
Alâturîndu-se inițiativei celor 8 întreprinderi
din Capitală, tinerii luptă pentru realizarea lozincii:

Proletari 'din toate țările, uniți-vă(

„Cît mai multe economii
pentru înflorirea Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

tâtricl noastre socialiste*1'!
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In întâmpinarea Entuziasta adunare
3n{s*ecere 

pasicnania
„1. C. Frimu“ din Sinaia 
cu viu interes chemarea 
de cele 8 întreprinderi

Uzina 
a primit 
lansată __ 
din Capitală sub lozinca : „Fiecare 
muncitor, tehnician și inginer să 
realizeze cît mai multe economii în 
producție". Ca răspuns, colectivul 
uzinei și-a luat angajamentul să 
realizeze 1.100.000 lei economii 
peste sarcina planificată.

Pentru â traduce în viață acest 
angajament, brigada de producție 
condusă de Vasile Cașarog, deți
nătoarea steagului de brigadă de 
tineret fruntașă pe raion, a lansat 
o chemare la întrecere către toate 
bripăzile de tineret din uzină, 
următoarele obiective :

• reducerea la maximum 
timpului neproductiv

o reducerea sub 0,5 la șută 
a coeficientului de rebuturi.

o realizarea de economii la 
S.D.V. uri abrazive, materiale 
de regie, energie electrică etc. 
în valoare de 1.500 lei lunar pe 
brigadă.

Brigăzile de tineret conduse

a

CU

Brigăzile de tineret conduse de 
Ion Duță și Gheorghe Buștuc din 
secția rodaj - elemenți au și răs
puns la această chemare luîndu-și 
cu acest prilej, importante anga
jamente în vederea realizării de 
cît mai multe economii. întrece
rea a devenit încă din primele 
zile pasionantă.

Cele 46 brigăzi de tineret vor 
contribui din plin la îndeplinirea 
angajamentului luat de colectivul 
uzinei.

C. DOGARU 
strungar

(Material sosit în cadrul con
cursului corespondenților voluntari)

Reduc consumurile

Chemării patriotice lansată de cele opt întreprinderi bucu- 
reștene sub lozinca „FIECARE MUNCITOR, TEHNICIAN Șl 
INGINER SA REALIZEZE CIT MAI MULTE ECONOMII 
IN PRODUCȚIE" i se alătură în fiecare zi noi și noi între
prinderi din țară. Tinerii din aceste întreprinderi mobilizați 
de către organizațiile U.T.M. participă cu însuflețire la acea-

- ' , , . . i . i muncitorii
mai însemnate.

stă chemare, luptind cu toate forjele alături 
virstnici, pentru realizarea unor economii cit

Mari economii de metal 
prin reproiectarea unor repere

Colectivul Uzinei 
„Mao Țze-dun" din 
Capitală răspunzitid 
la chemarea celor opt 
întreprinderi bucureș- 
tene, și-a luat anga
jamentul să realizeze 
in acest an economii 
in valoare de 2.600.000 
lei. Multe din pro
dusele uzinei sînt 
confecționate din ta
blă. Și printr-o croire 
rațională a acesteia 
se pot economisi mari 
cantități de metal- 

lată de ce, tovară
șul IANIS SAMUIL, 
membru în comitetul 
U.T.M. al uzinei, ne-a 
vorbit în primul rînd 
despre mobilizarea ti
neretului la 
sirea de cît 
metal.

Comitetul 
ne-a declarat el, și a 
alcătuit, sub îndru
marea organizației 
de partid, un plan 
de acțiune in acest 
sens, cu sarcini 
precise pe fiecare sec
tor de muncă, pe fie
care organizație. Un 
mare accent

pe reproiec- 
acelor pro-

economi- 
mai mult

U.T.M.,

pune 
tarea 
duse unde se con 
sumă prea mult me
tal. Astfel, grupele de 
ingineri tineri din 
cadrul serviciului pro
iectări, vor reproiecta 
în scurt timp unitățile 
de pompaj, de 5, 7, 9 
și 15 tone, acțiune ce 
va aduce o economie 
medie 
fiecare 
ceasta 
trecut 
ma reproiectării ca- 
zanelor. Astfel, la ca- 
zanele de 6,5 t/h se 
va realiza o reducere 
a consumului de me
tal cu 9 tone metal pe 
cazan, la cazanele de 
20 t/h, o economie de 
20 tone metal pe ca
zan, iar la cazanele 
de 50 t/h reducerea 
consumului de 
va fi de peste 
tone pe cazan.

Trebuie să 
tesc, de asemenea, că 
în urmă cu citva timp 
tinerii noștri turnă
tori — prin reducerea 
rebuturilor, creșterea

de 250 kg. pe 
unitate. In a- 
privință s-a 

și la proble-

metal
100

amin-

coeficientului de uti
lizare a oțelului li
chid, mărirea numă
rului de piese turnate 
in cochile, întocmi
rea unei tehnologii 
bazate pe norme de 
consum specific cît 
mai judicios întocmite 
etc. — și au luat an
gajamentul să reali
zeze o economie de 
38.000 kg. metal. De 
asemenea, tineretul 
din secția turnătorie- 
oțel și-a luat angaja
mentul să econo
misească suma de 
161.000 lei, ca răs
puns la chemarea si- 
derurgiștilor hunedo- 
reni.

Comitetului U.T.M. 
îi revine sarcina de a 
înlătura orice defi
ciență care va sta în 
fața realizării aces
tor economii, de a ur
mări și a canaliza e- 
lanul creator al tine
retului uzinei pe calea 
realizării a zeci și 
sute de tone econo
mii de metal.

1. BODEA

în adunări generale U.T.M., cit 
și in cadrul consfătuirilor de pro
ducție, interniștii de la Uzinele „La
minorul'' din Brăila au pus în dis
cuție problema felului cum se a- 
plică inițiativa tinerilor de la Com
binatul Metalurgic Reșița pentru 
economisirea metalului, acțiune 
menită să contribuie la realizarea 
de cit mai multe economii.

Cu acest prilej s-au scos în evi
dență faptul că în anul 1958 tinerii 
au contribuit din plin la realiza
rea celor 65 tone metal economisit 
în valoare de 81.850 lei.

Organizațiile U.T.M. de secție 
din cadrul acestor uzine, analizînd 
posibilitățile în ceea ce privește 
economisirea de metal ca principa
lă cale pentru realizarea de cit mai 
multe economii, și-au propus o 
seamă de măsuri concrete. Printre 
acestea ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor, întărirea disci
plinei la locul de muncă, respecta
rea procesului tehnologic, ceea ce 
va duce la reducerea rebuturilor 
pe anul 1959 cu 75 tone. Reduce
rea consumului de țagle la tona 
de laminate prin reducerea consu
mului specific cu 1 kg. țagle la 
tona de laminate, ceea ce va rea
liza un plus de producție de 65 
tone.

în cursul anului 1959 ei și-au 
propus să economisească 187 tone 
de metal în valoare de 255.950 
lei, dintre care în cinstea celui de 
al Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului de la Viena 135 tone me
tal în valoare de peste 139.000 lei.

VASILE CONSTANTIN 
activist al Comitetului orășenesc 

U.T.M.-Brăila
(Material primit în cadrul con

cursului corespondenților volun
tari).

ceferiștilor*4
Ceferiștii de pe întreg cuprinsul 

patriei obțin noi și importante 
succese în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a 26-a aniversări 
a eroicelor lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor desfășurate sub condu
cerea Partidului Comunist din 
Romînia în februarie 1933.

PLOEȘTI. - Muncitorii de la 
depoul de locomotive Ploești, a- 
cordînd o atenție deosebită în
treținerii și exploatării locomoti
velor, au economisit pînă acum 
1.344 tone de combustibil conven
țional. Cele mai mari economii 
le-au realizat mecanicii Dumitru 
Staicu, Ion loniță, Gri gore Du
mitru, Gheorghe Roșea și Simion' 
Vasile.

TIMIȘOARA.1^- La depoul de 
locomotive C.F.R. Arad au fost 
date în exploatare două cup
toare termice pentru încălzirea 
pieselor de locomotivă în repara
ție, unul dintre ele — de mare 
capacitate. La construcția celor 
două cuptoare s-au realizat im
portante economii, folosindu-se 
numai materiale din resurse 
terne.

★
metodele înaintate de 
feroviarilor sovietici,

g studenților din Capitală pentru

lnmînarea drapelului 
de institut fruntaș 
în munca patriotică

Folosind 
lucru ale' 
ceferiștii din stația Caransebeș- 
Triaj au redus staționarea vagoa
nelor în tranzit cu manevră, cu 
8,7 la sută. Totodată regularita
tea circulației a fost simțitor îm
bunătățită.

♦
PITEȘTI Muncitorii de la de

poul de locomotive Pitești, au 
economisit pînă acum 400 de tone 
de combustibil convențional, de- 
pășindu-și cu 50 de tone angaja
mentul luat in cinstea Zilei ce
feriștilor. Un succes important a 
obținut echipa mecanicului Gheor 
ghe Niculescu care 
pînă la 1 februarie cu locomotiva 
sa, peste norma de funcționare 
între două reparații generale, 
27.000 km.

a parcurs

Foto: 
D. FLOREA

(Agerpres)
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Pentru a afla cum contribuie ti
neretul de la întreprinderea „Ki- 
rov“ din Capitală la realizarea 
unor mari economii în produc
ție prin reducerea consumurilor 
specifice la materii prime și auxi
liare ne-am adresat tovarășului 
PETRE DUDESCU, secretar al 
comitetului U.T.M.

— întreprinderea noastră ne-a 
spus el — s-a angajat să realizeze 
economii la materii prime și auxi
liare în valoare de 1.400.000 lei. 
T inerii, alături de vîrstnici, urmlnd 
exemplul comuniștilor, s-au angajat 
sâ fie în fruntea acțiunii pentru 
realizarea celor mai mari economii.

De exemplu, tinerii din secția 
încălțăminte mecanică, care for
mează marea majoritate a munci
torilor din secție s-au angajat să 
economisească lunar piele, ață, 
cuie, pap și alte materiale în va
loare de cel puțin 25.000 lei. Nu
mai brigada de tineret condusă de 
tînărul Nicolae Stănescu, printr-o 
croire judicioasă, economisește lu
nar 600 decimetri pătrați de piele.

In brigada condusă de Maria 
Niculescu din secția „opincuțe , 
tinerii s-au luat la întrecere pen
tru realizarea celor mai mari eco
nomii. Lunar, economiile pe bri
gadă se ridică la suma de aproxi
mativ 10.000 lei. In fruntea acestei 
întreceri se situează tinerii Nico
lae Ursuianu și Dumitru Jandrea 
care economisesc lunar în medie 
2.900 dm. p. piele pentru fețe în
călțăminte.

Tinerii participă cu tot mai multe 
rezultate la lupta pentru economii, 
ca urmare a muncii educativ-poli- 
tice dusă de fiecare organizație de 
hazjț U.T.M. din întreprindere 
sub conducerea organizațiilor de 
bază P.M.R. pentru mobilizarea 
tuturor forțelor tinerilor la efortu
rile întregului colectiv pentru des
coperirea și valorificarea tuturor 
rezervelor interne, pentru economii 
la toate locurile de muncă.

P. PALIU

Deschiderea expoziției 
retrospective 

Ștefan Dimitrescu

Brigada con
dusă de Ion Ves
eu, de la secția 
montaj a Uzine
lor ,,9 Mai" din 
Capitală și-a de
pășit sarcinile 
ce-l reveneau pe 
luna ianuarie, cu 
28 la sută reali- 
zînd — în ace
lași timp—im
portante econo
mii de metale.

lată-l pe res
ponsabilul brigă
zii discutând cu 
sudorul Dumi
tru Biolan și lă
cătușul Stelian 
Țoghiară despre 
căile de econo
misire a meta
lului.

Cum poate sprijini tineretul
Dezvoltarea culturii
sfeclei de zahăr

In expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghlu-Dej la șe
dința plenară a C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 se sub
liniază în mod deosebit importanța dezvoltării culturii sfeclei 
de zahăr. In scopul cunoașterii măsurilor luate și a contribu
ției pe care o poate aduce tineretul din regiunea Stalin, 

ne-am adresat tovarășului Al. Cîrdan vicepreședinte al comi
tetului executiv al Sfatului popular regional.

lnminarea drapelului de Institut fruntaș în munca patriotică, 
msdico-farmaceutic din București.

Ieri, marele amfiteatru al Fa
cultății de științe juridice 
București a cunoscut < 
deosebită. 1500 de studenți bucu- 
reșteni, fruntași în activitatea pro
fesională, reprezentanți ai brigăzi
lor utemiste de muncă patriotică 
s-au intîlnit aci să facă bilanțul 
muncii patriotice — desfășurată Ce 
ei pe șantierele de construcții ale 
Capitalei și în gospodăriile agri
cole de stat — sub lozinca „Nici 
un student în afara brigăzilor de 
muncă patriotică".

Tovarășul Cornel Burtică, pre
ședintele Consiliului U.A.S. — 
București, a expus in fața a- 
dunării bilanțul realizărilor ob
ținute de studenți în activita
tea patriotică de la începu
tul anului universitar, atunci cînd 
studenții Capitalei au lansat che
marea entuziastă, adresată tuturor 
studenților din țară, pentru ca fie
care student să efectueze 10 zile 
muncă obștească pe primul seme
stru al anului universitar.

Rezultatele consemnate în acest 
bilanț vorbeau cu prisosință des
pre entuziasmul cu care studenții 
s-au înrolat în brigăzile utemis’e 
de muncă patriotică, despre înalta 
conștiință patriotică de care ei au 
dat dovadă, răspunzînd chemărilor 
partidului și organizației noastre 
de a participa efectiv și direct, la 
îndeplinirea unor importante o- 
biective economice.

Cele 242 de brigăzi studențești 
din au prestat peste 240.000 ore mun- 

o animație că patriotică. Astfel pe șantierele 
de construcții de locuințe ale Ca
pitalei, studenții au descărcat 35 de 
vagoane fier-beton, peste 120 va- 
goane-cărămidă, peste 200 ui c. 
cherestea ; s-au săpat peste 250 
in.C. fundație. Pe șantierul de aduc- 
țiune Arcuda s-au depavat peste 
3000 m.p., s-au săpat circa 700 
m.c. pămînt, s-au lopătat aproxi
mativ 302.000 m.c. pămînt săpat.

