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In drum spre tîrg

Ritmul arăturilor 
de vară trabuie 

intensificat
In săptămîna care a trecut 

unele regiuni arăturile de vară 
fost intensificate. In ultimele trei 
zile această lucrare a fost execu
tată pe o suprafață de 200.000 ha. 
Folosindu-se mai bin? tractoarele 
și atelajele au fost arate în regiu
nile Oradea 47 la sută din supra
fața planificată, Galați 41 la sută. 
București 39 la sută, Timișoara 38 
la sută, iar în regiunile Constanta 
și Hunedoara cite 35 la sută din 
suprafața planificată.

Pină la 2 august în întreaga 
tară au fost arate aproape 900.000 
ha. adică peste 28 la sută din su
prafețele prevăzute.

Cu toate că o bună parte din 
recoltă a fost strînsă și un număr 
sporit de tractoare și atelaje pot 
fi folosite acum la executarea a- 
răturilor, această lucrare, menită 
să asigure sporirea producției lo 
hectar, se desfășoară încă nesatis
făcător în regiunile lași, Suceava, 
Craiova, Bacău, Ploești și Regiu
nea Autonomă Maghiară.

In toate regiunile trebuie inten
sificat pe toate căile ritmul ară
turilor de vară.

La Uzinele 
„Timpuri Noi" 
sînt cîteva pro- 
moții de tineri 
muncitori care 
au venit în uzi- 

împreună, 
întîi la

nă 
Mai 
școala de uce
nici și 

muncitori calificați, 
poate spune că sînt 
pentru că au venit aici și-au 
cut de Ia 13—14 ani.

— în uzină mă simt ca la 
acasă, mărturisește Buculei 
nașe, șeful brigăzii a Il-a 
misie, li cunosc fiecare colțișor, 
fiecare mașină și fiecare om. Viu 
aici în fiecare zi de la vîrsta de 
14 ani.

Buculei, un băiat înăltuț, sim
patic și dezghețat, discută cu de
zinvoltură în prezența gazetarului, 
cu care deja s-a obișnuit. Aveam 
impresia că ne am mai văzut un
deva. Dar unde ? Pină la urmă ne 
amintim. Anul acesta, în prima zi 
după Anul Nou am venit în uzină 
pentru un reportaj : „Planuri și 
visuri pentru noul an". Am stat 
atunci de vorbă și cu el. Da, îmi 
amintesc. Atunci luase ființă bri
gada sa. Visurile lui de atunci ? 
Avea două mai importante. Bri
gada sa să nu fie niciodată sub 
normă și, să devină membru de 
partid (era candidat de partid).

Buculei e tînăr, chiar foarte tî- 
năr. La cîteva zile după 23 August 
împlinește abia 21 de ani. Visurile 
lui se împlinesc. Brigada a mun
cit bine. Și-a terminat întotdeauna 
planul lunar înainte de termen O 
singură dată un membru al brigă
zii a rămas sub normă — și anu
me Ilie Elena. Dar ceilalți tineri 
din brigadă au ajutat-o.

— Am aplicat principiul iniția
tivei „toți muncitorii la nivelul ce
lor fruntași". Ilie Elena muncea 
într-o vreme slab, lipsea uneori de 
la lucru. Spunea că are unele

AUGUSTj
apoi ca 

Despre ei se 
„fiii uzinei44 

cres-

mine 
Tă- 
ute-

greutați familiare, se căsătorise de 
curînd. Noi am stat de vorbă cu 
ea, am încurajat-o, am ajutat-o 
concret în muncă, am stat lîngă 
strungul ei ore întregi. Și a ieșit 
de sub normă. Acum e și ea în 
rîndul fruntașilor și sîntem siguri 
că o să-și respecte angajamentul 
luat în fața organizației, a tineri
lor din brigadă de a nu mai ră- 
mine niciodată sub normă.

Acum, în preajma marii sărbă
tori a poporului nostru, ziua eli
berării patriei de sub jugul fas
cist, în brigadă se simte suflul 
nou, antrenant, al întrecerii. Ti
nerii consideră ca pe o problemă 
majoră a conștiinței lor socialiste 
ca în această întrecere patriotică 
să-și dăruiască toate forțele lor, să 
nu precupețească nici o clipă pen
tru ca omagiul lor adus patriei'cu 
ocazia zilei de 23 August să fie 
cît mai mare. Vorbeam la început 
despre acest contingent nou de 
tineri muncitori care au venit în 
același an în uzină. Ei sînt și acum 
prieteni buni, muncesc și-și petrec 
timpul împreună. între ei, tinerii 
strungari, în ceea ce privește în
trecerea există însă o acută „riva
litate44. Ghilimelele între care c 
cuprins acest cuvînt vor să arate 
de fapt că aici nu e vorba de o 
rivalitate propriu zisă, ci, de o 
strînsă colaborare între tinerii 
celor două brigăzi în aplica
rea celor mai noi inițiative 
și metode de lucru în lupta pen
tru obținerea de produse cît mai 
multe și mai bune. Brigada lor se 
află în întrecere cu cea a Iul 
Constanda Vasile. Buculei e prie
ten cu Constanda, îl cunoaște cit 
e de ambițios cînd e vorba de în
trecere. Pînă acum „șefia44 a alter
nat cînd de o parte, cînd de alta. 
Acum însă, în preajma lui 23 Au
gust, Buculei i-a promis-o so
lemn : „O să ți-o luăm înainte, 
băiete. Poate nu cu mult, dar ți-o

(Continuare în pag. Ill-a)
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Deschiderea taberei 
pentru tineretul muncitor

In încheierea festivității echipa 
artistică a Uzinelor Metrom din O- 
rașul Stalin a prezentat în fața 
participanților Ia tabără un fru
mos și bogat program artistic.

In ziua de 1 august la Timișul 
de Sus a avut loc festivitatea de 
deschidere a taberei pentru tine
retul muncitor, organizată de C.C. 
al U.T.M.

La această tabără participă ti- ’ 
neri muncitori, tehnicieni, ingineri 
din toate regiunile țării și oaspeți 
din străinătate.

Salutul C.C. al U.T.M. a fost 
adus de tov. Alecu Costică mem
bru al C.C. al U.T.M. șeful secției 
relații cu străinătatea a C. C. al 
U.T.M.

Una din frumusețile' Cluju
lui : grădina botanică. Imagi
nea reprezintă un aspect din 
„parcul chinezesc".

Adunarea festivă de la Constanta 
consacrată sărbătoririi Zilei Marinei

Sîmbătă seara a avut 
loc la Teatrul de Stat din > 
Constanța o adunare fes
tivă consacrată sărbători
rii Zilei Marinei Repu
blicii Populare Romine, 
Au luat parte ostași, ser
genți, ofițeri ai Forțelor 
maritime militare, mari
nari ai Flotei comerciale, 
muncitori portuari și alți 
oameni ai muncii din ora
șul Constanta.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Dră- 
ghici, Constantin Pîrvu-

lescu, general colonel 
Leontin Sălăjan, Vasile 
Vîlcu, prim secretar al Co
mitetului regional P.M.R. 
Constanta, vontra-amiral 
Gheorghe Sandu, Ion 
Iliescu, secretar al C.C. cil 
U.T.M., G. D. Safer, ad
junct al ministrului Trans
porturilor și Telecomuni
cațiilor, Tudose Vasiliu. 
președintele Comitetului 
executiv al sfatului popu
lar regional Constanța, 
general maior Gheorghe 
Zaharia.

A fost de față A. A 
Epișev, ambasadorul Uni-

Prima duminică a lunii august a fiecă
rui an, a devenit o sărbătoare tradițională 
a oamenilor muncii și a militarilor Forțe
lor noastre Armate. In această zi, cînd pe 
catargele navelor din toate porturile țării, 
flutură marele pavoaz, sărbătorim Ziua 
Marinei Republicii Populare Romine. 
Sărbătorirea acestei zile constituie un pri
lej de manifestare a dragostei și prețuirii 
cu care poporul muncitor din întreaga 
țară, înconjoară pe marinarii patriei noas
tre. în această zi, soldați!, sergenții și 
ofițerii Forțelor noastre Maritime Militare 
raportează partidului, guvernului și po
porului muncitor despre succesele obți
nute in perfecționarea măiestriei lor de 
luptă și marinărești, în creșterea numă
rului de militari, posturi de luptă și sub
unități de frunte în pregătirea de luptă 
și politică. Echipajele marinei comerciale, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
șantierele navale de construcții și din por
turi, trec astăzi în revistă succesele obți
nute in întărirea și dezvoltarea flotei 
noastre maritime și fluviale, iși manifestă 
dragostea și devotamentul lor nețărmurit 
față de partid și guvern.

★
Marina Republicii Populare Romine are 

numeroase și eroice tradiții de luptă. Cu 
sute de ani în urmă, încă de pe vremea 
lui Mircea cel Bătrin și mai ales in timpul 
domniei lui Ștefan cel Mare, marinarii de 
pe navele cu rame de pe Dunăre au luptat 
cu vitejie și eroism in bătăliile purtate de 
poporul romîn împotriva cotropitorilor 
otomani. In cronicile și documentele isto
rice, se arată că in anul 1475 flota moldo
venească reprezenta o forță apreciabilă in 
activitatea comercială, cît și în îndeplini
rea unor acțiuni militare întreprinse îm
potriva cotropitorilor turci.

în istoria dezvoltării marinei noastre 
un loc de seamă îl ocupă tradițiile mari
nărești, ale frăției de arme dintre mari
narii ruși și romîni. Aceste tradiții ma
rinărești datează cam de prim secolul al 
XVIIl-lea, cind corăbierii romîni au par
ticipat alături de marinarii ruși, la obți-

D1NU ȘTEFAN 
căpitan de rangul III

(Continuare in pag. 3-a)

unii Sovietice la Bucu
rești.

A fost intonat Imnul de 
stat al R. P. Romine. Adu
narea a fost deschisă de 
contraamiralul Gheorghe 
Sandu.

A luat cuvîntul căpitan 
de rangul II Tosif Pricop 
care a vorbit despre Ziua 
Marinei R.P. Piomîne.

Toc. Vasile Vîlcu. prim 
secretar al Comitetului re
gional P.M.R. Constanta 
a transmis un călduros sa
lut soldaților, sergenților și 
ofițerilor marinari, cons
tructorilor de nave și, mun
citorilor din porturile țării 
noastre.

In numele tineretului 
din regiunea Constanța a 
vorbit tov. Teodor Co- 
man, prim secretar al Co
mitetului regional U.T.M. 
Constanța, iar în numele 
muncitorilor din portul 
Constanța, tov. Dumitru 
Iordănescu. directorul por
tului Constanța, care au 
adus un călduros salut si 
au felicitat pe marinari cu 
prilejul Zilei Marinei R.P- 
Romine,

Participanta la adunare 
au adresat o telegramă de 
salut Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn.

Adunarea festivă s-a în
cheiat cu un spectacol 
prezentat de echipa artis
tică a Forțelor maritime 
militare și echipa artistică 
ostășească „Albatrosul",

ION BAIEȘU

Opinia publică arabă

înfierează pe agresori )

1

Fără îndoială că pre
tutindeni pe suprafața 
planetei noastre oamenii 
urmăresc cu încordare 
evoluția zilnică a eveni
mentelor internaționale. 
Din nou balanța păcii și 
a războiului oscilează 
sensibil. Dar în mod fi
resc îngrijorarea este 
simțită cel mai mult în 
însuși epicentrul încor
dării internaționale, în 
zona țărilor arabe din 
Orientul Mijlociu care 
sînt din nou obiectul po
liticii colonialiste agresi
va a imperialiștilor ame
ricani și englezi. In capi
tala Republicii Arabe U- 
nite ca și în întreaga 
țară opinia publică, care 
a trăit nu do mult expe
riența dureroasă a unei 
împrejurări similare, a- 
preciază agresiunea ame- 
ricano-engleză în Liban 
și Iordania cu toată se
riozitatea, dar manifestă 
în același timp o încrede-

re nelimitată în triumful 
forțelor înaintate ale lu
mii care militează pen
tru salvgardarea păcii. 
Cunoscîndu-l mai îndea
proape nu e greu să-ți 
dai seama că poporul a- 
rab n-a uitat să lupto, că 
el este hotărit să nu mai 
lase din mîini, orice s-ar 
întîmpla, steagul inde
pendenței naționale. Ara-

ve cercuri din S.U.A. In 
spatele lui stau marile 
monopoluri petrolifere și 
prin Dulles toate po
poarele arabe consideră 
monopolurile americane 
inamicul nr. 1 al securi
tății, al libertății și aspi
rațiilor lor.

Subtilele manevre ale 
diplomației imperialiste 
nu mai reușesc să-i a-

De la trimisul special 
al „Scînteii tineretului" în R.A.U.

bii nu mai pot fi intimi
dați de amenințările lui 
Dulles și alo celorlalți 
politicieni imperialiști. 
„Dulles este un dement 
periculos" — scria zilele 
trecute „La Bourse egyp- 
tienne". „El este omul de 
stat cel mai detestat din 
lume", subliniază „Al- 
Gumhuria". Dulles re
prezintă celo mai agresi-

măgească pe arabi, să-i 
facă să confunde priete
nia cu ostilitatea și gîn- 
durile bune cu cele rele. 
Ziarul „Al Șaab“ arăta 
că prin trucurile propa
gandistice și diplomatice 
occidentale nu se va 
putea ascunde noul com
plot imperialist urzit îm
potriva popoarelor arabe 
din Orientul Mijlociu.

„Totul indică o agresiu
ne împotriva Orientului 
Mijlociu — scrie ziarul. 
Aceasta este pregătită ac
tiv de oficialitățile an- 
glo-americane, soînteele 
acestui focar pot să ame
nințe civilizația mondia
lă". Ziarul „Al Ahbar" 
atrage de asemenea a- 
tenția. subliniind întrea
ga gravitate a situației 
create de imperialiștii a- 
mericani și englezi în O- 
rientul Arab. „Totul in
dică că amenințarea plu
tește în aer și că explo
zia poate să se producă 
la cea mai mică fric
țiune".

