 
ale tuturor țărilor socialiste. Mulți 
dintre ei nu neagă acum că țările 
socialiste vor întrece în dezvolta
rea lor țările capitaliste. Ei nu mai 
discută dacă acest lucru este posi
bil sau imposibil. Acum ei discu
tă cînd se va întîmpla aceasta, da
că planurile Uniunii Sovietice și 
ale tuturor țărilor socialiste vor fi 
sau nu îndeplinite în întregime la 
termenul stabilit.

In Uniunea Sovietică are loc în 
prezent un mare avînt a| inițiati
vei muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, stîrnit de hotărîrile Con
gresului al XXI-lea al Partidului. 
Ca niciodată, întregul popor sovie
tic este strîns unit în jurul Parti
dului Comunist.

Toți oamenii văd marea forță vi
tală a învățăturii lui Marx, En
gels, Lenin pe a cărei bază parti
dele comuniste și muncitorești lup
tă pentru viitorul luminos — comu
nismul.

Să sporim deci eforturile în lup
ta pentru noi succese în construi
rea socialismului și comunismului! 
Să întărim prietenia dintre popoa
rele Uniunii Sovietice și R. D. Ger
mane, între popoarele tuturor țări- 
rilor lagărului socialist.

Personalități ale lumii 
despre Festivalul 

de la Viena
MOSCOVA 11 (Agerpres).— 

Ziarul „Moskovski Komsomo- 
leț“ a publicat la 10 martie de
clarațiile a numeroase persona
lități despre al VII-lea Festival 
Mondial al Tineretului ți Stu
denților care va avea loc la 
Viena.

aibă loc la 
entuziasmul 
festival să

> PAUL ROBESON : Vei fi cu
> voi la Festival și voi fi fericii
> să vă dau ajutor pe orice cale.

5 BRUNO PITTERMAN. vice-
> cancelar al Austriei : Cu cît
> mai mult se va întîlni tineretul 
( din diferite țări într-o atron-
> sferă de pace, cu atît mai repe-
> de va dispare neîncrederea. De 
, aceea guvernul austriac a fost
> de acord ca cel de al VII-lea
> Festival Mondial al Tineretului 
, și Studenților să
> Viena. Doresc ca
* partieipanților la
> ducă la apropierea popoarelor
> și să contribuie Ia întărirea 
J păcii. Nădăjduiesc că după în-
> toarcerea în patria lor tinerii
> își vor continua și în viitor acti- 
’ vitatea nobilă.
I GAMAL ABDEL NltSSER.
1 președintele Republicii Arabe

Unite : tineretul răspunde pen-
> tru viitorul lumii și de aceea 
' tinerii trebuie să lucreze mult 
’ pentru a justifica această răs- 
. pundere. Nădăjduiesc că al 
' , VII-lea Festival al Tineretului 
, și Studenților va uni pe tinerii
■ din diferite țări și va întări le- 
' gâturile între ele.

, JORGE AMADO, scriitor 
’ brazilian : Tineretul este o for- 
' ță creatoare, speranța viitorului, 
, Dar viitorul acesta este amenin.
■ țat de război. De aceea răspun- 
’ derea pentru menținerea păcii 
, o- poartă în primul 
1 tul care trebuie să 
’ fruntea avangardei
. gresiste.

JUAN LOUIS
’ președintele parlamentului din 

Chile urează deplin succes Co
mitetului de pregătire al Festi
valului.

rînd tinere- 
acționeze în 

lumii pro-

MAURAS,

VARȘOVIA 11 (Agerpres).
Agenția P-A.P. a transmis urmă

toarea expunere a răportului pre* 
zentat la 10 martie de Wladislaw 
Gomulka, prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P., la Congresul al lil-lea 
al P.M.U.P.

In perioada care ne desparte de 
Congresul precedent al partidului, 
a spus W. Gomulka la începutul 
raportului său, s-au produs o serie 
de schimbări excepțional de impor
tante atît în raportul de forțe pe 
plan mondial între cele două sis
teme sociale — sistemul socialist 
și sistemul capitalist — cît și în 
viața Poloniei populare. In acest 
răstimp, toate țările comunității 
socialiste au făcut un mare salt 
în dezvoltarea lor. Privind la ca
lea străbătută de partidul nostru 
și de poporul nostru în cursul ani
lor care au trecut putem afirma 
cu mîndrie că, în ciuda a nume
roase greutăți subiective și obiec
tive, s-au dobîndit succese impor
tante pe această cale, iar dezvolta
rea construcției socialiste ă pro
gresat mult și în țara noastră. 
Partidul nostru, înarmat cu pro
pria lui experiență și cu experiența 
dobîndită în această perioadă pe 
plan internațional, se prezintă la 
cel de-al III-lea Congres al 
mai matur, mai înțelept, mai unit 
în jurul ideilor nemuritoare 
marxism-leninismului. Pășim 
tăzi pe drumul socialismului cu un 
pas ferm și hotărît și sîniem mai 
convinși ca oricînd că într-o pe
rioadă istorică scurtă socialismul 
va repurta victoria deplină în țara 
noastră. Aceasta rezultă din legile 
imuabile ale dezvoltării societății 
și omenirii și o, demonstrează tot 
mai convingător propria noastră 
practică și practica sistemului mon
dial socialist.