Așa au întîmpinat studenții — 
membri ai brigăzilor de muncă 
patriotică din București — cea 
de-a II-a Conferință pe țară a 
U.A.S.R.

Sarcinile trasate 
din noiembrie 1958 
P.M.R., precum și sarcinile puse 
în fața tineretului de către ple
nara a Vl-a a C.C. al U.T.M., con
stituie un prilej de intensificare a 
eforturilor depuse de studenți în 
activitatea patriotică. Vorbitorul 
a relevat rolul cercurilor științifice 
studențești în înfăptuirea sarcini
lor economice ale întreprinderilor 
prin participarea studenților la 
munca concretă pentru îmbunătă
țirea tehnologiei și a organizării 
producției.

Continuînd 
unor cercuri 
se vor forma 
studenți 

ooooo

plenara
C.C. al

experiența pozitivă a 
științifice studențești, 
noi brigăzi mixte de 

tineri muncitori.

delegației studenților Institutului 
Foto: D. F. DUMITRU

Studenții Lucureșteni își propun să 
contribuie la realizarea în anul 
1959 a unor economii în valoare 
de 2.000.000 lei. Tineretul univer
sitar va participa la munca patrio
tică de pe șantierele de construc
ții de locuințe din Capitală, iar 
peste 3000 de studenți vor lucra 
în campania agricolă de vară.

în această adunare, cînd s-au 
pus față în față rezultatele obți
nute de fiecare institut, fruntașii 
întrecerii s-au dovedit a fi stu
denții inedicinișli. Tov. Cornel 
Burtică, președintele Consiliului 
U.A-S.-București, a înmînat dra
pelul de fruntași în munca patrio
tică delegației studenților de la 
Institutul medico-farmaceutic, în 
aplauzele entuziaste ale asistenței.

25 studenți. fruntași în munca 
patriotică, au fost premiați.

în încheiere, tovarășul Ion 
Cinei, secretar al C.C, al U.T.M. 
a felicitat călduros pe studenți — 
membri ai brigăzilor de muncă 
patriotică — urîndu-le noi ți mai 
mari succese.

Participanții Ia adunare și-au 
exprimat cu entuziasm dragostea 
și recunoștința față de partid ți 
guvern care le asigură condiții 
bune de viață ți de studiu, anga- 
jîndu-se că contribuie ți în viitor 
prin munca lor la măreața operă 
de construire a socialismului în 
patria noastră.

La Muzeul de Artă al R. P. Ro
mine a avut loc sîmbătă la amiază 
deschiderea expoziției retrospective 
a pictorului Ștefan Dimitrescu.

Pictorul Marius Bunescu, artist 
emerit, șeful Galeriei Naționale a 
Muzeului de Artă al R. P. Romi
ne. a vorbit despre opera pictoru
lui Ștefan Dimitrescu și a făcut 
o prezentare a expoziției.

Expoziția reunește lucrări din 
toate perioadele activității picto
rului Ștefan Dimitrescu din anul 
de debut ul acestuia în viața ar
tistică pînă la moartea sa in anul 
1933. Cele 121 de picturi și 67 lu
crări de grafică, provenind din co
lecția Muzeului de Artă al R. P. 
Romine, de la alte muzee din Ca
pitală și din țară, din numeroase 
colecții particulare, tratează o mul
titudine de subiecte, printre care, 
la loc de cinste, figurează o serie 
de compoziții din viața țărănimii 
și muncitorimii noastre, precum și 
peisaje din diferite regiuni ale fă- 
fii, îndeosebi priveliști dobrogene.

(Agerpres)

— Ce ne puteți spune în le
gătură cu dezvoltarea culturii 
sîeclei de zahăr în regiunea 
Stalin ?

— Insușindu-și critica făcută 
de plenara din noiembrie 1958 a 
C.C. al P.M.R., comitetul execu
tiv al sfatului popular regional 
a luat măsuri care să ducă la 
înlăturarea deficientelor care s-au 
manifestat. La regiune am or
ganizat o consfătuire la care au 
participat președinții din G A C. 
și întovărășiri agricole, tehnicieni 
și ingineri din agricultură, repre
zentanții fabricii de zahăr Bod 
președinții comitetelor executiv’ 
ale sfaturilor populare comunale 
și secretarii comitetelor comuna
le U.T.M. Cu acest prilej s-au 
dezbătut problemele specifice ale 
fiecărui raion privind dezvoltarea 
culturii sfeclei de zahăr și creș
terea considerabilă a producției.

Adunările de dări de seamă și 
alegeri din G.A.C. au pus și ele 
un accent deosebit pe lărgirea

suprafețelor cultivate cu 
de zahăr 
la hectar.

In anul 
a obținut 
sfeclă de 
die de peste 25.000 kg. la hectar.

sfeclă
și creșterea producției

trecut G.A.C. Hălchiu 
de pe 100 hectare cu 
zahăr o producție me-

de zahăr din Bod 3.750 tone sfe
clă de zahăr, pentru care va 
primi 1.575.000 Iei, 37.500 kg. za
hăr, 2.062 tone borhot și 1-125 
tone frunze și capete de sfeclă, 
pe care le va însiloza pentru a- 
nimale. Multe alte gospodării co
lective au răspuns cu entuziasm 
acestei chemări.

Am organizat și organizăm 
consfătuiri în gospodăriile colec
tive, pe brigăzi și echipe, în în
tovărășirile agricole și cu culti
vatorii individuali de sfeclă de 
zahăr. Cu acest prilej populari-

identificate peste 10.000 hectare 
iar pe 5.900 dintre ele s-a trans
portat 150.000 tone gunoi de 
grajd.

— Ce concluzii impune ex
periența dumneavoastră de a- 
nul trecut ?

De vorbă cu tov. AL. CÎRDAN,
= vke-președinte al comitetului executiv 

al Sfatului popular regional Stalin

ceea ce i-a adus un venit în bani 
de 1.000.000 lei peste 23 500 kg 
zahăr etc. Cu prilejul consfătuirii 
raionale, gospodăria colectivă din 
Hălchiu a chemat la întrecere 
toate celelalte gospodării colecti
ve din raion, propunîndu-și să 
cultive cu sfeclă de zahăr supra
fața de 160 ha., să obțină o pro
ducție medie de cel puțin 25.000 
kg. la hectar, să livreze fabricii

e

zăm avantajele mari pe care le 
aduce cultivarea sfeclei de zahăr, 
propagînd și metodele de crește
re a producției la hectar. Sfatul 
popular regional a dat indicații 
ca odată cu contractarea să se 
identifice și terenurile cele mai 
corespunzătoare pentru cultura 
sfeclei de zahăr. Pînă la 7 fe
bruarie au fost contractate 11.015 
hectare. Dintre acestea, au fost

— Anul trecut în regiunea Sta
lin s-au cultivat 7.083 hectare de 
sfeclă de zahăr, obținîndu-se o 
producție medie de 11.800 kg. la 
hectar. Această producție medie 
scăzută nu e cu nimic scuzabilă. 
Avem pămînt bun, roditor, care 
lucrat în condiții agrotehnice a- 
vansate poate da o producție 
foarte bună. Exemple avem des
tule. Producția medie nesatisfă- 
cățoare de anul trecut se explică 
prin densitatea scăzută a plante
lor la m.p.. prin neîngrășarea te
renurilor etc. De asemenea, co
mitetul executiv al sfatului popu
lar regional și personalul tehnic 
nu au popularizat suficient im
portanta acestei culturi și avan
tajele mari pe care le oferă cul
tivatorilor.

C. SLAVIC

(Continuare bl paf. 3-a)

L. LUSTIG

Elevii participă 
la construirea 
propriei lor școli

Minerul Mihai Hruscă și ajutorul de miner Grigore Ardeleanu 
de Ia întreprinderea minieră din Vatra Dornei, regiunea Suceava, 
sînt fruntași în producție. Zilnic ei depășesc norma cu 20—22 la 
sută.

în fotografie: iată-i în plină activitate pentru a da patriei cit 
mai mult mangan.

In ultimii ani numărul elevilor 
școlilor medii din Fetești, regiunea 
Constanța a crescut simțitor. Deși 
in oraș există două școli, totuși 
spațiul a devenit insuficient pen
tru buna desfășurare a invățămin- 
tului. De aceea comitetul regional 
de partid și Sfatul popular regio
nal au hotărit construirea unui al 
treilea local de școală la Fetești.

Elevii școlilor medii din oraș au 
primit cu mare bucurie această 
hotărîre. Mobilizați de organiza
țiile U.T.M., ei au constituit bri
găzi de muncă patriotică pentru 
a sprijini construirea noii școli.

Brigăzile de muncă patriotică da 
la școala medie Fetești gară con
stituite pe clase, avind in mijlo
cul lor și pe proțesori s-au luat la 
întrecere. Elevii din clasele supe
rioare, cărau materialul lemnos și 
pietrișul cu căruțele, alții pregă
teau cimentul și-l aduceau mește
rilor. Cei din clasa a Vlll-a au că
rat scindurile necesare pentru 
cofraj. Elevii sini hotăriți să-și în
deplinească angajamentul de a con
tribui la construcția școlii prin 
muncă voluntară astfel ca ea să fie 
dată in folosință pînă în luna iunie 
in așa fel ca cei din ultima clasă 
să-și treacă examenele de maturi
tate în noua

Foto: AGERPRES

(Material 
concursului 
luntari).

clădire.
ANA RUSU 

elevă
primit în cadrul 

corespondenților v>



Cu George Georgescu despre
Prestigiul international 

al muzicii rominești
Am așteptat cu 

dare convorbirea 
promis-o maestrul 
gescu. Doar cu cîteva zile în ur
mă, la orele tîrzii ale nopții, de 
la sute de kilometri depărtare 
ne-®u sosit — pe drumul invizibil 
al teleimprimatorului — vești 
despre marele succes pe care di
rijorul romîn l-.a repurtat la Ro
ma și Praga. Acum — înfrîngînd 
rețineri dictate de modestia mu
zicianului — aveam să stăm de 
vorbă pe această temă cu maes
trul George Georgescu. Biroul

firească nerăb- 
pe care ne a 
George Geor-

— Prestigiul de care se bucu
ră muzica Tomînească peste gra
niță este din ce în ce mai afir
mat. Aceasta se datorește atît va
lorii incontestabile a unora dintre 
creațiile compozitorilor, cît și 
prezenței din ce în ce mai sus
ținute a interprefiior noștri în 
marile centre de cultură de pe 
glob. Numele unui George Enes- 
cu și, alături de el, ale altor mu
zicieni romîni de valoare ca Dinu 
Lipatti, Stan Golestan și alții le 
găsești prezente în memoria ori
cărui meloman din Europa și

noaștem ce au scris în general 
cronicile muzicale...

— Am cîteva extra-se din cro
nicile despre primul concert de 
la Roma. După cel de-al doilea 
am plecat, imediat la Praga, iar 
din capitala cehoslovacă am ple
cat, de asemenea, numaidecît 
spre țară. înainte de apariția co
mentariilor presei. Iată însă ce a 
scris presa ’italiană... Dar — o 
paranteză — înainte de a răsfoi 
ziarele vreau să exprim un sincer 
cuvînt de mulțumire membrilor 
celor trei orchestre cu care am 

lucrat pentru 
dragostea 
care m-au 
mit.

Ca epilog 
convorbirea 
maestrul Geor
ge Georgescu 
parcurgem 
trasele din 
sa italiană, 
mărci în 
giile adresate 
dirijorului ro
mîn o unanimi
tate de opinii pe 
care critica 
zicală o 
lizează în 
neral foarte 
Cităm:
* „GIORNALE 

DlTALIA^i 
„Gestul său so
bru, dar vibrant, 
precis și excesiv 
de muzical a- 
parține celei mai 
pure tradiții 

său de a dirija.

jScsga’e wecrti

COPH.I
JI N I LU LU I

ex- 
pre- 
Re- 
elo-

mu
rea- 
ge- 
rar.

său de la Filarmonica de stat 
„George Enescu" creează o am
bianță plăcută discuției.

— Știm că nu sînt decît puține 
zile de cînd v-ați reîntors în pa
trie după întilnirile — încununate 
de deplin succes — cu publicul 
italian și cehoslovac...

— Intr-adevăr, am revăzut două 
cetăți de veche cultură și tradiție 
artistică a Europei — capitalele 
Italiei și Cehoslovaciei, orașe 
peste care au trecut secole de 
cultură, cu atîtea trăsături co
mune ale civilizației și totuși atit 
de deosebite. Concertele mele eu 
fost primite cu multă căldură și 
de publicul italian, și de cel 
cehoslovac. Și unuia, și celuilalt 
îi port recunoștință pentru buna 
primire ce mi au făcut-o.

— Ar fi interesante cîteva a- 
mănunte despre programul con
certelor...

— La Roma am dirijat două 
concerte: cel dinții cu orchestra 
Santa Cecilia, avînd în program 
Rapsodia Il-a de Enescu, Simfo
nia a IV-a de Schumann și poe
mul simfonic „O viață de erou" 
de Richard Strauss; într-al doi
lea am dirijat Simfonia Il-a de 
Haciaturian și „Ucenicul vrăji
tor" de Paul Dukas cu orchestra 
Radiodifuziunii italiene. Acest din 
urmă concert a fost radiodifuzat 
și televizat. La Praga, ca muzică 
romînească am pus Toccata dr 
Si.vestri, piesă care s-a bucurat 
de un succes cu totul deosebit.