Am stat de vorbă cu 
oameni simpli, cu țărani, 
cu muncitori, intelectuali, 
am vorbit cu stu- 
denți. Disprețul și ura 
față de imperialiști 
a devenit o trăsătură 
caracteristică comună a 
fiecărui arab. Am ajuns 
într-un sat de felahi în 
care îndelungata opri- 
maro feudală a lăsat 
urme zguduitoare de să
răcie și înapoiere. In ve-

DUMITRU POPESCU
(Continuare 

în pag. IV-a)

muncitor,

i

Sâ zdrobim orice încercare

La puțul „7 
Noiembrie" de 
la mina Vulcan 
a fost instalată 
o nouă mașină 
de extracție so
vietică, care va 
intra în funcție 
in cinstea Zilei 
Minerului.

Echipa mai
strului Pototschy 
Vilîam 
timele 
înainte 
nerea 
țiune 
șini.

face ul- 
revizii 

de pu- 
în func- 

a noii ma-
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Să-ți făurești 
propria ta feri
cire luptînd pen
tru fericirea 
întregului po
por
să-ți confunzi viața ta cu viața celor 
mulți, a milioanelor de oameni ai mun
cii, să lupți, să învingi și să te mîndrești 
alături de ei — acesta este profilul moral 
al tineretului patriei noastre. Pătruns de 
un înflăcărat avînt patriotic tineretul nos
tru muncitor participă, alături de popor 
și sub conducerea partidului, cu toate 
forțele sale și intr-un continuu avînt de 
muncă creatoare la construirea unei noi 
orinduiri sociale, drepte și biruitoare.

Se găsesc totuși unii tineri — foarte 
puțini la număr — care, rupți de co
lectivul socialist 
cație comunistă, 
tății, o viață 
de lene și para
zitism, contra
venind prin com
portarea lor ne
demnă modului 
nostru de viață 
socialist. Despre 
și huligani și 
s-a mai scris 
că. Fără pretenția 
aspectele sale acest fenomen izolat în 
rîndurile tineretului din patria noastră 
dar destul de dăunător societății, vrem 
să ne ocupăm, în cele ce urmează, de 
una din cauzele majore care generează 
parazitismul și huliganismul. Pervertirea 
morală a unor tineri, descompunerea și 
coruperea lor este, în primul rînd, rezul
tatul acțiunilor veninoase ale dușmanului 
de clasă împotriva realizărilor regimului 
nostru democrat-popular. Elementele 
dușmănoase turbează de furie cînd văd 
entuziasmul, devotamentul profund cu

și lipsiți de 
duc, la periferia

edu- 
socie-

i

w >

DE PĂTRUNDERE
A IDEOLOGIEI
BURG HEZE

în rîndurile tineretului
asemenea paraziți 
despre faptele lor 
la această rubri- 

de a analiza sub toate

democrat-popular.

entuziasmul, devotamentul profund 
caro tineretul patriei noastre luptă sub 
conducerea partidului pentru făurirea 
vieții noi, socialiste. De aceea ele în
cearcă să abată tineretul de la calea sa 
dreaptă, să-l corupă, să-l descompună 
moralicește și politicește. Acțiunile lor 
sînt îndreptate în primul rînd acolo 
unde terenul este mai slab, spre elemen
tele cele mai înapoiate. Iată cîteva fap
te care demonstrează cu prisosință a- 
ceasta.

Dintr o casă de pe strada Mendeleev

nr. 24 raionul Stalin își făcea pină nu 
do mult apariția pe bulevardele Capitalei 
un individ imbrăcat într-o ținută extra
vagantă, de prost gust, pe nume Eugen 
Sucevcanu. Nu lucra nicăieri. Era însă 
oricînd dispus să angajeze cu alți amici 
ai săi chefuri răsunătoare pe propria sa 
pungă. De unde avea bani ?

Mai înainte de a lămuri aceasta trebuie

detimente față de cei care-1 privaseră 
„raiul" pămîntesc.

Tatăl său trăise prin „strălucita" 
carieră o viață de huzur. Se înțelege 
și progenitura și-a dorit să meargă 
urmele „colonelului", dar timpurile ace
lea, cînd un întreg popor stătea îngenun- 
chiat sub crunta represiune a aparatului 
do stat burghez, apuseseră de-a pururi.

să arătăm că individul respectiv face par
te din clasa „foștilor"; sufletul ii este mă
cinat do o ură besmetică împotriva regi
mului nostru democrat popular. Crescut 
de mic în spiritul moralei claselor spo
liatoare, progenitura fostului colonel an- 
toncscian Suceveanu, fost magistrat 
po teritoriul vremelnic ocupat al 
U.R.S.S. și președinte al Curții Marțiale 
din București în timpul războiului anti- 
sovietic, nu putea să nutrească alte sen-

sa 
ca 
pe

Sub conducerea partidului clase: munci
toare, poporul a zdrobit orînduirea capi
talistă și în țară s-a produs o uriașă și 
radicală schimbare socială.

„Toată lumea trebuie să muncească, 
fu hotărirea poporului. Cine nu muncește 
nu mănîncă 1“ Progenitura se zvîrcoli cît 
sa zvîrcoli în căutarea soluției de a trăi 
fără muncă și în cele din urmă 
„educația aleasă" primită în fami
lie, dădu roade. Recrutîndu-și „adepții"

din rîndul pa- 
razițilot socie
tății, corupind 
moralicește ti
neri rupți de 
colectivul socia-,

list prin preocupările lor de pierde- 
vară, Eugen Suceveanu se deda, 
împreună cu ei la tot felul de ma
nifestări huliganice și potlogării. Lui 
însă ii trebuiau bani cît mai mulți. Și 
găsi și mijlocu] de a și-i procura.

In vara anului 1956 acestui individ îi 
căzu victimă o tînără muncitoare, Ana 
Jucan. Incîntind-o cu declarații de 
„dragoste" Suceveanu o atrase sub in
fluența sa. Intr-o zi, la o întîl- 
nire, el i-a cerul să-i împru-,
mute ceva bani. Fata i-a dat din sa
lariul ei. Dar Suceveanu nu era mulțu
mit. I-a explicat că el ar® „planuri mari" 

in viață și că 
dacă ea il va a- 
juta vor fi a- 
mîndoi „feri
ciți". Trebuia 
deci să-l as

culte și să facă ce-i va spune el. Cu 
timpul el a reușit s-o pervertească mo
ralicește în așa hal, incit a transformat-o 
în prostituată, luîndu-i, bineînțeles, tot 
„cîștigul".

Eugen Suceveanu deveni astfel stăpî- 
nul absolut al acestei tinere decăzute, 
care-i aducea acasă bani, îmbrăcăminte și 
băuturi alcoolice. Fostul colonel se bu
cura de „inteligența" progeniturii salo. 
Vreme îndelungată și acest pui de nă- 
pîrcă și „magistratul" Suceveanu cu „fa
milia sa nobilă" au trăit din exploatarea 
mîrșavă a acestei nenorocite care le-a 
căzut victimă. Faptele odioase, antisocia
le ale lui Suceveanu nu se opresc însă

VASILE BRAILOÎU
— procuror — 
VASILE BARAN



Cum a
realizat Filatov
transplantarea

CORNEII
numele marelui savant so

vietic F. Filatov este legată una 
din cele mai de seamă cuceriri 
ale medicinii timpurilor noastre. 
Perfecționîrid tehnica operatorie a 
transplantării corneii, și inven- 
tînd trepane speciale, superioare 
celor existente pină la el, chirur
gul din Odesa a adus lumină și 
speranță în întunericul 
lipsiți de vedere și a 
chis perspective nebănuite mul
tor domenii ale chirurgiei. Mii 
de bărbați și femei din Uniunea 
Sovietică și din alte țări dato
rează astăzi viața și lumina zilei, 
luptei pline de abnegație a acestui 
emerit slujitor al științei.

Un amănunt de o 
importantă capitală

Problema tratării chirurgicale 
unora din principalele afecțiuni 
ale ochilor l-a preocupat pe Fi
latov încă din primii ani de 
practică medicală. Convins că me
dicina ă rămas în urmă în acest 
domeniu atît de important, tină
rul chirurg a desfășurat o neobo
sită muncă de cercetare științi
fică în laborator și în sala de 
operație. Curînd, atenția i-a fost 
atrasă în mod deosebit de pro
blema transplantării corneii.

Opacizarea corneii — această 
minusculă fereastră deschisă spre 
lume a corpului omenesc — este 
una din cele mai grave afecțiuni 
oftalmologice. Din pricina ei, lu
mina nu mai străbate prin pu
pilă iar bolnavul este condamnat 
la pierderea vederii. înlocuirea 
corneii bolnave cu una sănătoa
să, constituie singurul remediu 
sigur pentru chirurg, dar este

celor 
des*

a

marinărești 
romîno • ruse

monitorului

Duba Selfy“ de

...Pe canalul Măcin, în dreptul kiloinetrulu: 
6. a avut toc solemnitatea dezvelirii monu 
meritului ridicat îti memoria marinarilor din 
flota rom’no-rusă. care în waptea de 7-8 
iunie 1877 au scufundat monitorul hire ..Duba 
Selfy“

(ziarele)

teva zile la o temperatură 
joasă, țesuturile luate dc 
la niște cadavre, se adap 
tau condițiilor transplan 
tării și permiteau efectua 
rea cu succes a operațiilor.

a-
a 

corneii ?

Cum se explică Insă 
ceasta ciudată acțiune 
frigului asupra 
Filatov răspunse in modul 
următor la această întreba

re : Ca și oricare alt țesut, corneia 
desprinsă de corp și conservată 
la rece în condiții de subalimen 
tare, nu moare, ci continuă sâ 
trăiască într-un ritm încetinit 
Pentru a supraviețui, țesutul ela 
borează atunci o serie de sub 
stanțe foarte active, care repre 

ultimele rezerve ale vieții 
substanțele aceștea

zintă 
sale,

războiului din 1877, cîteva monitoare turcești sta-

Savantul sovietic era un pasionat 
pictor amator

stimu

puterea de rezistentă a or-lează 
ganisftiului ameliorînd afecțiunea 
respectivă.

Verificînd în mod practic teo 
ria sa, savantul efectuă mai 
multe operații de transplantare a 
corneii conservată la rece, reu
șind să vindece și să redea ve 
derea multor bolnavi, altfel defi
nitiv condamnați. Curînd, vestea 
extraordinarei descoperiri a chi
rurgului sovietic făcu înconjurul 
lumii și nenumărați bolnavi sosiră , 
la Odesa pentru a se supune o- 
perației miraculoase a lui Fila- 

r____ ____  . toV. In același timp, zeci de me-
foarte greu de realizat, deoarece dici Străini vizitară celebra cli- 
pentru fiecare transplantare este nică de pe malul Mării^ Negre, 
nevoie de uh donqttjr voluntar, ‘’-J -<•>->
dispus să sacrifice un ochi. Din 
nefericire, toate încercările de a

numeroase cazuri de ulcer duode
nal și de cancer al pielii, in 
multe alte cazuri, metoda' perfec
ționată de Filatov se dovedi un 
remediu foarte eficace în comba
terea furunculozelor, a nevritelor 
și ale unor afecțiuni ginecolo
gice.

F. Filatov a obținut de-a lun
gul bogatei sale activități știin
țifice, aceste mari realizări, pen
tru că puterea sovietică i-a creiat 
asemenea condiții de lucru cum 
nici un alt stat nu este în stare 
să le ofere savanților săi. Acade
micianul Filatov a fost înconjurat 
de toată grija Partidului Comu
nist și a guvernului Uniunii 
vietice, de stima întregului 
por căruia el și-a închinat 
treaga sa activitate.

Prin munca sa neobosită, 
rele savant sovietic salvă astfel 
viața a mii de bolnavi și, punînd 
la dispoziția medicinii o armă 
nouă de o eficacitate excepțională, 
transformă clinica sa din Odesa 
într-un focar de lumină și de iz- 
bîndă în lupta pentru sănătatea 
oamenilor.

So- 
po- 
în

ma-

C. ORBAN

| C R O M sî 
îil SINGE

într-o zi a anului 1763 
celebra mină Berezov 
din imediata vecinătate 
a orașului siberian Eka
terinburg, primi vizite 
unui binecunoscut geo
log al timpului, pe nume 
M. Pallas. Slrubătind 
multiplele galerii ale 
minei, geologul zări Za 
un moment dat o ciuda
tă pietricică, de o cu
loare roșie cu totul neo
bișnuită. Atras de aspec 
tul pietrei, Pallas colin
dă mai multe zile m șir 
mina, stringind o sume 
denie de bucățele 
rocă asemănătoare, 
care le luă cu el.

întors in orașul 
care lucra, geologul predă 
toate pietricelele unor 
chimiști, cerindu-le să 
afle compoziția acestora. 
După îndelungate cerce
tări, chimiștii prezentară 
concluziile experiențelor 
lor : pietricelele nu erau 
altceva decil o sare de 
plumb cristalizată, că
reia ii dădură numele 
de „plumb roșu sibe
rian".

de

in

fe argintii de mărimea 
unu/ virf de ac. Anali- 
zinrl steluțele, chimislu 
observă vă descoperise 
de fapt un element nou 
și, impresionat de fru 
moașele nuanțe roșii 
verzi și galbene ale di
feritelor soluții și preci 
pitate pe care le prepari 
cu el. iț dădu numele d< 
„crom11, de la cuvîntu’ 
grecesc ..chroma", cari 
înseamnă culoare.

Astăzi, lista fabricate
lor de crom este nesfir- 
șită. Mii de articole — 
de. la caroseriile de au
tomobil și pină la ma
șinile unelte folosite in 
industrie — intrebuin-

a la 
sint 
fot? 
tari.

la

18 la sută crom și 
sută nichel, care 
cele mai intrebui 
forme de oțel, fiind 
durabile, rezistente
căldură și coroziune. Se 
poate spune pe drept cu
vin! că tehnica zilelor 
noastre ar fi impos-bilă 
Iacă nu ar exista și cro
mul alături de ton e ce- 
'•‘•al'e bogății ale subso

lului.

