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• Proletari din toate țările, uniți-vă! A început fabricarea în serie 

a tractorului UTOS-27
La uzinele „Emst Thdlmann" 

din Orașul Stalin, după probele 
făcute a început fabricarea în se
rie a tractoarelor universale din 
noul tip UTOS-27, do curînd rea
lizat. Noile tractoare destinate să 
acționeze cultivatoarele și combi
nele de porumb și alto mașini a-

gricola folosite la întreținerea cul
turilor prășitoaro vor fi folosite în 
toamna acestui an la recoltarea 
porumbului. Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii uzinelor se străduiesc 
să termine primul lot de trac
toare UTOS-27 pînă la 23 August.

DIN PARTEA C. C.
AL P. M. R.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Multe din produsele întreprinderii „Clement Gottwald" sînt 
cunoscute și peste hotare. Tată-i pe montorii Ion Moraru și Ion 
Busuioc făcînd o ultimă verificare la un lot de motoare de 
32 Kw. pentru poduri rulante — ce sînt destinate exportului.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn anunță cu a- 
dîncă durere că in ziua de 31 
iulie a.c. a încetat din viață, 
după o lungă și grea suferință, 
tovarășul 
membru al

Teodor lordăchescu,
C.C. al P.M.R., vechi

mișcării 
un rol

miincitoreșltf 
activ în rea*

militant al 
care a avut 
lizarea unității politice, organiza* 
torice și ideologice a clasei mun* 
citoare, luptător neobosit pentra 
cauza construirii socialismului î« 
țara noastră.

Din partea Marii Adunări
Naționale a R. P. R.

IN CINSTEA ZILEI MINERULUI

Vitejia tinerilor
din brigada comunistului

1 Mina Galion își trage numele de 
la pîrîiașul megieș ce-și mină ape- 
le-i limpezi și domoale spre con
fluența cu Trotușul.

S-a scos mult cărbune de la Ga
lion. Cu el, au fost minate loco
motive pe mii și milioane de ki
lometri. La un moment dat se pă
rea că soarta minei este pecetlui
tă. Un an, doi și urma să vină 
inevitabilul șfîrșit: închiderea.

Dar n-a fost să fie așa i
Geologii au descoperit, nu de

parte de vechea mină, un nou strat 
di cărbune. Ca să pătrundă la 
noul strat de cărbune, era nece
sar un plan înclinat subteran.

O brigadă de mineri a început 
făurirea drumului spre noua rezer- 
ivă de cărbune. Ei, dar lucrurile 
nu se vesteau de. loc a fi ușoare. 
'Pupă o înaintare de cîțiva metri, 
din pereții galeriei a început să 
năboiască apa. Au lucrat minerii 
'cîteva zile, sperînd că vitregia 
noului loc de muncă se va sfîrși. 
Dar viiturile de apă se întețeau 
mai rău. Atunci s-a hotărît între
ruperea lucrului.

Către începutul anului acesta, 
Hupă cercetări și studii amănun
țite, conducerea întreprinderii a 
propus continuarea lucrărilor la 
planul înclinat. Iar sarcina aceasta 
O fost încredințată tineretului.

Deși tânăr, comunistul Ion Ghi- 
tajanu este cunoscut in întregul 
bazin carbonifer Comănești. Cu 
vreo trei ani în urmă, împreună 
cu alți șapte ortaci, au format o 
brigadă de tineret.

Conducerea minei își pune 
inari nădejdi în brigada tineretu
lui. Tocmai de aceea planul în
clinat și principalele galerii ale 
noului sector le-au fost încredin
țate tinerilor mineri. Comunistul 
Ion Ghicajanu a ținut sfat cu to
varășii săi de muncă. Acea ceva 
de spus băieților. Partidul l-a în
vățat să fie dirz în fața greutăți
lor, să muncească cu abnegație 
pentru binele poporului Le-a ex
plicat că de munca lor depinde 
deschiderea noii exploatări și le-a 
înfățișat amănunțit, greutățile prin 
pare au de trecut. Cînd i-a în-

GHICAJANU
trebat dacă acceptă sau nu să trea
că la planul înclinat, toți au răs
puns ca unul.

Brigadierul nu exagerase cu ni
mic greutățile. Apa curgea pe plan 
la vale. Gerul năpraznic al lunilor 
de iarnă îngheța apa. O transfor
ma într-o fifig sclipitoare de ghia- 
ță. Planul înclinat devenise cel 
mai grozav derdeluș din cite po
meniseră minerii în viața lor. Di
mineața, cînd intrau în șut, cu
rățau ghiața de pe treptele scării 
de lucru. Pășeau cu grijă, ca nu 
cumva vreunul să alunece. Acolo 
la locul de muncă aveau instalată 
o pompă care abia, abia, prididea 
să scoată apa, ce venea la ne- 
sfirșit.

Iar ei, tinerii, lucrau îmbrăcați 
în haine de cauciuc aduse special 
pentru astfel de condiții de mun
că. De la jumătatea lunii martie 
treaba a început să meargă mai 
ușor. In aprilie, planul înclinat a 
fost terminat. Bucuria minerilor 
a fost mare. Speranțele pe care 
colectivul și le pusesg în tinerii 
mineri au fost îndreptățite între
gul colectiv al minei a urmărit cu 
emoție lupta brigăzii cu îndărăt
nicia pămîntului.

Băieții lui Ghicajanu, modești 
din fire, nu s-au înpăunat cu is
prava lor. Au primit sarcina să 
sape un plan înclinat și l-au să
pat cu toate că acolo au fost cele 
mai -grele condiții de lucru întâl
nite vreodată în mină. Un singur 
lucru au știut, oare de altfel le-a 
stăruit tot timpul în minte-. d.e lu
crarea ce le-a fost încredințată 
depindea viitorul minei. Ar fi pu
tut să ceară să lucreze în abatai. 
Acolo puteau lucra mai ușor, fără 
bătaie de cap Dar îi atrăgea mai 
mult acest loc de muncă unde 
condițiile erau mai grele, unde era 
nevoie de voință, de vitejie, de 
eroism. Așa i-a învățat și educat 
partidul să nu șovăie nici o clipă 
in fața greutăților.

Brigada lui Ghicajanu lucrează 
și acum în noul sector al minei 
Galion la lucrările pregătitoare 
pentru noile abataje.

In timpul acesta brigada s-a 
întărit și mai mult. In anul 1958, 
nici un miner din brigada tine
retului n-a lipsit măcar un ceas 
de la lucru. Băieții știu bine că 
trebuie să fie în fiecare zt la lo
cul de muncă.Atitudinea aceasta 
nouă față de muncă, li s-a format 
în activitatea de zi cu zi în mij
locul colectivului urmînd exem
plul și sfaturile comuniștilor. Doi 
dintre ei, Ghicajanu și Gh. Bocă- 
neț au vorbit în dese rinduri or
tacilor despre partid, despre idea
lurile vieții noastre noi. De fiecare 
dată le-a spus că în partid pot 
intra oamenii cei mai cinstiți, oa
menii devotați cu trup și suflet 
construirii socialismului în țara 
noastră.

Acum brigada e un colectiv pu
ternic. Șase din cei opt membri 
ai săi sînt membri și candidați de 
partid. Niculaie Ciocan și Florea 
Șilochi, au devenit recent membri 
de partid

Pentru munca lor minerii n-au 
fost numai lăudați. Principiul so
cialist de retribuție răsplătește 
munca celor harnici. De la înce
putul anului și pînă acum vagone
tarii n-au primit în nici o lună 
mai puțin de 64 lei pe zi, ajutorii 
de mineri mai puțin de 71 lei, iar 
minerii de 84 lei.

Am înfățișat cîteva episoade 
din munca de .fiecare zi a bri
găzii tineretului al cărui respon
sabil este comunistul Ion Ghica
janu. De activitatea sa din acest 
an este legată terminarea planului 
înclinat și executarea galeriilor 
pregătitoare din sectorul nou al 
minei. Peste ani și ani cînd aici 
se va lucra din plin, mulți își 
vor mai aduce aminte că drumul 
pe care-l străbat spre abataje a 
fost executat de o mină de tineri 
în frunte cu comuniștii.

ION ȘINCA 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Bacău

Intense pregătiri
pentru noul an școlar

Marea Adunare Națională a 
R.P.R. anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a tovarășului

Teodor lordăchescu, deputat în 
Marea Adunare Națională a Re* 
publicil Populare Romine. ;

Teodor lordăchescu

în

la 
to- 
in-

In vederea deschiderii noului 
an școlar au fost editate 384 de tit
luri cărți școlare dintre care 121 
lucrări originale și 84 traduceri, 
într-un tiraj total de peste 12 mi
lioane exemplare. Pînă acum s-au 
și tipărit 10.591.000 exemplare, 
restul urmînd să apară pînă la 
15 septembrie. Un număr de 268 
titluri s-au editat în 15 limbi ale 
naționalităților conlocuitoare din 
țara noastră. In afară de cărțile 
apărute pentru prima dată sau 
reeditate, în librării se vor găsi 
totodată și manuale școlare care 
au fost editate în anii trecuți și al 
cărori tiraj poate acftperi o mare 
parte din necesitățile -actuale.' '*

Totodată au fost asigurate din 
vreme în librării cantități sufi
ciente de rechizite pentru elevi și 
au fost confecționate noi uniforme 
școlare. Magazinele de confecții, 
vor primi zilele acestea in plus 
aproximativ 162.000 de rochii și 
tot atîlea șorțulețe pentru eleve șl 
85.000 de costume pentru elevi. 
Ca și în anul trecut uniformele 
școlare vor fi vîndute la un preț 
redus și în rate elevilor care au 
părinții salariați sau pensionari.

(Agerpres)

oale eforturile 
pentru terminarea grabnică 
a treierișului în regiunea Bacău!

(De la corespondentul nostru). 
In întreaga regiune Bacău pînă 

în dimineața zilei de 28 iulie abia 
s-a treierat o cantitate ce reprezin
tă 7,9 la sută din totalul griului. 
Situația este destul de îngrijoră
toare. Dacă se merge în ritmul a- 
cesta cu siguranță că grîul va fi 
prins pe cîmp de ploile toamnei. 
Deși au fosf-stabilite de către Comi
tetul Executiv al Sfatului Popu
lar Regional măsuri care să asigure 
terminarea treierișului la timp, a- 
ce^tea nu au fost urmate. Defectele 

cir^d'/iî tehnic ăle agregatelor nu 
au fost semnalate. Cu toaie acestea 
un număr de 110 batoze stau. 
Cauza constă în faptul că n-au 
fost amenajate nici pînă în pre
zent ariile respective.

în unele raioane se află o si
tuație destul de critică. în raionul 
Zeletin există un decalaj nejusti
ficat între recoltat și treierat. Deși 
s-a reeoltat 86 la sută din supra
fața cultivată cu grîu pînă la data 
amintită s-a treierat abia 1,3 la 
sută.

Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular Raional n-a luat măsurile 
corespunzătoare pentru a asigura 
buna funcționare a ariilor, n-a 
controlat și îndrumat modul în 
care se desfășoară treierișul. Vino
vat se face si Comitetul raional 
U.T.M.

O situație deloc îmbucurătoare 
este și în raionul Piatra Neamț. 
Aici s-a treierat doar 4 la sută din 
totalul griului cultivat. 34 de batoze 
nu merg. Cele spuse despre Comite
tul raional, U.T.M. Zeletin sînt va
labile și pentru tovarășii de la 
Piatra Neamț. Este necesar ca de 
îndată, Comitetul regional U.T.M. 
Bacău — care încă n-a întreprins 
prea multe acțiuni pină acum în 
sprijinirea treierișului — să ia 
măsuri pentru curmarea situației 
existente.

Tinerii pot să dea un mare aju
tor campaniei de treierat. E bine 
ca activiștii utemiști să înțeleagă 
că acest ajutor nu trebuie aștep
tat și că el trebuie dat și aceasta 
fără întîrziere.

Pentru mfaerii de la Exploatarea minieră Vulcan au fost date 
în folosință 497 apartamente. De asemenea sint in construcție 
încă 117 apartamente. Pentru nefamiliști s-au dat în folosință 
3 cămine cu o capacitate de 812 kcuri și se mai află in con
strucție un mare bloc cu 130 apartamente.

In cinstea Zilei Minerului se vor da in folosință 28 aparta
mente. In fotografie: Noul oraș muncitoresc de la Vulcan.

IOLANDA BALAȘ 
a corectat din nou recordul mondial 

sărind 1,81 m.
V

Pentru a treia oară în decurs 
de două luni, talentata noastră 
atletă lolanda Balaș doboară re
cordul lumii la proba de săritură 
in înălțime trecînd de data acea
sta peste ștacheta ridicată la 
1,81 m. Excepționala performanță 
a fost realizată joi pe stadionul 
de vară de la Poiana Stalin cu 
ocazia unui concurs de selecție 
al lotului rcrnîn în vederea cam
pionatelor europene de atletism 
de la Stockholm.

lolanda Balaș a început tenta
tiva de doborîre a recordului 
mondial la înălțime de 1,60 
jn. Cu mare ușurință ea a

sărit succesiv din prima în
cercare 1,70 m., 1,75 și 1,78
m. Ștacheta a fost așezată apoi la 
1,81 m. Primele două încercări 
sint ratate dar lolanda nu renun
ță și într-un stil impecabil izbu
tește să treacă la cea de-a treia 
încercare, corectînd cu 1 cm. pro
priul său record mondial, stabilit 
la 22 iunie la Cluj. După cum se 
știe lolanda Balaș a intrat în po
sesia recordului lumii la 7 iunie 
cînd a sărit 1,78 în cadrul unui 
concurs desfășurat la București 
și a corectat cu 1 cm. recordul 
deținut de atleta chineză Cen 
Fen-iun.

AGITAȚIA POLITICA DC Î1ASĂ
în sprijinul ridicării producției

Conduse zi de zi de organizațiile de partid, organizațiile 
U.T.M. desfășoară în rîndurile tineretului o intensă muncă 
politică, menită a face pe larg cunoscută tinerilor politica 
partidului nostru, pentru mobilizarea lor la aplicarea în viață a 
sarcinilor date de partid organizației noastre în toate domeniile 
de activitate. In ansamblul metodelor și mijloacelor utilizate în 
acest scop o mare însemnătate o are agitația politică de masă, 
menită ........... ‘
litice a tinerilor, la educarea lor politică și ideologică și în deo
sebi la mobilizarea tineretului pentru a participa activ la lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor c oncrete, precise, co trebuie re
zolvate în munca de fiecare zi, cu hotărîre și consecvență.

Forța agitației politice de masă, caracterul ei militant, constă 
în înaltul ei spirit ideologic, in înalta sa principialitate partinică. 
Rolul agitației politice nu se reduce doar la a face cunoscute 
hotăriri și sarcini puse de partid și de stat ; agitația politică 
lămurește maselor scopul politicii partidului, justețea și utilita-

a contribui direct și operativ la formarea conștiinței po-

Cum intri în secția sculărie a 
uzinei, ești plăcut impresionat de 
ordinea și curățenia ce domnesc 
peste tot, de atractivitatea și forța 
sugestivă, agitatorică a panourilor, 
a gazetei de perete, a lozincilor 
și chemărilor așezate în ordine pe 
pereți. N-ai nevoie de prea multe 
lămuriri ca să-ți dai seama că 
aici muncește un colectiv harnic, 
entuziast, care-și cunoaște rolul 
său în procesul de producție a u- 
zinei și luptă cu perseverență pen
tru îndeplinirea la timp și în bune 
condiții a sarcinilor ce-i revin.