Epoca în care trăim este o epo
că de cotitură în istoria omenirii, 
a subliniat raportorul. Trăsătura 
cea mai caracteristică a lumii con
temporane este întrecerea dintre 
sistemul mondial socialist și siste
mul mondial capitalist, care se in
tensifică an de an. Rezultatele a- 
cestei întreceri au o influență de
cisivă asupra direcției în care se 
dezvoltă întreaga lume, întreaga 
omenire.

O ilustrare grăitoare a acestei 
întreceri o constituie dezvoltarea e- 
conomiei U.R.S.S. și dezvoltarea 
economiei S.U.A. In 1913, produc
ția industrială a S.U.A. pe cap de 
locuitor a fost de 14 ori mai mare 
decît producția industrială a Ru
siei din perioada corespunzătoare. 
In prezent, producția 
doar de două ori mai 
producția industrială 
Sovie.ice.

in mai puțin de

crește cu aproximativ 80 la sută 
în comparație cu cea actuală. Pro
ducția agricolă va crește cu 30 la 
sută.

Raportorul a subliniat impor
tanța întăririi sub toate aspectele 
a sectorului socialist al agricultu
rii prin asigurarea unor condiții 
de dezvoltare economică rapidă a 
cooperativelor de producție. Ur- 
mînd principiul deplinului liber 
consimțămînt și respectînd voința 
țăranilor, a spus W. Gomulka, vom 
arăta țăranilor muncitori că dru
mul dezvoltării necontenite a bu
năstării și culturii poporului este 
legat de perspectiva transformării 
socialiste a satului.

Ceea ce vom abține, a arătat 
W. Gomulka, va fi un nou și sub- 

rTaîjzaT 'Un ,,nea s^antial progres în dezvoltarea ță- 
rii noastre. Aceasta va constitui

de ideologia și principiile funda
mentale ale marxism-leninismului. 
Fiecare din aceste partide poartă 
6 Răspundere excepțională pentru 
destinele mișcării muncitorești din 
țara sa, dar toate la un loc, pă; 
trunse da sentimentul răspunderii 
pentru unitatea mișcării muncito
rești, sînt călăuzite de principiile 
leniniste 3le internaționalismului 
proletar. Aceștea sînt principiile 
comune ale tuturor partidelor co
muniste și muncitorești, deși unul 
dintre ele — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice — se bucura de 
un prestigiu deosebit în rîndul par- 
tidelor egple cu el și ocupa intre 
ele pozițiaN^naintata pe care l-a 
situat istoria. l Drnc

Tot ceea ce a reaIiia<5 c-.u:a-_’
tot ceea ce a i —----- —
Sovietică, sub conducerea sa, - i r. .. ------; -
stituie o cucerire măreață a în» noastra naționala la
tregii mișcări comuniste interna- întrece?»» nașnica generala a sis-

■ • ' -- 1 • fapt, ternului socTaiH* economia ca’

t

său

ale 
as-

S.U.A. este 
mare decît 
a Uniunii

dentală la tîrg 
firme, iar din 
taliste — 1.436

occi-
1.471 
capi-

Masele populare din Irak 
condamna cu indignare 

complotul antiguvernamental
BAGDAD 11 (Agerpres). — 

Miercuri au continuat la Bagdad 
manifestațiile populare de spriji
nire a guvernului Kassem și de 
condamnare a complotului antigu
vernamental organizat de rebeli la 
Mossul. Descriind manifestațiile, co
respondentul agenției United Press 
International arată că manifestan- 
ții „purtau placarde în care era 
denunțat pactul prooccidental de 
la Bagdad pe care irakul l-a boi
cotat din iulie anul trecut, cînd a 
fost răsturnat regele Feisal*. Agen
ția Reuter relatează că „pe toi 
parcursul drumului lung de 2 mile 
dintre Ministerul Apărării și Mb 
nisterul Problemelor Sociale mul
țimea entuziastă a înconjurat au
tomobilul generalului Kassem". 
Manifestanții au cerut aspra pe
depsire a complotiștilor. Agențiile 
de presă occidentale relatează că, 
după restabilirea ordinei, la Mas- 
sul au fost arestați mai mulți ofi* 
țeri care au participat la rebe
liune.