Monopolurile 
în goană 

după crom
Marile concerne engle- 

și americane, n-au

Din istoria sîngeroasă 
a stăpînirii cromului 
de către monopoliști

nefericire, toate încercările 
folosi în acest scop corneia unui 
decedat, eșuaseră pină la Fila
tov și istoria medicinii nu 
semnase decît un singur caz de 
reușită. Era vorba de o operație 
efectuată cu ani în urmă de sa
vantul francez Magitot, care 
transplantase corneia unui copil 
născut mort. Această operație 
excepțională nu se’ repetase însă 
niciodată.

Studiind în amănunt operația 
lui Magitot, Filatov descoperi un 
fapt neînsemnat în aparență pe 
care nimeni nu-1 reținuse pînă 
atunci, dar care avea să se do
vedească de o capitală impor
tanță : înainte de a fi fost gre
fată pe ochiul bolnav, corneia fu
sese conservată cîteva zile la o 
temperatură foarte joasă doar 
pentru a nu se descompune. Sa
vantul sovietic ajunse repede la 
concluzia că reușita operației se 
datorase acestei conservări la rece 
a corneii, conservare care modi
ficase probabil țesutul și îi con
ferise calități noi și necunoscute 
fără ca Magitot să‘și fi dat sea
ma de acest lucru.

asistînd la operațiile chirurgu
lui SbVtetlc și însușindu-și me
todă să extraordinară.

con-
Vindecarea altor boli

O operajie miraculoasă
Cbtivins de justețea ipotezei 

săle, Filatov efectua o serie de 
experiențe de laborator, care-i 
confirmară din plin acțiunea 
binefăcătoare a frigului asupra 
corneii. Conservate timp de cî-

Filatov nu se mulțumi însă nu
mai cu atît. Prin analogie, el a- 
junse la concluzia că orice alt 
țesut de cadavru conservat la 
rece și grefat pe ochiul bolnav, 
poate duce la vindecarea sa. Și 
de astă dată, presupunerile sale 
se dovediră juste: grefarea sub 
pleoapa ochiului bolnav a utilii 
fragment de cartilagiu, mușchi, 
mucoasă sau țesut conjunctiv luat 
de la un cadavru și conservat la 
rece, îi dădu posibilitatea să 
vindece pentru prima oară nume
roase boli grele cum ar fi ulce- 
rarea corneii, keratita tubercu
loasă, atrofia nervului optic etc.

Lărgind sfera de aplicare a 
descoperirii sale, Filatov hotărî 
să o folosească pentru tratarea 
bolilor care afectează corpul o- 
menesc în general. Savantul so
vietic era convins că procedeul 
care îi permisese să mobilizeze 
organismul pentru vindecarea o- 
chilor prin mijloacele sale pro
prii, va putea fi întrebuințat cu 
succes și la afecțiunile organe
lor interne. Luînd fîșii subțiri de 
epidermă de pe un cadavru, con- 
servîndu-le la rece și grefîndu-le 
apoi în imediata vecinătate a or
ganului bolnav, Filatov reuși să 
oprească curSu! multof boli. In 
timpul îndelungatei sale practici, 
savantul vindecă pe această cale

La începutul
ționau pe Dunăre, anume pe canalul Macin și de aci prin tirul tu
nurilor îngreunau operațiile armatelor ruso-romine din această re
giune. Atunci comandamentul ruso-romin a hotărît ca monitoarele 
turcești să fie atacate cu torpile, fiind desemnat în acest scop 
grup de 4 vase, printre care și șalupa rominească „Rindunica", 
flata atunci in cadrul flotei ruse sub numele de „Xenia" avind 
bord pe maiorul romîn Murgescu, devenit mai apoi amiral.

Sub comanda ofițerului de marină rus Dubasov, cele 4 vase 
atacat noaptea cu torpile monitoarele turcești iar șalupa „Rindu
nica" sub comanda maiorului Murgescu, a reușit să scufunde mo
nitorul „Duba Selfy".

Pentru această vitejească faptă de arme, foarte grea de dus la 
bun sfîrșit, deoarece torpiloarele trebuiau sa se apropie pe furiș 
cit mai mult de vasele inamice, spde a putea trimite torpilele cu 
șanse sporite de succes, comandantul rus Dubasov a fost decorat 
cu ordinul ,.Sf. Ghecrghe" iar maiorul romîn Murgescu cu ordinul 
„Sf. Vladimir".

Șalupa „Rindunica" nu numai că a continuat să servească in 
marina militară romînă — dar a fost chiar vasul care a început 
ostilitățile pe Dunăre in anul 1916, tot printr-un atac cu torpile, 
care a silit vasele inamice austro-ungare să se retragă în grabă.

Acțiunea militară ruso-romînă 
de pe canalul Măcinului de la 
1877, este una din nenumăratele 
manifestări glorioase ale 
frățești dintre cele două 
unite prin vechi legături 
tenie.

Sfelufele argintate 
ale lui Vaquedn

un 
a- 
la

au

Timp de aproape 30 
ani, nimeni nu îndrăzni 
să conteste verdictul 
ehimiștilor. în anul 1791. 
tinărul chimist francez 
L. Vaquelin nu se mul
țumi insă cu explicația 
simplistă a laboranților 
și efectua o serie de ex- 
experiențe proprii, care 
confirmară 
urmă îndoielile 
e.ălzind o mică
de plumb roșu siberian 
la o temperatură foarte 
înaltă, Taquelin constată 
apariția — in soluția li
chefiată — a unor stelu-

in cele, din 
sale. în- 
cantitate

țează elementul de scope' 
rit de Tatțuelin, obținui 
prin metoda electrolitic- 
diiitr-o soluție de acid 
crorpic Aliajele de o- 
țel, in a căror compozi
ție intră cromul. sini d 
ase menea in dispensabil 
industriei moderne A st 
fel, aliajele care conțin 
pină la 3.5 la sută crom 
nu o rezistență elastică 
mai mare și sint folosite 
la camioane, vagoane di 
cale ferată ele. Aliajele 
cu 3,5—9 la sută crom 
au o rezistență mărită la 
oxidare, îndeosebi hu 
temperaturile înalte, tar 
cele cu peste 12 la sută 
crom poartă denumirea 
curentă de oțeluri inoxi
dabile, O mențiune deo
sebită merită aliajele cu

tradiției 
popoare, 
de prie-

P. V.
l

In desen : Mo
mentul scufun
dării monitoru
lui „Duba Selfy* 
de șalupa „Rîn- 

dunica“

precupețit nici unn din 
obișnuitele Iot nielțide 
pentru a acapara pro- 
iuclia țărilor in care 
s-au descoperit zacă mim 
e de crom. Tot ar sena 

ful metodelor colonia
liste : corupția, intimi
darea., forța și jaful « 
lost pus in slujbu ace
stui scop. De unde la 
început monopolurile en
gleze se aflau in fruntea 
luptei pentru crom, oda
tă cu dezvoltarea indu
striei din S.V.A și cu 
lor marea marii companii 
„Chrome Steel Co" din 
Ven’* 1 ork, nmeri cănit 

au preluat hegemonia și 
in acest domeniu. La ora 
actuală, industriile din 
S.U.A. folosesc minereu 
de crom cure provine 
din Cuba, Brazilia, Eili- 
pine. Canada, Africa de 

. Sud și Turcia. în 
care din aceste țări, 
pitulul american a 
stăpinire pe această 
găție a subsolului.

Un exemplu conclu
dent în această privință 
îl furnizează insula Cuba, 
unde alături de trustul 
..United bruit", care a 
acaparat tot zahărul — 
principala bogăție a ță
rii — trusturile „Ar
mor", „United Steel" etc. 
au pus mina ba adă
postul baionetelor și lo
viturilor de stat arunju
te la Washington pe 
toate zăcămintele de 
crom din insulă. Trustu
rile americane stabilesc 
prețul cromului și țările 
cu care are voie să facă 
comerț Cuba, reprezen
tând un adevărat stat in

stat. care ignorează fără 
rușine legile și obiceiu
rile țării, calcă în picioa
re interesele ei. ~ 
cința directă a 
stări de lucruri o consti
tuie mizeria și foametea 
răspindită in toată Cuba, 
cei I milion de șomeri 
care trăiesc în colibe a- 
coperite cu paie, și armu- 
ta de milncitori-sclavi, 
care lucrează pentru un 
salariu de nimic în mi
nele și plantațiile ex
ploatate de americani.

Situația 
repetă î>n toate 
ale căror 
vîndut bogățiile subsolu
lui mono polurilor, ameri
cane. întreaga istorie a 
cromului, a luptei mono
polurilor pentru stăpîni- 
rea acestor zăcăminte e 
stropită cu sîngele po
poarelor jefuite de capi
taliști. Pentru, a pune 
mina și a păstra stăpî- 
nirea asupra zăcăminte
lor de crom, trusturile 
americane îi -miluesc pe 
conducătorii din aceste 
țări și sărăcesc cumplit 
populația muncitoare. La 
oru actuală, ele contro
lează cea mai mure par
te a producției de crom 
din lumea i 
Pentru stă pini rea 
tin uare u rezervelor de 
materii prime din țările 
subjugate trusturile im
perialiste nu se dau in 
lături de ’ 
lor mai 
toace: i
șantajul politic, și in ub 
ti mă instanță, intervenția 
niilitură in treburile ai
lor țări, sint mijloace cu 
care monopolurile din 
lumea cupi talului
„păzesc" izvoarele

Conse- 
aceslei

din Cuba se 
țările 

guverne au

capitalistă. ' 
rea in con- \

> la folosirea ce- 
criminale mij- 

mita, terourea,

In 10,000 J £ â fl 1 ♦ ♦ ♦

Pictură executată de un artist primitiv cu mii de ani în urmă, 
pe pereții grotei Lascaux

Acum 10.000 de ani, Europa 
tocmai scăpase din ultima epocă 
glacială. Din Anglia pînă în Urați 
se întindea o uriașă pădure de 
brazi, întreruptă doar ici și colo 
de cîtevo lacuri. Partea de sud a 
Mării Nordului era încă uscată, iar 
Marea Baltică nu era decît un 
simplu lac.

Acum 1D.000 de ani, „europe
nii" au început să părăsească pă
durile și să se adune în jurul lacu
rilor. Nu știau decît să cineze și 

să pescuiască. Nu 
cultivau cereale, 
nu domesticiseră 
animalele, 
cunoșteau 
lele ; se 
meau cu 
cu pește 
carnea animale
lor pe care iz
buteau să le vî- 
neze. în schimb, 
simțul lor artis
tic se trezise de 
mult, materiali- 
zindu-se sub for
ma unor uimi
toare desene și 
picturi — mai 
ales de animale 
— executate pe 

grotelor 
locuiau.

venea re- 
era grea 

euro- 
au a-

din Franța

1.000 de ani, au inventat plasa de 
pescuit făcută din fire vegetale, 
cuțitul de os ca și toporul de pia
tră ascuțită.

Acum aproximativ 7.000 de ani, 
un nou cataclism schimbă fața 
Europei. Pămintul s-a scufundat, 
despărțind Anglia de continent și 
umpli-nd cu apă sărată lacul care 
a devenit, de atunci, Marea Bal
tică. Clima a devenit deodată mai 
caldă 
timp, 
cind 
du-se 
ceau cu ei arta de a face oale din 
argilă. Dar au trebuit să treacă 
încă 2.000 de ani pentru va euro
penii să înceapă a cultiva cereale.

Acum aproximativ 5.000 de ani, 
vînătorii din nordul Europei au 
descoperit că în jurul Mării Negre 
și lingă Caucaz trăiesc oameni 
prietenoși, cu care pot să facă ne
goț. Vînătorii au venit să ofere 
blănuri; cei din jurul Mării Negre 
le-au dat în schimb metale strălu
citoare — la început cupru și 
bronz, apoi fier.

5.000 de ani i-a trebuit pămîn- 
tului Europei ca să se apropie de 
înfățișarea de astăzi. Alți 5.000 de 
ani au trebuit europenilor ca să 
se cunoască între ei, să descopere 
avuțiile continentului și să taie 
cele dinții drumuri.

Cit fier consumăm 
prin alimentație?

Benzină
solidă

fte- 
ca- 
pus 
bo-

materii prime, care le a- 
duc beneficii fabuloase 
pe spinarea popoarelor 
jefuite.

Povestea cromului, a 
luptei monopolurilor 
pentru stăpinirea sa este 
asemănătoare cu aceea a 
petrolului, ca și a tu
turor celorlalte materii 
prime, care pentru 
capitaliști înseamnă nu
mai noi beneficii, stro
pite cu sîngele popoare
lor exploatate, jefuite 
de bogățiile lor. Peste 
tot insă, pămintul 
zdruncină sub tălpile 
imperialiștilor nesățioși 
in goană sălbatică după 
noi surse de matefii 
prime. Popoarele sub
jugate au pornit la luptă 
și sint hotărîte să alunge 
trusturile care 
cu cromul și 
lalte bogății 
răpit libertatea 
tul la viață.

A. GHEORGHIU

se

— odată 
cu cele-
— le-uu 
ți drep-

ți rrvai umedă. în acelați 
strămoșii europenilor, ple- 
de la Dunăre și răspindin- 
pină în nordul Franței, d.e

La fiecare masă consumăm 
cantități apreciabile de minerale 
printre care și fier. Ele se află 
în alimentele din care se compu
ne hrana

Iată și 
teva din 
bișnuite :

100 gr. albuș de ou conțin 
urme slabe; 100 gr. vin conțin 
ceva mai mult ca o zecime din
tr-un miligram ; 100 grame lapte, 
conțin 30 la sută dintr-un mili
gram ; 100 grame vin de mere
conțin 1,3 miligrame; 100 grame 
orez conțin 1,4 miligrame; 100 
grame cartofi conțin 1,6 miligra
me ; 100 grame mere conțin 2 
miligrame; 100 grame carne
vacă conțin 4,2 miligrame; 100 
grame spanac conțin 4,5 miligra
me ; 100 grame mazăre conțin
5,6 miligrame.