Secția are un rol deosebit de 
important în producția uzinei: ea 
aprovizionează cu scule celelalte 
sectoare și secții. Ca atare, orice 
neglijență, orice întîrziere; se re
simt imediat.

Obiectivul principal, concret al 
muncii de agitație politică dusă 
în această secție îl constituie mo
bilizarea muncitorilor de aici spre 
a-și îndeplini sarcinile ritmic, în 
timpul stabilit astfel ca nimeni din 
uzină să nu aibă timpi morți în 
producție, din pricina lipsei scule
lor. Dar realizarea acestei sarcini 
principale, de căpetenie nu se poa
te face oricum, în orice'condiții. 
In secție sînt condiții ca realizarea 
sarcinii de bază să se facă în mod 
economic, realizîndu-se însemnate 
economii — atît prin recuperarea 
cît și prin recondițion-area sculelor

uzate și, mai ales, asigurînd o re
parație și întreținere de bună cali
tate a sculelor.

Pentru realizarea acestor două 
obiective principale ale secției — 
sculele reparate la timp, asigurînd 
o înaltă calitate reparațiilor și 
îndeplinirea acestei sarcini în 
mod cît mai economic — organiza-

tea hotărârilor de partid și de stat, importanța lor politică și eco
nomică pentru construcția socialismului și pe această bază, mobi
lizează în mod concret masele de oameni ai muncii la înfăptui
rea politicii partidului, la luptă hotărîtă și conștientă pentru re
zolvarea sarcinilor de fiecare zi.

Partidul învață organizația U.T.M. să-și bazeze întreaga 
muncă de agitație politică desfășurată în masa tineretului — pe 
adevăr, pe expunerea clară și concretă a sarcinilor politice și 
economice la realizarea cărora îi mobilizează pe tineri. De ase
menea, să țină seama de faptul că ceea ce dă forță și tărie agi
tației politice comuniste este combativitatea, caracterul ei ofensiv.

Cunoscînd rolul agitației politice de masă, folosind cele mai 
variate și sugestive forme și mijloace de agitație politică, orga
nizațiile U.T.M. pot și trebuie să desfășoare o largă muncă poli- X
tică de lămurire și mobilizare a tineretului pentru a participa A
cu entuziasmul ce-N caracterizează la înfăptuirea sarcinilor tra- /> 
sate de partid. a

In noaptea de 30—31 iulie a 
încetat din viață, după o lungă 
suferință, tovarășul Teodor lor
dăchescu, vechi militant al mișcă
rii muncitorești, membru al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, deputat 
Marea Adunare Națională.

Născut la 1 august 1884, 
Galați, din părinți muncitori, 
varășul Teodor lordăchescu a
trat încă din anul 1904 în rîndu
rile mișcării muncitorești căreia 
i-a rămas devotat 
clipă a vieții 
sale. Activînd în 
anul 1905, pe 
linie sindicală, 
la Constanța, a 
dus o curajoa
să acțiune îm
potriva autori
tăților burghezo- 
moșierești cu 
prilejul debar
cării marinari
lor revoluționari 
de pe crucișăto
rul „Potemkin".

Membru 
Partidului 
cial - Democrat, 
avînd sarcini de 
răspundere în 
conducerea acestuia, publicist și ' 
ziarist plin de combativitate, to
varășul Teodor lordăchescu a 
desfășurat o neostenită activitate, 
în special în domeniul presei 
muncitorești, fiind redactor prin
cipal al ziarelor „Rominia Mun
citoare", „Lupta", „Socialismul" 
și al altor publicații consacrate 
deșteptării conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii în lupta pentru 
eliberarea lor de sub exploatarea 
capitalistă.

In anii 1908—1916, Ia începu
turile mișcării de organizare a 
tineretului muncitor din țara noa
stră, tovarășul Teodor lordăche
scu a activat în rîndurile tinere
tului, ca îndrumător plin de căl
dură sufletească și de înțelegere 
politică.

Tovarășul Teodor lordăchescu 
a salutat victoria 'Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și a mi
litat pentru recunoașterea 
muncitorilor și țăranilor și 
încheierea păcii cu țara 
tică.

Luînd parte activă la 
clasei muncitoare din anii de 
după primul război mondial, el a 
fost arestat cu prilejul evenimen
telor de la 13 Decembrie 1918 și 
al grevei generale din 1920.

Membru în Biroul Politic și se
cretar general al Partidului So
cial-Democrat, tovarășul Teodor 
lordăchescu a fost unul dintre 
principalii militanți ai aripii de

stînga a Partidului Social-Demoi 
crat, care a colaborat la acțiunea 
dusă de Partidul Comunist Ro
mîn pentru făurirea, la 1 Mai 
1944, a Frontului Unic Muncito-, 
resc, factor de cea mai mare în
semnătate în. mobilizarea tuturor, 
forțelor democratice și patriotice 
Ia lupta_ împotriva cotropitorilor 
hitleriști și a dictaturii militaro-i 
fasciste — iar după eliberarea ță
rii, pentru făurirea unității poli
tice, ideologice și organizatorice a’ 
clasei muncitoare.

La Congresul 
de unificare din 
februarie 1948, 
el a fost ales 
membru în Co-' 
mitetul Central 
al Partidului 
Muncitoresc Ro
mm și reales în 
aceeași calitate 
la Congresul al 
11-lea din de-t 
cembrie 1955. '•

In anii 19474 
1949, tovarășu-i 
lui Teodor lor
dăchescu i s-au 
încredințat func* 
țiil.e de subse
cretar de stat al 

'Ministerului Afacerilor Interns și 
apoi de ministru al Construcții
lor.

Deputat în Marea Adunare Na
țională încă din anul 1946, depu
tat în Sfatul popular al orașului 
București în anii 1950—1952, el 
și-a îndeplinit cu cinste manda
tul pe care i l-au încredințat ale
gătorii.

In anii 1949—1951 a fost con-1 
ducător al Universității serale de 
marxism-leninism 
C.C. al P.M.R.

In îndeplinirea 
lor care i-au fost 
varășul Teodor lordăchescu a a- 
dus contribuția experienței sale 
de vechi militant la întărirea ro
lului de conducător al partidului, 
la construirea socialismului în 
Republica Populară Romînă, acti
vitate pe care numai suferințele 
bolii au putut-o îngrădi și pe care 
a putut-o curma numai moartea.

Pentru meritele sale deosebite 
în opera de construire a socialis
mului, de întărire a regimului de
mocrat-popular, tovarășul Teodor 
lordăchescu a fost distins cu nu
meroase ordine și medalii ale 
R.P. Romîne.

Moartea sa înseamnă 
pierdere pentru partid și 
poporul nostru muncitor.

Amintirea îi va rămîne 
luminoasă în inimile noastre.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMIN

pînă în ultima

de pe lingă

tuturor sarcini- 
încredințate, to-

puterii 
pentru 
sovie-

s
luptele

o grea 
pentru

vie și

Comisia pentru organizarea funeraliilor 
tovarășului Teodor lordăchescu

10—15.000 lei. Dar munca rodni
că a acestei brigăzi trebuie făcută 
cunoscută, rezultatele ei trebuie 
popularizate pe larg, astfel îneît 
tot mai mulți muncitori, mobili
zați do acest exemplu înaintat, să 
folosească în munca lor experien
ța prețioasă, metodele folosite de 
brigadă. In acest scop — pentru

însemnări pe marginea activității organizației
U. T. M. de la uzinele „Gh. Gheorghiu - Dej“ 

din Tîrgoviște

ția de partid desfășoară o intensă 
muncă de agitație politică în rîn- 
dul muncitorilor, avînd ca princi
pale ajutoare pe utemiști.

In secția sculărie, ca forme și 
metode utilizate, agitația politică 
de masă este foarte variată, in a- 
fara lozincilor cu caracter mobili
zator general, sînt afișate lozinci 
care cheamă pe muncitori să apli
ce anumite metode concrete în 
lupta pentru realizarea economi
ilor, pentru buna organizare 
procesului de muncă.

In urmă cu cîteva luni, din 
țiativa organizației U.T.M. 
creat o brigadă complexă de
nomii. De la înființarea sa briga
da își îndeplinește cu multă per
severență sarcinile, realizînd lună 
de lună aconomii în valoare de

a

ini- 
s-a 

eco-

popularizarea experienței, a me
todelor de muncă ale brigăzii, s-a 
recurs la ajutorul agitației vizua
le. Așa a luat ființă panoul brigă
zii —■ o cutie de lcnin elegantă, 
cu geamuri întotdeauna strălucind 
de curățenie, care din capul locu
lui, ca formă de prezentare, îți 
captează atenția. La panou, prin
tre altele, se află un jurnal. Pri
mele, file ale jurnalului vorbesc 
despre istoricul brigăzii, despre 
scopul ce a determinat crearea 
ei, despre planurile sale. Apoi, fie
cărui tovarăș din brigadă îi sînt 
consacrate cîteva file, în care sînt 
notații cu privire la munca desfă
șurată de el, despre contribuția a- 
dusă la obținere^ economiilor rea
lizate de brigadă. Pe panou sînt 
expuse de asemenea fotografiile

fruntașilor brigăzii, cu relatarea 
detailată a metodelor folosite de 
fiecare, planuri pe decade, rapoar
te asupra îndeplinirii lor, etc.

In secție însă, munca de agita
ție politică nu se mărginește doar 
la formele de agitație vizuală. Toți 
cei 13 utemiști din secție, în frun
te cu membrii biroului U.T.M. sînt 
agitatorii organizației de partid. 
Fiecare are însărcinări precise în 
legătură cu ajutorul concret, ope
rativ ce trebuie să-l dea tovarăși
lor lor de muncă mai slab pregă
tiți, sau care nu se încadrează în 
disciplina colectivului.

Dar în această secție munca de 
agitație nu se reduce exclusiv la 
mobilizarea muncitorilor pentru a 
lupta conștient să-și îndeplinească 
sarcinile ce le revin în producție, 
ci urmărește totodată informarea 
cu regularitate, operativ a oame
nilor asupra principalelor probleme 
și evenimente politice interne și 
internaționale, la ordinea zilei. 
Așa de pildă, în pauze agitatorii 
organizează citirea în grupuri a 
articolelor importante din ziare, 
comentarea evenimentelor politice 
actuale. Alături 
partid, utemiștii

( Continuare

de membrii dc 
desfășoară o sus-
M. VIDRAȘCU 
in pag. llI-a)

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a numit o co
misie pentru organizarea funera
liilor tovarășului Teodor Iordă- 
chescu.

Comisia este alcătuită din tova
rășii: Gheorghe Apostol, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Dumitru 
Coliu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. 
președintele Comisiei

al P.M.R., 
Controlului

de Stat, Ion Pas, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comitetu
lui de radio și televiziune, Solo
mon Barbu, membru al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Stoica, membru 
al C.C. al P.M.R., secretar al 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R.P.R., P. Niculescu-Mizil, 
membru al C.C. al P.M.R., Ște
fan Cruceru, secretar al Comite
tului Orășenesc București al 
P.M.R.Din partea comisieipentru organizarea funeraliilortovarășului Teodor lordăchescu

Comisia pentru organizarea fu
neraliilor tovarășului Teodor lor
dăchescu, comunică :

Sicriul cu corpul 
defunctului a fost 
Casei de Cultură
din bulevardul 6 Martie nr. 25.

Oamenii muncii își pot lua ră
mas bun de la tovarășul Teodor

neînsuflețit al 
depus in sala 
a Sindicatelor

lordăchescu azi 1 august între 
orele 9—13 și 15—17.

Cortegiul funebru va porni de 
la Casa de Cultură a 
la ora 17.

Ceremonia funebră 
rea vor avea loc la 
Cenușa.

Sindicatelor

și incinera- 
crematoriul



»

Anul acesta avem prilejul de 
a trăi o aniversare puțin obiș
nuită : 10 ani de la nașterea
unei noi științe, cibernetica.

Acest fenomen remarcabil 
și foarte rar întîlnit — o știin
ță mai tînără decît oricare 
poate dintre cititorii noștri — 
se datorează în primul rînd 
ritmului impetuos de dezvol
tare a științei moderne și nu 
trebuie să ne mire de loc dacă 
în anii ce vin vom mai asista 
la fenomene analoage.

Desigur că nu se poate vorbi 
de o dată fixă din anul 1948, 
cînd cibernetica să fi început 
deodată să existe.

Intr-o asemenea împrejurare 
ca nașterea unei științe nu se 
poate vorbi nici măcar de un an 
anumit. Acest proces este ro
dul unei epoci, al unei conden
sări treptate a unor studii 
la care au participat savanți 
din multe țări ale lumii proces 
care de altfel nici nu s-a ter
minat.

Evenimentul la oare mă re
fer însă și care marchează to
tuși intrarea în notorietate a 
ciberneticii, este apariția în 
primăvara anului 1948 a cărții 
matematicianului Norbert Wie
ner „Cibernetica, sau control 
și comunicație la animale și 
mașini".

Uriașa importanță a ciberne
ticii, care a fost primită cu 
entuziasm de către lumea știin
țifică a determinat ca scurta, 
dar rodnica și agitata sa expe
riență de pînă astăzi, să fie un 
„marș triumfal peste continente 
și academii" cum scrie fiziolo- 
gul sovietic P. K. Anohin.

Se înțelege că o prezentare 
detailată a marilor probleme 
ale ciberneticii ar depăși cu 
mult cadrul restrîns al unui ar
ticol de ziar și înțelegerea lor 
ar necesita cunoștințe avansate 
de matematică superioară, elec
tronică, mecanică, statistică, au
tomatică, fiziologie etc., etc. 
Iată de ce ne vom mărgini să 
trecem în revistă cîteva reali
zări deosebit de importante ale ? 
ciberneticii.
MAȘINI ELECTRONICE DE î 

CALCULAT i

Se afirmă de obicei că trăim ? 
în secolul energiei atomice și : 
al mașinilor electronice de cal- :

Instrumentele viitorului
culat. Dacă un matematician ar 
încerca să efectueze singur cal
culele legate de studierea pro
ceselor internucleare sau de 
zborurile cosmice, problemele 
astronomiei moderne, ale me
teorologiei sau ale razelor cos
mice; problemele balisticei sau 
ale fizicii în genere, această 
muncă i-ar răpi sute de mii de 
ore. Iată de ce automatizarea 
calculelor cu ajutorul mașinilor 
capabile să rezolve rapid un 
număr mare de probleme pre
zintă o importanță covîrșitoare 
pentru știința modernă.

Prima mașină de acest fel a 
fost construită în anul 1946, 
adică doi ani înaintea apariției 
lucrării lui Wiener.

De atunci au fost construite 
cîteva mii de calculatoare elec
tronice de diferite modele și 
pentru întrebuințări variate. 
Ele conțin deseori mii de tu
buri electronice, eîntăresc mul
te tone și sînt extrem de scum
pe. In schimb, ceea ce c în 
stare să facă o asemenea mași
nă este de-a dreptul fantastic. 
De pildă, mașinile „B.E.S.M.“ 
construite sub conducerea acad. 
S. A. Lebedev de Ia Institutul 
de mecanică, de precizie și teh
nica de calcul al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., 
munca a zeci de mii 
latori, fiind deservite 
trei persoane. Este
că dacă calculatorul descoperă 
o greșeală în ecuație, el re
face singur toate calculele. Dacă 
eroarea este însă prea însem-

înlocuiesc 
de calcu- 
numai de 

interesant

nată, un semnal avertizează pe 
operatori că există o defecțiune 
în funcționarea mașinii.

In D.R.S.S. au mai fost con
struite și alte 
șini ca de pildă 
„S.T.M.-12“ etc. care 
statului economii de 
milioane de ruble.