— Maestre, turneele dv. în 
străinătate v-au permis un con
tact larg atît cu cercuri muzica
le, cit și cu publicul din diferite 
țări. Probabil că în acest fel ați 
putut acumula o serie de impre
sii despre prestigiul muzicii ro- 
mînești peste hotare...

numai din Europa. Gri
ja noastră, a celor ce purtăm 
lumina creațiilor muzicalq romî- 
nești, este aceea de a populariza 
și opera altor creatori romîni de 
aceeași valoare, care n-au izbutit 
încă să aibă aceeași circulație. 
Sprijinul de care ne bucurăm a- 
cum noi muzicienii din partea 
statului și a conducerii sale e 
fără de precedent. Pe lingă noi 
cei ce ne bucurăm de o reputație 
mai veche, forțe noi de incon
testabilă valoare — cîntăreți, in
strumentiști, șefi de orchestră — 
poartă fără întrerupere prețiosul 
mesaj al creației muzicale univer
sale, dar și a celei rominești, 
peste graniță. Cele mai autentice 
valori — șefi de orchestră ca 
Constantin Si.vestri, și tînărul 
meu confrate Mircea Basarab, al 
cărui prețios dar se face din zi 
în zi mai cunoscut, instrumen
tiști ca Valentin Gheorghiu Ion 
Voicu, Radu Aldulescu, Vladimir 
Orlov, Mîndru Katz, Mihai Con- 
stantinescu și alții, sporesc pres
tigiul internațional al muzicii ro- 
mînești.

— îmi permit să revin la tur
neul dv. din italia și Cehoslova
cia. Cîteva ecouri din presă ne-.au 
parvenit. Ar fi interesant să cu-

muzicale. Felul 
mai bine zis de a capta forța și 
timbrele orchestrei, înseamnă o 
superioară, o nobilă și deplină 
artă de interpretare".

-k „UNITA*: „Georgescu a insu
flat muzicii ritm și căldură ce 
pulsau într-un suflu continuu, 
plin, profund și viguros".

„IL GLOBO" : ,iAcest dirijor 
aparține celei mai alese categorii 
de interpreți din vechea și marea 
școală ; un muzician de adîncă 
sensibilitate, de pregătire serioasă, 
cu suflet deschis și afabil. Un ro
mantic în sensul cel rnai înalt al 
cuvântului, Georgescu ne-a călăuzit 
ca un poet adevărat în lumea de 
vis a lui Schumann și Strauss".

-X „IL PAESEU : „Prezența la 
Roma a lui George Georgescu pe 
podiumul orchestrei Santa Cecilia 
este un eveniment de relief. 
Georgescu reînvie tradiția marilor 
dirijori de muzică simfonică66.

închei fugara lectură cu senti
mentul înregistrării unor mărtu
rii ce exprimă limpede prețuirea 
de care se bucură peste hota-rele 
patriei arta muzicală romînească 
și neobositul ei mesager — maes
trul George Georgescu.

M. RAMURA

Luiza Crean
gă, pictoriță de-

una din cele mai 
bune muncitoare 
ale cooperativei.

<< coratoare la co- .
\\ operativa „Arta ?
>> lemnului* din 9
« Capitală, este »

Pe orizontul pur al Egiptului, 
pe coama melancolică a 
ogoarelor, pe drumurile de 

țară învăluite în țărînă clocoti
toare, aruneîndu-și umbra pe ape
le tulburi ale Nilului — se profi
lează o siluetă firavă, sculptată 
parcă în fildeș. E felahul, milenar 
simbol al Egiptului, delicat contur 
alb ce se pierde în zarea pustie pe 
legănătoarea corabie a deșertului. 
Gîrbov peregrin pe spinarea de 
copil a măgărușului, tot atît de 
tăcut, de răbdător și de pipernicit, 
împreună cu oare alcătuiește o u- 
nică efigie a tristeții.

Colonialismul a reușit să întâr
zie ascensiunea istoriei popoarelor 
subjugate cu cel puțin un mileniu. 
El nu-și poate hrăni trupul para
zitar decît direct din solul evului 
feudal. întârziat peste limitele 
sale istorice, feudalismul a devas
tat satul egiptean, viața felahilor, 
la fel ca o ciumă. Și prin caran
tina drastică instalată de colonia
liști la granițele acestei sărmane 
lumi, nici un sol al progresului 
n-a mai putut pătrunde.

Pe ulița satului Gezira din zona 
Kaliubia, aveam strania impresie 
că retrăiesc viața unei așezări 
omenești din îndepărtata societate 
primitivă. De-a lungul unicei ulițe, 
abia puțin mai largă decît un 
gang, se înșiră cocioabe de lut din 
care vîntul mătură vîrtejuri de ța
rină. De o parte, pe cîteva scin
dări, dorm oamenii. Alături sînt 
paie pentru animale. Felahul și a- 
nimalul său de muncă dorm la un 
loc, înfrățiți într un tragic des in.

La cîțiva pași de satul de lut, 
de locuințele îngropate în lut ale 
țăranilor și animalelor, se ascun
de, in răcoarea parfumată a coro
lelor de mangotieri, în umbra par
cului secular, silueta delicată a 
unui casihl. Ai în față imaginea 
plastică ă sălbaticului proces so
cial care adună de o parte ferici
rea și de alta mizeria. Prin ca
nale nevăzute, sîngele și sudoarea 
felahilor se transmiteau în caste
lul princiar metamorfozate în aur, 
în plăceri, in putere. Niciodată 
n-am văzut atit de aproape, de 
ostentativ asociate, cele două con
secințe ale exploatării. Aveam o- 
cazia să privesc cel mai expresiv 
monument al nedreptății.

Satul e încins, ca un lazaret de 
leproși, intr-un sinistru cordon de 
lut. Prințesei îi produceau dezgust 
fetele urîțite de foame și boli. Oa
menii nu se străduiau probabil în
deajuns să-și ascundă chipurile, cu 
toate că o lege feudală le interzi
cea să se lase văzuți de stăpîni. 
Ori de cite ori o zăreau pe prin
țesă ei trebuiau să se facă nevă- 
zuți, înainte ca ea să-i poată dis
tinge.

Pînă la urmă, îngrețoșată, prin
țesa a închis ermetic întreaga via
ță a felahilor, în interiorul zidu
lui de lut.

Din afară, din lume, nu mai 
pătrundeau în sat decît cîinii de la 
castel. Cîinii de vînătoare ai prin
țesei scăpați din lanț, care nu știau 
să deosebească vînatul din pădure,

Note de drum din Republica Arabâ Unită (I!)

de cel din sat, picioarele șacalilor, 
de cele ale felahilor. Și hăituiau 
deopotrivă și bietul vînat omenesc. 
Sjișiau trupurile neputincioase ale 
copiilor, picioarele betege ale bă- 
trinelor, se repezeau, dresați, la 
beregata oamenilor. Și nimeni nu 
se putea apăra. Nimeni nu putea 
pune mina măcar pe o piatră 
pentru a goni fiarele. Nimeni nu 
se putea feri de colții fioroși. 
Omul trebuia să se supună fiarei. 
Trebuia să închidă ochii și să se 
lase sfîșiat. Animalele erau inves 
tite prin lege cu rang nobiliar și 
nimeni nu le putea atinge. Ele tre
buiau respectate ca și stăpînii lor 
de viță regală. Prerogativele no- 
bleții fuseseră trecute și asupra 
dinilor. Și cel care ar fi îndrăz
nit să aducă cea mai mică știrbire 
acestui monstruos rang canin, ar fi 
fost, după lege, ucis pe loc îm
preună cu întreaga sa familie.

Intr-un alt sat egiptean, „El Sa- 
kaja“, eram oaspeții unei familii 
înstărite. Erau singurii țărani, din 
cîți văzusem, cu pielea palmelor 
subțire, nebătătorită. Prin apro
piere se afla însă și un felah bă-

Instalat bine ge
neralul De Gaul
le pe scaunul de 
președinte 
Franței și 
dintre cele 
mari scandaluri 
financiare și po
litice a ieșit la 
iveală, mareînd 
astfel debutul ce
lei de a V-a Re
publici în Fran- . 
ța, cea a milita- 
riștilor și ultra- 
reacționarilor. De 
cîteva săptămîni 
opinia publică din 
lumea întreagă urmărește cu viu 
interes dezvăluirile senzaționale 
ale presei asupra scandalului cu
noscut acum sub denumirea de 
„afacerea Lacaze".

Putreziciunea oligarhiei finan
ciare franceze, ai cărei exponenți 
sînt personalitățile politice de 
frunte ale partidului gaullist, 
U.N.R., cele care înaintea refe
rendumului de anul trecut pre
zentau viitorul regim ca o Re
publică „curată și dură", a ieșit 
din nou — pentru a cita oară ?
— la suprafață, dovedind des
compunerea lumii burgheze, mo
ravurile ei putrede.

In ,.afacerea Lacaze" sînt în 
joc mari interese financiare. In 
primul rînd este vorba de zecile 
de miliarde ale minelor de plumb 
și zinc Zelidja situate în Maroc, 
fără a uita acțiunile de bursă 
care poartă același titlu. La ele 
se adaugă miliardele rămase în 
posesia d-nei Domenica Walter
— văduva lui Guillaume și, mai 
tirziu, a proprietarului minelor 
Zelidja, Jean Valter — de pe ur
ma criticului de artă și vînzăto- 
rului de tablouri Guillaume. Pe 
de altă parte sînt în joc mi
liardele ultrareacționarilor din 
U.S.R.A.F. (Uniunea de salut și 
reînoire a Algeriei franceze) a 
lui Souste'le. în prezent integra
tă la partidul gaullist U.N.R.

al 
unul 
mai

AFACEREA LACAZE"
O MĂRTURIE

a descompunerii burgheze
Franța și din Nu trebuie uitate nici interesele 

fabricantului de avioane Marcel 
Dassault, proprietarul ziarelor 
reacționare „Paris Presse", „L’Ec- 
ho d’Alger" și al hebdomadaru
lui „Jours de France", care au 
jucat un rol de prima mină în 
aducerea lui de Gaulle ia putere.

Protagoniștii 
„afacerii Lacaze"

O listă lungă cu persoane , 
personalități recrutate din toate 
păturile sociale, cu fruntașii poli
tici gaulliști, mari financiari, ge
nerali și agenți ai poliției secre
te, ziariști și o prostituată. In 
„afacerea Lacaze" sînt implicați 
fratele d-nei Walter, Jean Laca
ze, administrator al minelor Ze
lidja, d-rul Lacour, „prietenul și 
confidentul" Domenicăi, Camille 
Rayon, zis „arhiducele", agent se
cret al S.D.E.C.E. (Serviciul de 
Documentare, Spionaj și Contra
spionaj) complotist la Î3 mai 
1958,— data venirii la putere a lui 
De Gaulle — în prezent responsa
bil al U.N.R. pentru Sud-Estul 
Franței, Jean-Paul Guillaume, 
zis „Polo", fiul adoptiv al d-nei 
Walter, generalul Guillain de

Și

Benouville, directorul hebdoma
darului „Jours de France", complo
tist la 13 mai și deputat U.N.R., 
generalul Massu, bestialul co
mandant al trupelor de parașu- 
tiști francezi din Algeria și o fată 
de 22 de ani, Maite Godeneche, 
a cărei meserie „caii girl", la 
modă în occident, este cea a unei 
prostituate care răspunde în 
urma unei invitații prin telefon.

Istoricul unei crime 
nereușite...

Scandalul a izbucnit odată cu 
revelațiile făcute de Maite Gode
neche în fața poliției că ar fi pri
mit din partea lui Jean Lacaze, 
fratele Domenicăi Walter, o sumă 
de mai multe milioane de franci 
pentru a depune o plîngere de 
proxenetism împotriva . prietenu
lui ei", Jean-Paul Guillaume, 
fiul adoptiv al d-nei Walter. Mo
tivul ? A obține condamnarea lui 
„Polo" pentru ca în felul acesta, 
actul de înfiere să poată fi anu
lat și moștenirea de miliarde să 
rămină în mîinile familiei Dome
nicăi. Cîteva zile mai tirziu. po
liția află că același Jean-Paul 
Guillaume a fost obiectul unei 
tentative de asasinat, nereușite.

Lg origina aces
tei afaceri se află 

■ un alt „intim" al 
d-nei Walter, 
doctorul Lacour, 
care a oferit si 
plătit 15.000.000 
franci lui Rayon, 
zis „arhiducele" 
pentru a-1 supri
ma pe „Polo". 
D-rul Lacour a 
fost prezentat lui 
Rayon de ad
junctul genera
lului Benouville, 
un oarecare Ma- 
rtscas. Lucrurile 

însă aici. In do-nu se opresc
rința de a-1 suprima într-un chip 
cît mai „curat" pe Polo, tot fa
milia Domenicăi Walter a inter
venit și pe lingă generalul Mas
su, pentru a-1 trimite pe tînărul 
locotenent de parașutiști în lup
tele împotriva patrioților alge
rieni. Dar nu s-a găsit nici un 
glonte care să pună capăt vieții 
acestuia.

Cercurile politice burgheze din 
Franța se străduiesc să mușama- 
lizeze afecerea Lacaze prin toate 
mijloacele. Lupta pentru o moș
tenire este urmată acum de lup
ta între diferitele grupări ale 
colonialiștilor francezi. Putrezi
ciunea care a ieșit acum la ivea- | 
lă este însăși putreziciunea socie
tății capitaliste, a marii burghezii 
care știe să-și aservească poliția, 
agenții secreți, militarii și poli
ticienii pentru a-și atinge scopu
rile. „Afacerea Lacaze" este un 
exemplu al descompunerii morale 
a burgheziei,
tă definitiv de istorie.
rent 
ze“. 
care 
bill,

clasă condamna- 
Indife- 

de epilogul „afacerii Laca- 
de vinovății și vinovățiile pe 
justiția burgheză le va sta 
faptele demască cu vigoare

descompusa societate burgheză.
I. RETEGAN

vizibilă preocupare pentru ame
liorarea — în limitele posibilului
— a vieții felahilor. La „Gezira", 
cooperativa — a cărei trăsătură ca
racteristică nu este tendința de so
cializare, fiecare continuînd să-și 
muncească pămîntul în mod indi
vidual — ajută pe felahi să constru
iască un sat nou. De asemenea, în 
schimbul unei taxe ajută pe felahi 
cu unelte, mașini agricole și vite 
de muncă. A fost deschisă o școală 
de un an pentru fiicele membrilor 
cooperativei.