Cel mai bogat în fier este însă 
gălbenușul de ou, care conține 
10—22 miligrame, după anotimp.

noastră.
proporția de fier în cî- 
alimentele cele mai o-

Au înflorit după 200 ani

Un instantaneu de pe litoralul Mării Negre... Oamenii muncii se odihnesc acolo 
unde pe vremea burgheziei trîndăveau doar cîți va exploatatori. Astăzi, stațiunile 
de pe litoral sint la dispoziția celor ce muncesc.

Foto: EUGENIU OBREA

nu 
mota

ni ulțu- 
fructe, 
ți cu

pereții 
în care

Iarna 
pede ți 
Strămoșii 
penilor 
vut nevoie de a- 
proximativ 1.000 
sau 2.000 de 
ani ca si inven
teze sania și lun
trile făcute din 
piei de animale. 
Apoi, in altă

Da 1 In laboratoarele 
Institutului de Combusti
bili Minerali al Acade
miei de Științe a U.R.S,S. 
s-a obținut benzina solidă, 
recipiente speciale cu anumite substanțe în componența cărora 
intră și mase plastice. Se obține o pastă, căreia i se dă apoi 
forma unei brichete. Aceasta se acoperă cu o peliculă rigidă 
de protecție, care apără benzina de evaporare.

Bricheta conține 95 la sută benzină pură și poate fi transpor
tată fără cisterne sau butoaie la mii de kilometri fiind astfel 
foarte economică ; cheltuielile de transport reducindu-se simțitor. 
Cu ajutorul unei instalații simple și ieftine, combustibilul solid 
trece cu ușurință in stare lichidă. O altă calitate e aceea că ben
zina solidă poate fi depozitată în tot cursul 
și iama — în aer liber.

tarile socialistei
Benzina obișnuită se amestecă în

Ultrasunetu
Oricît ai privi 

apa mării, nu 
zărești nimic 
altceva decît 
creste de valuri 
înspumate. Unde 
trebuie căutat 
peștele ? Unde 
trebuie aruncată 
plasa ? Un nou 
dispozitiv de ul
trasunet poate

da pescarilor 
răspuns la ace
ste
Este dispoziti
vul 
cație
„NEL - 5
Cum funcționea
ză dispozitivul? 
Simplu : un e- 
mițător trimite 
spre fundul mă-

anului — atît vara cit

de fabri- 
sovietică 

R.“.

întrebări.

pescar
rii impulsuri de 
ultrasunete care 
apoi sînt ras- 
frînte pînă la 
receptorul de pe 
vasul de pescuit 
unde sînt 
gistrate 
mat. Ele 
locul și 
mea bancurilor 
de pește.

înre- 
auto- 

indică 
mări-

O nouă mașină 
de curse 

cehoslovacă
Tehnicienii uzinei de auto

mobile din Mlada Boleslav 
(B. Cehoslovacă), au construit 
această nouă mașină de curse, 
care își va face în curind debu

Radio pitic

tul în competiții internaționale 
Datorită caroseriei sale, foarte 
ușoare, mașina nu cintărește 
decît 550 kg., fiind înzestrată 
cu un motor cu patru carbu
ratoare și cu un sistem de a- 
prindere dublu. în timpul pri
melor probe, noua mașină de 
curse a atins ușor viteza de 200 
km. pe oră.

O cutiuță argintie din masă 
plastică de mărimea unei cutii de 
țigări „Kazbec", prinde aproape 12 
posturi de radioemisie pe unde 
lungi și medii.

Noul aparat de radio 
.Sulico" a fost construit 

ingineri și tehnicieni din 
Constructorii au aplicat 
semiconductoarelor.
Sico" funcționează

portativ 
de cițiva 

Tbilisi, 
metoda

Aparatul „Su
pe baza unei

Cu prilejul desțe'inirii uflor 
păminiuri necultivate din re
giunea Liaoning, în R. P. 
Chineză, țăranii muncitori au 
descoperit numeroase semințe 
de lotus îngropate la o adin- 
cime de peste un metru. Se
mințele 
vechi lac, 
piet acum 
ani. Toate 
de a reda 
dat greș, 
care se îngroșase prea mult. 
Ele au fost predate specialiș
tilor Grădinii Botanice din 
Pekin. Botanicii au supus se
mințele la un tratament spe
cia, și curind. eforturile lor au 
fost încununate de succes • 
semințele bicentenare au în
colțit, plantele au Crescut și 
au înflorit, dirtd naștere minu
natelor flori pe care le vedeți 
în imaginea de mai sus.

proveneau dintr-un 
care a secat coni- 
mai bine de 200 de 
încercările țăranilor 
viața semințelor au 
din pricina coajei

baterii-miniatură, iar pe casetă are 
o antenă.

Uzinele „Radiotehnica" din Tbi- 
'isi au început fabricarea iui in 
serie.

Legume cultivate fără nâmint
Cercetătorii din Leningrad au perfecționat două metodb de 

creștere a legumelor fără pămînt. Una din aceste metode pre 
vede cultivarea semințelor în recipiente de ciment prin care 
curge o substanță nutritivă, iar cealaltă - înlotuiâfte pămihtul 
cu o combinație de pietriș, zgură concasată, rumeguș etc. Am
bele metode permit accelerarea creșterii legumelor cu 50 la sută, 
cu o muncă manuală aproape nulă și fără a prejudicia calitatea 
lor. Ele vor fi aplicate în viitor în regiunile sTîncOasfe, în extre
mul nord, în deșert și chiar și în Antarctica.



ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate ale Republicii Populare Romine

Tovarăși soldați și sergenți, ofițeri, amirali 
fi generali !

Astăzi, poporul nostru muncitor și Forțele sale 
Armate sărbătoresc Ziua Marinei Republicii Popu
lare Romine.

Personalul Forțelor Maritime Militare ale Repu
blicii Populare Romîne și muncitorii, tehnicienii și 
inginerii din porturi și șantierele navale întîmpina 
această tradițională sărbătoare cu noi și însemnate 
succese în activitatea lor, aducînd o contribuție im
portantă la întărirea capacității de apărare a patriei 
noastre.

Ziua Marinei Republicii Populare Romîne se sărbă
torește în condițiile ascuțirii încordării în situația 
internațională, ca urmare a agresiunii militare impe
rialiste a S.U.A. și Marii Britanii în Liban și Ior
dania.

Republica Populară Romînă, împreună cu celelalte 
țări socialiste, în frunte cu Uniunea Sovietică, con
secventă politicii sale de pace și prieteniei între po
poare, este hotărîtă să și aducă întreaga sa contribu
ție la cauza menținerii și apărării păcii.

Sarcina Forțelor noastre Armate și a personalului 
Forțelor Maritime Militare constă în a întări neîn
cetat vigilența și a fi gata în permanență să apere 
patria noastră socialistă

Tovarăși soldați și sergenți, ofițeri, amirali 
(£ generali !

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei R.P.R. vă 
felicit și vă urez noi succese în ridicarea măestriei

militare și în însușirea tehnicii de luptă moderne, 
în întărirea ordinei și disciplinei militare, în desfă
șurarea mai largă a întrecerii socialiste pentru crește
rea continuă a numărului militarilor, subunităților și 
unităților de marină de frunte.

Urez muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din 
porturi și șantierele navale noi realizări în muncă, 
în îndeplinirea planului de transporturi navale, flu
viale și maritime.

în cinstea Zilei Marinei Republicii Populare Ro
mîne.

ORDON

Astăzi, 3 august 1958, în orașele Constanța și Giur
giu se vor trage în semn de salut cîte 21 salve de 
artilerie.

— Trăiască scumpa noastră patrie — Republica 
Populară Romînă !

— Trăiască Forțele Maritime Militare ale Repu
blicii Populare Romîne !

— Trăiască Partidul Muncitoresc Romin — orga
nizatorul și conducătorul poporului nostru în lupta 
pentru construirea socialismului !

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
general-colonel

LEONTIN SĂLAJAN

Pionieri în vizită la stîna gospodăriei agricole de stat din comuna Luieru, raionul Reghin.

Adunarea festivă de Ia Constanța 
consacrată sărbătoririi Zilei Marinei

V

Cuvîntarea tov. căpitan de rangul II 
Iosif Pricop

celorlalte țări socialiste frățești. 
Ei știu că întărind armata noas
tră populară, asigură apărarea Re
publicii Ponulare Romine și con
tribuie în același timp la întări
rea lagărului socialist, chezășie a 
apărării independenței noastre na
ționale și a păcii.

Vorbitorul a’evocat apoi faptele 
de arme din trecutul de luptă al 
Marinei militare romine și îndeo
sebi acțiunile revoluționare din pe
rioada anilor 1917—1919, desfășu
rate sub influența Marii Revoluții 
Socialiste dig Octombrie, a miș
cării revoluționare din țara noa
stră, sub conducerea grupurilor co
muniste. Tradițiile glorioase de 
luptă ale marinarilor romîni s-au 
îmbogățit după 23 August 1944. 
odată cu începerea luptei pentru eli 
berarea patriei noastre de sub jugul 
fascist. Răspunzind chemării Parti
dului Comunist, alături de întreaga 
armată romînă și de forțele pa
triotice, marinarii s-au angajat cu 
țoală hotărirea, chiar din momen
tul d' lanțării insurecției armate, 
în lupta pentru eliberarea patriei 

- și înfrîngerea fascismului german 
Apreciind aportul pe care Marina 
romînă i-a adus la înfrîngerea 
hitleriștilor, comandamentul sovie
tic a decorat un mare număr 
de ofițeri și soldați cu ordine si

Pentru soldații, marinarii și o- 
fițerii Forțelor maritime militare, 
pentru echipajele Marinei comer
ciale, pentru muncitorii, tehnicienii 
și inginerii șantierelor de construc
ții navale și porturi — a șpus vor
bitorul — Ziua Marinei constituie 
un bun prilej de trecere in revista 
a realizărilor obținute in dezvol
tarea și întărirea marinei Republi
cii Populare Romîne, un prilej de 
manilestare a dragostei tatu de 
scumpa noastra patrie, a devota
mentului fața de Partidul Munci
toresc Romin și Guvernui Repu 
blicii Populare Romme.

Aratind ca militarii torțelor ar
mate, alaturi de întregul popor, 
muncesc cu rivtta pentru tradu
cerea in fapt a hotaririlor parti
dului, sprijină cu căldură politica 
de coexistența pașnica dusa de 
Guvernul R. P. Romine, vorbito
rul a subliniat că ei întăresc ne
încetat capacitatea de aparate a 
Republicii Populare Konuite, pu- 

. terea de lupta a torțelor noastre 
armate. In îndeplinirea sarcinilor 
de apărare a patriei ce revin ar
matei noastre populare, un rol de 
seamă îl are și marina militară. 
Forță maritima militară, alături 
de celelalte arme, constituie un 
factor puternic in apararea cuce
ririlor revoluționare obținute de oa
menii muncii sub conducerea Par
tidului. In rîndurile marinei se in- 

' struiesc fii ai oamenilor muncii le
gați cu trup și suflet de clasa 
muncitoare, devotați cauzei socia
lismului. Marinarii militari sînt 
crescuți și educați zi de zi în spi
ritul dragostei fierbinți față de 
partid, guvern și popor, în spiri
tul prieteniei și frăției de arme cu 
armata sovietică și cu armatele

Ziua

-i

La Giurgiu
In sala de festivități a Casei 

ofițerilor din Giurgiu a avut loc 
sîmbătă după amiază sărbătorirea 
Zilei Marinei R. P. Romîne.

Au participat ofițeri din garni
zoana Giurgiu, muncitori, tehni
cieni și ingineri de la Șantierul 
naval și din port și de ia alte în
treprinderi și instituții din loca
litate.

Despre „Ziua Marinei R. P Ro
mîne" a vorbit căpitan de rangul 
II Constantin Bengulescu.

Tov. Gheorghe Simina, prim-se 
crfetar al Comitetului orășenesc 
Giurgiu al P.M.R., a transmis ma
rinarilor un călduros salut cu pri
lejul acestei sărbători, urîndu-le 
noi succese în pregătirea de luptă 
și politică.

Tovarășii Iulian Petrescu și Va- 
sile Erceanu au adus salutul lu
crătorilor Direcției regionale na
vale și al muncitorilor, tehnicieni
lor, și inginerilor de lâ șantierul 
naval maritim din Giurgiu.

Formația artistică a Casei ofi
țerilor din Giurgiu a prezentat 
apoi un frumos spectacol.

Republicii
(Urmare din pag. l-a)

nerea răsunătoarelor victorii îm
potriva turcilor la Ismail, în 1791.

După victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, și in 
urma contactului cu echipajele 
revoluționare ale flotei ruse, în 
rindul marinarilor rotnini, mili
tari și civili precum și in rindul 
muncitorilor din porturi și șan 
fiere s-a născut uri puternic suflu 
revoluționar, care a determinat o 
serie de acțiuni revoluționare.