Comentînd situația din Irak, 
agenția France Presse relatează 
că „rebeliunea cîtorva unități ale

armatei irakiene staționate 
Mossul Împotriva guvernului de 
Bagdad a fost repede înăbușită. 
Nici o altă garnizoană irakiană 
n-a răspuns la apelul șefilor rebe
liunii și trupele guvernamentale 
exercită controlul asupra orașului 
Mossul*.

Arătînd că rebeliunea din Irak 
a fost înăbușită, ziarul turc „Yeni 
Gun“ relatează că rebelii care au 
acționat de partea lui Shawaf, cău- 
tînd să scape de pedeapsă, fug în 
Turcia.

Presa americană deplînge eșecul 
rebeliunii antiguvernamentale din 
Irak. Constatînd că rebeliunea a 
eșuat, „New York Times" scria că 
„tulburările din Irak trebuie in
terpretate în general ca o veste 
proastă pentru S.U.A.* „New York 
Herald Tribune" scrie la rîndul. 
său că „desfășurarea situației din 
Irak trebuie privită cu prudență și 
îngrijorare".

Presa americană își arată fără 
înconjur solidaritatea cu elemente
le reacționare din Irak, care au 
încercat să dezlănțuie o rebeliune 
antiguvernamentală.
-------------------------------

la 
la In cadrul luptei împotriva războiului atomic, la Londra a avut loc 

o demonstrație cu care ocazie ma nifestanții și-au exprimat solidari
tatea cu femeile deținute în închisoarea HolloA’oy, care s-au 
opus instalării de baze pentru rachete atomice pe teritoriul Angliei.

--------------<>oo---------------

încheierea tratativelor franco-engleze
PARIS II (Agerpres). — Se 

anunță că la 10 martie la Paris au 
luat sflrșit tratativele franco-en
gleze. Primul ministru Macmillan 
și Selwyn Lloyd, ministrul Aface
rilor Externe, au părăsit capitala 
Franței.

La conferința de presă care a 
avut loc în aceeași zi la Minis
terul Afacerilor Externe al Fran
ței, un purtător de cuvlnt al aces
tui minister a anunțat că In urma

--------------ooo-

convorbirilor s-a hotărtt să se con
voace o conferință a miniștrilor 
Afacerilor Externe ai țărilor Răsă
ritului șl Occidentului. Miniștrii 
englezi și francezi, a spus gl, s-au 
înțeles asupra datei, locului, ordi
nii de zi și componenței acestei 
conferințe. Propunerile In această 
privință vor fi formulate In notele 
de răspuns care vor fi adresate 
guvernului sovietic săptămina vii
toare.

Conferința de la Geneva
tratat nu ar constitui o garanție 
pentru încetarea experiențelor cu 
arma nucleară, ci dimpotrivă o ga
ranție dată Statelor Unite ale A- 
mericii de a reîncepe oricînd ace
ste experiențe și de a se pregăti 
pentru organizarea lor.

PARIS. — In dimineața zileide 
11 rrartie a sosit la Paris o dele
gație comercială rortiîriă în-frunte 
cu Mihail Suder. ministrul Con
strucțiilor. al Industriei Materiale
lor de Construcții și Industriei 
Lemnului.

BERLIN. — După cum trans
mite ADN, la II martie Otto Gro- 
tewohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane a împli
nit 65 de ani. ‘ . țj

Pentru meritele remarcabile Rt 
construirea soclatlsmului 
opera de întărire a R.D. Germane, 
Ot.-J GrotewOM, la propunerea 
Prezidiului Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., a fost distins pentru a 
doua oară cu titlul de onoare de 
„Erou al Muncii".

SALISBURY. - In Nyassaland 
lupta populației împotriva colonia
liștilor britanici se desfășoară cu 
aceeași amploare. I.ntr-o relatare a 
corespondentului agenției France

Pressa din Nyassaland se arată că 
orașul Blantyre continuă să aibă 
aspectul unui oraș asediat.

CAIRO. — La 10 martie a avut 
loc în sala de teatru a Conserva
torului de muzică arabă din Cairo 
inaugurarea oficială a primului 
teatru de marionete din R.A.U. 
creat cu ajutorul unor artiști ro- 
mini. .