La complexul social de la Kaha
— de tipul căruia guvernul și-a 
propus să construiască aproximativ 
250 în toată țara — spitalul, poli
clinica, școala și cursurile de pre
gătire agrozootehnică create recent, 
deservesc patru sate din jur. Aici 
începe lupta organizată, cu mij
loace și forțe moderne, împotriva 
vechilor și atotputernicilor duș
mani ai felahului : microbii, pro
miscuitatea. ignoranța.

lată primele semne de progres. 
Un stimulent pentru aspirațiile 
spre mai bine ale felahilor.

Swsfca’wtM pdvltc

într-o perioadă oarecare a anului. 
Ci zi și noapte, neîntrerupt, în 
tot decursul vieții sale chinuite. 
Am văzut groaznicul instrument 
de tortură care se numește „Zir". 
E format din două ulcioare mari, 
așezate unul deasupra celuilalt. 
Primul are forma unei pere cu 
coada in jos Apa zace în ulcior 
pînă cînd începe să se infiltreze 
în pereți și prin porii acestuia să 
mustească afară. Apoi încet, chi
nuitor de încet, se prelinge pînă 
în vîrful subțiat, unde se adună 
într-o picătură transparentă.

Aceasta e prima victorie. Ochii 
privesc dilatați, parcă dorind ei în
șiși s-o soarbă. Dar picătura ro
tundă, strălucitoare, nu și-a în
cheiat drumul. Ea se despride și 
cade, strivindu-se într un vas mic,

Din văzduh a supt-o uriașul bu
rete uscat și fierbinte. în pămîn
tul Egiptului, apa a rămas ca un 
diamant. Tot atît de rară, de fas
cinantă, de neprețuit.

Singurul izvor care întreține 
viața acestui popor însetat e Ni
lul, odinioară însuși dumnezeul 
egiptenilor. Uriașă arteră deschisă, 
oare țîșnește din pieptul pămîntu
lui pentru a stinge jarul din j. iep- 
tul oamenilor. El astâmpără și foa
mea și setea felahului, întregul 
Egipt e îngrămădit de-a lungul 
Nilului. întreagă această regiune 
e brăzdată de sute de canale prin 
care felahii trag șuvoaie din trupul 
generos. I-am văzut udîndu și. 
goarele. Unii învîrtesc cu mina 
înlocuind munca animalelor 
povară — rudimentare rîșnițe 
lemn care împing anevoie subțiri abia vizibil perforat. Un nou drum, 
șuvițe de apă. Alții udă pămîntul 
cu o singură găleată, apleeîndu-se 
de sute, de mii de ori, pînă la 
complecta epuizare, pînă la pier
derea ultimului strop de putere. 
O, cel puțin dacă plinea ciștigată 
astfel, ar putea înlocui vlaga zvîi- 
lită de felah în pămînt, odată cu

o-

de
de.

Zidul de lut
trîn, dintre aceia care munceau în 
dijmă pământurile gazdei. L-am in
vitat pe băirînul El Baguri să se 
așeze pe un scaun. Avea chipul în- 
cremenit, parcă acoperit de o mas
că de lut, obrazul lui avea parcă 
culoarea pământului cu care se 
va amesteca în curînd pentru 
totdeauna. Un zîmbet fugar de co
pil i-a schimonosit fața și instinc
tiv s-a îndepărtat de scatinul cu 
care îl îmbiam. Credea că e o 
batjocoră. Am insistat, dar acea
sta a început să’l înfricoșeze. TU- 
maciul m-a lămurit că pentru pri
ma oară în viața lui, bătrînul era 
poftit să stea pe scaun în fața 
stăpinilor.

L-am așezat pe scaun cu forța. 
A stat cîteva minute apoi s a ri- 
dicat ca ars. Era împins de un 
resort ancestral, de cei șaptezeci 
de ani de umilință, de resemnare, 
de renunțare la drepturile sale de 
om, de uitare a legilor omeniei. 
De resortul sutelor de ani, în care 
lungul șir al strămoșilor săi înce
tase de a-i mai transmite conștiin
ța valorii de sine.

Cînd i-am întins mâna pentru a 
ne despărți, s-a aplecat s-o sărute. 
M-a cuprins, pentru societatea 
care schimonosise astfel ființa bă- 
trînului felah, o rușine, o amără
ciune și o indignare fără margini. 
Am cerut tâlmaciului să-i spună 
că în țara mea oamenii — 
tat dreptul să stea pe 
fața oricui, că nimănui 
permis să batjocorească 
că omul muncii este cea 
țioasă comoară a țării mele, 
uitam atent la ochii lui obosiți, în 
care de mult nu mai sclipise nici o 
lumină și nici o scânteie. Asculta 
pierdut, parcă o îndepărtată me
lodie de vis, un cîntec vrăjit. A 
plecat tăcut, mirat, ducînd poate 
în adîncul pieptului său o tulbu
rătoare rezonanță.

Dar cu toată această viață de 
iad, minunata flacără omenească a 
luminat și aici. Pasiunea pentru 
frumos s-a aprins și aici. în ini
ma omului, ale cărei adîncimi 
ne-au rămas încă aproape necu
noscute, a răsunat și aici, abia în- 
gînată, dar cu neputință de strivit, 
dulcea chemare a ariei. în toate 
casele felahilor, pe pereții de 
lut, 
văzut 
dar 
mul 
turi colorate. Figuri omenești, 
colorați, animale cu săbii, 
aceleași pe care le zugrăveau cu 
patru mii de ani în urmă și stră
moșii lor ce întemeiau pe valea 
Nilului prima civilizație. Dar cită 
căldură omenească, ce liniștitoare 
regăsire a etern inepuizabilei forțe 
omenești, aduceau ele în tragicul 
morman de ruine pămîntii.

strîmbi, măcinați, 
zugrăvite, naive, 

mișcătoare prin 
lor, o mulțime

au capa- 
scaun in 
nu-i este 
pe altul, 
mai pre- 

Mă

goi, am 
stângace, 
optimis- 

de pie
lei 

Poate

Din oceanul galben al 
tului african.

__

deșer-
| J tutui african, apa s-a scurs 

de mult, pînă la ultima pi
cătură. Prin miliarde de pori, a 
alunecat în adînc, în străfundu
rile îndepărtate ale pământului.

greu, trudnic, așteaptă micul strop 
de apă. El trebuie să străbată o- 
r if idile înguste printr-un îndelung 
efort și să reapară, renăscând in 
vechea-i formă, mai strălucitoare 
încă, dar încă și mai mică. Abia 
acum, eliberată, ea va cădea în 
ultimul ulcior, pe fundul căruia se 
adună unul după altul minunate 
boabe de mărgăritar.

Timpul zboară, minutele curg. 
Se adună ceasuri. Dar de pe fun
dul „zirului* încă nu se poate a- 
duna nimic. încă nu poți potoli 
setea copiilor. Trebuie să mai aș
tepte. Trebuie să mai rabde. Copiii 
trebuie să învețe prețul apei cu 
prețul unor chinuitoare suferințe.

laire cm*mah
e „Gezira" sufocată în cor

donul ei sanitar. Alături, 
Castelul primei mâtuși a ex- 

regelui Faruk, în care consiliul 
cooperativei „Reforma agrară" pri
mește acum în interese de muncă 
pe felahii cooperatori. Iar mai 
sus, dincolo de parc, un pilc de 
curmali în pîrg, cu moțurile în 
vînt, cu grele săculețe de fructe 
gata să se desprindă și să cadă, 
bufnind, pe pămînt.

Printre curmali sclipesc lumini
șuri și mari pete roșii. Ce se pe
trece printre curmali ? Mă uitam 
de jur-împrejur și mi se părea că 
întreaga pădurice privește cu ochii 
holbați. Case noi de felahi ! Case 
drepte, aliniate, cu linii și un
ghiuri regulate ! Cu cărămizi ega
le, șlefuite ! Cu orbite de ferestre 
largi, mușcînd lacom aerul ! Sînt 
patruzeci de case noi. Peste trei 
ani vor fi o sută. Vor fi un sat. 
Va fi Gezira renăscută, întinerită, 
transfigurată. De pe acum oamenii 
îi spun „Satul nou". Satul „Refor
ma agrară". Aici se va muta o 
parte dintre cei care au primit 
cite trei, patru fedani de pămînt 
după alungarea prințesei, după ex
proprierea marilor latifundiari. 
Felahii vor plăti treizeci de ani 
despăgubirea pământului. Vor plăti 
apoi mult timp prețul caselor noi. 
Aceasta desigur împovărează mult 
bugetul lor anemic. Dar orice pri
vațiune nu va mai putea atinge su
pliciul pe care l-au îndurat felahii 
în trecut. Și ce poate marca mai 
bine această primă dezrobire socia-

apa. Dar și pămîntul îi dă felahu
lui mai puțin decît îi cere.

Poate bea apă felahul pe sătu
rate, din Nil ?

Dar natura e deopotrivă darnică 
și crudă, bună și sălbatică. Uneori 
in parfumul cel mai suav stă as
cunsă otrava. Apele dătătoare de 
viață ale Nilului poartă in ele și 
germenele morții. Odată cu milul 
fertil, Nilul aduce și sămînța unor 
groaznice molime.

Un pumn de apă sorbită din Nil, 
atunci cînd ai ajuns la capătul 
răbdării, atunci cînd creerii încep 
să-ți fiarbă în arșiță, poate să fie 
fatală. Microbul trahomei nu iartă. 
Urmele sale pustiitoare se văd în 
orbitele goale ale atâtor felahi. 
Undeva, în Egipt, am aflat un lu
cru cutremurător. Ravagiile traho
mei au făcut necesară crearea unei 
fabrici de ochi artificiali. O fa
brică producătoare de reci les
pezi peste bezna adîncă din su
fletul felahilor.

Și aceasta nu este decît 
una din primejdiile care pîndesc 
în apele îmbietoare ale Nilului.

Felahii, femeile lor, duc apa în 
urcioare de pămînt, pe care le 
poartă uneori pe cap kilometri în
tregi, de la primul canal din apio- 
pierea satului. Dar în vasele pline
ei îi aduc în casele lor — unde lă a felahilor decît smulgerea din

Casele noi dintre curmali
copiii așteaptă apa cu buzele arse 
— și pe nevăzuții dușmani. înainte 
de a bea, trebuie să-i răpună. îna
inte de a uda gura copiilor, tre
buie să-i stârpească.

Dar cum ? Cu ce să lupte fe- 
lahul sărac, incult, total dezarmat, 
împotriva milioanelor de ființe 
nevăzute, viclene, tenace, atotpă- 
trunzătoare, care atentează la viața 
sa și a copiilor săi ?

Am fost martor în casa felahu- 
lui, la una dintre cele mai mari 
tragedii omenești. Fiecare strop de 
apă se naște în chinuri, în torturi, 
in duhoarea fierbinte, cînd trupul 
e o rufă stoarsă, cînd gîtlejul e 
uscat, cînd setea o resimți și în 
vinele în care sîngele parcă în
cepe să se evapore, felahul cu 
întreaga sa familie, cu puzderia 
sa de copii, își așteaptă apa de 
băut, picătură cu picătură.

Nu într-o noapte, accidental, nu

sufocantul zid de pămînt în care-i 
încătușase trecutul ? Decît acea
stă triumfătoare apariție a cără
mizilor roșii printre curmali ?

Desigur, acesta nu este un ta
blou frecvent în satul egiptean. 
Dar poartă în el atâta surprinză
toare noutate, incit nu poți să 
nu l reții. Chestiunea îmbunătățirii 
condițiilor de viață este încă o 
chestiune de perspectivă pentru 
felahi. Ceea ce am văzut era o 
primă consecință a primului pas 
care s-a făcut : lichidarea marii 
proprietăți funciare. Noile procese 
sociale care evoluiază în lumea 
satului egiptean poartă în ele noi 
contradicții. Mersul istoriei va re
zolva desigur problemele în spi
ritul cerințelor legilor obiective.

în prezent, însă, autoritățile Re
publicii Arabe Unite manifestă o

Stăteam în ușa cocioabei lui 
Taha Abdelati și a lui Ibra
him Husein el Hafir — fe

lahi din satul „Gezira6, și ascul
tam cu cea mai mare atenție răs
punsurile la interviul pe care-l 
luam, prin ei, poporului egiptean. 
Peste umăr, simțeam privirile bat* 
jocoritoare ale unui distins compa
nion yankeu. Ar fi ars probabil de 
dorința de a chicoti americănește, 
dar știa cît de lugubru ar fi su
nat aceasta în urechile felahilor. 
Se mulțumea să-și reverse întregu-i 
dispreț în priviri.

Apoi l-am pierdut din vedere. 
Taha Abdelati îmi explica tocmai 
o idee de cea mai mare impor
tanță politică. Pe lume, spunea el> 
sînt două grupe de oameni. în- 
tr-unul se află rușii, într-unul a* 
mericanii. Americanii vor să-i co- 

’ Ionizeze din nou pe arabi. Rușii 
vor să fie libertate. Abdelati măr
turisea că speră ca dumnezeu să 
intervină pentru rezolvarea situa
ției, dar dacă cu toate acestea 
dușmanii vor atenta din nou la li
bertatea arabilor, el nu va șovăi 
să alerge la arme.

Abdelati schița 
redu$ la elementele 
Interlocutorul meu 
dar în politică 
toare putere de pătrundere. Ajun
sese în modul cel mai simplu și 
mai direct, la miezul lucrurilor.

Ibrahim Husein era mai bătrîn. 
El vedea lucrurile și în perspecti
va istoriei. El îi cunoștea pe en
glezi din 1914, din ziua cînd pri
mii soldați ai Mujestății sale au 
pătruns în satul Gezira, și au să- 
vîrșit prima barbarie : incendierea 
moscheei. A doua zi, cu țeava puș
tilor în spate, feciorii felahilor au 
fost incorporați în așa numitele 
batalioane de băștinași. în acele 
revoltătoare batalioane care tre
buiau să asigure ca ardbii să fie 
împușcați de arabi. Care trebu
iau să creeze acel infam tip de 
trădător pe care-l simbolizează faL 
moșul Gunga Din — senzația fil
melor holywoodiene dinainte de 
război. Bătrînul Ibrahim a slujit 
sub acest murdar drapel imperial. 
Privindu-l, îți dai seama cît de 
greu ar putea el vorbi de o clipă 
fericită în lunga-i viață de priva
țiuni. Cu toate acestea, zilele cele 
mai negre din viața sa, în armata 
engleză le-<a petrecut. Acolo — în 
chiar blestematul cuib al dușma
nilor poporului său. Cu sufletul și 
sîngele otrăvite continuu de ură 
și de sete de răzbunare.