Acestor tradiții glorioase de 
luptă, li se alătură eroicele fap
te de arme sâvîrșite de marinarii 
romîni, alături de marinarii so
vietici, în luptele pentru elibera
rea patriei de sub jugul cotropi
torilor fasciști. Prin acțiunile în
treprinse de echipajele motona
velor „Ardeal" și „Lahovari1 și 
ale altor nave rominești a fost 
posibilă capturarea a peste 100 
pontoane armate, a numeroase re
morchere, șalupe și șlepuri ale ar
matei germane fasciste. De ase
menea. unitățile flotei romine în- 
tr-o frățească colaborare cu ar
mata sovietică au participat la 
capturarea și dezarmarea unită
ților navale germane de pe Du
năre. Prin barajul instalat

Marea însemnătate

In ziua de I august a încetat 
din viată în floarea vîrstei și in 
plină putere de munca, tovarășul 
Chiriac Ivan, membru al Partidu 
lui Muncitoresc Romin instructor 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor. Tovarășul 
Chiriac s-a născut în anul 1927 
în orașul Huși, dintr-o familie de 
muncitori. Din frageda copilărie, 
el a cunoscut exploatarea capita
listă, fiind nevoit de la vjrsta de 
12 ani să-și cîștige existenta 
Imediat după eliberarea patriei 
noastre se încadrează în mișca 
rea sindicală iar la vîrsta de 19 
ani, intra în rîndurile Partidului 
Comunist Romin, cauzei căreia își 
închină toate forțele și capacita
tea. In uzinele „Vulcan" îndepli
nește diferite însărcinări în con
ducerea organizației de tineret și 
sindicale. In anul 1947 se găsește 
voluntar în rîndurile brigadierilor 
care lucrează ia construirea fabri 
cii de confecții ..Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din București, unde 
prin activitatea sa, însuflețește 
munca celora din jurul său.

In orice muncă a fost trimis

a muncit conștiincios, fiind un 
exemplu de devotament în lupta 
pentru cauza partidului clasei 
muncitoare.

Datorita rezultatelor obținute In 
muncă, in anul 1959 este încadrat 
activist al Uniunii Tineretului 
Muncitor unde îndeplinește dife
rite însărcinări. In diferitele în
sărcinări ce le-a primit la Comi
tetul raional U.T.M. „V. 1. Lemn" 
din București, la Comitetul raio
nal U.T.M. Brănești. în aparatul 
Comitetului Central al U.T.M. a 
muncit neobosit, cu pasiune revo
luționară pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru mobiliza
rea maselor de tineret la con
struirea socialismului în patria 
noastră.

Luptător neobosit. tovarășul 
Chiriac Ivan ne-a părăsit în plină 
putere de muncă Moartea lui cu 
totul prematură ne-a îndurerat 
profund. Figura lui luminoasă va 
rămîne neștearsă în amintirea 
noastră.

UN GRUP DE TOVARĂȘI

Creșterea șepteîului

Spioana din Hongkong 
PATRIA . Nava școală plea
că în larg - REPUBLICA : 
Simpaticul nostru doctor — 13
SEPTEMBRIE (grăd nă). Diri via
ța marinarilor noștri - I. C. FRL 
MU (sală și grădină). Coordona 
tele necunoscute - CENTRAI. ; A 
dăvăratul sfîrșit al războiului - 
MAGHERU. ELENA PAVEL (sală 
și grădină). LIBERTĂȚII (sală și 
grădină). Trei întîmplări - V A- 
LECSANDRI. LUMINA. I MAI 
(sală și grădină). Gîihele grănice. 
rului - BUCUREȘTI, GRADINA 
PROGRESUL, MIORIȚA. MOȘI- 
LOR (grădină). Drumul spre stele
- 13 SEPTEMBRIE (fost Doina). 
Bijuterii de familie - MAXIM 
GORKI , Pomișorul fermecat - 
VICTORIA ; Program de filme do
cumentare și desene animate - 
TIMPURI NOI ; Tigr; zburători - 
TINERETULUI , Simfonia Lenin
gradului - ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE. ALEX. SAHIA (sală 
ți grădină); Othello - GRIVIȚA. 
30 DECEMBRIE ; Domnișoara de 
Scuderi - VASILE ROATTA (sală 
și grădină); Cazul dr. Laurent
- CULTURAL. VOLGA, 23 AU- 
GUST (sală și grădină); Din via
te marinarilor noștri — MIORIȚA; 
Balada voinicului — GH. DOJA;

medalii. Participarea la războiul 
antihitlerist a armatei romîne și, 
în cadru! ei, a Marinei Militare, 
alături de brava armata sovieti
că, a cimentat prin sîngele vărsat 
în comun prietenia de arme ro- 
mîno-sovietică.

După ce a vorbit despre pre
gătirea de luptă și politică a mi
litarilor marinari, vorbitorul a re 
levat succesele marinarilor de pe 
navele Flotei comerciale, ale con 
struclorilor de pe șantierele nava 
le și ale muncitorilor din porturi 
care lucrează cu devotament pen 
tru intarirea economică a patriei, 
pentru construirea socialismului.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei 
Marinei Republicii Populare Ro 
mine, a spus în încheiere vorbi 
torul, marinarii militari împreună 
cu toți militarii Forțelor noastre 
armate își exprimă din nou liotă 
rîrea lor neabătută ca sub în
drumarea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romin. alături.de ar
matele celorlalte țări socialiste, 
în strinsă prietenie și frăție de 
arme cu armata sovietică, priete
nie și frăție pe care nimeni și 
nimic în lume nu o va putea 
zdruncina, să de pavăză, de ne 
clintit a intereselor de stat ale 
patriei noastre și a lagărului so 
cialist.

Conducătorul delegației poporu
lui nostru la Congresul' mondial 
pentru dezarmare și colaborare 
internațională de la Stockholm, 
acad. Mihail Ralea, a acordat un 
interviu unui redactor al Agen
ției Romîne de Presă Agerpres 
în legătură cu lucrările acestei 
întîlniri care a reunit pe repre
zentanții omenirii iubitoare de 
pace.

împotriva politicii 
aventuriste „în pragul 

războiului"
Subliniind însemnătatea Con 

greșului de la Stockholm peniru 
promovarea ideilor coexistenței 
pașnice, dezarmării și colaborării 
internaționale, acad. M. Ralea a 
spus printre altele :

Desfășurindu-se într-un moment 
atît de grav pentru pacea mon
dială, Congresul a prilejuit o ca
tegorică și masivă luare de pozi 
ție a delegațiilor reprezentînd 78 
de popoare de pe întreg globul 
împotriva politicii aventuriste 
care împinge omenirea „în pragul 
războiului". Vestea intervenție! 
armate american,i-engleze in O- 
rientul Apropiat a fost primită cu 
un sentiment,, de piițernică indig
nare de toți delegații la Cctigres. 
In această atmosferă s-a votat în 
unanimitate o rezoluție de protest 
adresată Organizației Națiunilor 
Unite. Reprezentanți ai aproape 
tuturor delegațiilor participante 
au înfierat energic în cuvlntăriie 
lor agresiunea Statelor Unite și 
Angliei în Liban și Iordania și

M a r i n e i
Populare Romîne

cap-

Ma
de 

ro-

Ostrovul Corbu, a fost imobili
zată în apropiere de Turnu Se
verin întreaga flotă fascistă care 
totaliza aproximativ 320 nave di
ferite, flotă care apoi a fost 
turată.

Militarii Forțelor noastre 
ritime Militare sint mindri 
tradiționala frăție de arme
mino-rusă și romino-sovietică. 
Patrioți înflăcărați, ei duc mai 
departe aceste tradiții și le dez
voltă neîncetat spre faima și glo
ria patriei noastre libere.

Educați de partid in spiritul 
dragostei față de patrie, soldații, 
sergenții și *’ “ " “
tele 
R.P.R. 
tnără 
nițelor 
lucru ii indeamnă să depună e- 
forturi tot mai sporite pentru a 
invăța să minuiască la perfecție 
și in orice condiții tehnica mo
dernă de la bordul navelor, pen
tru a fi gata oricind de a da o 
lovitura zdrobitoare celor ce ar 
atenta la libertatea și indepen
dența țării noastre. Conducerea de 
către partid a Forțelor Maritime 
Militare este garanția tuturor suc
ceselor în pregătirea de luptă și 
politică. Pretutindeni, ît 

rinduri ale luptei

ofițerii din
Maritime Militare 
sînt mîndri că se 

printre apărătorii 
patriei noastre.

For- 
ale 
nu- 

gra- 
Acest

Nava a pornit în larg. De la 
scrutată cu atenție.

cabina de comandă zarea este
Foto: V. UL1ERU

tru 
de 
șterea tehnicii și mânuirea ei la 
perfecție, pentru întărirea con
tinuă a ordinei și disciplinei, a 
vigilenței revoluționare, se află 
comuniștii și utemiștii. Organiza
țiile U.T.M, din Forțele noastre 
Maritime Militare acordă un spri
jin prețios comandanților în edu
carea tinerilor marinari, in pre
gătirea lor politică și militară.

La baza întregii munci politice 
desfășurată de organizațiile U.T.M. 
din Forțele noastre Maritime Mi
litare, se află conducerea de către 
partid. Sub conducerea organizați
ilor de partid, organizațiile U.T.M. 
desfășoară o intensă muncă de 
educare comunistă a tinerilor, de 
sădire a patriotismului fierbinte 
față de scumpa noastră patrie so
cialistă, Republica Populară Ro
mînă.

La consfătuirea militarilor de 
frunte pe Forțele Maritime Mili
tare, care a avut loc în acest an, 
participanții au arătat că lupta 
pentru creșterea continuă a nu
mărului militarilor de frunte în 
pregătirea de luptă și politică, a 
intrat în conștiința fiecărui sol
dat, sergent și ofițer.

Exemplul sergentului de marină 
Stoica Gheorghe, cunoscător a 
trei specialități, a caporalului de 
marină Moldoveanu loan, coman
dant de tun, a caporalului de ma
rină Petru Manole, motorist, pre
cum și a altor tineri militari de 
.Tunle, este urmat de toți mili
tarii de pe navele și unitățile flo
tei noastre.

Marinarii flotei comerciale de 
pe Mare și Dunăre, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din porturi, 
de pe șantierele de construcții 
navale, întîmpină Ziua Marinei 
R.P.R., această însemnată săr
bătoare, cu un bogat bilanț de 
realizări în întărirea economiei 
noastre naționale și în îndeplini
rea planurilor de transport 
schimburi comerciale.

Marinarii militari, 
din fiola comercială, 
tehnicienii și inginerii 
tierele de construcții 
din porturi, dovedesc 
țațele ce Ie obțin pe drumul ridi
cării continue a măiestriei de 
luptă, marinărești și în produc
ție, că sînt însuflețiți de un înalt 
patriotism, de un nemărginit de
votament față de statul nostru de- 
mbcrat-popular. de o nețărmurită 
dragoste față de poporul munci
tor, partid și guvern.

mărirea numărului de posturi 
luptă fruntașe, pentru cunoa-

Și

marinarii 
muncitorii, 
de pe $an- 
navale și 
prin rezul-

au cerut încetarea ei imediată. 
Prin aceasta Congresul a expri 
mat cu tărie hotărirea fermă a 
tuturor popoarelor de a obține 
chidarea agresiunii in Orientul 
propiat, de a asigura libertatea 
independența țărilor arabe, de

li- 
A- 
ȘÎ 
a

veghea cu vigilență asupra păcii 
în lume.

Congresul a acordat o deosebi
tă atenției problemei dezarmării 
și interzicerii armeior atomice. In 
această problemă și-au spus cu 
vîntul reprezentanți ai celor mai 
diverse categorii sociale, opinii 
politice, credințe religicwse, inte
lectuali, savanți, muncitori, preoți. 
Pe deasupra tuturor deosebirilor 
a dominat puternic voința de a fi 
salvată pacea, de a se porni la 
dezarmare și la interzicerea expe
rimentării, fabricării și folosirii 
armelor atomice — problema cea 
mai urgentă a zilelor noastre.

După aprecierile celor care au 
mai luate parte ia astfel de adu
nări, Congresul de la Stockholm 
a avut o amploare cu totul deo 
sebită prin numărul și varietatea 
delegațiilor — au fost delegații 
ca cea chineză, franceză, italiană, 
finlandeză etc., care au numărat 
peste o sută de membri — cit și 
prin dinamismul care a caracteri
zat lucrările.

Congresul a 
mult creșterea 
ționale pentru 
că influența lui, in aceste 
te, asupra opiniei publice 
le va fi de natură a înclina și 
mai mult balanța politicii mon
diale de partea forțelor care sînt 
pentru pace, dezarmare și colabo
rare internațională.

dovedit odată mai 
mișcării 

pace. Sînt

Activitatea 
romîne ia

Acad. M. Ralea 
despre activitatea

interna- 
convins 
momen- 
mondia-

delegației
Congres

a vorbit apoi 
delegației po-

porului nostru la Stockholm. 
După cum se știe, conducătorul 
delegației romine a făcut în ca
drul ședinței plenare a Congre
sului o expunere care a fost as 
culiată cu viu interes.

Membrii delegației noastre — a 
spus acad. M. Ralea — au luat 
parte activă la lucrările in comi
sii. între alții, acad. Horia Hulu
bei, sosit de la Geneva unde par
ticipa la conferința experților ato- 
miști, a luat cuvintul in comisia 
pentru interzicerea armelor ato
mice. Acad. N. Gh. Ltipu a vorbit 
despre pericolul creșterii radioac
tivității atmosferei pentru sănăta
tea omului. Tov M. Mujic s-a 
ocupat de probleme ale colaborării 
intre Consiliul Mondial al Păcii și 
Federația Sindicală 
Prof. Manea Mănescu a subliniat 
contribuția pe care o aduce la 
cauza păcii efortul spre colabora
rea economică internațională și 
intensificarea schimburilor comer
ciale cu toate țările, efort care 
caracterizează politica economică a 
țării noastre și a tuturor țărilor 
socialiste. Scriitorul Eusebiu Ca- 
milar a subliniat însemnătatea 
schimburilor culturale pentru cau
za păcii și felul cum țara noastră 
slujește această idee. In comisia 
care reunea pe reprezentanții cul
telor mitropolitul Justin Moisescu 
a scos în relief rolul pe care bise
rica îl are în lupta pentru pace și 
a arătat că biserica ortodoxă ro
mînă se integrează loial și cu de
plină convingere în această mă
reață luptă a omenirii întregi. Con
gresul a prilejuit crearea de noi 
legături ale noastre cu fruntași ai 
mișcării pentru pace din diferite 
țări și întărirea legăturilor vechi. 
Am căutat, de asemenea, să facem 
cunoscut, atît prin declarațiile noa
stre cil și prin difuzarea de ziare, 
broșuri, cărți, marile realizări con
structive ale patriei noastre, puse 
în întregime în slujba nobilei cau
ze a păcii și înțelegerii interna
ționale.