ANKARA. — La 10 martie la 
Ankara s-a întrunit Consiliul Pac- 
tului de la Bagdad.

•xj, Duipă icum-anunță-agențiile de 
presă occidentale, această întruni
re are ca scop „studierea" situa
ției create după zdrobirea complo
tului organizat de agenții impe- 
rialismu.ui împotriva Republicii 
Irak.

MOSCOVA. — Pînă la 11 mar
tie, ora 6 dimineața, cel de-al trei
lea satelit artificial sovietic a în
conjurat Pămîntul de 4.167 ori.

Satelitul va trece deasupra 
Bucureștiului în ziua de 13 martie, 
ora 19,09.

GENEVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : In cadrul ședin
ței ordinare din 10 martie a con
ferinței de la Geneva a celor trei 
puteri pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară a continuat 
discutarea documentelor depuse 
anterior. Delegații S.U.A. au pre
zentat spre examinare conferinței 
proiectul unui articol referitor la 
durata valabilității tratatului cu 
privire la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

Diipă cum S a aflat din Cercuri 
din preajma delegațiilor occiden
tale, acest proiect deși proclamă 
că tratatul nu este limitat de nici 
un fel de termen, cuprinde în a- 
celași timp o clauză prin care 
orice semnatar al tratatului se 
poate considera liber de obligațiile 
rezultînd din tratat dacă nu sini 
respectate unele ' prevederi ale tra
tatului și anexelor sale referitoare 
la activitatea sistemului de control. 
Astfel acest articol care acordă 
pârtiei punților la tratat dreptul de 
a se degaja oricînd la bunul lot 
plac de obligația privind încetarea 
experiențelor cu arma nucleară ar 
transforma tratatul într-o decla: 
rație care nu obligă la nimic și 
care poate fi încălcată arbitrar.

După cum se subliniază în tetului Central al Partidului De- 
cercurile ziaristice, un astfel de mocrat, care a subliniat că Parti-

, , zece ani
U.R.S.S. va uepași S.U.A. in ceea 
ce privește producția industrială, 
in domeniul producției agricole, 
U.R.S.S. va depăși S.U.A. in ur
mătorii șapte ani.

Și celelalte state 
gresează rapid. În 
pa țărilor socialiste 
ori mai mare decît 
te date dovedesc că 
dezvoltării economice a. țărilor la
gărului socialist este o lege gene
rală a economiei socialiste.

Capitalismul, nu este în stare să 
se elibereze de contradicțiile inter
ne care îi paralizează economia. 
Stagnarea și crizele economice, a- 
cestea sînt legile capitalismului. 
Viața răstoarnă fără cruțare toate 
teoriile revizioniste, reformiste și 
burgheze cu privire la posibilitatea 
dezvoltării fără crize a capitalis
mului.

Procesul eliberării popoarelor A- 
siei și Africii de cătușele imperia
liste ale colonialismului este de 
asemenea o trăsătură caracteristică 
a epocii noastre, a declarat W. Go
mulka.

La toate eforturile țărilor socia
liste urmărind să întemeieze rela
țiile cu țările capitaliste pe princi
piile coexistenței pașnice și ale co
laborării pașnice cercurile guver
nante ale statelor capitaliste 
continuă »ă răspundă cu încăpățî- 
nare prin politica „războiului re
ce". Care este sensul „războiului 
rece" ? „Războiul rece" a fost con
ceput de inițiatorii lui ca un mij
loc de luptă împotriva țărilor so
cialiste și a socialismului în ge
neral. In lupta împotriva socialis
mului, imperialismul a pus în joc 
toate mijloacele „războiului rece", 
cheltuind în acest scop sute de 
milioane de dolari. Imperialiștii 
resping toate propunerile urmărind 
soluțiortarea problemelor interna
ționale litigioase. De pe urma a- 
cestei politici pe care a dus-o ani 
de zile, imperialismul nu s-a ales 
cu nimic. „Războiul rece" a dat 
pur și simplu faliment. Dar el nu 
s-a terminat. Politica „războiului 
rece" a dat faliment, dar angrena
jul său continuă să funcționeze. 
Acest angrenaj este pus în mișca
re de forțele agresive ale imperia
lismului care, neținînd seama de 
nimic, nu au renunțat la perspec
tivele războiului cald. Aceste forțe 
agresive imperialiste reprezintă

socialiste pro- 
1908, prouuc- 

a fost ue cinci 
in 1937. Aces- 
ritmul înalt al

OOO

principala primejdie pentru cauza 
păcii.