Ignoranța, obscurantismul, 
mîntarea necurmată pentru < 
de pline, veșnic nesigură, i 
atrofiat simțul de luptă al j 
lor arabi. Sămînța dorului < 
bertate și independență națională 
n-a pierit in conștiința lor. Stînd 
în fața acestor oameni atît de să
raci, ascultîndu-le povestea vieții 
atît de triste, înțelegi deîndată 
de ce destinele contemporane ale 
poporului arab afectează azi con
știința întregii omeniri. înțe
legi deîndată de unde <a țîșnit 
impresionantul curaj al acestui ^o- 
por, care a înfruntat pe cei mai 
fioroși briganzi ai vremurilor noa
stre.

Curajul disperării înzecește pu 
terile. Răjrnlește din străfunduri 
toate forț?le adormite. însuflețește 
și morții.

tabloul lumii, 
sale esențiale. 
era analfabet, 

dovedea o uimi-

, fră- 
bucata
nu au 
felahi- 
de li-
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I
ION BEBESEL - Băbeni, 
DUDE ALEXANDRU - Dră- 
gășani, OLTEANU SABIN — 
Oradea, TATARU VIOREL - 
Suceava, SORESCU VIRGIL 
— Timișoara.

La concursul organizat de 
ziarul „Scîntda tineretului" 
pot participa Cititori care do
resc să transmită în scris zia
rului vești interesante din în
treprinderea, satul, școala, 
facultatea sau instituția unde 
își desfășoară activitatea sau 
învață. Dînd vești din locul 
său de muncă, tînărul devine 
corespondent voluntar.

în anunțul publicat de zia
rul „Scînteia tineretului" în 
numerele 3006, 3014, 3015 și 
3016 din 11, 21, 22 și 23 ia
nuarie 1959 sînt cuprinse atît 
condițiile de participare la a- 
cest concurs, cît și tematica 
recomandată de redacție.

S. ALEXANDRU - Giul- 
văz—Timișoara.

Ca urmare a sezisării dumi- 
tale, comitetul executiv al 

y. sfatului popular comunal, a 
% supus adunării populare din 
>> comună un plan de reparare 
<< și întreținere a drumurilor. 
$$ Adunarea populară a votat 
>> suma de 2.000 lei pentru 
<< procurarea materialelor nece- 
\\ sare. Acum, organizația de 
>> bază U.T.M. are datoria pa
ct triotică de a mobiliza ute- 
M miștii și tinerii ca prin mun- 
>> că voluntară să sprijine a- 
<< ceasta acțiune. <
M AUREL STANEȘCU - Cra- 
>> Iova. ‘'.lOL
« Potrivit articolului 86 tși 87 
% din Codul Muncii, tinerii sub 
>> 14 ani nu pot fi angajați în 
<< cîmpul muncii. Tinerii între 
M 14—16 ani vor putea fi an- 
>> gajați numai cu consimțămîn- 
<< tul reprezentanților lor legali 
M și cu avizul medicului.
>> Durata timpului de lucru 
<< pentru tinerii între 14—16 ani 
M este stabilită prin lege la 6 
>> ore pe zi, fără ca prin aceasta 
<< să se aducă o scădere a sala- 
M riultri cuvenit pentru categoria 
>> în care au fost încadrați.
?? ION GHEORGHIȚA — 01- 

tenița — regiunea București.

Angajamentele echipei de 
tineret privind cultuTa sfeclei 
de zahăr din gospodăria agri
colă colectivă sînt frumoase.

Entuziasmul și elanul cu 
care tinerii colectiviști au în
ceput munca (căratul gunoiu
lui de grajd pe terenul res
pectiv, săparea canalelor pen
tru irigații) demonstrează 
convingător că echipa de tine
ret este hotărîtă să obțină 
producții mari la cultura sfe
clei de zahăr.

Este necesar, însă, ca para
lel cu lucrările practice pe 
care le efectuează, tinerii să 
se înarmeze și cu cunoștințe 
temeinice despre agrotehnica 
sfeclei de zahăr.

De aceea rugați pe ingine
rul agronom al gospodăriei 
agricole colective să țină în 
fața tinerilor colectiviști cîte- 
va lecții despre cultura sfeclei 
de zahăr.

MARIA DUMITRAȘ — Ba
cău.

Pentru dezvoltarea fermei de 
iepuri de casă pe caîe organi
zația U.T.M. din care faci 
parte și dumneata vrea s-o 
creeze vă ajung cele trei 
iepuroaice de prăsită pe care 
le aveți, ținînd seama de ma
rea prolificitate a iepurilor.

Producția iepurilor se ba
zează în special pe hrănire. 
De aceea îngrijind bine iepu- 
roaicele în gestație veți obține 
■pui viguroși și rezistenți.

Alimentația trebuie să fie 
bogată în special în materii 
proteice și minerale. O iepu- 
roaică în gestație de greutatea 
medie 3,5 kg. are nevoie de a- 
ceste cantități de alimente :

— grăunțe de cereale (55 
gr.) date alternativ cu fîn di
ferit •—■•■•••-■■ 
(500

(175 gr.) și furaj diferit 
gr.) sau
furaj verde (700 gr.) 
(5 gr.), tărîțe (40 gr.),turte

fîn bun (155 gr.j, făină de 
carne (5 gr.).

In ceea ce privește adă
postul potrivit, femelele de 
prăsită în perioada de fătare 
și alăptare se țin numai în 
cuști individuale pentru că în 
acest fel se poate reglementa 
reproducție.

Adunări închinate aniversării 
eroicelor lupte revoluționare 

din februarie 1933
Aniversarea a 26 de ani de la 

eroicele lupte revoluționare din fe
bruarie 1933 ale ceferiștilor și pe- 

A troliștilor, desfășurate sub condu
cerea Partidului Comunist din Ro
mania, este sărbătorită de toți oa
menii muncii din țara noastră. In 
întreprinderi și instituții au loc in 
aceste zile adunări închinate ani
versării acestui eveniment de deo
sebită însemnătate din istoria miș
cării muncitorești din țara noastră 
și a poporului nostru.

In prezența a sute de metalur- 
giști de la uzinele „Vasile Roaită“ 
din Capitală, tov. Andrei Popa, 
locțiitor al secretarului comitetu
lui de partid al întreprinderii, a 
evocat evenimentele petrecute în 
urmă cu 26 de ani, cînd ceferiștii 
de la Grivița, conduși de partid, 
s-au ridicat la luptă hotărîtă îm
potriva regimului asupritor bur- 
ghezo-moșieresc, pentru libertate 
și un trai mai bun, pentru pace 
și socialism.

Vorbitorul a arătat că anul a- 
cesta aniversarea lui 16 Februarie 
are loc sub semnul mărețelor pers-

pective pe care le deschid dezvol
tării economiei țării prevederile 
Plenarei C.C. al P.M.R. din no
iembrie 1958, pentru a căror 
făptuire muncește cu entuziasm 
tregul nostru popor muncitor.

-k
Tot în Capitală, la țesătoriile ce 

poartă numele eroului clasei mun
citoare Ilie Pintilie, fruntaș al lup
telor duse ■ de ceferiștii ieșeni în 
februarie 1933, textiliștii s-au în
trunit sîmbătă la amiază pentru a 
aniversa eroicele evenimente revo
luționare de acum 26 de ani.

împlinirea a 26 de ani de la lup
tele din februarie 1933 îi găsește 
pe muncitorii textiliști de la țesă
toriile „Ilie Pintilie" in plină în
trecere pentru îndeplinirea și de
pășirea tuturor sarcinilor de plan. 
Prin aplicarea unor măsuri com
plexe tehnico-organizatorice, ei au 
reușit in ultimul timp să sporească 
cu 30 la sută randamentul războa
ielor de țesut și să depășească pla
nurile de producție chiar de la în
ceputul anului.

în- 
în-

(Agerpres)

In măsura înaintării pe drumul agriculturii socialiste, nivelul de trai al țărănimii noastre 
muncitoare crește tot mai mult.

Și țăranii întovărășiți din comuna Bragadiru, regiunea Bucu rești au o viață din ce în ce mai 
îmbelșugată, mai bună. Iată-i cumpărînd de la cooperativa din comună aparate de radio, bici
clete, aragazuri.

Cum să ne apărăm
De peste 2 șăptămîni, bîntuie 

gripa — una din bolile infecțioa- 
se — care se răspîndește cu măre 
repeziciune și în proporție de 
masă.

Apărută în plină iarnă, acea
stă epidemie are un caracter mai 
sever, datorită influenței negative 
pe care o are frigul asupra apă
rării mucoaselor și a rezistenței 
organismului.

Gripa începe cu o febră mare, 
frisoane, dureri de cap, dureri 
musculare foarte puternice, o sta
re foarte mare de oboseală. Ace
ste semne generale pot fi însoțite 
de fenomene catarale ale căilor 
respiratorii, care uneori se pot în
tinde foarte repede pînă la plă- 
mînî, dînd pneumonii etc.

In această perioadă de epide
mie, gripa trebuie să fie tratată 
de medic, care este singurul 
care-și poate da seama 
vorba de o gripă simplă 
plicată.

Boala se răspîndește 
prin strănut sau tușea 
lui, ale cărui secreții conțin agen
tul gripei — un virus care poate 
fi de mai multe tipuri.

Cei mai important lucru, în ca
zul acestei boli infecțioase și 
foarte contagioase, este ca bolna
vul de gripă să fie imediat izo
lat. Capiii și bătrînii trebuie 
feriți cu mai multă grijă pentru 
că ei fac deobicei complicații 
grave.

Atunci cînd este vorba chiar de 
o gripă simplă, ea trebuie tratată 
în casă „la gura sobei", adică în 
repaus complect la pat și la căl
dură optimă.

Temperatura unei gripe simple 
ține 3—5 zile ; dacă durează mai 
mult, atunci înseamnă că a apă
rut o complicație, care necesită

--------------- OOO----------------

MÂȚII
lei Cluj a Academiei R.P. Romîne, 
și ing. Marin Năstase.

Duminică 15 februarie, la ora 
11 dimineața, va avea loc la Li
brăria Academiei R.P. Romîne, din 
Calea Victoriei nr. 27, deschiderea 
festivă a „Decadei Cărții Acade
miei R.P. Romîne". (Agerpres)

DE GRIPĂ
tratament în spital. Regimul ali
mentar trebuie să fie consistent, 
hrănitor, bogat în vitamine. Ast
fel se va da pe timpul febrei cît 
mai multe lichide : ceai dulce cu 
lămîie, lapte, siropuri, iimonăzi,

SFATUL
MEDICULUI

C. C. A. din nou 
victorioasă 

în R. P. Chineză

dacă e 
sau com-

deobicei 
bolnavu-

sucuri de fructe, iar după aceea 
brînză de vaci, supe de legume, 
zarzavaturi, fructe.

Subliniem ca o mențiune spe
cială indicația să nu șe foloseas
că antibiotice (sulfamidă, penici
lină, streptomicină etc.) fără avi
zul medicului. Pe de o parte ele 
n-au nici o acțiune asupra viru
sului gripei și pot da rezistență 
pentru cazul cînd s-ar ivi compli
cații.

Pentru a împiedica răspîndirea 
gripei, atît omul sănătos cît și cel 
bolnav trebuie să ia unele măsuri:

Omul sănătos să evite aglomera
țiile de orice fel să nu se obo
sească, să mănince și să doarmă 
regulat. Să evite pe cei care stră
nută sau tușesc, să aerisească 
odaia de locuit, atelierul sau biroul 
unde lucrează de mai multe ori pe 
zi.

Omul bolnav să fie imediat izo
lat de cei din jurul lui. Cînd stră
nută sau tușește, să ție batista la 
gură, să nu se apropie de topii 
să-i sărute sau să-i mînglie, pînă 
nu se însănătoșește complect (în 
med’e o săptămînă).

Obiectele folosite de bolnav — 
batistă, prosop, veselă etc. să fie 
dezinfectate prin fierbere. Odaia în 
care a stat bolnavul, după însă
nătoșire, să fie bine aerisită, po- 
deua să fie spălată cu apă fier
binte și leșie, iar parchetul spălat 
cu benzină.

In timpul epidemiei copiii tre
buie feriți de aglomerații, 
de contacte cu adulți sau 
alți copii bolnavi. Trebuie să avem 
grijă în această perioadă pentru 
ca copiii să mănince la ore regu
late, să doarmă suficient.

Populația Capitalei trebuie 
cunoască că secția sanitară a 
tului Popular ai Capitalei a
măsuri importante pentru a veni 
în ajutorul bolnavilor de gripă. 
Astfel circumscripțiile sanitare au 
personal medico-sanitar dublat și 
satisfac toate chemările la domici
liu, iar noaptea serviciul de salva
re are destui medici pentru a sa
tisface chemările de noapte.

să 
Sfa- 
iuat

Dr. I. PASCAR1U

INFOR
Sîmbătă a .părăsit Capitala, ple- 

cînd spre Berlin, delegația Acade
miei R.P. Romîne caie va semna 
planul de colaborare științifică pe 
anul 1959 dintre Academia R. P. 
Romîna și Academia Germană de 
Științe.