In cadrul lucrărilor Congresului 
de la Stockholm, acad. M. Ralea, 
conducătorul delegației noastre, a 
fost cooptat ca membru în Biroul 
Consiliului Mondial al Păcii.

în atenția
gospodăriilor colective

Mondială.

Experiența gospodăriilor colecti
ve fruntașe în creșterea anima
lelor, împărtășită la Consfătuirea 
pe țară a țăranilor și lucrătorilor 
din sectorul socialist al agricultu
rii de la Constanța, este apli.-ată 
de colectiviștii din toate regiunile 
țării. Numeroase gospodării colec
tive și-au mărit în acest an efecti- 
vele de animale, îndeosebi al va
cilor de lapte, ceea ce le va asi
gura venituri tot mai mari.

In regiunea Constanța gospo
dăriile agricole colective au făcut 
in acest an cumpărări masive de 
animale. Numărul vacilor de lapte 
din gospodăriile agricole colective 
din regiune a crescut cu 2163 ca
pete, iar al junincilor cu aproape 
1000.

In regiunea Galați gospodăriile 
colective și-au mărit fermele zoo
tehnice în acest an cu aproape 
600 vaci de lapte ți aproape 14'30 
de juninci.

în gospodăriile colective din în
treaga țară șeptelul de bovine a 
crescut în cursul semestrului I al 
acestui an cu 19.00(1 capete din 
care al vacilor de lapte cu aproa
pe 7000, față de 3212 capei* cu cît 
a crescut in tot cursul anului tre
cut Numărul porcilor a crescut cu 
aproape 60.000 depășindu-se pre
vederile planului pe întregul an. 
Creșterea oilor, cea mai dezvol
tată ramură zootehnică în unită
țile agricole cooperatiste, a înre
gistrat de asemenea o creștere de 
280.000 oi, în cea mai mare parte 
oi cu lină fină și semifină. Nu
mărul păsărilor a fost la sfîrșitul 
primului semestru dublu fată de 
anul trecut

Pentru procurarea animalelor, 
gospodăriile agricole colective au 
folosit nu numai creditele acorda
te de stat, ci și în bună parte 
venituri proprii.

(Agerpres)

Omagiul tinerilor muncitori 
marii sărbători a patriei

(Urmare din pag- l-a)

lui Buculei Iu-luăm". în brigada
crează și Anghelescu Vasile, secre
tarul organizației U T.M, pe sec
ție. Anghelescu merge mereu pe la 
ei, se interesează pe linie de or 
ganizație de situația 
cere.

— Ai tu grijă de 
pînă la urmă c-o să 
gada în urma noastră.

Brigada lui Buculei s-a 
să termine planul pe luna 
înainte de 23 August.

— Noi sperăm să mai „ciupim" 
cîteva zile peste angajament. Pen
tru asta am luat măsuri concrete 
în primul rînd toți tinerii din bri 
gadă să folosească la maximum 
cele 4B0 de minute, să lupte împo-

lor în între

noi. dar 
veniți cu

vezi 
bn

angajat
aceasta

triva „golurilor" să avem materia] 
tot timpul, să nu se irosească nici 
un minut, tn al doilea rînd să ne 
ajutăm între noi, să ne sfătuim în 
fiecare zi după terminarea lucru
lui. De altfel, mai în fiecare zi, 
după ce terminăm lucrul, noi «in
tern tot împreună. Lucrăm volun
tar pe șantierul noului club al 
uziuei. în orice caz angajamentul 
nostru va fi îndeplinit, puteți scrie 
asta cu inima deschisă.

— Și cu Constanda cum ră
mîne ?

— Oricum ar fi, tot împreună, 
braț la braț, o să defilăm de 23 
August. Și noi și ei o să ne stră
duim să aducem același omagiu 
patriei noastre la aniversarea ma
rii sale sărbători.

Să zdrobim orice încercare
de pătrundere a ideologiei burgheze
în rîndurile tineretului

(Vrmarq din pag. l-a)

aici. El acționează pentru a co
rupe, a perverti moralicește, ai 
otrăvi cu marasmul moralei pu
trede burgheze și pe alți tineri cu 
scopul evident de a4 transforma 
din oameni 
ai societății, 
nea Ia cale 
tinere, acest 
de organele 
condamnat.

Faptele însă relatate mai sus de
monstrează astfel în mod clar că 
ticăloșii de teapa Iui Sueeveanu nu 
se dedau la acțiuni antisociale 
dintr-o „greșeală", ei în mod cu 
totul premeditat, voit. Aceste pro
genituri ale unor familii de foști 
exploatatori exponenți direcți ai 
moralității burgheze, manifestă nu 
numai goliciune sufletească, lene 
și parazitism, ci o atitudine de 
ură față de succesele poporului 
nostru în construirea socialismului, 
o atitudine politică ostilă, dușmă
noasă și una din armele lor de 
luptă împotriva vieții noastre noi. 
o constituie coruperea morală 
premeditată a tinerilor slabi, îna- 
poiați, pe care și-i fac unelte do 
cile.

loan Tomeseu din strada aviator 
M. Zorileanu nr. 73, fiul unui pro
prietar do atelier, dovedit ca spe
culant și reținut de autorități, a 
fost nu de mult anchetat de pro
curatură pentru acțiuni de aceeași 
natură. Activitatea lui consta în 
ademenirea de minore și organi
zarea de violuri. In acțiunile sale, 
acest element dușmănos se folosea 
da doi tineri descompuși morali
cește, Constantin Oilă și Nicolae 
Rudăreanu pe care-i folosea pen
tru a ademeni mereu alți ti-

folositori, în paraziți 
Dar tocmai cînd pu- 
coruperea altor fete 
ticălos, a fost prins 

de stat, judecat și

neri șovăelnici, lipsiți de educa
ție în acțiunile lor, cu scopul de 
a-i sustrage de la munca cinstită, 
de ]a îndeplinirea îndatoririlor lor.

Coruperea tinerilor a căror e- 
ducație politică, morală, cetățenea
scă are goluri serioase, aceste ele
mente o (ac — așa după cum s-a 
constatat — în mod sistematic și 
organizat. Recrutîndu-și unelte 
din rindul tinerilor leneși, fără un 
țel în viață, înapoiați, lipsiți de 
nivel politic și ideologic, lipsiți de 
spiritul răspunderii sociale, ele
mentele dușmănoase pot să-și ducă 
ușor planurile mirșave la îndepli
nire.

Intr-o scrisoare adresată citito
rilor ziarului „Scînteia tineretului" 
și publicată în nr, 2862 tînărul 
Gh. Judele povestește cum, rupîn- 
du-so de colectivul de tineri cin
stiți și avîntați, de organizația de 
pionieri și infectîndu-și conștiința 
cu maculatura otrăvită din colec
ția „15 lei" a putut fi ușor atras 
într-o gașcă de derbedei și huli
gani. Semnificativ este faptul că 
atunci eînd acest tînăr își dădea 
seama de drumul periculos pe care 
se afla și încerca să rupă relațiile 
cu huliganii, să muncească cinstit 
într-o fabrică, pe un șantier, gaș
ca își intensifica presiunile asupra 
lui detcrminîndu-i să rămînă mai 
departe legat de ea. Așa cum po
vestește el, în fruntea derbedeilor 
se afla (iul unui exploatator care, 
în mod organizat îi pervertea mo
ralicește. inoculîndu-le prin tot le- 
lu] de mijloace ura Sa împotriva 
oamenilor cinstiți, împotriva vieții 
noastre noi, împotriva statului 
nostru democrat-popular.

Iată, așadar, că coruperea mo
rală a unor tineri cu concepții 
înapoiate despre viață, slabi e-du-

câți în spiritul răspunderii lor so
ciale ca cetățeni ai patriei noas
tre — este o armă a dușmanului 
de clasă.

Parazitismul, huliganismul — 
diametral opuse comportării dem
ne, civilizate, în spiritul moralei 
noi comuniste — reprezintă expre
sia ideologiei burgheze și înseam
nă în fapt acțiuni dușmănoase în
dreptate împotriva societății noa
stre noi. Influența ideoloeiei bur
gheze, acțiunile dușmănoase ale 
foștilor paraziți sociali nu dispar 
odată cu răsturnarea burgheziei 
de la putere. Acestea continuă să 
se manifeste și în perioada de 
trecere de Ia capitalism la socia
lism. Pentru că în afara existenței 
vechilor rămășițe ale moralei bur
gheze în conștiința unor oameni, 
există in această perioadă și o 
bază materială care le generează. 
N-a fost lichidat încă definitiv 
sectorul capitalist în economie, n-a 
fost lichidată chiaburimea ca 
clasă, n-au dispărut elementele 
dușmănoase, legionarii, foștii mo
șieri și burghezi care încearcă, fo
losind orice ticăloșie, să lovească 
în realizările oamenilor muncii. In 
aceste condiții huliganismul devi
ne armă a reacțiunii împotriva 
forțelor noi și puternice care lup
tă pentru construirea societății so
cialiste, biruitoare. Lenin a ară
tat că în condițiile construirii so
cialismului miasmele vechii socie
tăți în descompunere continuă să 
otrăvească atmosfera vieții sociale 
chiar după ce bnrghezo-moșieri- 
mea a fost lichidată ca clasă. 
„...Elementele de descompunere nu 
se pot „manifesta" altfel decît 
prin sporirea crimelor, a actelor 
de huliganism, a cazurilor de co-

rupție, de speculă, și a tot felul 
de ticăloșii". (V. I. Lenin. Opere 
alese, vol II E.S.P.L.P ; ed. II 
pag. 324).

Astfel privite lucrurile, proble
ma stîrpirii oricăror manifestări 
de parazitism și huliganism in rîn
durile tineretului prezintă în pri
mul rînd un important aspect po
litic. Stalul nostru democrat-popu
lar își are legile sale, drepte și 
necruțătoare, în virtutea cărora, 
acei care provoacă acțiuni antiso
ciale sînt aspru pedepsiți.

Mijlocul cei mai puternic care 
duce însă în modul cel mai sigur 
la stîrpirea oricăror tendințe de 
viață parazitară, de decadentism 
moral și politic, îl constituie in
tensificarea educației comuniste în 
rîndurile tineretului. Firește, ac- 
ținnea de educație a tinerilor în 
spiritul moralei societății noastre 
noi începe în familie, continuă în 
școală. Dar rolul hotărîtor în 
educația comunistă a tineretu
lui îl are organizația U.T.M., 
organizație politică a tinere
tului muncitor din patria noa
stră care, sub conducerea și în
drumarea partidului, trebuie să 
cultive cu perseverență și în pro
porție de masă în conștiința tine
retului spiritul de luptă intransi
gentă și revoluționară împotriva 
oricăror influențe ale moralei bur
gheze în rîndurile tinerilor. Educa
ția comunistă a tineretului este o 
sarcină principală a organizației 
U.T.M. și ea trebuie făcută tot
deauna de pe pozițiile Inptei ne
cruțătoare, intransigente împotriva 
oricăror manifestări ale ideologiei 
și moralei putrede burgheze în 
rindul tineretului.

I
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Agresiunea imperialista din Orientul arab Astăzi se sărbătorește în U.R.S.S.

ZIUA UNIONALA
trebuie să Înceteze!

Americanii consideră
Orientul Mijlociu o feudă 

a Occidentului

O importantă inițiativă 
a F. S. M.

Nolelc adresate de U.R.S.S.
guvernelor Halte! șl Israelului

PRAGA 2 (Agerpres). — CE- 
:KA transmite : Comitetul Exe-

NEW YORK 2 (Agerpres). — 
Organizația Quackerilor și „Liga 
internațională a femeilor de lupta 
pentru pace și libertate" se pro
nunță împotriva intervenției arma
te a S.U.A. în treburile interne 
ale Orientului arab.

Cerînd încetarea intervenției ar
mate americane în treburile inter
ne ale Libanului, Comitetul Quac
kerilor declară că „americanii con
sideră prea deseori 
lociu drept o feudă

Orientul Mij- 
a Occidentu-

lui... Ei nu înțeleg adevăratul 
racter al naționalismului arab 
creștere și nu recunosc cererile le
gitime ale statelor arabe care vor 
să-și administreze singure trebu
rile. Considerăm că Pactul de la 
Bagdad și doctrina Elsenhower 
eternizează vechea concepție a 
dominației Occidentului în intere
sele Occidentului. Orice soldat 
care debarcă în Liban întărește 
această părere".

Irakul a ucis politica britanică 
față de Orientul Mijlociu

LONDRA 2 (Agerpres). — Re
vista britanică „Spectator- consa
cră un amplu comentariu, intitu
lat „Greșeli comune", falimentului 
politicii americano-engleze față de 
popoarele Orientului Mijlociu.

„Revolta din Irak, scrie „Spec
tator", a ucis politica britanică, de 
mult muribundă, față de Orientul 
Mijlociu. Dar în loc să-i recunoa
scă moartea, înmormîntînd-o și 
adoptînd o nouă politică tnai pro
mițătoare, noi am permis acestei 
politici un ultim horcăit, o ultimă 
convulsie care ar putea fi deza- 
struoasă, deoarece orice s-at pu
tea crede despre acțiunile anglo- 
americane din ultimele zile, acea
sta nu echivalează cu o politică. 
Nu există nici un motiv să se crea
dă că ceea ce a fost făcut a fost 
gindit. Dacă ar fi fost gindit așa 
ceva nu s-ar fi produs : nu este 
vorba decît de o nouă reacție ne- 
gîndită".

Respingînd argumentele invoca
te în sprijinul intervenției militare 
americano-engleze în Liban și Ior
dania, revista britanică „Specta-

ca-
în

TEKA transmite
cutiv al Federației Sindicale Mon
diale a adresat celorlalte organi
zații sindicale internaționale o 
scrisoare în care se subliniază că 
intervenția armată a S.U.A. și 
Angliei împotriva țărilor înveci
nate cu Irakul întreprinsă în sco
pul apărării intereselor monopolu
rilor petrolifere a provocat o pro
fundă indignare și o mare neli
niște în rîndul maselor de oameni 
ai muncii și al tuturor popoare
lor.