Important este că în țările capi
taliste, afară de această tendință 
postbelică, se dezvoltă și se inten
sifică o a doua tendință — tendin- 
ța spre coexistența pașnică cu lu
mea socialistă, spre lichidarea pri
mejdiei unui război distrugător în 
care s-ar folosi arma atomică și 
arma rachetă. La aceasta contri
buie presiunea crescîndă a opiniei 
publice din țările occidentale care 
cere tot mai insistent rezolvarea 
problemelor internaționale litigioa
se pe calea tratativelor.

Principala forță care se împo
trivește politicii imperialiste a răz
boiului este clasa muncitoare, miș
carea muncitorească internațională 
care se sprijină pe internaționalis
mul proletar.

In Europa, a continuat W. Go
mulka, ca urmare a alianței din
tre puterile occidentale și dușma
nul lor de ieri, cercurile imperia
liste din Germania, în R. F. Ger
mană s-a creat o situație pericu
loasă. Militariștii vestgermanr se 
străduiesc din răsputeri să anule
ze acordurile de la Potsdam care
stabilesc frontierele de stat ale 
Germaniei. Nimeni în lume, a de
clarat W. Gomulka, nu ia în se
rios trucurile naive și șarlatanești 
ale d-lui Adenauer, care afirmă că 
vrea să jupoaie berbecul polonez 
fără cuțit, ba chiar cu voia aces
tuia. Acesta este sensul asigură
rilor date de Adenauer că vrea să 
redobândească teritoriile noastre din 
vest pe cale pașnică, cu consim’ 
țămîntul Poloniei. Nici măcar An
dersen n-a născocit asemenea bas
me.

Vorbind despre frontiera Oder» 
Neisse, W. Gomulka a declarat: 
Este vorba nu numai despre recu
noașterea frontierei vestice a Po
loniei. Este vorba în primul rînd 
de a asigura securitatea și invio
labilitatea ei pentru ziua de astăzi, 
pentru ziua de mîine, pentru tot
deauna. Recunoașterea frontierelor 
trebuie să însemne pentru noi în
tărirea securității lor. Socotelile că 
printr-o acțiune sau alta de recu
noaștere a frontierei noastre ves
tice se va reuși să se obțină slă
birea legăturilor dintre Polonia și 
Uniunea Sovietică reprezintă un 
plan perfid de subminare a securi
tății acestor frontiere tocmai prin 
recunoașterea lor.

Securitatea frontierelor noastre 
de pe Oder și Neisse, a subliniat 
raportorul', se întemeiază pe alianța 
indestructibilă cu Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, pe u- 
nitMea de nezdruncinat a lagărului 
socialist.

Referindu-se la politica R.F.G. 
W. Gomulka a declarat că milita
riștii vestgerinani repreziniă acum 
principalul obstacol in calea des
tinderii încordării internaționale și 
principala forță motrică a „războ
iului repe". Acest lucru este con
firmat, printre altele, de atitudinea 
guvernului R.F.G. față de propu
nerile prezentate recent de U.R.S.S 
și de lagărul socialist cu privire 
la soluționarea problemei Berlinu
lui occidental și la încheierea Tra
tatului de pace cu Germania. De 
fapt, Adenauer dorește nu unifica
rea Germaniei, ci continuarea și 
agravarea „războiului rece", spe- 
rînd că într-un fel sau altul aceas
ta va duce la lichidarea R.D.G. A- 
ceste speranțe sînt zadarnice. De 
strajă securității R.D.G. stă între
gul lagăr al țărilor socialiste. Secu
ritatea ei, a declarat W. Gomulka, 
înseamnă securitatea Poloniei.

Trecînd la problemele mișcării 
muncitorești internaționale, rapor
torul a subliniat că partidele co
muniste urmează principiul cola
borării între toate curentele miș
cării muncitorești. Cea mai mare 
piedică în calea dezvoltării rapide 
și cu succes a luptei oamenilor 
muncii pentru pace, pentru dreptu
rile democratice și pentru intere
sele muncitorilor este politica anti
comunistă a mai multor conducă
tori și fruntași ai partidelor social- 
democrate. Pentru aceste țeluri nu 
se poate lupta cu succes sub stea
gul anticomunismului, a subliniat 
W. Gomulka.