Din delegație fac parte acad. 
Raluoa Ripan, pieșcdintele Filia-

Tradiții glorioase
ărbătorim împli
nirea a 26 de ani 
de la eroicele 
lupte revoluțio
nare din februa
rie 1933 — pagi
nă glorioasă în 

istoria mișcării 
țara noastră și a 

_____ ______ muncitor.
Marile lupte ale ceferiștilor șî 

petroliștilor din ferbruarie 1933, or
ganizate și conduse de Partidul 
Comunist Romîn, s-au desfășurat 
spre sfîrșitul marii crize economi
ce care a izbucnit în 1929 zgu
duind întregul sistem capitalist, 
înapoierea economică a țarii noas
tre, existența unor puternice ră
mășițe semifeudale, aservirea țării 
de către monopolurile imperialiste, 
îmbinarea crizei industriale cu 
criza agrară au făcut ca în Ro
mînia criza economică să provoa
ce suferințe din cele 
selor muncitoare și 
puternică ascuțire a 
de clasă, _

Indicele general

muncitorești din 
poporului nostru

mai mari ma
să ducă la o 
contradicțiilor

Indicele general al salariilor 
-căzuse în 1933 la 60 la sută față 

- A cel din anul 1929, impozitele 
creșteau, lefurile de mizerie erau 
și mai mult micșorate în urma re
ținerilor și amenzilor abuzive, ziua 
de lucru era de 10—14 ore, zilnic 
se anunța închiderea a noi între
prinderi. Numărul șomerilor cres
cuse de 5 ori.

Țărănimea "muncitoare, funcțio
narii de stat, învățătorii și profe
sorii, pensionarii, meseriașii erau 
de asemenea puternic loviți de 
criză...

Intensificarea exploatării mase
lor, sporirea jșomajului și mizeriei, 
duceau -la creșterea valului revo
luționar. ^Exponent al adevăratelor 
interese naționale ale poporului, 
Partidul Comunist s-a dovedit în 
acele grele împrejurări singura 
forță politică în stare să-și asume 
sarcina istorică de a organiza și 
conduce lupta maselor muncitoare 
pentru pîine, pace, libertate, pen
tru zădărnicirea planurilor impe
rialiste de subjugare totală a ță- 

/ rii și de transformare a ei într-un 
pap de pod al războiului antiso-

vie tic. Congresul al V-lea al 
P.C.R., Congres de însemnătate 
istorică în viața partidului, a apli
cat în mod creator la condițiile ță
rii noastre principiile universal 
valabile ale marxism-leniiiismului, 
trasînd sarcinile strategice ce stă
teau în fața partidului, subliniind 
necesitatea dezvoltării legăturilor 
cu masele, a întăririi rolului con
ducător al partidului în lupta re
voluționară a proletariatului. Apli
carea în viață a sarcinilor trasate 
de Congresul al V-lea al P.C-R. 
a dus la întărirea unității parti
dului, la dezvoltarea legăturilor 
sale cu detașamentele cele mai 
înaintate și mai combative ale 
clasei muncitoare din sectoare 
cheie ale economiei naționale — 
căile ferate, industria petroliferă— 
la realizarea frontului unic de jos 
împotriva și peste capul elemen
telor reformiste, în lupta pentru 
interesele vitale ale celor ce mun
cesc.!' De mare însemnătate pen
tru pregătirea luptelor din februa
rie 1933 a fost conferința pe țară 
a muncitorilor ceferiști ținută la 
București la 20 martie 1932, care 
a dezbătut, pe baza orientării date 
de Congresul al V-lea al P.C.R.— 
sarcinile ce reveneau ceferiștilor 
în lupta clasei muncitoare împo
triva ofensivei burgheziei. Confe
rința a ales Comitetul Central de 
acțiune pe țară al muncitorilor ce
feriști, avînd ca secretar pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. co
mitet care a îndeplinit sub îndru
marea directă a C.C. al P.C.R., 
rolul de stat major al luptelor cei- 
feriștilor.

ț Măsurilor guvernului burghezo- 
moșieresc, car.e, la începutul lui 
1933 pornise o nouă ofensivă îm
potriva intereselor celor ce mun
cesc, țclasa muncitoare le-a răs
puns cu un puternic val de grevei 
La 28 ianuarie, 31 ianuarie și % 
februarie au avut loc mari greve 
demonstrative ale muncitorilor, 
ceferiști din Capitală. La 2 fe
bruarie, pe baza îndrumărilor Co
mitetului de acțiune pe țară a ce
feriștilor, au intrat în grevă cefe
riștii din Iași și Galați. La 3 fe
bruarie au declarat grevă ceferiș-

tii din Pașcani, iar peste cîteva 
zile cei din Cluj. In același timp 
au intrat în lupta petroliștii din 
Valea Prahovei, crunt exploatați 
de trusturile imperialiste străine. 
Sub conducerea comuniștilor, mun
citorii petroliști de la ,,Astra Ro
mînă", „Orion", „Unirea", „Ro 
mîno-Americană" au declarat gre
vă, pornind apoi în demonstrații 
de stradă. Alături de marea masă 
a muncitorilor ceferiști și petro
liști tinerii lucrători și ucenici, 
mobilizați de U.T.C. — vlăstar și 
rezervă a P.C.R. — s-au ridicat 
cu hotărîre la luptă împotriva 
burgheziei.

Inspăimîntat de puternicul avînt 
de luptă al muncitorimii care pu
nea în primejdie însăși politica de 
exploatare, de înrobire a țării im
perialismului străin, guvernul bur- 
ghezo-moșieresc a deslănțuit un 
nou val de teroare începînd o ade
vărată vînătoare împotriva mun
citorilor revoluționari și în primul 
rînd a comuniștilor. Tovarășul

rele Grivița. Pentru că soldații 
din Regimentul 21 infanterie și 
din alte unități s-au solidarizat cu 
ceferiștii, guvernul a fost nevoit 
să înlocuiască aceste trupe cu jan
darmi. In dimineața zilei de 16 
februarie, pe la orele 6 dimineața, 
asasinii din slujba burghezo-mo- 
șierimii au pornit masacrul. Nu
meroși muncitori, printre care 
mulți tineri, au căzut răpuși de 
gloanțe și baionete pentru că au 
îndrăznit să lupte pentru dreptu
rile lor, pentru un trai mai bun, 
pentru libertate, demoerație și in
dependență națională. Represiunea 
sîngeroasă de la Grivița va ră- 
mîne pentru totdeauna un puter
nic, un necruțător act de acuzare 
la adresa regimului burghezo-mo- 
șieresc de tristă amintire.

Deși înăbușite în singe luptele 
muncitorești din februarie 1933 au 
exercitat o mare influență asupra 
desfășurării ulterioare a evenimen
telor. însemnătatea istorică a ma-

au

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Ministerului Invă- 
țămîntului al R. P. Chineza, în 
frunte cu Liu Tzi-tzai, ministru 
adjunct al Invățămîntului al R. P. 
Chineze, care ne-a vizitat țara.

In Gara de Nord, oaspeții
fost conduși de reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Invățămîn- 
tuluî și Culturii, Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea și de cadre didactice de 
la institutele de învățămînt supe
rior din Capitală. „

Au fost de față Ke Bo-nian. am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Consfăfuirea pe țară 
a cultivatorilor de orez

Sîmbătă au luat sfirșit lucrările 
consfătuirii pe țară a cultivatori
lor de orez.

Consfătuirea a scos în evidență 
existența condițiilor necesare spo
ririi în acest i 
și asigurării 
al populației 
internă.

Referatele 
țiile care au 
țit experiența 
i------' . ..
ducerea în cultură a orezăriilor 
vechi, în generalizarea metodelor 
agrotehnice înaintate. Consfătui
rea a subliniat totodată acțiunile 
întreprinse pînă acum și mai ales 
acele care urmează a fi întreprinse 
în continuare pentru extinderea 
culturii OTezului de la 17.000 ha. 
în 1958 Ia 30.000 ha. în anul a- 
cesta, precum și măsurile ce tre
buie aplicate pentru sporirea pro
ducției de orez la cel puțin 3000 
kg. la hectar.

Particjpanții -la consfătuire au 
subliniat necesitatea terminării în 
cel mai scurt timp a proiectării și 
amenajării noilor orezarii, a inten
sificării acțiunii de contractare a 
producției de orez din acest an 
ca și a lucrărilor ce urmează a fi 
efectuate de S.M.T.-uri.

(Agerpres)
——

an a recoltei de orez 
consumului creseînd 

numai din producția

prezentate și discu- 
avut loc au îmbogă- 

cultivatorilor în a- 
menajarea de noi orezarii, în rea-

Deschiderea expoziției 
de fotografii 

artistice
Asociația artiștilor fotografiAsociația artiștilor fotografi din 

R.P. Romină a organizat în sala 
Dalles o expoziție de fotografii ar
tistice.

Expoziția deschisă la Dalles cu
prinde 150 de lucrări semnate de 
51 dg artiști, unii cu o activitate 
mai îndelungată In această artă, 
alții, amatori. Lucrările expuse, 
selecționate din cele 3000 de foto
grafii prezentate redau imagini ale 
muncii din țara noastră, de pe șan
tiere, din uzine, de pe ogoare, ale 
vieții cotidiene, colțuri de natură.

(Agerpres)

ȘANHAI 14 (Agerpres). 
Agenția China Nouă transmite :

Echipa de fotbal C.C.A.-Bucu
rești a susținut vineri al treilea 
meci de la sosirea în R. P. Chi
neză, jucînd la Șanhai cu selecțio
nata orașului. In ciuda ploii care 
a căzut tot timpul jocului, peste 
20.000 de spectatori au urmărit 
meciul care a luat sfirșit cu scorul 
de 5-0 (5-0) în favoarea fotbaliș
tilor Tomîni.

Campionatul 
republican de hochei 

pe ghia|ă
Pe patinoarul artificial din par

cul ,,23 August" s-au desfășurat 
sîmbătă primele întâlniri din ca
drul returului campionatului re
publican de hochei pe gheață. Cu 
un rezultat surpriză a luat sfirșit 
meciul dintre echipele Progresul 
Gheorghieni și Știința Cluj. Ho- 
cheiștii din Gheorghieni au jucat 
foarte bine, repurtînd victoria cu 
scorul de 6-5 (1—0; 3—I; 2—i). 
Tînira echipă a clubului Voința 
Miercurea Ciuc a reușit să întreacă 
cu 3—1 (2—0; 1—1; 0—0) pe 
Recolta Miercurea Ciuc. în cel 
de-al treilea med al programului, 
campioana țării C.C.A. a dispus 
cu scorul de 3—1 (1—0; 2—0;
0—1) de Dinamo Tg. Mureș.

Astăzi jocurile continuă după 
următorul program: Știința Cluj— 
Dinamo Tg. Mureș (ora 10), Re
colta Miercurea Ciuc — Progre
sul Gheorghieni (ora 16) și 
C.C.A. — Voința Miercurea Ciuc 
(ora 18).

VOLEI
sala sporturilor de la Fio*în t

reasea au continuat sîmbătă jocu
rile din cadrul competiției inter
naționale de volei, dotată, cu 
„Cupa 16 Februarie". O frumoasă 
victorie a repurtat echipa femini
nă Combinatul Poligrafic (Bucu
rești) care a întrecut cu scorul de 
3—2 formația Locomotiva (R. Ce
hoslovacă ),

Iată alte rezultate înregistratei 
Rapid—Dinamo (fete ) 3—2; Rar 
pid—Dinamo (băieți) 3—2.

H ANDBAL IN 7
Campionatul republican fe

minin de handbal in 7 se încheie 
astăzi în sala sporturilor de la 
Ploreasca. Titlul de campioană pe 
acest an va fi disputat între echi
pele Olimpia București și Cetatea 
Bucur, Intilnirea va începe la ora 
19,30. In deschidere vor avea loc 
meciurile : Gloria Sighișoara-Clu- 
bul sportiv școlar Timișoara (pen
tru locurile 5-6) ; Constructorul 
Timișoara-Tractorul Orașul Stalin 
(pentru locurile 3-4).

(Agerpres)
OOO'

Cum poate sprijini tineretul 
Dezvoltarea culturii

sfeclei de zahăr
(Urmare din pag. l-a)

Anul acesta sîntem hotărîți să 
lichidăm lipsurile pe care le-am 
avut.

Suprafața cultivată cu sfeclă 
de zahăr va fi, anul acesta, de 
11.300 hectare. Producția medie 
pe regiune va fi la gospodăriile 
colective de cel puțin 21.000 kg. 
la hectar, iar la întovărășirile a- 
gricole de 
la hectar.

cel puțin 18.000 kg.

puteți spune în 
aportul pe care

ne
cu
trebuie să și-l aducă 
la înfăptuirea acestor

Ce 
legătură 
poate și 
tineretul 
sarcini ?

— Comitetele regional, raionale 
și orășenești U.T.M. au luat și 
ele măsuri. Intre altele, o iniția
tivă lăudabilă găsim, de pildă, 
în raionul Codlea. Organizațiile 
U.T.M. sub conducerea organiza
țiilor de partid și cu sprijinul

Proiectul cu motto „CITADELA CEFERIȘTILOR" (ansamblu și detaliu), 
de la Expoziția proiectelor

Roșie" din 1933.
numai două șăptămîni după in
staurarea dictaturii hitleriste în 
Germania, într-un moment cînd în 
întreaga Europă fascismul ocupa 
noi poziții pregătindu-se pentru 
cucerirea puterii, luptele proleta
riatului din Romînia au constituit 
prima mare acțiune importantă 
împotriva fascismului, stîrnind un 
puternic ecou în întreaga lume, 
însuflețind muncitorimea de pre
tutindeni în lupta împotriva fas
cismului și războiului.

Bătăliile de clasă din februarie 
1933 au arătat că proletariatul, în 
frunte cu avangarda sa comunis
tă, este singura' forță conducătoa-

pentru monumentul eroilor cele riști de la Atelierele „Grivița

26 de ani de la eroicele lupte revoluționare 
din februarie 1933

Gheorghe Gheorghiu-Dej și alți 
conducători ai luptelor muncito
rești au fost arestați. Dar, depar
te de a intimida muncitorimea, 
acest val de teroare a dus la o 
și mai mare întețire a luptei cla
sei muncitoare.