In ultimul timp 
iese și calculatoare 
de dimensiuni mai 
nate unor calcule 
asemenea mașină, de exemplu, 
a fost montată într-un avion 
unde execută următoarele ope
rațiuni : pilotează avionul, ci
tește în mod automat de pe a- 
paratele de bord viteza, înălți
mea și unghiul de 
vionului și folosind 
la fiecare zecime 
rezolvă problemele 
navigație aeriană, 
calculator electronic conține 
800 de tuburi miniatură, vo
lumul lui nu depășește pe cel 
al unui televizor.

Și mai uimitoare par desigur 
aplicațiile nematematice ale 
calculatorilor electronici cum 
ar fi de pildă traducerea unor 
texte dintr-o limbă în alta.

Folosirea mașinilor 'electro
nice de calculat la efectuarea 
traducerilor este de abia la în
ceput. Cu toate acestea există 
de pe acum mașini care traduc 
mai bine și mult mai repede 
decît mulți traducători de pro
fesie. După specialistul englez 
Brandwood, activitatea oameni
lor de știință din Uniunea So-

tipuri de ma- 
,Cristal", 
au adus 
sute de

constru- 
electronico 
mici desli- 
speciale. O

se

curs al a- 
aceste date 
de secundă 
specifice de 
Deși acest

vietică în acest domeniu „con
stituie pînă în prezent cea 
mai consistentă contribuție a- 
dusă progresului traducerilor 
efectuate cu ajutorul mașinilor 
electronice".

In domeniul automatizării, 
calculatorii electronici vor a- 
duce în curînd servicii de ne
prețuit la comanda automată și 
reglarea diferitelor procese in
dustriale.

Printre cele mai spectacu
loase realizări în domeniul ci
berneticii se numără fără în
doială jucăriile care imită ani
malele. Sînt celebre broaștele 
țestoase construite de savantul 
Gray Walter care se îndreaptă 
singure spre locurile luminoa
se. Dacă însă lumina este prea 
puternică jucăriile se îndepăr
tează. (In timpul zilelor înso
rite ele se ascund sub pat sau 
într-un loc întunecos).

Toate aceste „talente" 
acestor automate creează 
ori impresia că aceste
șini ar putea cu adevărat să 
raționeze într-un fel asemănă
tor cu ființele superioare. A- 
ceasta mai ales din cauza unei 
inflații de povestiri și lucrări 
„senzaționale", care apar în 
Occident și al căror subiect este 
mai întotdeauna o întrecere în
tre om și mațina-robot, între
cere în care cel mai abil, pu
ternic, inteligent etc. se dove
dește a fi pînă la urmă ma
șina. Dar aceasta constituie o 
greșeală profundă izvorîtă din 
gravele confuzii răspîndite

ale
une-
ma-

de teoreticienii idealiști. FĂ
RĂ OM NICI O MAȘINĂ 
N-AR FI CREATĂ ȘI N-AR 
PUTEA FUNCȚIONA, NICI 
MĂCAR O CLIPĂ. Dacă s-ar 
defecta o singură lampă din 
cele cîteva mii sau s-ar topi o 
simplă siguranță, robotul seco
lului XX și-ar „uita" pe dată 
toată măiestria. Așa dar, orice 
mașină de calcul este și rămîne 
un automat ce funcționează nu
mai în baza unui program im
pus de om.

ÎN ȚARA NOASTRĂ...
oamenii de știință au repur

tat succese însemnate în do
meniul ciberneticii. CIFA I, 
sau pe numele său întreg 
„Calculatorul electronic al In
stitutului de Fizică Atomică" 
construit de un colectiv sub 
conducerea tînărului inginer 
Victor Toma a împlinit de cu
rînd primul an de viață și de 
activitate rodnică. în acest răs
timp mașina deosebit de com
plexă care conține peste 1580 
de lămpi electronice și nume
roase dispozitive de înaltă pre
cizie a fost vizitată de specia
liștii din țările răsăritene și a- 
pusene care și-au exprimat ad
mirația față de această realizare

t

......

PATRIOT!
„Introducerea treptată a indu

striei la noi — scria în anii de la 
sfîrșitul veacului trecut dr. Ștefan 
Stîncă într-un veridic apel spre 
organizare adresat clasei muheitoa- 
re ca să se poată împotrivi gra
velor consecințe sociale ale exploa
tării capitaliste — va avea aceleași 
rezultate funeste asupra sănătății 
publice și private, ca în țările a- 
pusene dacă fabricanții vor fi lă- 
sați să dispună de munca lucrăto
rilor romîni după bunul lor plac 
și după cum le dictează intere
sele".

Realizator al primei lucrări știin
țifice din literatura medicală ro- 
mînească, intelectual talentat, pro
fund atașat mișcării muncitorești 
din țara noastră, doctorul Ștefan 
Stîncă și-a dedicat în întregime 
puținii ani de viață poporului pe 
care l-a iubit cu nespusă drago
ste.

Născut la Iași în noiembrie 
1865, Ștefan Stîncă intră în con
tact încă din anii liceului cu miș
carea socialistă căreia îi rămîne 
credincios pînă în ultimele zile 
ale vieții sale.

Învingînd nenumărate piedici, 
obstacole — căci așa cum scria pe
ste ani Sofia Nădejde „o luptă ne
îndurată și crincenă a trebuit să 
ducă prietenul nostru și ca student 
fi... cu mijloace neînchipuit de re
strânse și-a isprăvit cu succes stu
diile", tînărul Ștefan Stîncă ur
mează cursurile facultății de medi 
cină la Iași și apoi la București 
unde își însușește o înaltă califi
care profesională.

Lucrarea de doctorat din 1891 
semnificativ intitulată „Mediul so
cial ca factor patologic" stîrnește 
un real interes în lumea medicală 
romînească și chiar străină (ea 
apare în 1894 și în revista pari
ziană „L’ere nouvelle“) și îi aduce 
o timpurie, dar pe deplin meri
tată celebritate.

S-au scris și s-ar putea încă 
scrie zeci de pagini despre tita
nica luptă pe care a dus-o docto
rul Stîncă în anii de după prezen
tarea tezei de doctorat, ca publi
cist, ca membru al Partidului So
cial Democrat al muncitorilor din 
Romînia, ca cercetător științific, 
ca medic de plasă în diferite locuri 
din țară. într-una din plășile ju
dețului Prahova, sau la Bolintin 
(Dîmbovița), la Mosliștea, la Moi- 
nești sau la Tg. Ocna, doctorul 
Stîncă e un medic priceput, ado
rat de Cei nevoiași și urît de bo
ieri, e un luptător înflăcărat pen
tru dreptate, pentru apărarea să
nătății poporului.

„Simțea o plăcere și credea o 
datorie să dea sfaturi și să caute 
pe cei sărmani. Ca doctor de plasă 
—scria S. Nădejde despre Ștefan 
Stîncă—a fost un adevărat prieten 
al țăranilor și credeți, dragi cititori, 
că nu-i lucru mai greu decît să fii 
doctor de plasă, mai ales cînd iu
bești poporul și ții cu orice preț 
să-ți faci datoria".

Doctorul Stîncă a fost întreaga 
sa viață un luptător. Nelipsit de 
la manifestările politice și cultu
rale socialiste, desfășurînd o in
tensă activitate medicală, ducînd 
lumina științei în masele de mun
citori și țărani, desfășurînd zi și 
noapte o uimitoare activitate, doc
torul Stîncă cade curînd, răpus de 
o îngrozitoare boală, stingîndu-se 
din viață la numai 32 de ani...

Printre multele lucrări științi
fice publicate în revistele vremii

Dr. Stefan Stîncă
9

de doctorul Ștefan Stîncă, desigur 
că rolul cel mai important îl are 
,Mediul social ca factor patologic", 
operă ce face parte din puternica 
tradiție a gîndiriî marxiste din 
țara noastră.

Prin lucrarea doctorului Stîncă 
străbate ca un fir conducător — 
scrie dr. S. Izsak într-un intere
sant studiu dedicat vieții și operei 
lui Ștefan Stîncă—ideea rolului ho- 
tărîtor pe care-1 exercită factorii

mediului social asupra omului în 
procesul îmbolnăvirii, a prevenirii 
bolilor și păstrării sănătății. Pe 
măsura dezvoltării vieții sociale, 
factorii sociali determinanți ai 
condițiilor sanitare devin hotărî- 
tori în comparație cu factorii na
turali, externi. „Mediul social — 
scria dr. Stîncă — este factorul

patologic cel mai însemnat care 
provoacă tocmai bolile cele mai 
nesuferite, cele mai periculoase. 
Organizării mediului social se da- 
torește acel cprtegiu întreg al mi
zeriei fizice (și morale) care ni
micește ființa omenească, oare 
face din lumea aceasta o adevă
rată vale a plingerii".

Doctorul Stîncă a mai fost de 
asemenea convins — spre deose
bire de reprezentanții medicinii 
burgheze — că bolile nu sînt o 
fatalitate pentru om, ci un feno
men accidental, care se supune în- 
trutotul voinței și activității orga
nizate a societății.

Bazîndu-se pe învățăturile cla
sicilor marxismului, doctorul Ște
fan Stîncă analizează și combate 
în mod profund malthusianismul 
și darvinismul social.

Bogăția ideilor cuprinse în lu
crările sale, pătrunzătoarea putere 
de analiză pe care 
curajul și combativitatea cu care 
s-a ridicat ‘ 
poporului, ne dovedesc fără tăga
dă că dacă mizere condiții de via
ță nu l-ar fi răpus în plină pu
tere creatoare, doctorul Stîncă ar 
mai fi dăruit poporului pe care 
l-a slujit cu atîta credință mari 
opere științifice.

Declarat membru de onoare poet 
mortem al Academiei R.P.R, via
ța, opera, lupta doctorului Ștefan 
Stîncă reprezintă pentru tineretul 
nostru care a pornit pe drumul 
cuceririi cetății științei o minunată 
pildă de om de știință profund 
legat de popor.

a dovedit-o,

în apărarea sănătății

Sesiunea științifică comună 
a neurologilor britanici și romîni

t
Itehnicienilor romîni a căror

nu depășește 25
a 
vîrstă medie 
de ani.

De asemenea, un colectiv de 
specialiști de la Academia Mi
litară Tehnică a terminat la 
începutul acestui an primul cal
culator analogic C.A.U. 1 din 
țara noastră.

Un alt calculator analogic 
a fost realizat la Institutul Po
litehnic din București.

Pentru o știință nouă un de.- 
ceniu reprezintă foarte puțin.

Perspectivele deschise în fața 
ciberneticii o fac însă să merite 
epitetul de „știință a viitoru
lui".

Ea pune în posesia omenirii 
un mijloc de cunoaștere și de 
acțiune cu totul nou. extrem de 
puternic, ale cărui aplicații vor 
da un puternic imbold progre
sului.

Ing. ION SUCEVEANU

:

i

îI
I

După 1000 de rotații

I

Recent specialiștii de la Institutul de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romine au realizat un nou aparat destinat studierii 
radiațiilor nucleare — analizorul de amplitudine cu memorie elec
trostatică.

Un asemenea aparat, construit pentru prima oară în țara noa
stră, a fost executat în întregime după proiecte originalei Cu aju- 

I torul acestui analizor se măsoară energiile razelor gama ale di- 
feriților izotopi produși de reactorul atomic.

atw
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• între inii 1929—1949, tonajul producției mondiale de ____
plastice a creecut de la 50.000 la 1.000.000 tone, ajungînd în prezent 
să depășească 3.600.000 tone.

• Acum peste 4.500 de ani „serviciile de salubritate“ din Babilon 
și Ninive, marile capitale ale regatelor asiro-chaldeene, utilizau bitu
mul

mase

nuri

la construcția oanalelor, ca material rezistent la acțiunea apei... 
Fabricile de blănuri din Leningrad au început să producă blă- 
colorate în peste 50 de nuanțe...

Anul acesta oamenii sovietici vor putea cumpăra ceasornice de 
miniatural pentru 

produs de fabrica din Vgliei. ~
11 mărci noi. Printre acestea va fi ceasornicul 
femei cu marca „Volga" produs de fabrica din Vgliei. Diametrul 
acestor ceasornice este mai mic decît cel al unei monede de 10 
copeici.

„Volga’

despre satelit
Agențiile de presă din întrea

ga lume anunțau că cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic 
a înconjurat pămîntul de 1000 
ori.

Dorind a împărtăși cititorilor 
noștri date noi cu privire la sa
telit, publicăm în pagina de 
astăzi fragmente dintr-o decla
rație făcută acum citva timp 
de S. M. Poloscov, membru al 
Comitetului Sovietic pentru 
A.G.l.

După cum a comunicat S. M. 
Poloscov unui corespondent al 
agenției TASS experiența dobîn- 
dită în primele două luni de zbor 
ale satelitului dovedește că apa- 
ratajul științific complex montat 
pe acesta a funcționat normal, în
deplinind programul de cercetări 
stabilit.

Aparatul de radioemisie „Ma- 
iak“, instalat pe satelit funcțio
nează ireproșabil. Atunci cînd 
satelitul se află în regiuni ilumi
nate de soare, aparatul de radio
emisie funcționează cu ajutorul 
bateriilor sale solare. Aceasta 
reiese din caracterul semnalelor 
recepționate. Prima experiență de 
instalare pe bordul unui satelit 
a unor asemenea baterii solare 
și folosirea lor cu succes prezintă 
un mare interes, întrucît această 
sursă de energie este deosebit de 
promițătoare 
nave cosmice.

Aparatul de 
funcționează 
20,005 m.hz. realizează transmite
rea semnalelor radio sub forma 
unor emisiuni de impulsii tele
grafice cu o durată de 150—300 
milisecunde. Marea putere a 
emițătorului asigură recepționa- 
rea în bune condiții a semnalelor 
emise de el de la mari distanțe 
chiar și cu ajutorul unor aparate 
de recepție de amatori. S. M. 
Poloskov a subliniat din nou că 
înregistrarea sistematică 
stor semnale este de o mare im
portanță științifică.

Emisiunile aparatului „Maiak" 
sînt recepționate în toate țările 
lumii. Astfel, datele științifice pe 
care le transmite prin intermediul 
diverselor semnale devin un bun 
al oamenilor de știință de pe tot 
globul pămîntesc. Este interesant 
de amintit că semnalele radio 
emise de satelit au fost recepțio-

nate de asemenea de oamenii de 
știință care efectuează cercetări 
în Antarctida.

Materialele științifice primite 
de pe bordul satelitului se acu
mulează și se descifrează în mod 
sistematic. Se procedează de pe 
acum la prelucrarea preliminară 
a observațiilor din toate dome
niile cercetate. Totuși, studierea 
amănunțită a materialelor știin
țifice și tragerea concluziilor din 

I acestea vor necesita un timp în
delungat.

In perioada deocamdată scurtă 
de existență a celui de-al treilea 
satelit s-a reușit să se culeagă 
noi informații importante cu pri-

* Emisiunile aparatu
lui „Maiak“ * Noi infor
mații cu privire la atmo
sfera înaltă * Un apara> 
faj special * 0 nouă 

enigmă ?

pentru viitoarele

radioemisie care 
pe frecvența de

a ace-

vire la proprietățile electrice ale 
atmosferei înalte la altitudini 
foarte mari, inaccesibile studierii 
prin mijloace terestre. Au fost 
obținute de asemenea date pre
țioase despre compoziția ionică 
și parametrii structurali ai atmo
sferei înalte, despre presiunea și 
densitatea ei.

S-au obținut pentru prima oară 
date despre micrometeoriți. In
tensitatea întîlnirilor lor cu sate
litul pe traectoria lui prin cos
mos se înregistrează cu aparate 
speciale și se transmite pe pă- 
mînt cu ajutorul unei linii tele- 
metrice.