Cu toate represiunile și atacu
rile deslănțuite sub diferite forme 
de reacțiunea internațională îm
potriva comuniștilor, în fața miș
cării comuniste internaționale se 
deschid noi perspective de creștere 
și dezvoltare. Aceste perspective 
au fost deschise de Congresul al 
XXI-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice — congresul con
structorilor comunismului. P.C.U.S. 
reprezintă forța internațională fun
damentală a mișcării comuniste, 
Uniunea Sovietică este reazimul ei, 
reazimul tuturor statelor socia
liste.

In mișcarea comunistă interna
țională nu există partide „sus- 
puse" și partide „subordonate". 
Toate sînt egale și independente, 
fiecare din ele își conduce singur 
activitatea, dar toate la un loc 
sînt călăuzite în această activitate

Lucrările Congresului al III-lea al P.M.U.P.
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția PAP, 
la Varșovia continuă lucrările Con
gresului al III lea al P.M.U.P. La 
ședința din dimineața zilei de 11 
martie, Congresul a ascultat ra
portul de activitate af Comisiei 
centrale de revizie, prezentat de 
S. Stachacz, președintele Comisiei 
centrale de revizie.

S-a dat apoi cuvintul lui S. Ig
nar, președintele Comitetului Prin
cipal al Partidului Țărănesc Unit, 
care a transmis celui de al III-lea 
Congres al P.M.U.P. salutul Parti
dului Țărănesc Unit și urări fră
țești de activitate rodnică.

Congresul a fost apoi salutat de 
S. Kulczynski, președintele Corni-

dul Democrat apreciază ca justă 
orientarea generală a directivelor 
P.M.U.P. și consideră că realiza
rea lor va constitui un uriaș pas 
înainte pe calea dezvoltării socia
liste continue a Poloniei.

In cadrul discuțiilor au luat cu
vintul pe marginea raportului pre
zentat de IV. Gomulka: E. Gerek, 
secretar al C.C. al P.M.U.P. și 
prim secretar al Comitetului voie
vodal Katowice al P.M.U.P. IV. 
Krasko, prim-secretar al Comite
tului voievodal Poznan al P.M.U.P., 
Z. Strzalkowska, secretar al Comi
tetului de partid al P.M.U.P. al 
Combinatului de bumbac din Zam- 
brow și alții.

După cuvântările rostite de IV 
Kozdra, prim secretar al Comitetu
lui voievodal din Lublin ol

P.M.U.P., și J. Kalinowskaia, pre
ședinta Ligii femeilor din Lodz, a 
luat cuvintul N. G. Ignatov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., conducă
torul delegației P.C.US, care parti
cipă la Congresul al III lea al 
P.M.U.P

In ședința din după-amiaza zilei 
de 11 martie a celui de-al III-lea „ . . • -
Congres al P.M.U.P., Ciu De, vice- de t'drlle dezvoltate din punct de 
președinte al C.C- al P. C. Chinez, ’ 
vicepreședinte al Republicii Popu
lare Chineze, conducătorul delega
ției Partidului Comunist Chinez, a 
rostit o cuvintare de salut.

Congresul a fost salutat de ase
menea de R, Barak, 
delegației de partid 
ciei, și II. Matern, 
delegației PS.U.G

conducătorul 
a Cehoslova- 
conducătorul

ționale. Datorită acestui 1 . . 
P.C.U.S. se bucură de un presti
giu uriaș în rîndurile tuturor par
tidelor comuniste și muncii—ț,; 
iar Uniunea Sovietică se situează , ,
pe primul loc in familia țărilor trebuie să determine direcția prin- 
socialiste

Unitatea mișcării comuniste in
ternaționale a fost încălcată numai 
de Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, a declarat W. Gomulka. 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via s-a pus în, afara rîndurilor 
acestei rpișcări din proprie voință, 
din dorința conducătorilor , .. .
Uniunea Comuniștilor din lugosla- 
via și-a ales o poziție de izolare. 
Revizionismul este cel care a îm
pins-o pe această poziție. Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia nu a 
semnat declarația celor 12 partide 
comuniste și muncitorești, dar a- 
cest fapt nu a pus-o încă în afara 
mișcării comuniste internaționale.

Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia s-a pus în afara mișcării 
comuniste internaționale abia a- 
tunci cînd a opus acestei declara
ții un program propriu revizionist 
care urmărea scindarea unității ță
rilor lagărului socialist și a soli
darității internaționale ce unește 
toate partidele comuniste și mun
citorești.