In dimineața zilei de 15 februa-* 
rie muncitorii de la Atelierele 
C.F.R. Grivița au încetat lucrul. 
Peste 7000 de ceferiști au ocupat 
curtea atelierelor. Sirena, mînuită 
de utecistul Vasile Roaită își tri
mitea chemarea în toate colțurile 
Bucureștiului, îndemnînd la luptă 
întreaga populație muncitorească. 
Mii de oameni ai muncii din Ca
pitală și țărani din satele înveci
nate au venit în fața atelierelor 
Grivița manifestîndu-și solidarita
tea cu greviștii-

înfricoșate, burghezia și moșieri- 
mea au recurs la teroare și asa
sinat. Unități militare înarmate 
cu mitraliere au înconjurat atelie-

rilor lupte ale ceferiștilor și petro
liștilor din februarie 1933 constă 
în aceea că ele au marcat o coti
tură adîncă în desfășurarea lupte
lor revoluționare din țara noastră, 
constituind o manifestare a voin
ței dîrze a clasei noastre munci
toare de a opri și respinge ofen
siva dezlănțuită de clasele exploa
tatoare împotriva nivelului de trai 
al celor ce muncesc, de a se opu
ne neînfricat fascizării țării. In 
ciuda terorii sîngeroase dezlănțui
te de regimul burghezo-njoșjeresc 
împotriva mișcării muncitorești și 
antifasciste, luptele din februarie 
1933 au zăgăzuit pentru un timp 
ascensiunea spre putere a fascis
mului, au dat o lovitură politicii de 
subjugare a țării de către mono
polurile străine și de împingere a 
Romîniei în războiul antisovietic. 
Evenimentele din februarie 1933 
au avut totodată o mare însemnă
tate internațională. Izbucnite la

re în stare, să conducă poporul la 
lupta pentru apărarea intereselor 
sale vitale, pentru răsturnarea- re
gimului burghezo-moșieresc, pen
tru făurirea unei vieți noi fără 
asuprire și exploatare.

Clasa muncitoare din țara noas
tră, în frunte cu partidul ei 
marxist-leninist călit în lupte grele 
și-a dovedit capacitatea de a uni 
în jurul ei toate forțele patriotice 
ale poporului în lupta pentru răs
turnarea stăpînirii burghezo-mo- 
șierești și asigurarea dezvoltării 
democratice a țării. Cauza pentru 
care a luptat clasa muncitoare în 
anii regimului burghezo-moșieresc, 
cauza pentru care s-au jertfit eroii 
luptelor de la Grivița a biruit în 
țara noastră. Poporul nostru, cu 
ajutorul Uniunii Sovietice, și-a cu
cerit sub conducerea partidului, o 
existență liberă și independentă 
luîndu-și . soarta în propriile-i 
mîiai,

Principala cucerire a oamenilor 
muncii din țara noastră constă în 
faptul că puterea politică aparține 
celor ce muncesc. Au fo6t alungați 
de la cîrma țării capitaliștii și mo
șierii care pentru interesele lor de 
jaf recurgeau în trecut la aseme
nea fărădelegi ca măcelul din fe
bruarie 1933. S-a schimbat radical 
situația în societate a clasei mun
citoare. Din clâ'să asuprită, ex
ploatată ea a devenit clasă domi
nantă în stat, stăpînă, laolaltă cu 
întregul popor, a principalelor 
mijloace de producție. Ea pășește 
în fruntea întregului popor, con- 
ducînd cu pricepere măreața operă 
de construire a societății socia
liste.

In timpurile orînduirii burghezo- 
moșierești, țara noastră se zba
tea în.tr-o situație economică din 
cele mai grele iar oamenii mun
cii sufereau în ghiarele fnizeriei. 
Astăzi, R.P. Romînă este o țară 
cu o economie puternică și înflori
toare. Marile realizări dobîndite 
pe calea industrializării socialiste, 
a dezvoltării agriculturii- pe dru
mul socialismului, formează baza 
sigură pentru avîntul neîntrerupt 
al întregii economii, pentru ridica
rea nivelului de trai al poporului.

Bucurîndu-se de condiții mereu 
mai bune de, viață, oamenii mun
cii din țara noastră, care au mîn- 
cat pîinea amară a anilor robiei 
capitalisto-moșierești, care au în
durat mizeria și suferințele exploa
tării, știu să prețuiască marile cu
ceriri dobîndite în anii puterii 
populare-

Eroismul revoluționar care a în
suflețit clasa muncitoare în lupta 
grea împotriva exploatatorilor, 
care a făcut-o să înfrunte cu piep
tul gol, în februarie 1933 baione-

tele și focul armelor, se dovedește 
mereu viu în eforturile pline de 
abnegație pentru dezvoltarea con
strucției socialiste, pentru înflori
rea patriei. Prin eforturile pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
prin lupta pentru consolidarea ne
încetată a puterii populare oame
nii muncii continuă în noile condi
ții istorice glorioasele tradiții de 
luptă ale clasei muncitoare.

In primele rînduri ale luptei 
pentru făurirea socialismului pă
șesc ceferiștii și petroliștii — de
tașamente încercate ale clasei 
noastre muncitoare — așa cum au 
fost și în anii de luptă împotriva 
regimului burghezo-inoșieresc. In- 
fruntînd cu abnegație și spirit de 
sacrificiu orice greutăți, muncitori
mea ceferistă și petrolistă a fost și 
este un sprijin de nădejde al parti
dului în lupta pentru dezvoltarea 
economică a țării noastre pe dru
mul socialismului, pentru întărirea 
puterii populare. împreună cu toți 
oamenii muncii, ceferiștii și petro
liștii au întîmpinat împlinirea a 
26 de ani de la eroicele lupte din 
februarie 1933 muncind avîntat 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de plenara din 26—28 noiem
brie a C.C. al P.M.R., pentru dez
voltarea mai impetuoasă a eco
nomiei noastre naționale.

Poporul și tineretul nostru mun
citor se mîndresc cu glorioasele 
tradiții de luptă ale clasei noastre 
muncitoare, cinstesc aceste tradiții 
manifestîndu-și hotărîrea de a 
dobîndi sub conducerea încercată 
a partidului noi victorii în lupta 
pentru făurirea socialismului.

M, ANDREI

comitetelor executive ale sfaturi* 
lor populare au .luat, din sarci
na de plan a raionului, 200 hec
tare cu sfeclă, pe care le va lu
cra tineretul. Pentru ca aceasta 
să se poată realiza, comitetul ra
ional U.T.M. a organizat la gos
podăria colectivă din Hărman. o 
adunare generală U.T.M., deschi
să la care au fost invitați toți 
secretarii organizațiilor U.T.M. 
din cele 16 gospodării colective 
ale raionului. Cu acest prilej, în
tre aceste organizații s-a încins o 
întrecere pasionantă. Lunar, orga- 
irizațiile U.T.M. din G.A.C., vor. 
organiza schimburi de experiență 
între echipele de tiheret care se 
specializează în cultura sfeclei 
de zahăr, pentru popularizarea 
experienței pozitive cîștigate. Pe 
regiune, tineretul din gospodării
le colective s-a angajat să culti
ve cu propriile forțe'500 hectare 
sfeclă de zahăr. Pe aceste tere
nuri vor fi transportate cîte cel 
puțin 20 tone gunoi de grajd la 
hectar, vor fi efectuate prașilele 
la timp, de calitate și de cîte ori 
va fi necesar.

Este nevoie, însă, ca sfaturile 
populare să sprijine acțiunea pa
triotică a tineretului, să foloseas. 
că inginerii și tehnicienii pentru 
a-i îndruma pe tineri. Gospodării
le colective e bine să îndrume 
brigadierii și membrii colectiviști 
vîrstnici fruntași pentru a-i spri
jini pe tineri în organizarea mun
cii, astfel ca ei să poată obține 
rezultatele pe care și le-au pro
pus. Pentru susținerea elanului 
tineresc, e bine ca tinerii care ob
țin rezultate deosebite să fie sti
mulați (prin excursii, materiale 
cultural-sportive etc.).

Vom ajuta ca tineretului să i 
se încredințeze loturi experimen
tale pe suprafețe mici, iar el să 
dovedească că se pot obține pro
ducții cu mult sporite, aplicînd 
în med diferențiat lucrările agro
tehnice. Aceasta va face ca tine
retul pe de o parte să-și ridice 
nivelul său profesional și să se 
specializeze în această cultură, 
iar pe de altă parte să caute și 
să găsească noi căi pentru creș
terea producției Ia hectar. Unele 
din aceste loturi vor fi irigate. 
In mod deosebit, pe aceste loturi 
va trebui să se aibă în atenție 
densitatea plantelor la m.p., în- 
grășarea terenului, arătura și în
treținerea culturii — aceasta fă- 
cîndu-se conform celor mai avan
sate metode agrotehnice.

Sîntem convinși că alături de 
toți oamenii muncii de pe ogoa
rele regiunii Stalin, tineretul își 
va aduce o contribuție prețioasă 
la creșterea producției de sfeclă 
de zahăr, la acoperirea din pro
ducția internă a cantității de 
zahăr necesară oamenilor muncii 
din țara noastră.

----ooOoo—

Prima zi — Patria, București 
Căi greșite — Republica, I. C. 
Frimu, Alex. Sahia, N. Băloescu ; 
Razia — V Alecsandri ; Viața nu 
iartă și comptectarea „7 arte" — 
Magheru, 13 Septembrie; Fata cu 
chitaia — C. David. Munca ; Cerul 
infernului — Lumina. Aurel Vlai- 
cu ; Misterul castelului părăsit — 
Central ; Alo?... ați greșit numă
rul! — Maxim Gorki, 8 Martie, B. 
Delavrancea, 30 Decembrie; Jert
fa supremă — Victoria ; Marinarul 
îndrăgostii — Gh. Doja, 1 Mai; 
Program de filme documentare Și 
și de desene animate — Timpuri 
Noi ; Cei 3 din pădure — Tinere
tului ; Lupta nu s-a sfirșit încă — 
înfrățirea între popoare Drumul 
Serii; Africa (seria I-e)'— Alex. 
Popov ; Feroviarul — Grivița 16 
Februarie ; Melba — V. Roaită, 
23 August; Dany — Cultural; Ro
manța periferiei — 8 Mai ; Inimă 
de oțel — Unirea ; Procesul se 
amină — Flacăra, Miorița ; Patru 
pași în nori — Arta, Libertății ; 
Pasagerul clandestin — Donca Si- 
mo ; Pe Donul liniștii (seria a 
IlI-a) — Popular ; Trapez — Ilie 
Pintilie ; Omul meu drag — M. 
Etninescu, Olga Banele, G. Baco- 
via ; Vraja dragostei — G. Coș- 
buc, Clubul C.F.R. „Grivița Ro
șie"; Pe Donul liniștit (seria a
Il-a) Clubul Boleslaw Bierut.



Programul construcției 
comuniste Tn U. R. S. S. 
este de o amploare fărâ egal in istorie
Cuvîntarea lui N. S. HRUȘCIOV la ședința festivă 

consacrată înmînării Ordinului Lenin 
regiunii Riazan

MOSCOVA 14 (Agerpreș). — umane sînt de importanță istorică 
TASS transmite: In ședința fes- mondială. Marx a descoperit legile 
tivă din 13 februarie consacrată ' ' .................
înmînării Ordinului Lenin repre
zentanților regiunii Riazan, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S-S. și prim- 
xecretar al C.C. al P.C.U.S., a 
rostit o cuvintare în care a arătat 
că programul construcției comu
niste în U-R..S.S. este de o am
ploare fără >ega| în istorie. N. S. 
Hrușciov a relevat că cifrele pla
nului septeoal bucură pe toți oa
menii sovietici și pe milioanele de 
prieteni ați lor de peste ho
tare. Cît despre dușmanii noș
tri, a arâtat el, aceste cifre ii 
fac să se Cearnă de puterea Uniu
nii Sovietice și a întregului sistem 
socialist. 'Imperialiștii, a spus N.S. 
Hrușciov;, își dau seama că vor fi 
înfrînți în întrecerea economică 
pașnică cu socialismul.

Trăim, a spus el, în minunata 
epocă în care construirea comu
nismului a devenit sarcina practică 
a milioanelor de oameni sovietici. 
Marii gînditori șj revoluționari 
Marx și Engels au elaborat teoria 
comunismului științific. Gloria lui 
Marx și a lui Engels nu se va stin- 

tge niciodată. Previziunile lor ge- 
jniale asupra viitorului societății 
sg, ■—OOQOO—- -- 

dezvoltării societății și a dovedit 
pe baza studierii profunde a dez
voltării producției capitaliste că 
capitalismul este propriul său gro
par pentru că el frînează dezvol
tarea forțelor de producție, gene
rează crize și mizerie, pentru că 
în sistemul producției capitaliste 
bogățiile se concentrează în mîinile 
unui mic grup de exploatatori, iar 
milioanele de oameni ai 
trăiesc în mizerie și sînt 
de drepturi.

Ne aflăm în prezent, a 
niat N. S. Hrușciov, în etapa în 
care, după ce am construit socie
tatea socialistă, începem să înfăp
tuim trecerea treptată la societa
tea comunistă. Construirea comu
nismului, a arătat el, nu ține de 
domeniul fantasticului, nu este ceva 
inaccesibil înțelegerii omului de 
rînd- Comunismul nu trebuie îm
brăcat în formule și în noțiuni din 
care să reiasă că numai oameni 
deosebit de înzestrați ar putea con
strui comunismul.

Tn fața noastră, a amintit N. S. 
Hrușciov, stă sarcina de a depăși 
mai repede, în ceea ce privește pro
ducția animalieră pe cap^de lo
cuitor, țara capitalistă cea mai

muncii 
lipsiți

subli-

bogată — Statele Unite ale Ame- 
ricii. Aceasta este, a declarat el, 
una din sarcinile concrete ale con
strucției comuniste.

Se găsesc uneori pseudoteoreti- 
cieni, a spus N. S. Hrușciov, care 
rup teoria de activitatea practică, 
uită adevărul simplu că lupta pen
tru comunism este munca de zi 
cu zi în uzină, în mină, în școală. 
Trebuie să înțeLgem că construi
rea comunismului este o treabă pă- 
mîntească, că este cauza milioane
lor de oameni ai muncii.