Aparatul de radioemisie trans
mite date cu privire la observa
rea radiației gama cosmice, ceea 
ce permite să se tragă concluzii 
despre procesele de generare a 
radiațiilor electro-magnetice de 
mari energii în adîncul universu
lui.

Datorită trimiterii de aparate 
în stratosfera la bordul unor son
de acustice s-au cules destul de 
multe informații în legătură cu

compoziția razelor cosmice pri
mare. O serie de date nu pot fi 
însă obținute efectuînd măsură
tori în stratosfera, întrucît chiar 
și un strat subțire de materie 
care există întotdeauna deasupra 
aparatului modifică compoziția 
razelor cosmice. Pînă în prezent 
nu se știa dacă razele cosmice 
conțin un număr perceptibil al 
nucleelor de elemente mai grele 
decît nucleele de fier.

Aparatul pentru înregistrarea 
nucleelor de elemente grele, mon
tat la bordul celui de-al treilea 
satelit, permite să se răspundă 
la această întrebare importantă 
pentru știință. Se poate vorbi de 
pe acum despre noi date inte
resante cu privire la intensitatea 
generală, variațiile și compoziția 
radiației cosmice, obținute cu a- 
jutorul satelitului.

Prezintă un mare interes datele 
obținute prin fotografierea sa
telitului 
parataj 
tr-un timp foarte scurt 
o uzină din U.R.S.S. Un nu
măr de 25 stațiuni fotografice au 
primit aparate de acest tip. Din 
diferite rjgiurii ale țării sosesc 
cu regularitate informații despre 
fotografierea satelitului.

Un număr uriaș de stațiuni 
științifice, laboratoare și radio- 
cluburi recepționează emisiuni 
transmise din laboratorul cosmic. 
29 posturi înființate pe lingă ace
ste cluburi recepționează în per
manență semnalele emise de po
stul de radio al satelitului și le 
înregistrează pe bandă de mag
netofon. La Moscova s-au și pri
mit cîteva sute de rulouri cu 
astfel de înregistrări.

Informații cu privire la obser
varea satelitului sosesc de aseme
nea din partea numeroaselor sta
țiuni

Cu 
te la 
telit 
men 
diație corpusculară de tip spe
cial, care nu a fost observată 
înainte în compoziția razelor cos
mice. In momentul de față spe
cialiștii lucrează la dezlegarea a- 
cestei enigme.

cu ajutorul unui 
special, realizat

a- 
în-
la

științifice de peste hotare, 
ajutorul aparatelor instala- 
bordul celui de-al treilea sa- 
a fost descoperit un feno- 

nou pentru știință — o ra-

Pe platforma superioară a construcției barajului marei hidrocen
trale de pe Nipru funcționează o linie permanentă de troleibuse.

•T
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Intre 
ford și 
resantă 
a neurologilor britanici șl romîni, 
ce a constituit un remarcabil e. 
veniment în viața medicală inter
națională. Cu prilejul acestei con
sfătuiri școala neurologică romi, 
nească a avut posibilitatea să-și 
confrunte metodele de lucru și re
zultatele cercetărilor sale cu cele 
ale neurologilor britanici, a putui 
cunoaște realizările școlii neurolo- 
gice din Anglia, a împărtășit neu
rologilor britanici experiența școlii 
romînești.

în cadrul consfătuirii din partea

27 iunie și 2 iulie la 
Londra a avut loc o __
sesiune științifică comună

Ox. 
inie-

delegației noastre s-au prezentat 
comunicarea acad. A. Kreindler cu 
privire la felul cum se propagă 
in creier un acces de epilepsie, a 
tov. lulia Ungher șef de secție in 
Institutul de Neurologie referitoa
re la mecanismul de producere a 
ticurilor, comunicarea prof. O. Sa
ger și a dr. Ion Cinca cu privire 
la posibilitatea formării de reflexe 
condiționate la animalul fără 
scoarță cerebrală precum și comu
nicarea prof. Sofletea din Timișoa
ra care, bazat pe o experiență pro
prie a arătat importanța cunoaște
rii anomaliilor vasculare cerebrale 
pentru clinică.continente vor putea recepționa televiziunea din Moscova

Ultimul număr ai revistei „Znanie-Sila" publică un articol 
semnat de prof. Drujkin Și inginerul Sorin, tn care autorii pre
conizează realizarea unui post de retransmitere a emisiunilor de 
televiziune, instalat ha bordul unui satelit artificial al pămîntului.

In ianuarie a.c. în cadrul une: ședințe a secției de televiziune 
a Societății tehnico-știițifice unionale de radiotehnică și electroco- 
municațij a fost-adoptată hotărîrea de a se realiza un asemenea 
satelit, precum și de a se pune în studiu o 'sere de probleme 
teoretice și practice legate de lansarea Iul.

Un satelit artificial al pămîntului, dotat cu un post de re- 
transmitere a programelor de televiziune, scriu autorii, urmează 
să fie lansat la o altitudine de 36.000 km la care se va mișca 
cu o viteză unghiulară egală cu viteza de rotație a pămîntului 
in jurul axei sale și, prin urmare, va rămîne parcă suspendat 
deasupra unui punct al suprafeței terestre. Există toate temeiuri. 

li le de a se crede, scriu cercetătorii sovietici, că această lansare
L poate fi pregătită și efectuată chiar în prezent.

Prof. Drujkin și ing. Sorin precizează că cheltuielile pentru 
K retransmiterea programelor de televiziune cu ajutorul unor sate- 
v liți artificialii vor fi de mai multe ori mal mici decît cele necesare 
w construirii a mii de centre de televiziune, a unor numeroase linii 
« radioreleu, cu cablu și terestre, chiar dacă va fi necesar să se 
ă lanseze anual un nou satelit special.
4 Locuitorii Asiei și Africii, ai Europei și Australiei, adică ma
ll joritatea covîrșitoare a omenirii vor putea recepționa prog.ra- 
x mele Centrului de televiziune Moscova.
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Solemnitatea înmînării 

unor decorații• •

IN SOCIETATE „OM CORECT
în relațiile de familie-tiran

Utemistul nu este și nu poate 
fi unul în relațiile de organiza
ție și altul în viața lui per
sonală, între prieteni sau în fami
lie. Aceleași principii trebuie să-l 
călăuzească și cînd se află sub 
controlul opiniei publice și atunci 
cînd singurul lui cenzor ii este 
propria conștiință.

Modul cum se comportă în via
ță Mircea Pătrașcu din Tg. Jiu, 
despre care s-a vorbit în ziarul 
nostru cu cîteva zile în urmă, a 
fost calificat pe bună dreptate 
drept fățărnicie. Am cunoscut și 
eu un caz asemănător. G. Feni
șer, la locui lui de muncă om co
rect, disciplinat, serios, acționind 
mereu în numele unor înalte prin
cipii morale — în viața de fami
lie ia înfățișarea unei brute, ma
nifested apucături medievale. So
ția lui e desenatoare tehnică. De 
la masa ei de lucru nu se ridică 
decît atunci cind trebuie să plece 
acasă. Lucrează conștiincios, rit
mic, fără să schimbe o vorbă cu 
nimeni, fără să zimbească măcar 
odată. La poartă o așteaptă so
țul. Ca să nu-i stîrnească nemul
țumirea, vine repede, cu pași 
mici, singură... Se duc acasă. Pe 
urmă, ea se apucă de treburi gos
podărești, el mai pleacă în oraș, 
uneori mai are de lucru... Ea coa
se, calcă, mătură, gătește, se o- 
cupă de copil. Uneori, deschide 
aparatul de radio și, dacă nu 
riscă ca soțul să se întoarcă mai 
repede, fuge să vadă un film.

Elena cînd s-a măritat, credea 
în dragostea pasionată a celui pe 
care-1 alesese, credea că defec
tele, purtările urîte — pe care le 
observase încă de atunci — sînt 
ușor de îndreptat. S-a mirat și 
s-a revoltat totul în ea, prima

PEISAJ BUCUREȘTEAN

Cu foia pe laeul Herăstrău

dată cînd 
s-a hotărît 
țul meu !“ 
fiecare zi, 
justificare, 
josită, umilită. Un timp au lucrat 
amîndoi 
dere. Soțul se purta ca 
zbir, spionînd-o tot timpul, 
terzieîndu-i să vorbească, 
glumească, să aibă prieteni, 
se ocupe cu orice muncă 
ștească. Motivul invocat de el ca 
să justifice aceste purtări ? Ge
lozia, care ii servea drept scuză 
pentru orice jignire, pentru neîn
crederea continuă pe care o ma
nifesta. Aceasta i-a fost pretext 
și ca s-o rupă în fapt de viața 
înconjurătoare, de oameni, de co
lectiv. Instinctele lui animalice, 
brutalitatea, au fost mai puter
nice decît rațiunea, mai puternice 
decît legătura lui cu viața cea 
nouă, cu organizația din care 
face parte.

Cu cîteva luni de zile în urmă, 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. de la Uzinele „Grigore 
Preoteasa" din București — unde 
lucrează Elena, a hotărît s-o ajute 
să rupă cu această stare nefirească. 
Atenția pe care i-au arătat-o, bu
năvoința cu care i-au înțeles ne
cazurile sincer mărturisite, au im
presionat-o mult pe Elena; iată 
deci că după lunga ei izolare se 
mai găsește cineva care să-i dea 
atenție, cineva care s-o înțeleagă, 
să vrea s-o ajute, s-o trateze cu 
respect! Elena a dorit fierbinte 
să intre in această familie unită 
a utemiștilor; simțea că de aici 
va veni rezolvarea și pentru via
ta ei, că aici va învăța din nou 
să fie tare, să fie demnă, să par
ticipe ia viață în kșa fel Incit să 
simtă că, în toate manifestările 
sale, colectivul are nevoie de ea ! 
Nu-și închipuia că soțul se va 
împotrivi și de astădată ; doar și 
el e utemist. Elena, cu ajutorul 
tovarășilor ei, a înțeles ce ajutor 
imens ii poate da organizația și 
ce răspunderi își ia pentru a 
participa la munca colectivului 
de utemiști.

Ziua cînd a fost primită în or
ganizație a însemnat mult pentru 
ea. Simțea că deși mai tirziu, a 
intrat totuși pe drumul firesc, că 
ceva se va schimba în viața ei.

După ce s-a terminat adunarea, 
s-a întîlnit cu soțul ei care o 
aștepta la poarta uzinei. Pe 
drumul spre casă, în loc 
de vorbe bune, de felicitări, Elena 
a avut din nou de suportat lovi
turi — lovituri dușmănoase de 
pumn: „te-ai înscris în U.T.M. 
ca să-ți faci de cap ?“ Rușinea 
de a fi lovită pe stradă, decepția, 
poate înțelegerea mai adincă a 
tot ce însemna viața ei, atitudi
nea soțului, au răsunat atunci 
altfel ca de obicei în sufletul E- 
lenei. Și totuși, ea a tăcut și a 
răbdat ca și altă dată.

Are oare un om dreptul să dis
pună de viața socială și sufle
tească a altuia, are dreptul un om 
să-l rupă pe celălalt de oameni,

el 
să
Și 
fără motiv
Elena era bătută, în-

în aceeași întreprin- 
un 
in
să 
să 

ob-

să-i ia posibilitatea să se simtă 
membru ai unui colectiv, angajat 
in bătălia întregii clase munci
toare pentru construirea socialis
mului, să-i sfărîme demnitatea, 
voința ? Categoric, nu ! Mai gra
vă decît gestul în sine, decît du
rerea fizică și suferințele pe care 
le-a avut de indurat Elena, este 
fățărnicia acestui om fals și 
nedemn, a cărui brutalitate ma
nifestată atunci cînd se știe „la 
adăpost" de ochii lumii a întronat 
in familia sa relații de tip feudal.

Elena trebuie _‘ 
de organizație, de colectiv, sâ-și 
impună dreptul de a fi tratată 
omenește, de a 
om. In ceea ce-1 privește pe so
țul ei, este evident că un om 
cu asemenea manifestări, care 
se poartă intr-un fel în so
cietate și în alt fel în familie, 
este nu numai un înapoiat, dar 
și un fățarnic, că el nu are ce 
căuta in organizație. Iar sub ra
port juridic, legile sînt categorice 
cu asemenea huligani.

Cei din jurul lui și cei 
care lucrează alături de astfel de 
oameni nu pot să nu știe că răs
punderea socială și politică a u- 
temistului este complexă, că ea 
se referă la întreaga lui viață și 
nu numai la corecta îndeplinire a 
atribuțiilor de serviciu. Intemein- 
du-și o familie, utemistul este 
obligat s-o facă finind cont 
de normele moralei comuniste, 
este obligat să se poarte față de 
membrii acesteia intr-un mod 
demn, cinstit și plin de răspun
dere. Este evident că dacă în in
timitate, față de cei mai apropiați 
lui, el va sfida principiile la care 
a aderat de bunăvoie, inlocuin- 
du-le cu asemenea apucături ne
demne, instaurind in relațiile din
tre el și soție cultul 
bîtei — întreaga lui 
morală și politică poate 
sub semnul întrebării.

Este 
mistui 
rinduri 
mului 
soană, 
lucru pe care 
imorale cum 
Fenișer ii fac 
posibil.

Iată deci că 
cutat cu privire la atitudinea față 
de familie, că există aspecte noi 
ale acestei probleme, cărora tre
buie să le găsim soluția în spi
ritul principiilor noastre comu
niste. Situații rușinoase ca aceea 
despre care am scris nu pot fi 
considerate „chestiuni personale" 
în care nu avem de ce să ne a- 
mestecăm. Opinia publică are 
dreptul și datoria să ceară soco
teală utemistului G. Fenișer atît 
pentru anii cei mai frumoși din 
viața soției pe care i-a întunecat 
astfel, cit și pentru duplicitatea 
de care dă dovadă, pentru grava 
lui abatere de la normele mo
ralei comuniste, de la principiile 
organizației.

ajutată cu curaj

fi respectată ca

forjei, al 
atitudine 

fi pusă

ca ute- 
primele 

socialis-

normal și firesc 
să aducă in 

ale construcției 
nu numai propria-i per
ei întreaga lui familie — 

asemenea relații 
există in familia 

cu desăvîrșire im-

sint multe de dis-

Izvorul „30 Decembrie" Govora— este mult căutat de oamenii muncii veniți aici la cură și odihnă

Joi la amiază la Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a R. P. Ro
mine a avut loc solemnitatea în- 
minării unor decorații.

La solemnitate au luat parte 
acad. Mihai] Ralea, vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, general locotenent Gh. 
Pintilie, adjunct al ministrului A- 
facerilor Interne și alții.

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de activitate a stațiunii expe
rimentale agricole „Valul lui Tra
ian" din cadrul Institutului de cer
cetări agronomice al Academiei 
R. P. Romîne și pentru merite de
osebite în muncă, Prezidiul Ma
rii Adunări Naționale a conferit 
Ordinul Muncii clasa a II-a sta
țiunii experimentale agricole „Va
lul lui Traian" și Ordinul Muncii 
clasa a lil a tovarășilor Petre To- 
moroga și Andrei Trucă.

AGITAȚIA POLITICA DE NASA
in sprijinul ridicării producției

Pentru rezultatele deosebite oh* 
ținute în muncă, pentru pricepe
rea și devotamentul dovedit în în
deplinirea sarcinilor de serviciu 
Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romine a conferit Ordi
nul „Steaua R. P. Romîne" clasa 
IlI-a generalului maior loan Șerb 
și Ordinul „Steaua R. P. Romîne* 
clasa a IV-a generalului maior Du
mitru Constantinescu. S-au confe
rit do asemenea ordine ale R. P. 
Romîne unor ofițeri din Ministe
rul Afacerilor Interne.