Din tezele revizioniștilor iugo
slavi, a declarat W. Gomulka, re
zultă că formarea comunității po
poarelor socialiste, adică a lagă
rului țărilor socialiste, care nu are 
nimic comun cu un bloc militarist, 
ar fi determinat lumea capitalistă 
imperialistă să-și creeze un bloc 
militarist propriu. Revizioniștii iu
goslavi propun dizolvarea comuni
tății țărilor socialiste, lichidarea 
unității, solidarității și ajutorului 
reciproc între statele lagărului so
cialist, cer să se urmeze exemplul 
Iugoslaviei și atunci, după părerea 
lor, se va lichida încordarea inter
națională, va triumfa pacea trai
nică în întreaga lume. Care co
munist sau chiar necopiunist poate 
da crezare acestei concepții revi
zioniste, absurde și care totodată 
ar echivala pentru socialism cu o 
sinucidere ? Este clar că dacă sta
tele socialiste, care au apărut după 
cel de-al doilea război mondial, 
n-ar fi fost unite prin legături de 
prietenie și colaborare, imperialis
mul le-ar fi frînt ca pe niște 
Vreascuri.

Arătînd că astăzi P.M.U.P., ca 
și toate partidele comuniste, nu 
este legat de Uniunea. Comuniști
lor din Iugoslavia prin nici un fel 
de legături de partid, \V. Gomulka 
a declarat că nu este pierdută încă 
speranța că Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia va reveni în mișca
rea comunistă.

La baza politicii poloneze, a 
spus în continuare W. Gomulka, 
stă prietenia frățească și alianța 
de nezdruncinat cu Uniunea So
vietică. Această prietenie se înte
meiază pe o unitate ideologică 
trainică, pe principiile leniniste 
ale internaționalismului, ea de
curge din nevoile celor două state.

Polonia întreține relații frățești 
de prietenie și colaborare cu Ce
hoslovacia și Republica Democra
tă Germană, precum și cu cele
lalte țări de democrație populară. 
Legăturile unei prietenii profunde 
și sincere unesc Polonia cu cea 
mai mare putere din Asia — Re
publica Populară Chineză — și cu 
celelalte țări socialiste din Asia. 
Ne dăm seama, a subliniat \V. Go
mulka, că garanția principală a 
continuei dezvoltări rapide a Po
loniei populare este întărirea și 
adincirea colaborării multilaterale, 
a ajutorului reciproc și a solidari
tății tuturor țărilor lagărului so
cialist.

Referindu-se la problemele eco
nomice actuale ale Poloniei, ra
portorul a subliniat: în cei 14 ani 
de existență a Poloniei populare 
am dezvoltat foarte mult economia 
noastră națională, transformînd o 
țară agrară înapoiată într-o țară 
industrial-agrara. O etapă impor
tantă în această dezvoltare a fost 
perioada dintre actualul congres și 
congresul precedent al partidului. 
Această perioadă se caracterizează 
nu numai prin dezvoltarea conti
nuă a producției ci și prin lichida
rea treptată a lipsurilor și dis
proporțiilor existente înainte, pre
cum și prin accelerarea ritmului 
de ridicare a bunăstării materiale 
a populației. Venitul național al 
Poloniei întrece în prezent nivelul 
anului 1938 de aproximativ 2,7 
ori, iar calculat pe cap de locuitor, 
el a fost în 1958 de 3,2 ori mai 
mare decît în 1938. In creșterea 
rapidă a venitului național rolul 
principal a revenit industriei so
cialiste. Așadar, a subliniat W. 
Gorrțulka, ani micșorat decalajul 
căreMespărțea Polonia capitalistă 

vedere economic. Acum ne stră
duim să le, ajungem în ceea ce 
privește dezvoltarea economică.

Realizările noastre ău. creat baza 
pentru noul program de dezvolta-1 
re a economiei naționale. Acest 
program este cuprins în directi
vele cu privire la dezvoltarea eco
nomică pe anii 1959—1965, pre
zentate Congresului- în această 
perioadă producția industrială va

pita listă. ,
W. Gomulka a arăîăt<ă

j_________ z- ± ’rr>_torești, sul democratizării socialiste, 
ituează iei cu o politică economică

cipală a eforturilor îndreptate "spre 
întărirea statului popular și a ba
zei lui sociale. Dar condiția pri
mordială a democratizării socia
liste o constituie consolidarea ro
lului conducător al P.M.U.P. Ro
lul conducător al partidului în ca
drul Frontului Național nu în
seamnă că el ar da ordine parti-

Partidul este călăuzit de nă
zuința spre unirea tuturor forțelor 
poporului și în nici un caz nu 
duce o politică de discriminare în 
rîndurile societății în funcție de 
atitudinea față de religie. Partidul 
apreciază poziția cetățenilor ex
clusiv pe baza atitudinii lor față 
de socialism.