In acest scop, se spune în în
cheierea scrisorii, noi propunem ca 
delegați ai secretariatelor organi
zațiilor sindicale internaționale să 
se întîlnească în viitorul apropiat 
în orice loc care vă convine. f' 
tem gata să examinăm orice | 
punere a dv. îndreptată spre < 
voltarea unor acțiuni comune 
paralele ale oamenilor muncii 
membri ai organizațiilor noastre, 
acțiuni îndreptate spre retragerea 
trupelor americane și engleze din 
țările Orientului Apropiat și Mij
lociu ocupate de ele și spre menți
nerea păcii în întreaga lume.

Și Morgenthau

Sîn- 
pro- 
dez- 
sau

tor" subliniază că urmările acestei 
intervenții vor fi serioase și pen
tru alte locuri și împrejurări 
„Odată ce ai început să intend cu 
pretexte false este greu să știi 
cînd să te oprești".

Care este sensul tuturor acestor 
lucruri ? se întreabă „Spectator". 
„Tot ce am făcut a fost că am de
monstrat încă o dată că Occidentul 

■ este dușmanul necruțător al na
ționalismului arab... Naționalismul 
arab va continua să fie intens și 
poziția pro-occidentală va continua 
să slăbească".

avertizează!
NEW YORK 2 (Agerpres), — în această zonă drept o „calami- 

In revista liberală „New Repu
blic" a apărut un articol de Mor- 
genthau, director al centrului pen
tru studierea politicii externe ame
ricane de pe lîngă Universitatea 
din Chicago. Afirmînd că „inter
venția Statelor Unite și a Angliei 
în Orientul Mijlociu era inevitabi
lă", autorul consideră în același 
timp agresiunea americano-engleză

S.U.A., Suedia și Norvegia 
au recunoscut

CAIRO 2 (Agerpres). — Pos
tul de radio Cairo a anunțat că 
în cursul dimineții de sîmbătă 
ambasadorul Statelor Unite in 
Irak a făcut cunoscut ministrului 
Afacerilor Externe al Irakului că 
guvernul american a hotărît să 
recunoască noul guvern irakian.

Republica Irak
STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 

Se anunță oficial că la 2 august 
guvernul Suediei a recunoscut gu
vernul Republicii Irak.

Republica Irak a fost recunos
cută de asemenea și de Norvegia.

tate națională" pentru S.U.A.
Referindu-se la încercările S.U.A. 

de a se împotrivi mișcării de eli
berare națională din Orientul 
Arab, Morghenthau avertizează că 
Statele Unite caută să lupte „îm
potriva unei forțe în fața căreia 
colonialismul european a fost ne
voit să dea înapoi".

Autorul ajunge la 
debarcarea infanteriei 
ricane în Liban nu 
naționalismul arab ț 
buie decît la întărirea lui.

Intervenția, scrie el în continua
re, a scos la iveală falimentul po
liticii S.U.A.

concluzia că 
; marine ame- 

poaie stăvili 
și nu contri-

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Guvernul sovie
tic a chemat guvernul Italiei să 
întreprindă măsuri energice pen
tru ca teritoriul Italiei să nu fie 
folosit în scopurile agresiunii îm
potriva statelor arabe, care își 
apără libertatea și indenendența 
națională.

In nota înmînată la 1 august 
ambasadorului Italiei la Moscova, 
Mario di Stefano, de către Vale
rian Zorin, locțiitorul ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
se arată că de la începutul inter
venției miiitare a S.U.A. și An
gliei în Liban și Iordania, teri
toriul Republicii Italiene a deve
nit pentru comandamentul ame
rican un punct de sprijin pentru 
trimiterea de trupe în aceste țări. 
Orașele Neapole, Toronto și Ge
nua sînt folosite de flota mariti
mă militară a S.U.A. ca bază 
pentru pregătirea debarcării tru
pelor americane în Liban. I

După cum reiese din aceste 
fapte, se spune în notă, guvernul 
Italiei, care s-a asociat prin 
N.A.T.O. cu parteneri care prin 
forța armelor încearcă să impună 
popoarelor arabe regimurile pe 
care ele le resping, a pășit de 
fapt pe calea sprijinirii aventurii 
militare care prezintă o primejdie 
serioasă pentru pace.

★

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : în nota înmî
nată la 1 august de Valerian Zo
rin, locțiitor al ministrului Aface-

rilor Externe al U.R.S.S., lui losif 
Avidar, ambasadorul Israelului la 
Moscqva, guvernul sovietic atrage 
atenția guvernului israelian asupra 
folosirii pe scară largă a spațiului 
aerian al Israelului, pentru trans
portul trupelor de ocupație engle
ze in Iordania ți pentru „demon
strații de forță".

Această poziție a guvernului is
raelian, se spune in nota sovietică, 
face din Israel un complice direct 
al acțiunilor 
ți ale Arpliei 
lor Libanului, 
state arabe.

Guvernul sovietic declară in le
gătură cu aceasta că guvernul is
raelian poartă răspunderea pentru 
intensificarea încordării in Orien
tul Apropiat ți Mijlociu, care se 
poate transforma intr-un conflict 
cu consecințe deosebit de primej
dioase pentru interesele naționale 
ale. Israelului însuți.

agresive ale S.U.A. 
împotriva popoare- 
lordaniei ți a altor

a 
FEROVIARULUI

MOSCOE A 2 (Agerpres). — La 3 august în Uniunea Sovietici 
se sărbătorește Ziua Unională a Feroviarului.

După cum a declarat Boris B eșcev, ministrul Căilor da Comu
nicație al U.R.SS., unui corespondent al ziarului „Liter aturnaic 
Gazeta", căile ferate cu o lungime totală de 5000 km. care se 
construiesc în prezent lîngă malurile 'aiviilor siberiene în regiu
nea premuntoasă a Uralului, în Kazâfistan, în sudul și estul țării 
vor transforma economia acestor regiuni. Una din principalele 
construcții, a spus ministrul, este în prezent linia principală a 
Siberiei Centrale, lungă de circa 2000 km. Ea începe în apropiere 
de Barnaul, trece prin orașele Kamen-pe-Obi, Karasuk, Irtîșskoe, 
Kokcetav și se îndreaptă spre Kustanai cu ramificații spre Omsk 
și Kurgan.

A* început construirea liniei Taișet-Abakan care va permite 
transportul bogățiilor inepuizabile ce se găsesc în subsolul raioa
nelor sudice trie ținutului Krasnoyarsk și va apropia Siberia de ( 
est de bazinul Kuznețk, de A sia Centrală și multe regiuni ale 
Kazahstunului.

începînd de la stația Aktogai se construiește o linie de cale 
ferată principală care Va uni U.R.S.S, cu Republica Populară 
Chineză. Lucrările de construcție se desfășoară concomitent atit 
pe teritoriul sovietic cit și pe cel chinez.

Anul acesta vor fi terminate și date în exploatare noi căi fe
rate cu o lungime totală de 1300 km- în regiunile terenurilor 
desțelenite, hidrocentralei Bratsk, in regiunea Volgăi, înUcraina, < 
precum și unele linii care vor asigura valorificarea noilor zăcă
minte de substanțe minerale utile în răsăritul țării și exploatarea 
masivelor forestiere din nord. în ultimele cinci luni ale anului 
curent vor fi date în exploatare linii de cale ferată electrificate 
cu o lungime de aproximativ 1400 km.

în comparație cu perioada prerevoluționară, traficul de mărfuri 
pe căile ferate din U.R.S.S. a crescut de peste 16 ori. în 1958 
el va totaliza 1.263.000.000.000 tone-kilometri, depășind nivelul ' 
anului trecut cu peste 52 milioane tone-kilometri.

IR A Continuă debarcarea de trupe
Lr!D/ilN americane Guvernul Solh sabotează 
posibilitatea stabilirii unității naționale Noi ciocniri între 

răsculați și trupele guvernamentale
BEIRUT 2 (Agerpres). — La 

24 ore după alegerea noului Pre
ședinte al Libanului au continuat 
să debarce în Liban trupe ameri-

OPINIA PUBLICĂ ARABA
ÎNFIEREAZĂ pe agresori

(Urmare din pag. l-a) 
chiu] sat Gbezira am dis
cutat însă despre politi
ca internațională — și 
aceasta nu este o figură 
do stij — cu țăranul 
Abdel Taha. Abdel Taha 
nu știe să citească și să 
scrie. Dar știe că pe lu
me sînt două mari gru
pe de oameni, două mari 
puteri — Rusia și Ame
rica. Că America vrea 
să vină peste arabi să-i 
subjugo din nou și că 
Rusia, care e alături de 
Nasser, nu-i lasă. Abdel 
Taha crede în dumne
zeu, dar dacă acesta n-o 
să apere țara o să pună 
el mina pe armă și o 
s-o apere. Aceasta-i 
imaginea redusă la li- 
niilo cele mai simple pe 
caro Abdel Taha o are 
despre lume. EI a redus 
totul la două linii fun
damentale, așa cum este 
do fapt in realitate. La

esența lucrurilor. Rusia 
și America. Prietenii și 
dușmanii I Acest tablou 
ii ajută să se orienteze 
în orice moment, să în
țeleagă ce este cel mai 
important în politica in
ternațională. Iată de ce, 
in aceste zile, chiar și 
ce| mai înapoiat felah e- 
giptean știe ce are de 
făcut. Și aceasta o știu 
toți arabii din întregul 
Orient Mijlociu.

„Noi invităm toate po
poarele arabe — scrie 
„Al Șaab“ — să facă 
front comun contra im
perialiștilor americani și 
englezi". „Este vorba — 
scrie ziarul — de aceea 
unitato capabilă să ri
posteze agresiunii im
perialiste și să dea o 
nouă lecție cu privire la 
respectarea independen
ței popoarelor și a voin
ței lor. Arabii din Orientul 
Mijlociu știu de aseme-

nea bine că ei nu sînt 
singuri nici acum in 
fața agresorilor imperia
liști, așa cum n-au fost 
nici în trecut cînd aceș
tia au atentat la indepen
dența lor națională".

„Important este — 
scrie ziarul „Al Șaab“ 
că apărătorii păcii își 
dublează vigilența capa
bilă să pună omenirea 
la adăpost de amenință
rile conspiratorilor, așa 
cum au făcut prima oară 
în circumstanțe analoa- 
ge“. In R.A.U. se urmă
rește cu maxim interes 
eforturile depuse de 
Uniunea Sovietică pentru 
reglementarea pașnică a 
conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru destin
derea actualei încordări 
internaționale.
publică arabă întreabă 
cu justificată indignare 
puterile imperialiste pînă 
cind vor mai zădărnici

Opinia

eforturile guvernului so- 
vietio pentru ținerea 
conferinței Ia nivel 
înalt.

„Conducătorii sovietici 
au făcut propuneri, in- 
vitîrtdu-și colegii ameri
cani la o întîlnire — 
scrie „Al Șaab“, Pentru 
ce această tergiversare și 
aceste răspunsuri echi
voce ?“.

Adevărata cauză a a- 
cestei situații este subli
niată cu claritate de că
tre ziarele egiptene: 
Occidentul nu vrea să a- 
bandoneze politica co
lonialistă față de Orien
tul arab. Occidentul re
fuză să înțeleagă semne
le vremii. Refuză să va
dă că lupta de eliberare 
a popoarelor de sub ju
gul colonial pentru in
dependență se desfășoa
ră ca un imens tăvălug 
ce nu mai poate fi oprit 
de nimeni și de nimic.

Mii de englezi demonstrează pe 
străzile Londrei, cerind guvernu 
lui să înceteze intervenția din 
Orientul Apropiat și MijlociuREPRESIUNI ÎN CIPRU

NICOSIA 2 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă în dimineața 
zilei de 2 august trupele engleze 
staționate în insula Cipru au în
ceput una dintre cele mai mari 
„operații de curățire" din acest 
an. După cum transmite agenția 
France Presse sute de soldați din 
mai multe regimente britanice au 
înconjurat numeroase sate și co
mune din estul insulei Cipru ca 
urmare a „atentatelor împotriva 
soldaților englezi" care s-au pro
dus aici în ultimele zile. Pentru

prima dată 
națională 
fost complect întreruptă, 
bărbații între 16 și 60 de ani au 
fost percheziționați de soldații 
englezi. Autoritățile au refuzat să 
dea orice fel de amănunte asupra 
acestor acțiuni.

★
NICOSIA 2 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă americane rela
tează că un soldat englez a fost 
împușcat sîmbătă dimineața în 
orașul Nicosia de către necunos- 
cuți.

circulația pe șoseaua 
Famagusta-Nicosia a 
........................... Toți

Bundestagul de la Bonn a 
oficializat activitatea partidului 
național-socialist hitlerist. La 
30 iulie 1958 s-a anunțat 
că în R. F. Germană a in
trat în vigoare o lege care 
abrogă legea puterilor aliate in 
cel de al doilea război mondial 
privind interzicerea partidului 
național-socialist. Prin această 
hotărîre, politicienii de la Bonn, 
desigur cu asentimentul priete
nilor lor americani, au legali
zat un partid care a adus ome
nirii atîtea nenorociri. Acest 
partid a fost cel care a în
scris pe steagul său ideologia 
urii de rasă, care a ucis, ga
zat sau spînzurat în lagărele 
de concentrare milioane de 
sovietici, polonezi, evrei, fran
cezi, germani și alți oameni din 
toate țările europene, din Afri
ca și din S.U.A. Nemăsurat 
de mare a fost suferința, mi
zeria și distrugerile pe care 
le-a lăsat moștenire acest par
tid fascist. In 1945, aceste 
creaturi monstruoase au dis
părut ; au fost condamnați or 
s-au ascuns. Deși in primii 
ani nu au avut curajul să ri
dice capul in sinea lor lepă
dăturile fasciste nu renunța
seră la țelurile și ideologia lor.

au fugit din zona sovietică 
atunci, Republica Democra- 
Germană de astăzi, pentru 
aici pămîntul începuse să 

ardă sub picioare. Ei au

In Germania occidentală
odiosul fascism își croiește drum

BERLIN 2 (Agerpres). — TASS transmite: Comitetul parti- 
cipanților la mișcarea de rezistență împotriva fascismului (R.D. 
Germană) a dat publicității o declarație in care exprimă un 
protest energic împotriva abrogării in Germania occidentală a 
legii cu privire la dizolvarea și interzicerea partidului național- 
socialist hitlerist. Comitetul arată că acest act al guvernului 
vest-german reprezintă o încercare de a justifica regimul nazist 
de teroare sîngeroasă. Acest act este un rezultat a! politicii 
de reînviere a militarismului german, de înzestrare a Bundeș- 
wehrului cu armele atomice și ar mele rachetă.