Cu prilejul împlinirii viratei de 
70 de ani s-a conferit Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a profesorului 
Mircea Florian, cercetător științific 
al Academiei R. P. Romîne.

Inmînind înaltele distincții, acad. 
M. Ralea, i-a felicitat călduros pe 
cei decorați în numele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Răspunzînd în numele celor 
decorați tovarășii Petre Tomoroga, 
directorul stațiunii experimentale 
agricole „Valul lui Traian" și ge
neralul maior loan Șerb au mul
țumit pentru înaltele distincții ar 
cordate.

INgfitptes)

(Urmare din pag. l~a)

ținută muncă politică, lămurind 
muncitorilor tineri îndeosebi, pro
blemele curente ale politicii parti
dului nostru, semnificația și 
semnătatea anumitor 
politice ce se petrec pe plan in
ternațional etc.

Munca aceasta de 
masei de lucrători asupra însem
nătății hotărîrilor partidului, asu
pra evenimentelor politice, se des
fășoară zilnic, agitatorii dînd 
dovadă de multă consecvență 
și operativitate. In afara mun
cii de fiecare zi, organiza
ția U.T.'M. de secție organi
zează adunări generale deschise 
cu care prilej tinerii sînt informați 
pe larg asupra evenimentelor po
litice din țară și străinătate, sînt 
antrenați să audieze cu regulari
tate conferințele și expunerile pe 
teme politice ce se organizează în 
uzină etc.

în-
evenimente

lămurire a

★

Vecină cu secția sculărie, se află 
secția „Vane". Intrînd în aceas
tă secție, am avut impresia că am 
nimerit în altă uzină căci, să fi 
căutat cu tot dinadinsul un revers 
al muncii colectivului de tineri din 
secția sculărie, n-aș fi găsit altul 
mai diametral opus.

Și în secția „Vane" sînt brigăzi 
de tineret și aici muncesc utemiști. 
Dar cîtă deosebire 1 Secția nu 
și-a îndeplinit planul pe luna tre
cută la toți indicii. Poate că vina 
nu revine în întregime colectivu
lui secției. Mulți spuneau că de 
vină e turnătoria care le-a furni
zat piese prost turnate. S-ar pu
tea ca și turnătorii să-și găsească 
scuzele lor; a da vina pe alții e 
mult mai ușor decît a te strădui 
să vezi și să-ți înfrîngi propriile 
lipsuri. Problema care se pune e 
alta : au făcut oare utemiștii din 
această secție tot ceea ce depindea 
de ei ca să găsească posibilități, 
măsuri, menite să pună capăt lip
surilor și să ducă la îndeplinirea 
planului ?! Și sînt destule posibi
lități, destule lucruri rămase în ur-

mă care depind de ei și nu de 
altcineva.

Să vedem totuși ce n-a făcut 
organizația de secție U.T.M. și 
ce trebuie să facă în viitor. Din 
capul locului trebuie spus că dacă 
mulți tineri nu-și îndeplinesc sar
cinile de plan și dau lucru de sla
bă calitate, aceasta se datorește și 
faptului că organizația U.T.M. nu 
și-a pus ca sarcină folosirea agi
tației politice ca mijloc de mobili
zare a întregului colectiv în lupta 
pentru plan, pentru calitatea pro
ducției.

In cadrul secției, brigăzile ute- 
miste sînt antrenate în întrecerea 
socialistă (cel puțin așa se spu
ne). Dar despre ce fel de întrecere 
poate fi vorba, cînd rezultatele nu 
se cunosc și nu se popularizează 
zilnic spre a constitui un factor 
mobilizator al colectivului, cînd 
metodele utilizate de fruntași sînt 
cunoscute doar de ei singuri ?! 
întrecerea socialistă înseamnă 
a răscoli întreaga masă a munci
torilor din locul respectiv de mun
că punîndu-i în față ca țel ime
diat ajungerea din urmă a frun
tașilor, spre a se obține un avînt 
general al muncii. Or, tocmai în 
rezolvarea acestei probleme un 
rol deosebit îi revenea agitației 
politice. Nu se pot oare organiza 
și aici panouri care să populari
zeze zilnic, operativ fruntașii, ex
periența lor, rezultatele muncii 
lor ? Nu se pot organiza, în pau
ze, scurte consfătuiri, discuții, în
tre fruntași și cei care prejudiciază 
îndeplinirea planului secției — în 
care să ti se arata cum să mun
cească pentru a păși pe urmele 
fruntașilor ? Oare pentru tinerii 
indisciplinați de aici, pentru cei 
care nu se preocupă permanent 
de ridicarea calificării lor și dau 
lucru de slabă calitate sau nu-și 
îndeplinesc norma nu se puteau 
găsi mijloace de îndreptare ? 
Nu se pot organiza standuri 
cu piese rebutate de 
tineri, afișîndu-se lingă 
notițe cu numele lor,

zele pentru care lucrează prost, cu 
evaluarea pagubelor aduse prin 
munca lor de mîntuială ? Nu se 
pot face panouri cu caricaturi ale 
celor ce dau rebuturi „în serie" ?

Sau, nu se pot face panouri, în 
care să se pună față în față com
portarea fruntașilor și a codașilor, 
în care să se arate ce aport ; 
fruntașii producției uzinei și 
pagube aduc cei care-și fac i 
ba de mîntuială ? Nu 
pot folosi convorbirile și 
sfătuirile scurte, operative, 
pauzele de lucru cu acești ti
neri, pentru a le arăta concret de 
ce au greșit și ce trebuie să facă 
pentru a nu rămîne mereu în urma 
celorlalți ?! Sau, cu tinerii care 
muncesc fără răspundere, 
tatorii utemiști n-ar fi 
tut organiza discuții vii, aprinse, 
de pildă despre mîndria pe care 
trebuie s-o aibe fiecare tînăr mun
citor pentru contribuția sa la 
crearea produselor fabricii (utila
je petrolifere, mașini etc) care 
i-au dus uzinei faima și dincolo 
de hotarele patriei ? Fără îndoială 
că asemenea acțiuni se puteau or
ganiza. Se pot organiza, de ase
menea, cu operativitate discuții 
comune cu tinerii de la turnătorie, 
după lăsarea lucrului, ori de cîte 
ori se primesc în secția „Vane" 
piese prost turnate, analizîndu-se 
care sînt cauzele și ce trebuie fă
cut pentru îmbunătățirea muncii 
în ambele secții. Dacă organizația 
U.T.M. din secție ar fi organizat 
în rîndul tinerilor o muncă politi
că da agitație vie, concretă, ope
rativă și utilizînd forme variate — 
pentru rezolvarea în primul rînd 
a acestor probleme centrale din 
activitatea productivă a colectivu
lui, fără îndoială că tinerii ar fi 
înțeles însemnătatea politică a 
muncii lor productive, spiritul lor 
de răspundere ar fi crescut, dorin
ța de a-i ajunge din urmă pe frun
tași ar fi fost unanimă și rezulta
tul general ac fi fost cu totul 
altul.

Trebuie apus însă că neglijarea
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muncii politice de agitație în a- 
ceastă secție se datorește și faptu
lui că, comitetul U.T.M. al uzinei 
în ultimul timp a subapreciat ro
lul imens pe care-1 are agitația 
politică de masă în înarmarea ti
neretului cu cunoașterea sarcinilor 
politice și economice concrete tra
sate de partid, în mobilizarea sa 
la luptă hotărîtă și entuziastă pen
tru îndeplinirea sarcinilor partidu
lui.

Comitetul U.T.M. are datoria să 
studieze în amănunt metodele fo
losite în munca de agitație politi
că de organizația U.T.M. din sec
ția sculărie și să ia măsuri ur
gente de instruire temeinică a 
tuturor cadrelor utemiste. Activita
tea tinerilor din secția sculărie e 
cea mai convingătoare dovadă a 
rolului imens, hotărîtor pe care 
îl are munca de agitație politică în 
înarmarea tineretului cu cunoaște
rea concretă a sarcinilor partidu
lui, a evenimentelor politice inter
ne și internaționale, în mobilizarea 
activă a utemiștilor și a întregu
lui tineret din uzină la luptă con
secventă și hotărîtă pentru îndepli
nirea ritmică, zi de zi a sarcinilor 
de plan, pentru economisirea ma
terialelor și energiei, pentru crește
rea producției și productivității 
muncii și reducerea prețului de cost 
— și în ultimă instanță pentru e- 
ducația răspunderii politice a ute
miștilor și tineretului față de răs
punderile ce le revin ca militanți 
activi în frontul luptei pentru so
cialism.

Informații
Ca urmare a Acordului de co

laborare tehnico-științifică intre 
R.P. Romină și Republica Demo
crată Vietnam încheiat la 30 iu
nie a.c. a avut loc la București, 

iulie, prima se- 
de colaborare 
romîno-vietna-

Încheiat un

la sfîrșitul lunii 
siune a Comisiei 
tehnico-științifică 
meză.

La sesiune s-a
protocol care a fost semnat de: 
Nguyen Van Tran, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării 
din R.D. Vietnam și de Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării din R.P.R.

Delegația vietnameză a făcut 
vizite la Comitetul de Stat al 
Planificării, Academia R.P. Ro
mîne și în unele uzine și fabrici 
din R.P. Romină. Lucrările sesiu
nii s-au desfășurat într-o atmo* 
sferă de înțelegere reciprocă și 
caldă prietenie.

★
Muncitorii fabricii de ciment din 

Bicaz obțin rezultate de seamă in 
întrecerea socialistă ce se desfă
șoară în intîmpinarea sărbătorii 
de la 23 August. Planul de pro
ducție pe luna iulie a fost depă
șit cu peste 6000 tone de ciment, 
iar cel de clinker cu peste 4000 
tone. De la începutul anului și 
pînă acum colectivul fabricii de 
ciment din Bicaz a dat peste plan 
38.000 tone de ciment și peste 
27.000 tone clinker.

Se împlinesc 8 decenii de la apariția celebrei opere a lui Friedrich 
Engels „Anti-Duhring" operă de bază a marxism-leninismului, lucrare 
care timp de 80 de ani a fost una din cărțile de căpătîi ale fiecărui 
marxist cu adevărat revoluționar.

Publicată pentru prima dată la începutul anului 1877 sub titlul 
„Domnul Eugen Duhring revoluționează știința" pe capitole în zia
rul „Worwărts" organul central al social-democrației germane, ea a 
apărut în volum separat în anul 1878.

La elaborarea acestei mărețe opere care avea drept sarcină zdro- 
hirea inepțiilor Iui Diihring, ale cărei lucrări reprezentau pe atunci 
unul din izvoarele ideologice ale oportunismului în rîndurile parti
dului social-democrat german, a luat parte activă și Karl Marx care 
a scris de altfel pentru secțiunea de economie politică capitolul in
titulat „Din istoria critică".

Monumentala operă a lui Friedrich Engels a apărut la sfîrșitul ce
lui de al 8-lea deceniu al secolului al XlX-lea cînd diferitele forme 
de socialism premarxist eșuează și marxismul se răspîndea pe scară 
tot mai largă în mișcarea muncitorească.

Dar „dialectica istoriei — scria V. 1. Lenin — este de asemenea 
natură incit izbi nd a teoretică a marxismului silește pe dușmanii lui 
SĂ SE TRAVESTEASCĂ în marxiști Liberalismul, putrezit pe dină
untru, încearcă să reînvie sub forma OPORTUNISMULUI socialist.

Lupta burgheziei germane împotriva marxismului îmbracă și ea 
forme noi. Scrierile filozofice, economice, social-politice ale lui Eu
gen Duhring au avut tocmai o astfel de funcție socială. „Acești 
domni... vor să modereze socialismul (despre care ei au noțiuni după 
rețetele universitare) și în special partidul social-democrat — scria 
Marx împotriva oportuniștilor care căutau să provoace o cotitură re
acționară în partid — vor să-i lumineze pe muncitori, sau, cum se 
exprimă ei, să le inoculeze „elemente de cultură" atunci cînd pro
priile lor cunoștințe sînt incomplecte și confuze și în plus ei își pun 
înainte de toate ca sarcină să ridice însemnătatea partidului în ochii 
micii burghezii. Totuși ei nu sint decît bieți palavragii contrarevo
luționari".

Scrierile lui Duhring reprezintă tocmai asemenea pălăvrăgeli con
trarevoluționare care atacă economia politică marxistă precum și 
materialismul dialectic și istoric.

în condițiile în care în rîndurile social-democrației germane se ob
servau frecvente cazuri de lipsă de fermitate, de renunțare la teoria 
și tactica revoluționară marxistă, a căpătat o deosebită tărie lupta 
dusă de Marx și Engels împotriva manifestărilor de oportunism și 
revizionism în rîndurile partidului a cărei temelie se punea în acea 
perioadă. Lucrarea lui Friedrich Engels „Anti-Duhring" a demascat 
din temelii reacționarele concepții ale lui Diihring. arătînd baza lor 
antiștiințifică, ostilă luptei revoluționare a proletariatului. Nimicind 
întreaga poziție reacționară a așa ziselor concepții filozofice, social- 
politice ale lui Diihring lucrarea lui Friedrich Engels a făcut tot
odată o expunere sistematică a marxismului, a elaborat o serie de noi 
probleme ale teoriei și practicei revolu’ionare.

„Toată lupta sa împotriva lui Diihring — scria Vladimir Ilici Lenin 
în „Materialism și empiriocriticism" — Engels și-a desfășurat-o IN 
ÎNTREGIME călăuzit de lozinca susținerii consecvente a materialis
mului, aducîndu-i materialistului Diihring acuzația că înneacă în cu
vinte fondul chestiunii, că se dedă la frazeologie, că recurge la mo
duri de a raționa care reprezintă concesii făcute idealismului, care 
reprezintă o trecere pe pozițiile idealismului. Sau materialism con
secvent pînă la capăt, sau falsitatea și lipsa de discernămînt a idea
lismului filozofic — iată modul de a pune problema, ce rezultă DIN 
FIECARE PASA] al operei „Anti-Duhring... !“

Lucrarea lui Friedrich Engels este alcătuită din trei secțiuni : fi
lozofia economia politică și socialismul. S-au scris pînă acum sute 
și mii de pagini asupra zecilor de probleme pe care le pune „Anti- 
Duhring", asupra însemnătății și a actualității fiecăruia din capito
lele, din pasagiile lucrării lui Friedrich Engels.

Un articol de ziar nu poate desigur epuiza prezentarea însemnă
tății tuturor problemelor unei asemenea lucrări. Vom încerca tocmai 
de aceea. Cu prilejul acestei aniversări a uneia din operele de bază
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ale marxism-leninismului, să ne oprim numai la cîteva din proble
mele ridicate în monumentala lucrare a lui Friedrich Engels.

Apărător al concepției metafizice despre lume, E. Duhring în
ecarea prin odioase procedee să submineze dialectica materialistă.

Complect rupt de știință, Diihring prezintă totalitatea de categorii 
născocite, construite de el, drept ceva etern, drept o schemă univer
sală, după care trebuie să se conformeze realitatea. Engels desvăluie 
sterilitatea unei astfel de încercări, caracterul ei net idealist și me
tafizic, arătînd totodată că principiile schematicei universului oare 
stau la baza filozofiei lui Dtihring reprezintă o simplă parafrazare 
a celor mai negative laturi ale sistemului lui Hegel, în caTe după 
cum se știe, sint complect denaturate procesele reale din lumea obiec
tivă și din gîndire.