Caracterizînd activitatea biserf-1 
cii catolice, raportorul a spus: 
Activitatea clericală nu trebuie să 
fie folosită în nici un caz în sco
puri politice pentru a opune pe 
credincioși ateilor, pentru atacuri 
Împotriva politicii partidului nos
tru și a guvernului popular. A- 
vertizăm autoritățile bisericești îm
potriva încălcării legilor și dispo
zițiilor statului, deoarece aseme
nea încălcări se repetă. Sfătuim 
să se pună capăt acțiunilor pro
vocatoare față de puterea popu
lară, deoarece acestea nu vor fi 
de folos bisericii. Repetăm încă 
o dată că nu vrem să ne războiul 
cu biserica. Dar biserica trebuie 
să fie numai biserică, ea trebuie 
să se limiteze la problemele cre
dinței și să nu depășească cadrul 
bisericii.

W. Gomulka a arătat în conti
nuare că este necesar să se ridice 
rolul Consiliilor populare în pla
nificarea și conducerea economiei.

Actuala politică culturală, a de
clarat W, Gomulka, garantează 
lucratorilor pe tărîmul creației 
toate posibilitățile de dezvoltare, 
sprijin material din partea statu
lui, libertatea căutărilor creatoa
re, fără amestec administrativ 
treburile lor. T 
primul rînd literatura realistă 
formă și socialistă din punctul de 
vedere al conținutului de idei. El 
sprijină creația nouă înaintată, în 
sensul larg al acestui cuvînf. Prin
cipala sarcină a partidului pe 
frontul cultural este în momentul 
de față lupta pentru lichidarea de
finitivă a influenței tendințelor a r- 
tisocialiste și revizioniste în cercu
rile celor care lucrează pe tărî- 
ntul creației.

Caracterizînd activitatea ideolo
gică a partidului, W. Gomulka a 
subliniat că teoria marxism-leni- 
nismului este baza principală uni
că a activității mișcării muncito
rești poloneze și că aceasta repre
zintă o măreață cucerire istorică 
pe care P.M.U.P. o păzește ca 
lumina ochilor.

Desfășurarea evenimentelor is
torice, realizările interne și inter
naționale ale U.R.S.S., precum și 
hotărîrile Congresului al XXI-lea 
al P.C.U.S. au confirmat în în
tregime și întrutotul justețea li
niei Congresului al XX-lea. 
P.M.U.P. se solidarizează întruto
tul cu lupta pe care a desfășurat-o 
P.C.U.S. și Comitetul lui Central 
leninist, condus de tovarășul N. S. 
Hrușciov, împotriva grupului an
tipartinic. Faptul că acest grup 
scizionist, acest grup de dogma
tici și conservatori, a fost demas
cat și respins, a corespuns inte
reselor întregii mișcări muncito
rești internaționale.

Raportorul a subliniat că, în 
actuala etapă, revizionismul repre
zintă pericolul principal pentru 
partid și că riposta hotărîtă ce i-a 
fost dată de partid este o condiție 
necesară pentru dezrădăcinarea 
definitivă a dogmatismului și sec
tarismului.

Astăzi putem spune, a declarat 
W. Gomulka, că în linii mari am 
obținut consolidarea ideologică și 
organizatorică a partidului. Calea 
străbătută de partidul nostru între 
Congresul al II-lea și al III lea 
a fost presărată cu tot felul de 
greutăți. Partidul le-a învins. Par
tidul le-a lichk’at pentru că în 
ciuda diferitelor greșeli pe care 
nu le-a putut evita, el nu s-a a- 
bătut niciodată de la pozițiile 
jnarxism-leninisinului, a rămas 
totdeauna credincios principiilor 
I ți fundamentale. Rămînînd cre
dincios steagului internaționalis
mului proletar și unității indistruc- 
tibile a lagărului socialist, parti
dul nostru a fost, este și va ră- 
mine totdeauna credincios clasei 
muncitoare poloneze, poporului 
polonez. Sarcina istorică a gene
rației noastre este construirea so
cialismului în țara noastră. Parti
dul nostru, conducînd această con
strucție, se bazează în activitatea 
sa pe energia inepuizabilă a ma
selor muncitoare din Polonia, a e 
încredere în înțelepciunea și în do
rința lor de a transforma patria 
noastră într-o țară înalt dezvol
tată din punct de vedere econo
mie și cultural, într-o țară înflo
ritoare a socialismului.

(Sublinierile aparțin redacției),

în
Partidul sprijină în
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