In declarație se subliniază că cercurile guvernante de la 
Bonn caută să împiedice mișcarea populară crescîndă împotriva 
înarmării atomice, folosind în acest scop toate mijloacele puterii 
de stat și sprijinul foștilor hitleriști.

Comitetul condamnă anularea interzicerii partidului nazist 
ca o provocare grosolană la adresa poporului german și a tu
turor popoarelor.

i monopolist vest-ger- 
Și ei nu s-au înșe- 

Poiitica lui 
dat pas cu

=

h

cane. Potrivit agenției Associated 
Press la 1 august 1.800 de militari 
din armata terestră americană 
ia bazele 
cidentală

_ ban.

S.U.A. din Germania 
au mai debarcat în

de
oc-
Li-

lui, cu un ministru demisionat si 
alții 
gata

despre care se spune că sînt 
să-l urmeze".

ir
același tiuip, după cum reiese 
relatările presei, guvernul

în
din
Solh, bizuindu-se pe prezența tru
pelor americane, caută să mențină 
o situație încordată in țară ți să 
saboteze orice înțelegere care ar 
putea duce la stabilirea unității na
ționale-

★
BEIRUT 2 (Agerpres). — Agen

ția Reuter anunță că în afară de cei 
1.800 de soldați americani debar
cați vineri în Liban, îh următoa
rele două zile sînt așteptați încă 
3.000 de soldați americani.

Ambasadorul S.U.A. în Liban și 
comandantul suprem al forțelor a- 
mericane de pe teritoriul Libanu
lui au refuzat în cadrul unei con
ferințe de presă să declare ce 
efective americane mai sînt în 
momentul de față în drum spre Ziarul „Telegraph" scrie că au 
Liban.

In același timp, după cum sub
liniază <
Reuter „guvernul Sami Solh pă
rea sîmbătă în pragul falimentu-

♦
BEIRUT 2 (Agerpres). — Zia

rele relatează că la 1 august la 
Tripoli au reînceput ciocnirile din
tre răsculați și trupe guvernamen
tale. Au fost înregistrați morți și 
răniți.

avut loc ciocniri și în regiunea 
ați timp, după cum sub- Zgorta (Libanul de nord). Le Bei- 
corespondentul agenției rut au explodat două bombe. O 

persoană a fost ucisă iar 15 au 
fost rănite.

Hussein recunoaște 
desființarea Federației 

iordanc-irakiene

Ei 
de 
ta 
că 
le
fugit deoarece muncitorii și 
țăranii se îngrijeau ca aici fas
cismul să fie smuls din 
cini. Ei s-au refugiat in 
mania occidentală — și 
de ce fac aceasta. Nu
motiv ei au mizat pe politica 
imperialiștilor americani in 
Germania occidentală, pe Ade
nauer, pe reprezentanții capi-

radă- 
Ger- 
știau 
fără

talului 
man. 
lat. I 
le-a < 
sibilitatea să ocupe din 
poziții conducătoare. Au fost 
eliberați cunoscuți criminali 
de război și importante pos
turi in aparatul de stat au 
fost încredințate unor fasciști 
inrăiți, s-a permis existența 
unor organizații fasciste as
cunse și s-au îngăduit mani
festări fasciste cu duiumul.

Legiferarea partidului națio- 
năl-socialist nu surprinde dacă 
se ține seama că jumătate din 
miniștrii guvernului de la Bonn 
au fost ofițeri sau membri ai 
organizațiilor hitleriste S.S. și 
S.A. și promotori activi ai na
zismului. Din personalul actua
lului minister de Externe de la 
Bonn, 80 la sută a servit în

Adenauer 
pas po- 

nou

timpul lui Ribbentrop, ministrul 
Afacerilor Externe al lui Hitler. 
Conducătorul Wehrinachttilui 
vest-german, Adolf Heusinger, 
a fost membru al statului ma
jor general nazist și a partici-

Corespondență 
din Berlin

pat la elaborarea planului de 
agresiune al lui Hitler, Coman
dantul suprem al forțelor tere
stre N.A.T.O. din Europa Cen
trală, Speidel a fost șeful sta
tului major general al armate
lor hitleriste din Franța. In 
R.F.G. există în prezent 123 de 
organizații de tineret fasciste. 
Multe dintre ele se consideră 
succesoarele fostei organizații 
„Hitler jugend“.

Ideologia și practica fascis
mului cu toate derivațiile sale 
renaște în Germania Apuseană. 
Hărțile folosite în mod oficial 
în școlile vest-germane oglin
desc tendințele revanșarde și 
expansioniste ale guvernului de 
la Bonn. Aceste hărți prezintă 
Germania cu frontierele răsări
tene din 1937 și cu cele apuse
ne din 1914. Astfel pe aceste 
hărți Germania cuprinde și Al
sacia și Lorena, regiunea de la 
nord de Schleswig care apar
ține Danemarcei și un mic te
ritoriu din Belgia. De aseme
nea hărțile ignoră complect 
frontiera Oder—Neisse.

Legalizarea partidului 
cist nazist np. este astfel 
cit o continuare firească a 
liticii lui Hitler. Și aceasta in 
ciuda faptului că in anul 1954, 
Adenauer a declarat : „Nu e- 
xistă național-socialism renă
scut in Germania și vă garan
tez că el nu va renaște" Fap
tele arată însă cită valoare au 
cuvintele acestui politician. 
Politica sa țintește numai și 
numai spre suprimarea forțe
lor democratice din German,a 
occidentală și readucerea la 
putere a fasciștilor. Metodele 
sale sînt luate din cunoscutul 
arsenal hitlerist. In urina a- 
cestei politici a fost interzis 
partidul comunist, iar membrii 
acestuia condamnați la pedep
se pe termen lung in temniță 
grea sau chiar la moarte. Sub 
regimul lui Adenauer, partidul 
comunist din Germania a fost 
aruncat intr-o cruntă ilegali-

fas- 
de- 
po-

tate. Aceasta pentru că Parti
dul Comunist este singurul 
partid din Republica de la Bonn 
care reprezintă aspirațiile na
ționale ale poporului german, 
care luptă pentru pace, împo
triva renașterii fascismului care 
a adus atîta jale pe pămîntul 
bătrinei Europe.

Fritz Rische, secretar al C.C. 
al P.C.G., a fost condamnat la 
3 ani și jumătate închisoare 
pentru că s-a pronunțat împo
triva războiului, a fascismului, 
iar președintele Tineretului Li
ber German din Germania oc
cidentală, Jupp Angenfort a 
fost condamnat la 5 ani tem
niță grea pentru lupta sa cu
rajoasă în apărarea intereselor 
tineretului ; Lore Schacht, pen
tru că a condus copii de mun
citori intr-o tabără de vacan
ță in Republica Democrată 
Germană a fost condamnată 
la 22 luni închisoare, iar 
Renate Kruse, mania unui co
pil în virstă de 1 an, a fost 
condamnată la 14 luni închi
soare, pentru că s-a pronunțat 
in favoarea unor revendicări 
juste ale tineretului.

Lupta populației din R.F.G. 
este îndreptată în aceste zile 
împotriva înarmării atomice a 
Germaniei occidentale, împo
triva transformării ei într-un 
cap de pod al agresiunii ame- 
ricăno-engleze în Orientul Mij
lociu. Dar, implicit, această 
luptă este dusă și împotriva po
liticii de fascizare a țării dusă 
de guvernul Adenauer. Poporul 
german care a avut în atîtea 
rinduri de suferit de pe urina 
fascismului este hotărît să facă 
totul pentru a pune capăt oda
tă pentru totdeauna ideologiei 
fasciste și pentru a împiedica 
pe purtătorii acestei ideologii 
să-și facă mendrele.

HERBERT HEMMANN

AMMAN 2 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului 
francez „Figaro", regele Iordaniei, 
Hussein, a anunțat că intenționea
ză să dubleze proporțiile armatei 
iordaniene.

Intr-un decret publicat sîmbătă, 
Husein recunoaște desființarea Fe
derației iordano-irakiene.

Ziarul egiptean „Al Ahram" dez
văluie faptul că regele Hussein a 
cerut recent „unui diplomat acci
dental" (agenția France Presse că 
este vorba de reprezentantul perso
nal al președintelui Eisenhower, 
Robert Murphy) să i se plătească 
zece milioane de lire ca preț al 
eventualei sale abdicări.

★

CAIRO 2 (Agerpres). — Zia
rele care apar la Cairo relatează 
că intervenția engleză în Iordania 
a încins la maximum atmosfera 
politică în această țară. Pe zi ce 
trece se intensifică valul de pro
teste împotriva ocupației engleze 
și a acțiunilor regelui Hussein — 
omul anglo-americanilor.

După cum scriu ziarele, în con
vorbiri avute cu reprezentanți ai 
puterilor occidentale de la Am
man, Husein a recunoscut în re
petate rinduri că nu se simte tn 
siguranță dată fiind actuala situa
ție din țară și a declarat că mo
narhia se menține în Iordania nu
mai datorită prezenței trupelor 
engleze.

UR.S.S. a acordat
R. P. Mongole un 

credit de 290 milioane 
ruble

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite : Tratativele eco
nomice sovieto-mongole care au 
început la Moscova la 30 iulie 
constituie o etapă însemnată în 
dezvoltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări.

Pentru a ajuta guvernul R, P. 
Mongole în înfăptuirea planului 
trienal de dezvoltare a economiei 
naționale pe 1958—1960 guvernul 
U.R.S.S. a acordat guvernului R.P. 
Mongole în condiții avantajoase un 
credit în valoare de 200 milioane 
de ruble.

Raportul Comisiei 
americane pentru 
energia atomică

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
Comisia americană pentru ener
gia atomică a dat publicității ra
portul său semestrial prezentat 
Congresului, în care anunță că 
S.U.A. continuă lucrările pentru 
pregătirea noilor tipuri de arma
ment atomic și cu hidrogen.

Comisia declară eă in S.U.A. 
„au fost create noi tipuri de ar
mament nuclear, mai mici ca di
mensiuni și mai puternice și care 
sînt gata oricînd pentru a fi fo
losite".

De ce întîrzie stabilirea legăturilor 
aeriene Moscova-Londra

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
„Sovetskaia Rossia" publică răs
punsurile lui Pavel Jigarev. prim- 
marețal ul aviației, șeful Direcției 
generale a Flotei aeriene civile a 
U.R.S.S. cu privire la cauzele cure 
au întîrziat stabilirea legăturilor 
aeriene regulate dintre Moscova 
ți Londra. Această întirziere, a de
clarat Pavel Jigarev, este explica
tă pe nedrept de către autorităț la 
de resort din Anglia prin zgomo
tul prea mare pe care l~ar produ-

ce avionul sovietic „TU-104". în 
realitate avionul sovietic „TU-104" 
nu produce mai mult zgomot de
cît avioanele de călători din străi
nătate

în încheiere l’avel 
tal declarațiile unei
viste de specialitate olandeze, 
mericane ți engleze, 
iese că avionul „TU-104" nu face 
mai mult zgomot decît orice avion 
străin.

Jigarev a ci- 
serii de re-

a-
din care re-

fu

MOSCOVA. In noaptea de 2 au- 
gusț, după o boală grea și înde- 
lungată, a încetat din viață Fedor 
Leghinov, unul din principalii or
ganizatori ai construcției hidroe
nergetice din U.R.S.S . prim loc
țiitor al ministrului Centralelor E- 
lectrice

SANTIAGO. Partidul Comunist 
din Chile a reintrat in legalitate 
după ce a fost interzis timp de 10 
ani.

HELSINKI. La 2 august preșe
dintele Finlandei, Urho Kekkonen,

KEDACjlA Șl ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Sclntell". Tel. 7.60.10. Tiparul; Combinatul Pol'grafic Casa ScînteU „I. V. Stalin

a însărcinat pe deputatul social 
democrat Onni Hiltunen cu forma
rea noului guvern.

TOKIO. La Tokio a apărui o cu
legere de cuvtntări și declarații 
ale lui N. S. H'ușciov, orim-se- 
cretar al C.C. al PC U.S. și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Culegerea este intitulată 
„Calea sp-e comunism"
RIO DE JANEIRO 2 (Agerpres). 

Vineri aproape de miezul nopții 
s-a produs un puternic incendiu 
la depozitul central de muniții și 
explozive al armatei braziliene 
din Deodoro, suburbie a orașului 
Rio de Janeiro.

PHENIAN. Presa coreeană a pu
blicat la / august chemările Comi
tetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea In legătură cu cea 
de-a 13 aniversare a eliberării po
porului coreean de către armata 
sovietică de sub dominația colo
nială a imperialismului japonez, 
care se va sărbători ia 15 august.

ROMA După cum transmite a- 
enți.a France Presse, valul de căl- 
ură abătut asupra Italiei se men- 
ne. în cursul ultimelor. 24 de ore 

termometrul a marcat mal mult 
de 108 grade Fahrenheit la umbră.

GENEVA. La 1 august conferin
ța experților tehnici a aprobat con
cluziile tn problema cu privire la 
utilajul tehnic, care este necesar 
sistemului posturilor de control 
pentru descoperirea și determina
rea exploziilor nucleare.
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