Aceeași poziție idealistă a lui Duhring o demască Engels în critica 
teoriei despre unitatea lumii. Incurcîndu-se în speculații lipsite de 
orice temei, Duhring susține că unitatea lumii ar consts în simpla 
sa existență, în însușirea tuturor obiectelor de a exista. Această teză 
e greșită deoarece sub noțiunea existență se poate ascunde cel mai 
veritabil idealism, oare admite existența principiului spiritual, exi
stența lui dumnezeu. Engels arată că simpla existență a lumii este 
numai o premisă pentru unitatea ei : factorul care asigură unitatea 
lumii fiind materia. „Adevărata unitate a lumii — scrie Fr. Engels 
—constă in materialitatea ei, și aceasta este dovedită nu prin cîteva 
fraze de scamator, ci printr-o dezvoltare lungă și anevoioasă a filo
zofiei și a științelor naturii".

numeroase, în ciuda concepțiilor filozofice de multe ori idealisto 
naturaliștilor și a influențelor ideologice reacționare la oare sînt 
puși aceștia, dezvăluie caracterul profund dialectic al proceselor 
natură.

Un interes teoretic deosebit fi reprezintă capitolele filozofice 
lucrării „Anti-Diihring" consacrate problemelor teoriei cunoașterii 
în care Engels expune învățătura marxistă despre adevărul și auten
ticitatea cunoștințelor științifice.

Lucrarea lui Engels formulează în același timp principalele legi 
ale dialecticii materialiste și analizează formele lor specifice de ma
nifestare în diferite domenii. Astfel, în lucrare sînt expuse și exem
plificate legea unității și luptei contrariilor, legea transformării can
tității în calitate, negarea negației și altele. Sînt de asemenea supuse 
unei critici nimicitoare concepțiile idealiste și metafizice ale lui 
Diihring în ceea ce privește dreptul, morala, egalitatea, libertatea și 
necesitatea.

După ce a zdrobit concepțiile filozofice metafizice idealiste ale 
lui Diihring, după ce a pus în lumină numeroase probleme de cea 
mai mare importanță ale materialismului dialectic, în ultimele două 
secțiuni ale cărții sale Friedrich Engels și-a propus să spulbere 
„teoriile socialiste" ale lui Eugen Diihring și să expună bazele so
cialismului științific.

Examinînd tezele fundamentale ale teoriei comunismului științific 
Fr. Engels a demascat esența reacționară a socialismului de tip 
prusac al lui Diihring, care ar fi fost un sistem natural al societății

O LUCRARE DE BAZA
A MARXISM-LENINISMULUI

80 DE ANI DE LA APARIȚIA CĂRȚII LUI F. ENGELS ANTI-DUHRING

în opoziție cu speculațiile sterile ale privat-docentului de la Ber
lin, Engels își sprijină teza sa despre unitatea indisolubilă a mate
riei și a mișcării pe cercetările concrete ale științelor naturii, pe 
cele mai noi cuceriri științifice ale veacului XIX.

întreaga istorie a dezvoltării practicii social-istorice a omenirii, 
întreaga istorie a dezvoltării filozofiei și a tuturor științelor naturii 
au dat un material cuprinzător care a fost o strălucită confirmare a 
tezei lui Engels despre unitatea materială a lumii.

Sprijinindu-sc pe o vastă informare științifică Fr. Engels a expri
mat cu tărie, caracterul dialectic al tuturor proceselor ce se desfă
șoară în natură, societate și gîndire, a subliniat universalitatea legilor 
dialecticei materialiste.

„în natură, prin haosul nenumăratelor transformări — scria F. 
Engels — își croiesc drum aceleași legi dialectice ale mișcării care 
guvernează și în istorie înlîmplarea aparentă a evenimentelor, ace
leași legi care străbătînd ca un fir roșu și istoria dezvoltării gîndirii 
omenești, intră treptat în conștiința omului care gîndește..."

Engels a arătat în cartea sa că în zilele noastre dialectica se im
pune din ce în ce mai mult ca rezultat al descoperirilor epocale fă
cute de științele moderne. Tot mai multe domenii de cercetare care 
odinioară erau privite separat, astăzi nu mai pot fi înțelese deplin 
decît în strinsă legătură cu cercetările dobîndite de celelalte științe. 
Engels scria că în condițiile științelor moderne, necesitatea de a si
stematiza și de a generaliza descoperirile empirice din oe în ce mai

izvorînd din „principiul universal de dreptate", a demascat esența re
acționară a socialismului fals al oportuniștilor reformiști care admi
teau posibilitatea realizării societății socialiste fără revoluția proletară, 
fără instaurarea dictaturii proletariatului.

Făcînd o expunere clară a măreței teorii a comunismului științific, 
Engels a arătat cum societatea capitalistă este ultima formațiune 
social-politică bazată pe exploatarea unei clase de către alta, cum 
ea este formațiunea social-economică în sînul căreia se coc toate 
premizele necesare pentru înlocuirea ei pe calea revoluționară cu 
societatea socialistă.

Fr. Engels a arătat în monumentala sa lucrare cum potrivit teoriei 
comunismului științific principala contradicție a sistemului capitalist 
este contradicția dintre caracterul social al producției și modul ca
pitalist, privat al însușirii. El a arătat cum contradicția dintre for
țele de producție și relațiile de producție ascuțindu-se neîncetat, iau 
tot mai des forma unui conflict, manifestîndu-se în crize de supra
producție, cerînd doborîrea capitalismului și înlocuirea lui cu orîn- 
duirea socialistă.

Vorbind despre trecerile unor ramuri de producție în pro
prietate de stat, Engels a subliniat faptul că această trecere nu 
schimbă oîtuși de puțin eeența burgheză a orânduirii economice, 
esența exploatatoare a statului capitalist.

Cit de actuale sînt cuvintele lui Engels din oea de a treia parte 
a secțiunii sale la capitolul Noțiuni teoretice .„„nici transformarea

m societăți pe acțiuni (și trusturi), nici transformarea in proprietate 
de stat nu inlătură caracterul de capital al forțelor de producție.... 
statul modern nu este, la rîndul lui, decît organizația pe care și-o 
creează societatea burgheză pentru a menține condițiile generale ex
terioare ale modului de producție capitalist împotriva încălcărilor, 
atît din partea muncitorilor cit și a capitalistului izolat. Statul mo
dem oricare ar fi forma sa, este o mașină în esență capitalistă, este 
statul capitaliștilor, capitalistul colectiv ideal. Cu cit preia in pro
prietatea^ sa mai multe forțe de producție, cu atit mai mult devine 
un adevărat capitalist colectiv cu atit exploatează mai mulți cetă
țeni. Muncitorii rămîn muncitori salariați, proletari. Relația capita- 
listă nu este suprimată, ci dimpotrivă, dusă la culme. Dar culmea 
odată atinsă, relația se schimbă brusc. Proprietatea de stat asupra 
forțelor de producție nu constituie rezolvarea conflictului ; ea con
ține insă mijlocul formal, posibilitatea rezolvării lui.

Aceasta rezolvare nu poate consta decît în recunoașterea efectivă 
a caracterului social al forțelor de producție moderne, prin urmare 
in punerea în concordanță a modului de producție, de însușire și de 
schimb cu caracterul social al mijloacelor de producție.."

Falsul tip de socialism zdrobit de Engels încă în urmă cu 8 
decenii a reînviat în scopul apărării unor interese străine clasei 
muncitoare, în epoca capitalismului muribund, în epoca imperialis
mului, sub forma teoriilor reformiștilor, revizioniștilor contemporani.

Revizionismul contemporan, a restaurat argumentele socialiștilor 
de tipul lui Diihring, considerînd capitalismul monopolist drept un 
germene al socialismului și statul burghez o organizație situată 
deasupra claselor și care ar reprezenta un instrument cu ajutorul 
căruia este posibilă transformarea evolutivă a capitalismului în so
cialism.

Mușamalizînd esența exploatatoare a statelor imperialiste, propo
văduind posibilitatea căii evoluționiste de transformare a capitalis
mului în socialism, revizioniștii contemporani fac pe placul bur
gheziei monopoliste în lupta ei pentru menținerea crudei orînduiri 
capitaliste.

„Anti-Duhring“ — operă a gîndirii filozofice marxiste, cu un 
cuprins extrem de bogat, cu adevărat enciclopedic, a avut un rol 
uriaș în educarea ideologico-politică a multor generații de revoluțio
nari. Monumentala lucrare a lui Friedrich Engels are o deosebită 
valoare și în zilele noastre, în măreața operă de răspîndire a atot
biruitoarelor idei ale marxism-leninismului, în educarea a noi și noi 
generații de revoluționari, în lupta împotriva ideologiei burgheze, 
împotriva propovăduitorilor revizionismului contemporan.

P. DU NEA
I. SAVA



Să fie curmată agresiunea
imperialistă In Orientul Arab!

Tineret al lumii!
UNEȘTE- TE ÎMPOTRIVA AGRESIUNII!

Imperialiștii nu vor reuși să oprească mersul 
- ’ -- --L.'J — a declarat Ciu En-laiînainte al istoriei

PEKIN 31 (Agerpreș).— China 
Nouă transmite : Luînd cuvîntul în 
cadrul unei recepții oferite cu pri
lejul stabilirii relațiilor diploma
tice dintre Cambodgia și R. P. 
Chineză, premierul Ciu En-lai a 
subliniat că popoarele iubitoare de 
pace din țările Asiei și Africii și 
din întreaga lume nu vor per
mite guvernelor american și bri
tanic să tirască Asia și lumea în
treagă în catastrofa unui nou răz
boi.

„Deși imperialiștii se împotri
vesc din răsputeri largii mișcări a 
popoarelor Asiei și Africii pentru 
independența națională și solida
ritatea prietenească și deși recurg 
la acțiuni de sabotaj și la obstruc
ții — a spus premierul Ciu En-lai 
— ei nu vor reuși să oprească 
mersul înainte al istoriei. In pre
zent agresiunea armată dezlăn
țuită de Statele Unite și Anglia în 
Liban și iordania și amenințările 
cercurilor militariste americane și 
britanice împotriva Republicii Irak 
și a Republicii Arabe Unite, s-au 
lovit de împotrivirea dîrză a tutu
ror popoarelor iubitoare de pace 
din Asia și Africa și din restul 
lumii care le-au condamnat".

„Dacă — a spus premierul 
LCiu En-lai — ignorînd poziția

Armata R. A. U.9>

justă a opiniei publice mondiale, 
Statele Unite și Marea Britanic 
vor refuza cu incăpățînare să re
nunțe la planurile lor de extin
dere a agresiunii in Asia occiden
tală, dacă vor refuza să-și retragă 
forțele agfesive din Liban și Ior
dania și dacă vor continua să ter
giverseze și să saboteze convoca
rea unei conferințe a șefilor gu
vernelor celor cinci puteri — așa 
cum a fost propusă de Uniunea 
Sovietică — pentru a opri agre
siunea și a salva pacea, această 
atitudine a cercurilor americane 
și engleze va dezvălui în mod 
iimpede că ele caută în mod deli
berat să tirască Orientul Mijlociu 
și întreaga lume într-o gravă ca
tastrofă ceea ce nu va fi ingăduit 
de țările iubitoare de pace și po
poarele Asiei și Africii și ale lumii 
întregi".

„Astăzi — a adăugat premierul 
Ciu En-lai — popoarele Asiei și 
Africii s-au trezit la viața. Mersul 
înainte al mișcării pentru inde
pendență națională al popoarelor 
Asiei și Africii nu mai poate fi 
oprit. Este sigur că victoria finală 
va fi de partea tuturor forțelor 
iubitoare de pace din Asia și Afri
ca, din întreaga lume".

este gata
sâ apere Republica Irak"

R. A. U.

tinuă: „Din această cauză, cel 
mai bun serviciu pe care Anglia 
il poate face acum lui Hussein, 
constă evident in propunerea de 
a-1 transporta cu un avion in Ci
pru atunci cînd trupele engleze vor 
pleca".

Apârîndti-și programul în legă
tură cu Orientul Apropiat și Mij
lociu, Nutting scrie în încheiere : 
„Anglia poate avea mult mai mul
te speranțe să-și mențină aci in
teresele in ceea ce privește pe
trolul, dacă va face ca relațiile 
sale cu statele din regiunea Gol
fului Persic să corespundă situa
ției actuale și dacă nu va perpetua 
situația de semicolonie a acestor 
țări. Dar, după cele ce au arătat 
recentele mele contacte cu opoziția 
din Liban, dificultatea constă în 
aceea că, vorbind despre „indepen
dență" noi ințelegem una, iar arabii 
— cu totul alta. Noi ințelegem in- 

•dependență sub tutela Occidentului, 
iar arabii — independență sub 
tutela neutralității".

---- »-----

De ce problemă va trebui 
să se ocupe conferința 

la nivel îna>t
— Declarațiile lui Nehru —

Declarația ministrului Apărării al
tă a soldaților 
putut convinge 
tare ale R.A.U. 
pere aspirațiile 
populației. „Armata Republicii 
Arabe Unite — a adăugat ma
reșalul Amer — este de aseme
nea gata să apere Republica 
Irak cu toate mijloacele 
stau la dispoziție și în 
împrejurare”.

CAIRO 31 (Agerpreș). — 
După cum anunță agenț a Men, 
zilele acestea ministrul Apără
rii ai Republicii Arabe Unite, 
mareșalul Abdel Hakim Amer, 
a participat la manevrele mili
tare ale unităților armatei Re
publicii Arabe Unite din reg'u- 
nea de est a provinciei egipte
ne. Mareșalul Amer a dec arat 
că urmărind pregătirea de lup- 

Voci mai realiste

și ofițerilor s-a 
că forțele mili- 
sînt gata să a- 

nationale ale

ce-i 
orice

Divergențe între Franța pe de o parte 
și Anglia și S.U.A. pe de altă parte 

în legătură cu convocarea conferinței 
la nivel înalt

NEW YORK 31 (Agerpreș). - 
TASS tr ansmite : Corespondentul 
din Paris al Agenției UPI anun
ță că in capitala Franței se țin 
una după alia ședințele Consiliu
lui permanent al N.A.T.O. La a- 
ceste ședințe se încearcă regle
mentarea divergențelor 
Franța, pe de o parte, și S.U.A. 
și Anglia, pe de altă parte în le
gătură cu forma și locul confe
rinței șefilor de guverne în pro
blema Orientului Apropiat.
„12 țări mici membre ale N.A.T.O. 

— arată corespondentul — cer 
s.ă se dea cît mai repede ccnsim- 
țămîniul în legătură cu convcca- se lichideze divergențele 
rea conferinței la nivel înalt . 
După tratativele din ziua de 30 
iulie, scrie corespondentul, care 
au durat mai mult de cinci ore

dintre

deși care nu au dat nici un fel 
rezultate, pentru 31 iulie a fost 
fixată o nouă ședință.

Principalul motiv al divergen
țelor dintre cele trei mari puteri 
occidentale, arată corespondentul, 
este cererea Franței de a se con
voca în Europa o conferință se
cretă a celor cinci puteri. S.U.A. 
și Anglia insistă ca tratativele 
să se țină în cadrul Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

Corespondentul arată că la 31 
iulie, după ședința Consiliului 
permanent al N.A.T.O. care a du
rat două ore, tot nu s-a reușit

: din-
An- 
altă

tre Franța, pe de o parte, și 
glia și S.U.A. — pe de 
parte.

! NEW YORK 31 (Agerpreș
I Intr-o corespondență din Beirut 
ipublicată de ziarul „New York 
Herald Tribune", Anthony Nutting, 
scrie că dacă S.U.A. și Anglia 
nu-și vor schimba politica „te va 
fi și mai greu să țină piept presiu- 

(dinnilor in favoarea plecării" 
Liban ți Iordania).

..In această situație critică,„ln aceasta situație critica, con
tinuă Nutting, Occidentul nu tre- 

i iasăbuie să facă altceva decît să 
cu demnitate din această situație

în presa S. U. A.
neplăcută... Intrucît este clar că 
nu vom putea stăvili valul de 
naționalism arab, trebuie să ajun
gem la o înțelegere cu ei și să 
proclamăm o politică corespunză
toare in cadrul conferinței la nivel 
înalt.

Recundscînd lipsa de viabilitate 
a regimurilor marionetă din Ori
entul arab, îndeosebi a situației 
regelui Iordaniei, ale cărui zile 
sînt, după cum arată Nutting, 
„numărate", corespondentul con-

DELHI 31 (Agerpreș). — Pri
mul ministru al Indiei, Nehru, a 
declarat joi la un miting că prima 
problemă de care va trebui să se 
ocupe conferința la nivel înalt va 
li retragerea trupelor străine din 
Liban și Iordania. In al doilea 
rînd, conferința va trebui să cau
te mijloacele de asigurare a inde
pendenței complete a acestor țări 
în viitor.

Nehru a afirmat că este nece
sar să aibă loc conferința la nivel 
înalt.

El a arătat că grupul de obser
vatori O.N.U. din Liban n-a gă
sit nici o dovadă că înainte de de
barcarea trupelor americane în Li
ban ar fi intrat pe scară largă 
armament străin. „Nu era nici o 
nevoie de 
Liban, dar 
determinată 
din Irak".

Nehru a

trupele americane în 
debarcarea lor a fost 
de lovitura de stat

criticat pactul de la 
Bagdad care „a făcut numai rău 
membrilor săi".

Alte tari au recunoscut 
Republica Irak

BAGDAD 31 (Agerpreș).
După cum anunță agențiile 
presă occidentale, alte state 
recunoscut Republica Irak și ;

de 
! au 
anu

me Austria, Belgia, Italia, Japo
nia și Federația Alalaycză.

Noul președinte al Libanului
clarații publice opoziția față de a- 
legerea generalului Șehab.

in același timp agenția United 
Press International anunță că 
actualul președinte, Șamun, al 
cărui mandat prezidențial expiră 
de abia la mijlocul lunii septem
brie, a declarat că nu va demi
siona înainte de termen. Aceasta 
înseamnă, arată agenția, că ge
neralul Șehab nu va deveni cu a- 
devărat președintele Libanului de- 
cit după 23 septembrie.

BEIRUT 31 (Agerpreș). — In 
dimineața de 31 iulie parlamentul 
libanez s-a întrunit în ședință ex
traordinară pentru a alege pe noul 
președinte al Republicii. Generalul 
Fuad Șehab, comandantul suprem 
al armatei libaneze, a fost ales 
președintele Republicii Liban.

Agențiile de presă occidentale 
relatează că actualul prim-ministru 
Sami Solh și-a manifestat în de-

Alegerea lui Șehab nu va pune 
capăt revoluției

BEIRUT 31 (Agerpreș). — După 
alegerea noului președinte al Li
banului, liderul opoziției Saeb Sa
lam a făcut declarații presei. „Do
resc a spus el, ca această alegere 
să constituie o etapă spre victoria 
revoluției naționale și un pas ho- 
tăritor care să permită o nouă co
laborare intre toți libanezii care 
vor să salveze țara de tiranie, de 
corupție și de ocupația străină".

Saeb Salam a declarat de ase
menea că revoluția va continua

pînă cînd cererile Frontului Na
tional vor fi îndeplinite. „CU TOA
TE CA FRONTUL NATIONAL 
L-A SPRIJINIT IN MOD SERIOS 
PE ȘEHAB, a spus Salam, ALE
GEREA SA NU VA OPRI 
REVOLUȚIA. Frontul Național 
stăruie pentru traducerea în 
fapt a programului său în 15 punc
te publicat marți, care prevede 
printre altele demisia imediată a 
lui Șamun 
a trupelor

și retragerea imediată 
americane.

S.U.A invocă diferite pretexte 
pentru a continua ocuparea Libanului

BEIRUT 31 (Agerpres).—Cercu
rile oficiale americane se agată de

■i' .

La Pekin, în ziua de 17 iulie 500.000 de demonstranți, muncitori, studenți, funcționari, gospo
dine, au protestat împotriva agresiunii S.U.A. în Liban (fotografia din stînga).

Echipe artistice și culturale formate din studenți și muncitori interpretează pe străzile Pekinu
lui scene satirice pentru a demasca și înfiera pe agresorii imperialiști (fotografia din dreapta).

cele mai neîntemeiate pretexte 
pentru a continua ocuparea Liba
nului. îndată după ce s-a anunțat 
alegerea generalului Șehab ca pre
ședinte al Libanului, cercurile ofi
ciale de la Washington s-au gră
bit să declare, după cum arată 
agenția Associated Press, că nu se 
poate pune deocamdată problema 
retragerii trupelor americane de 
pe teritoriul Libanului. Aceste 
cercuri afirmă că „vor trebui în
deplinite multe alte 
inte ca retragerea 
poată începe".

Agresorii americani 
urma faptului că 
Șamun expiră de abia la 23 sep
tembrie, în Liban va continua o 
situație confuză, situație care ar 
oferi un pretext pentru continua
rea ocupației.

condiții îna- 
trupelor să

speră că în 
mandatul lui

Intervenționiștii concentrează forțe armate"
MOSCOVA 31 (Agerpreș). — 

Sub titlul „IntervențicTiiștii con
centrează forțe armate*1 ziarul 
„Pravda” publică în numărul său 
din 31 iulie următorul articol al 
colonelului N. Denisov :

Acum două săptămîni, pășind 
pe calea aventurilor armate, im
perialiștii americani și englezi au 
invadat în mod perfid Libanul și 
Iordania.

Intervenționiștii, acaparînd po- 
zițiile-cheie, aerodroamele și punc
tele strategice, au instaurat în 
regiunile controlate de ei un re
gim de ocupație. Patrule mobile 
ale infanteriei marine americane, 
care se deplasează pe tancuri- 
amfibii și mașini blindate, con
trolează cele mai importante șo
sele și alte căi de transport. In 
total efectivul trupelor americana 
care se află în Liban se ridică în 
prezent la 17.000 oameni. Cores
pondenții străini arată că unită
țile trupelor americane aflate în 
Liban sînt înzestrate cu arme a- 
tomice.

Pentru operațiunile agresive ' 
împotriva popoarelor arabe cercu
rile guvernante americane au 
creat un așa-zis „Comandament 
special al forțelor arhiate ale 
S.U.A.", condus de amiralul Hol- ' 
loway. La baza acestui- „coman
dament special" stă flota a 6-a 
americană, ale cărei 75 de nave 
sprijină trupele de desant, precum 
și unitățile infanteriei marine, 
care se află in bazinul Mării 
Mediterane, și unități ale forțe
lor militare aeriene.

După cum anunță Agenția 
United Press International, impe
rialiștii americani au creat pe te
ritoriul turc în regiunea orașului 
Adanâ o mare bază aeriană. Aici 
se află așa-zisul „grup operativ 
de șoc. al aviației tactice a for
țelor militare aeriene ale S.U.A.". 
După cum relatează presa străi

nă, în total la Adana se află în

de colonel N. Denisov

ralului american Biccelio, care 
înainte timp de trei ani a fost șe
ful serviciului de planificare ato
mică de pe lingă cartierul gene
ral al N.A.T.O. la Paris.

Corespondentul ziarului englez 
„Daily Express", care ă vizitat 
baza aeriană de la Adana, scrie 
că personalul de zbor de acolo 
este în continuă stare de alarmă, 
iar aerodromul se află sub paza 
patrulelor de avioane de vînătoa- 
re cu reacție.

Un alt corespondent — cores
pondentul agenției France Presse 
— care a vizitat de asemenea A- 
dana, a relatat despre acțiunile 
aviatorilor americani susținînd că 
ei sînt concentrați pe acest aero
drom pentru scopuri mult mai 
vaste decît asigurarea operațiilor 
de debarcare în Liban deja efec
tuate. Numai „acoperirea debar
cării infanteriei marine la Beirut, 
scrie corespondentul, nu necesită 
firește prezența avioanelor supeț- 
șonice care se află acum la Ada
na... La această baza există o 
zonă interzisă, foarte bine păzită, 
unde se află arme atomice".

Despre hotărîrea de a se folosi 
arma atomică și in special despre 
hotarîrea forțelor aeriene militare 
americane de a da „lovituri ato
mice masive" relatează în pre
zent numeroase ziare și agenții 
telegrafice occidentale.

Și imperialiștii englezi conti
nua să aducă o. contribuție în
semnată la extinderea continuă a 
agresiunii împotriva țărilor ara
be. Se știe că în Iordania la în
ceput a fost debarcat un batalion 
de desant al brigăzii a 16-a inde
pendente de pa'rașutiști cu un e- 
fectiv de 2000 de oameni. Efec
tivele trupelor engleze de ocupa- 

prezent peste 150 de avioane. In- ție din Iordania sînt în prezent 
treaga aviație de la baza din A- de peste 5000 oameni.

Baza principală a forțelor tere-
treaga aviație de la baza din A- 
jdana.se află sub comanda gene-

stre, maritime-militare și aeriene- 
militare engleze, concentrate pen
tru operații agresive de luptă îm
potriva țărilor arabe, este insula 
Cipru.

Acolo se află statul major care 
conduce operațiunile de luptă și 
care organizează colaborarea cu 
„Comandamentul special al forțe
lor armate ale S.U.A.", bazele de 
aprovizionare și unitățile militare 
de rezervă. Presa străină anunță 
că în Cipru sînt concentrate în 
prezent trupe engleze cu un efec
tiv de peste 40.000 de oameni. 
Trimiterea de trupe engleze din 
alte regiuni în Orientul Apropiat 
și Mijlociu continuă, ln Cipru se 
trimit din Anglia unități ale bri
găzii a 19-a de infanterie. Unități 
militare din Kenia sînt trimise în 
regiunea Bahrein. Trupe engleze 
au debarcat în principatele La- 
hej, Kuweit și Oman.

Forțele armate concentrate de 
imperialiști pentru înfăptuirea 
planurilor lor cotropitoare în O- 
rientul Apropiat și Mijlociu spo
resc continuu. Pînă în prezent au 
fost concentrate trupe terestre cu 
un efectiv de aproape 70.000 de 
oameni. Pe bazele aviatice ale 
S.U.A. și Angliei situate în acea
stă regiune precum și pe port
avioane se află în total aproape 
1000 de avioane de diferite ti
puri. Forțele maritime militare 
ale agresorilor numără aproape 
120 de vase de luptă și de debar
care.

O simplă privire aruncată asu
pra hărții este suficientă pentru 
a înțelege ce urmărește activita
tea- militară febrilă a colonialiști
lor din S.U.A. și Anglia. Impe
rialiștii vor să folosească terito
riile Libanului și Iordaniei ocu
pate de ele drept capete de pod 
pentru o agresiune .împotriva Re
publicii Irak, pentru restabilirea 
regimurilor coloniale în întregul . 
Orient Apropiat și Mijlociu.

(din ziarul „Pravda")

Dragi prieteni, tineri de o vîrstă
cu noi 1

In ultimele zile întreaga lume 
a fost cuprinsă de neliniște și a- 
gitație. La 15 iulie trupele ameri
cane au debarcat in Liban. Peste 
2 zile, la 17 iulie, soldații englezi 
au ocupat capitala Iordaniei, Am
man. Astfel, la voința imperialiști
lor americani și englezi întreaga 
lume a fost pusă in fața faptului 
unei agresiuni neprovocate împo
triva țărilor arabe, astfel întrea
ga lume s-a aflat la marginea 
războiului.

Agresiunea monstruoasă a S.U.A. 
și Angliei împotriva popoarelor a- 
rabe provoacă mînia și indignarea 
tineretului sovietic. Împreună cu 
întregul popor sovietic, împreună 
cu întreaga omenire progresistă 
tineretul nostru condamnă cu ho- 
tărîre pe intervenționistii america- 
no-englezi. cere încetarea imediată 
a aventurii lor militare și retrage
rea trupelor S.U.A. și Marii Bri
tanii din Liban si Iordania. Tine
rii și tinerele din Uniunea Sovie
tică își exprimă solidaritatea lor cu 
popoarele arabe și tineretul lor, 
care își apără eroic libertatea și 
independenta.

Tineretul sovietic sprijină cu căl
dură, din toată inima declarațiile 
guvernului sovietic, mesajele lui 
N. S. Ilrușciov, președintele Con
siliului de miniștri al U.R.S.S. că
tre șefii guvernelor S.U.A., Marii 
Britanii. Franței, Indiei, cu privire 
la o întilnire imediată la nivel 
înalt pentru soluționarea pașnică a 
acestui conflict care implică conse
cințe amenințătoare.

Intervenția armată a S.U.A, și 
Marii Britanii amenință indepen
dența și viata popoarelor nu numai 
din Orientul Apropiat si Mijlociu. 
Fiecare vede limpede că in prezent 
poate izbucni un război mondial. 
Iar atunci milioane do tineri de 
pe tot pămîntul vor trebui să îm
brace din nou manta’el» soldățești, moment de răspundere studenții 
să-și verse sîngele si să piară pe 
timpurile de luptă. Tocmai pe ume
rii tineretului va sta în primul 
rînd greutatea unui nou război. 
De aceea el urăște în mod deo
sebit aventurile și provocările mi
litare.

APELUL 
organizațiilor ce tineret 
din Uniunea Sovietică 

către loji tinerii 
și tinerele ce pe globul 

păn înțese
In această perioadă alarmantă 

ne adresăm în numele tinerilor și 
tinerelor din Uniunea Sovietică, 
tineretului din întreaga lume : tre
buie să facem totul pentru a opri 
intervenția americano-engleză din 
Liban și Iordania, amestecul străin 
în treburile interne ale Irakutui, să 
nit permitem dezlănțuirea unui nou 
măcel mondial.

Tineri muncitori din toate țări
le ! Cu mîinile voastre se creează 
valorile materiale, atît de necesa
ra oamenilor. Tinerii muncitori so
vietici se adresează astăzi vouă : 
ridicați-vă glasul vostru de protest 
plin de inînie împotriva aventurii 
sîngeroase din Liban si Iordania. 
In întreaga lume 
ța noastră :

— Jos mîinile 
rabe 1

Tineri țărani 1 
n-au uitat încă, cit de dureros este 
să privești ogoarele și luncile ră
nite de tranșee si obuze. Tinerii 
colhoznici sovietici. mecanicii, 
muncitorii din sovhozuri string 
acum o recoltă bogată, care a fost 
cultivată pe pămînturile virgine din 
Kazahstan si Altai, pe întregul pă- 
mînt sovietic. îngrijorați de soar
ta păcii, ei cheamă ne toți tinerii 
țărani din toate țările să apere 
pacea. Fie ca nimic să nu ame
ninț» munca voastră pașnică I

Studenți din întreaga lume! Voi 
vă însușiți cunoștințe pentru a 
construi orașe și sate, a fabrica 
mașini noi, a învăța copiii. în acest

să răsune cerin-

de ce tarile a-

Mulți dintre voi

sovietici vă cheamă să vă ridicați 
glasul împotriva războiului, pen
tru pace ! Altfel se poate întîmpla 
ca toți să fim nevoiți să ne pă
răsim laboratoarele și sălile de 
studii, să schimbăm cărțile cu au-

||VA ÎMFfcUMAM

NEW YORK. Grupul de observa
tori O.N.U. din Liban a prezentat 
joj un al doilea raport în care re
petă că nu au putut găsi nici o 
dovadă care să demonstreze că 
peste frontiera Libanului ar fi tre
cut străini care să lupte de partea 
insurgenților.

In raport se spune că debarcarea 
trupelor americane la 15 iulie a 
creat dificultăți în cee.a ce privește 
îndepl'nirea sarcinilor ce reveneau 
grupului de observatori.

HELSINKI. U. K. Kekkonen, 
președintele Republicii Finlandeze, 
a primit pe președintele parlamen
tului și pe conducătorii grupurilor 
parlamentare care și-au expus pă
rerea în legătură cu formarea 
unui nou guvern. Ținlnd seama 
de faptul că grupul parlamentar al 
Uniunii democrate a poporului fin
landez este cel mai numeros din 
parlament, președintele a însărci
nat pe reprezentantul acestui grup, 
Eino Kilpi, să studieze posibili
tatea formării unui nou guvern al 
majorității. Kilpj a comunicat că 
el acceptă misiunea încredințată de 
președinte.

GENEVA. La 31 iulie, conferința 
cxperților tehnici a continuat dis
cutarea sistemului de control pen
tru respectarea unui eventual a-

cord cu privire la tncetarea expe
riențelor nucleare. Comunicări in 
legătură cu această problemă au 
făcut dr. G. Brown (S.U.A ) și dr. 
M. Sadovski (U.R.S.S.). Următoa
rea ședință va avea loc la 1 au
gust.

ATENA. Tn presă a fost publi
cată declarația guvernului Greciei 
prin cară se respinge cererea Uniu
nii democrate de st’nga cu privire 
li legalizarea Partidului Comunist 
din Grecia.

DAMASC. După cum relatează 
ziarul „An-Nasr", In regiunea si
riană a Republicii A'abe Unite so
sesc zilnic sute de persoane fugi
te din Iordania pentru a scăpa de 
teroare și represiunile organizate 
de autoritățile engleze și iorda- 
niCne.

BUENOS AIRES. In urma re- 
centelor inundații din Argentina, 
peste 100.000 de persoane au ră
mas fără locuință. Deosebit de 
mult au avut de suferit cartierele 
muncitorești ale orașului Buenos 

■Aires. De-ia lungul întregului lito
ral al golfului La-Plata continuă 
lucrările' de salvare.

tomate și tunuri. Nu vom permite 
aceasta 1

Tineretul .sovietic se adresează 
tineretului american: Au răsunat 
dc acum primele împușcături, au 
căzut primei • jertfe. Nu putem per
mite ca să se mai verse sînge in 
continuare. Faceți tot ce este po
sibil pentru ca tații și frații voș
tri să se intoarcă acasă, pentru 
ca asupra lor să nu cadă rușinea 
participării la războiul agresiv. 
Sperăm că Consiliul tineretului a- 
merican, Asociația Națională a stu
denților, toate celelalte organiza
ții de tineret din Statele Unite ale 
Americii vor conduce mișcarea ti
neretului american pentru pace, 
împotriva agresiunii. Noi așteptăm 
răspunsul vostru.

In timpul aventurii Suezului au 
pierit mulți tineri englezi. Acum 
cercurile guvernante din Marca 
Britanic aruncă din nou tineretul 
englez asupra Orientului arab, pen
tru ca prin foc și sabie să resta
bilească acolo rinduielile colonia- 
1". O misiune josnică, rușinoasă 1 
Tineretul sovietic este încredințat 
că tinerii și tinerele engleze, in
diferent de concepțiile lor politice 
și religioase, sa vor împotrivi cu 
hotărire politicii periculoase des
fășurate de guvernul Marii Brita
nii și vor obține încetarea inter
venției.

’ In acest ceas amenințător pen
tru soarta omenirii, tineretul so
vietic se adresează către toate or
ganizațiile de tineret internaționa
le și naționale cu chemarea insis
tentă de a-și uni eforturile lor in 
lupta împotriva primejdiei unui 
nou război. Zeci de mii de tineri 
și tinere din diferite țari, solii mi
lioanelor de tineri s-au intilnit in 
timpul Festivalurilor mondiale in
tr-o atmosferă de pace și priete
nie, au jurat solemn să-și consa
cra toate forțele lor tinere cauzei 
apărării -ăcii. Vom acționa, vom 
fi credincioși jurămîntului nostru 1 

In prezent este prețioasă fiecare 
zi, fiecare oră. Și noi propunem să 
înlăturăm toate divergențele și li
tigiile și să organizăm imediat o 
întilnire mondială reprezentativă, 
pentru a spune cu fermitate „nu" 
războiului. Ne adresăm cu această 
propunere Adunării Mondiale a Ti
neretului, Federației Atondiale a 
Tineretului Democrat, Uniunii In
ternaționale a tinerilor socialiști, 
secretariatului studențesc de coor
donare, Asociațiilor mondiale ale 
tinerilor creștini și creștine, Adu
nării internaționaie a tineretului 
musulman, Uniunii Internaționale a 
Studenților, Serviciului civil inter
național, tuturor organizațiilor in
ternaționale ale tineretului.

Tineretul sovietic sprijină orice 
inițiativă pașnică și este gata ca 
in orice zi și oră să-și trimită re
prezentanții săi pentru a participa 
la această întilnire. oriunde ar 
avea loc.

O întilnire mondială a repre
zentanților tineretului este nece
sara. Să știe agresorii că tineretul 
nu va sta cu miinile încrucișate 
in această oră amenințătoare 1

Ne exprimăm convingerea că 
propunerea noastră va găsi un 
ecou și sprijin fierbinte in rindu- 
rile organizațiilor de tineret, ale 
tinerilor din toate țările.

Tineret al lumii 1 Unește-te îm
potriva agresiunii I
COMITETUL ORGANIZAȚIILOR 
DE ~ ~ —’ --------TINERET DIN U.R.S.S.

COMITETUL CENTRAL 
AL COMSOMOLULUI 

CONSILIUL STUDENȚESC 
DE PE LINGĂ COMITETUL 

ORGANIZAȚIILOR DE TINERET 
DIN U.R.S.S.
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Ismailia. Cit de tragic răsuna 
cu doi ani în urmă dulcea re
zonanță orientală a acestui cu- 
vânt. Mulți oameni nu știau de
spre acest oraș nimic mai mult 
decît că are acest nume fru
mos și că acolo cad bombe en
glezești. Șoseaua face un cot 
brusc și din Ismailia se apro
pie la doi pași de apa liniștită, 
surîzătoare parcă, care cu doi 
ani in urmă a zbuciumat ome
nirea întreagă, clocotind în a- 
dînc timp de cîteva săptămâni 
vulcanul unui nou război mon
dial : Canalul de Suez.

S-au implinit la 26 iulie doi 
ani de la naționalizarea Cana
lului de Suez. Doi ani de cînd 
omenirea se întreba cum se va 
sfîrși acest act de curaj al po
porului egiptean. Imperialiștii 
primeau în față, în plin piept 
o nouă lovitură de pumnal. Cu 
atît mai dureroasă cu cit venea 
de la un popor pe cared dis- 
prețuiau, pe care s-au străduit 
să-l docilizeze utilizînd întregul 
arsenal al metodelor colonia
liste de agresiune.

Am fost în satul El Sahafa 
situat undeva în delta Nilului. 
Aici am întâlnit un felah bă- 
trîn de șaptezeci de ani, Ilasan 
el Basri care știa de la părin
ții săi povestea zguduitoare a 
celor zece ani de robie silnică 
în deșert, cînd felahii au săpat 
albia acestui fluviu de 173 km. 
Hasan el Basri însuși a fost 
prins în tinerețe ca un animal 
de vinat de către soldații 
străini și dus să muncească cu 
forța la lucrările de amelio
rare a canalului. Canalul de 
Suez a fost întotdeauna al ara
bilor, născut pe pămîntul arab, 
plănuit de milenii de arabi, 
creat din sîngele și truda ara
bilor. Cu umărul lor biciuit de 
hoții străini au împins peste 
pustiu Marea Mediterană spre 
Marea Roșie. Aproape un secol 
au privit arabii din pustiu eu 
miinile streașină la ochi cum se 
scurgeau zi de zi, noapte de 
noapte, pe fluviul creat de ei, 
la cîțiva pași de ei, de sărăcia 
lor, de cocioabele lor, marile 
bogății ale lumii care lăsau va
ma de aur în mina uriașă, la

LA CANALUL DE SUEZ 
după doi ani de la naționalizare
cam întinsă la Port-Said și la 
Suez a cotropitorilor colonia
liști englezi și francezi. La Port 
Said se știe ce a urmat cînd 
arabii au smuls din mina hră- 
păreață a imperialiștilor ceea 
ce li se cuvenea de totdeauna. 
Am trecut cu piciorul peste 
plaja liniștită a Port-Saidului. 
Oamenii se îmbătau de azurul 
intens al Mediteranei, de zbo
rul grațios al albelor păsări de 
mare, de nisipul subțire, de 
umbrele colorate. Tot aici a 
pus piciorul acum doi ani hoar
da „civilizată" a armatelor an- 
glo-franceze venite să prindă 
pe hoțul de păgubaș. De pe 
marea din nou liniștită, distru
gătoarele au început să scuipe 
foc peste oraș, din cer au în
ceput să curgă mii de tone de 
explosiv, iar hoardele au în
ceput să tragă în piepturile oa
menilor. Două mari puteri 
mondiale s-au coalizat concen- 
trîndu-și toate forțele pentru a 
răpune pașnicul port al Medi
teranei Două mari puteri mon
diale pe de o parte, și 40.000 
de locuitori arabi ai Port-Said
ului înarmați cu cite o carabi
nă, pe de alta. Acesta a fost ru
șinosul front deschis de impe
rialiștii englezi și francezi la 
Port-Said. Și totuși in această 
luptă inegală imperialiștii au 
fost înfrinți și alungați pentru 
că. de partea celor 40.000 de 
arabi se afla simpatia întregii 
omeniri progresiste, s-a aflat 
cuvintul ferm, drastic; la nive
lul gravității situației, al Uniu
nii Sovietice. Uniunea Sovieti
că a intervenit cu uriașul ei 
prestigiu și uriașa sa forță salv- 
gardînd pacea întregii lumi și 
descleștînd din mina asasină a 
agresorului, viteazul popor ,
arab. Am avut plăcerea unei >
convorbiri cu amabilul guver- i

nator al Port-Saidului, Ahmed 1

Hasan Khorshed și cu adjunc
tul său brigadierul Aimed 
Mursi, L-am rugat să ne rela
teze despre cîțiva eroi ai ace
lor lupte. N-a putut-o face 
pentru că după expresia sa a 
existat un singur erou, întregul 
Port-Said. Am mers în cartie
rul arab care a fost literalmen
te pulverizat de artileria și 
aviația anglo-franceză. Și nu 
numai pentru că se afla în dru-
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mul hoardelor parașutate pe 
plaja orașului a fost astfel ni
micit, ci pentru că era cartierul 
arab, pentru că tot ceea ce era 
arab stârnea furia turbată a 
agresorilor. Șase mii de case au 
fost rase de pe fața pămîntului 
și încă trei mii grav ruinate. 
Prin grija guvernului R.A.U. 
cartierul arab se află însă din 
nou în picioare acum, de o mie 
de ori mai frumos, mai stră
lucitor, punîndu-se parcă în el 
toată bucuria victoriei (după 
informațiile date de persona
litățile conducătoare ale ora
șului la Port-Said au fost re
construite pînă în prezent pa
tru mii de clădiri). Cînd văr 
înțelege imperialiștii că isto
ria merge intr-un singur sens ?

Ce a adus imperialiștilor en
glezi și francezi Port-Said-ul P 
Rușine I Numai rușine. Și ura 
clocotitoare a popoarelor ara
be. Niciodată nu mi-am putut

închipui că ura poate deveni 
în așa măsură sentimentul do
minant al unui popor. Dacă 
unul din cei care hotărăsc po
litica aventuristă a puterilor 
imperialiste ar sta de vorbă cu 
Un arab ori care ar fi el, fără 
excepție, s-ar cutremura îngro
zit de ura pe care a stirnit-o 
în sufletul acestui popor. a 
adus noua agresiune, noile 
uneltiri tn Orientul Arab im
perialiștilor americani ? Opro
biul unanim al popoarelor, ruși
ne și ură, noi valuri de ura. 
Mă gîndeam la aceasta cobo- 
rind din nou ae-a lungul Cana
lului de Suez. Istoria și-a ur
mat cursul ei. Acum 
miliardarii londonezi 
zieni țipau în gura 
prin naționalizare ____
mondial a fost deposedat ele 
Canalul de Suez, că fără ad
ministratori englezi și francezi 
Canalul de Suez va famine o 
apă moartă, un biet șanț de iri
gație. Mă gindesc ia aceasta 
privind convoaiele marilor car- 
goboturi și pacheboturi cu pa
vilion englez și francez care se 
îndreptau acum lent spre Mu
rea Roșie. Mă gîndeam la a- 
ceasta aflîndu-mă la sediul ad
ministrației canalului divis- 
niailia, și privind albumul cu o 
certă valoare istorică euprm- 
zind întregul film al imagini
lor tragicelor zile din octom
brie 1956. Albia Canalului răs
colită de bombe, dragele ie
șind înclinate din fundul apei, 
atelierele distruse. Aceasta este 
suvenirul anglo-francez. Dar 
istoria își urmează cursul ei. 
Mă gîndeam la aceasta privind 
marile lucrări începute recent 
pe malul de pe peninsula Sinai 
a canalului. Un furnicar de oa
meni, parcă fără număr, cum 
numai în tablourile antice p.cțl 
întâlni, împânzeau pământul tă-

doi itni 
ji peri
mare tă 
comerțul

iat în terase al acestui mal 
care se pierde în deșert. Gu
vernul R.A.U. a început marea 
lucrare de ameliorare a cana
lului pe care companiile anglo- 
franceze n-au reușit s-o reali
zeze în aproape o sută de ani. 
30.000 lucrători au fost aduși 
pentru lărgirea albiei canalului 
pe întregul curs de 173 km. Se 
prevede ca în cel mult doi ani 
circulația pe canal să se poală 
face în ambele sensuri deodată, 
chiar cu cele mai mari am
barcațiuni. Naționalizarea Ca
nalului de Suez nu numai 
că n-a impietat cu nimic asu
pra traficului naval, dar în ul
timii doi ani acesta a crescut 
vertiginos. De la maximum 40 
vase care treceau înainte pe 
zi, canalul este acum străbătut 
zilnic în medie de 50 d- vase, 
ceea ce reprezintă după păre
rea specialiștilor un lucru cu 
totul ieșit dpi comun. Aceasta 
este fără înaoială o expresie a 
capacității noii administrații 
egiptene a canalului, care nu 
mai poate fi contestată de ni
meni. Acum, la doi ani de la 
naționalizarea Canalului de 
Suez, la aproape doi ani de la 
zguduitoarele evenimente care 
au urmat acestui act și care 
s-au întipărit adine în memo
ria epocii noastre atît de fră- 
mîntate, aflîndu-mă atît de a- 
proape de aceste locuii, tâlcul 
faptelor mi s-a părut și mai 
clar. Canalul de Suez a intrat 
în istorie ca una din cele mai 
murdare și mai singerouse acte 

care începuserăale acelor
să-și împartă lumea, să înro
bească și să spolieze popoa
rele. După o sută de ani a ie
șit din primul său capitol de 
istorie ca un act de dreptate 
al unui popor care s-a trezit, 
și-a îndreptat spinarea și a 
alungat cu pietre pe spoliatori. 
Cine nu vede că acesta este 
drumul, viitorul popoarelor 
care gem încă oprimate de co
lonialiști, acela este sau un in
teresat, sau orb. Dar și unul și 
altul este lăsat în urmă de is
torie.

popoa-
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