O mare parte a cuvîntării lui 
N. S. Hrușciov a fost consacrată 
analizării succeselor obținute 
regiunea 
pre mai 
sporirea 
gricole.

de 
Riazan. E| a vorbit des- 
multe probleme privind 
continuă a producției a-

Noul avion sovietic 
de pasageri 

„TU 104 B"
MOSCOVA 14 (Agerpreș). 

TASS transmite : Noul avion 
vietic de pasageri „TU-lOt B" cu 
100 de locuri a trecut cu succes 
proba zborului de control fără es
cală realizînd o viteză medie de 
720 km. pe oră.

Potrivit relatărilor ziarului 
„Krasnaia Zvezda", zborul de con
trol final a avut loc la 13 februa
rie pe ruta Moscova-Harkov-Dne- 
propetrovsk-Kiev-Moscova (2.350 
km.). Zborul a durat trei ore și 
15 minute.

„Tu-104 B‘‘ reprezintă 
variantă a avioanelor cu 
mondial „Tu-104".

Modernizarea avionului 
realizată sub conducerea construc
torului dc avioane Andrei Tupolev.

Principala particularitate a noii 
variante a avionului este capaci
tatea și tonajul lui sporit. Primele 
avioane „Tu-104" aveau 50 locuri 
pentru pasageri. Avionul „Tu-101 
A", fabricat ulterior, are o capaci
tate de 70 locuri. Sporirea numă
rului locurilor pentru pasageri la 
100 la avionul „Tu-104 B“ prin 
lungirea fuselajului și reîmpărți
rea spațiului pentru pasageri nu a 
influențat calitățile de zbor ale a- 
vionului.

In curînd avioanele de pasageri 
cu 100 locuri „Tu-104 B" vor fi 
puse în circulație pe liniile aeriene 
ale Uniunii Sovietice.

ooooo

ultima
renume

a fost
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Tineretul (urnii se pregătește
PENTRU FESTIVAL
• U.R.S.S. — La Comitetul 

>> sovietic de pregătire al celui de 
al Vll-lea Festival Mondial al

K Tineretului șj Studenților de la 
>> Viena a avut loc în u-mă cu 
v cifva timp o conferință de pre- 
>< să cu reprezentanții presei so- 
>> vietice, ai radioului, cinemato- 
■? grafiei și televiziunii. Cu aceas- 
a tă ocazie, președintele organi- 
■> zațiilor de tineret din U.R.S.S., 
? S. Romanovschi, a relatat des- 
A pre activitatea comitetului so- 
>> vietic de pregătire a Festiva- 
? Iubii despre felul în care tine- 
A retul sovietic se pregătește pen- 
Ă tru marea întîlnire de la Viena.

După cum s-a mai arătat, la 
A Festivalul de la Viena vor mer- 
A ge reprezentanți ai tineretului 

muncitor, tineretului studios, 
A sportivilor amatori și ai artiș- 
0 tilor. In fotal 800 de persoane. 
£ Alembrii delegației sovietice 
A vor participa la diferitele ma-
> nifestări și mitinguri, întîlniri
< re profesii, cu reprezentanții dî- 
A feritelor țări la concerte, con- 
A cursuri sportive, expoziții de 
’< artă, de fotografii, filatelice etc. 
A • R. P. UNGARA. — In ca- 
z drul pregătirilor din R. P. Vn-
< gară, în vederea celui dg al 
A VU-lea Festival Mondial al 
2 Tineretului și Studenților ce va
< avea loc la Viena între 26 iulie 
) și 4 august 1959, Uniunea Ti- 
2 neretului Comunist maghiar, la
< propunerea Comitetului Sportiv 
5 Național al Tineretului, organi- 
2 zează în anul 1959 competiții 
? sportive pentru cucerirea in- 
S signei de sportiv în cinstea Fes- 
2 tivalului. Multe probe se vor 
y desfășura în cadrul popularei
> competiții de masă, 
2 chiada", în cadrul căreia tine-<
< retul va concura la trei disci- <
> pline sportive : atletism, gim- (
2 nastică și notație. <
> • BRAZILIA. — Comitetul*
< de pregătire a Festivalului dinj
> Brazilia a colectat peste 700.000 < 
2 de cruzieros pentru asigurarea < 
\ deplasării la Viena a unei de- *
> legații compusă din 250 de tî-< 
2 neri. Cea mai importantă dintre << BERLIN 14 (Agerpreș).—AJJ.N, 
\ diferitele acțiuni întreprinse ^transmite : Uniunea studenților so-
> pentru popularizarea Festivalu-«cial-democrați din Germania Occi- 
y lui Va fi festivalul național aljrdentală răspîndește în universită- 
y tineretului țâre se va desfășura <7țile și în celelalte instituții de in-
> în luna mai. SSvățămînt superior din Republica
? • S.U.A. — Spre sfîrșitul a M . .. .
( nului 1958 a avut loc la New$>f«deraia Germana manifeste tn
> York o conferință națională care << care salută ideea creării confede- 
y a discutat problema participării zzrației celor două state germane. In

manifeste se subliniază necesitatea 
imperioasă de a discuta în mod 
concret această problemă. Uniunea 

ticipat la Gonferintă au căzut defy studenților declară că tratativele 
în problema confederației ar pw

brigăzi voluntare, prezentarea 
de programe culturale etc.

• JAPONIA. — Cu ocazia 
vizitei la Viena a reprezentan
tului Partidului Social-Demo
crat șl secretar al Consiliului

Festival. Totodată s-a anunțat 
că delegația tineretului japonez 
va cuprinde peste 150 de per
soane, din care va face parte 
un grup oficial al tineretului 
Partidului Social Democrat.

«

Î;

„Sparta-

tineretului american la cel de-al 
Vll-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților. Orga
nizațiile de tineret care au par-

/'

Pretutindeni în AUSTRIA, ti neretul se pregătește să găzdu
iască m vara acestui an pe tinerii din lumea • întreagă, care vor 
sosi la Viena la Festival. s

l?.!LÂn.!!f0t0?r.a!la, noaȘtrS..un «re al tineretului austriac unde 
= * • care vor fi dăruite oaspeților lor.se lucrează cu sîrg la cadourile

. Tinerilor și Tinerelor din Ja
ponia, Dl. Kazno Takamura a 
transmis adeziunea tineretului 
din P.S.D. și din Consiliul Ti
nerelor și Tinerilor din Japo
nia de a participa ca membri 
In delegația la cel de al Vll-lea

• Pregătirile în vederea Fes
tivalului de la Viena se desfă
șoară în aproape 90 de țări și 
cuprind aproximativ 800 de or
ganizații de tineret și studenți 
cu cele mai diferite convingeri 
politice.

Uniunea studenților social-democrați d n 
Germania Occidentală se pronunță pentru 

crearea confederației celor două state 
germane

acord asupra pregătirilor în ve
derea trimiterii unei delegații yy , „ .numeroase la Festivalul de la<<tea de^șa discutarea problemei 
Viena. >> lichidării celor două blocuri mi~

© COREEA. — C.C. al Ligii fylitare, a problemei creării unei 
Tineretului Democrat din R.P.p.SSzone denuclearizate în Europa, a 
Coreeană a propus intr-o șcri-M 
soare adresată organizațiilor < 
sportive de tineret din Coreea/ 
de sud ca tinerii din întreaga < 
Coree să se prezinte la Festi-< 
valul de la Viena în cadrul unei < 
singure delegații. In scrisoare < 
se arată că Liga Tineretului De- < 
nrocrat din R.P.D. Coreeană se , 
angajează să suporte chelfuie- < 
Iile legate de deplasarea dele-' 
gației din Coreea de sud • la , 
Festival. ■ t ’

• R. CEHOSLOVACA. — ț 
Tineretul cehoslovac a pornit o 
frumoasă inițiativă. El colectea

ză fonduri pentru a asigura de- ' 
plasarea unor delegații din ță- , 
rile capitaliste la Festivalul de 1 
la Viena. Pînă acum tineretul ‘ 
cehoslovac a strîns 400.000 de , 
coroane prin participarea la •

problemei Berlinului, precum și a 
creării treptate a primelor organe 
comune pentru cele două Germanii.

In legătură cu aceasta in mani
feste sint salutate rezultatele Con
gresului studenților care a avut 
loc la începutul lunii ianuarie in 
Berlinul occidental împotriva înar
mării atomice și care s-a pronun
țat pentru tratative cu Republica 
Democrată Germană.

Uniunea studenților cheamă pe 
toți studenții din Germania Occi
dentală să continue mișcarea îm
potriva înarmării atomice pentru 
crearea confederației celor două 
state germane începută la Con
gres.

ooo

Se înăsprește teroarea polițienească
în Germania Occidentală

BERLIN 14 (Agerpreș).— A- 
genția A.D.N. relatează despre noi 
cazuri de teroare polițienească în 
Germania Occidentală împotriva 
foștilor membri ai Partidului Co
munist din Germania, interzis în 
R.F.G.

Recent la Tribunalul din Dort
mund a luat sfîrșit procesul in
tentat lui Werner Muthmann, fost 
redactor la ziarul din Essen „Neue 
Volkszeitung" organ al P.C. din 
Germania. Tribunalul l-a acuzat

că a „jignit pe cancelar și guver
nul federal" și l a condamnat la 
patru * luni închisoare cu suspen 
darea pedepsei.

'Tribunalul dm Dusseldorf a con
damnat la ’vite patru luni închi
soare cu suspendarea pedepsei pe 
Engelberg Arnold din Dusseldorf 
și Adalbert Ilasenau din Essen, 
foști colaboratori ai editurii P.C. 
din Germania „Freier Verlag", 
acuzați de „activitate antistatală".

împotriva imperialismului, 
pentru o pace trainică 

în lumea întreagă
Declarația sesiunii Consiliului de solidaritate 

a țărilor din Asia și Africa
CAIRO 14 (Agerpreș). — In di
mineața zilei de 13 februarie a 
avut loc la Cairo ședința plenară 
de închidere a sesiunii Consiliului 
de solidaritate a țărilor din Asia 
și Africa. In cadrul sesiunii au 
fost adoptate în unanimitate hotă- 
rîrile pregătite de comitete.

Sesiunea Consiliului de solidari
tate a adoptat o declarație în care 
se spune printre altele :

In anul 1958 pe cele două conti
nente și în întreaga lume au avut 
loc evenimente mari și importante. 
Unele colonii au reușit să obțină 
independența în timp ce altele se 
află în pragul independenței.

Consiliul de solidaritate a țări
lor din Asia și Africa declară că 
sprijină pe deplin Camerunul, Al
geria, Palestina, Omanul, Rodezia, 
Nyasalanijul, Somalia, Zanzibarul, 
Tanganica, Africa Ecuatorială, 
Congo, Uganda, Kenya, Nigeria și 
pe luptătorii pentru libertate din 
toate celelalte țări.

Consiliul cere să fie retrase de
indată forțele agresive americane 
din Taivan, din strimtoarea Tai- 
vanului și din Coreea de Sud.

Consiliul de solidaritate a țări
lor din Asia și Afrca declară că 
Republica Populară Chineză și 
Mongolia trebuie să-și ocupe locul 
legitim la O.N.U., acordul de la 
Geneva cu privire la unificarea 
Vietnamului trebuie să fie îndepli
nit, toate bazele militare de pe te
ritoriile Africii și Asiei trebuie să 
fie lichidate, toate pactele militare 
agresive trebuie să fie denunțate, 
toate puterile trebuie să înceteze

——

( Agerpreș).HAVANA 14
După cum anunță agenția United 
Press International, in seara zilei 
de 13 februarie guvernul provizo
riu al Cubei condus de Jose Miro 
Cardona a demisionat,

Cardona a anunțat că începînd 
de la 16 februarie funcția de prim- 
ministru al Cubei va fi preluată 
de Fidel Castro.

Tulburări în rîndurile 
armatei sudvietnameze

HANOI 14 (Agerpreș). — Re- 
ferindu-se la o știre a agenției 
Reuter, Agenția Vietnameză de In
formații anunță că în taberele mi
litare ale armatei sudvietnameze 
tinerii recrutați cu forța în armată 
au provocat tulburări și au orga 
nizat demonstrații. In tabăra mili
tară din apropiere de Satgort re
cruții au organizat o demonstrație 
de protest împotriva autorităților. 
In urma ciocnirilor care au avut 
loc au fost rănite 11 persoanei. In
tro altă tabără militară 3.000 de 
recruți au declarat greva foamei, 
cerînd îmbunătățirea alimentației.

Agenția Vietnameză de lnfor 
mâții subliniază că aceste inci
dente sînt rezultatul regimului as
pru din taberele militare conduse 
de consilieri militari americani.

——

Creșterea numărului 
delicvenților minori 

în S. U. A.
NEIV YORK 14 (Agerpreș). — 

CETEKA transmite : Ocupîndu-se 
de creșterea delicvenței minorilor 
in S.U.A., Thomas Channings, se
nator din partea statului Minne
sota, a declarat : „Ne apropiem ra
pid de perioada în care în această 
țară vor fi peste două milioane de 
persoane.pare au compărut in fața 
tribunalelor pentru minoti. Deși 
numărul copiilor din țara noastră 
a crescut din 1948 pînă în 1957 cu 
numai 25 la sută, numărul citați
lor în fața tribunalelor pentru mi
nori a crescut în aceeași perioadă 
cu aproape 150 la sută.

deindată și pentru totdeauna expe
riențele nucleare, tuturor țărilor 
aflata sub dominație străină tre
buie să li se acorde independența.

Consiliul de solidaritate a țări
lor din Asia și Africa cheamă 
popoarele din Asia și Africa și 
popoarele din întreaga lume să se 
unească și să treacă la ofensiva 
finală împotriva imperialismului 
pentru a stabili o pace trainică în 
lumea întreagă.

Sesiunea Consiliului de solidari
tate a țărilor din Asia și Africa 
a adoptat rezoluții politice specia
le cu privire la Algeria, ia lupta 
comună împotriva înai mării nuclea 
re, cu privire Ia protestul împo
triva masacrelor din Vietnamul de 
sud, cu privire la Kenya, Camerun, 
Africa Ecuatorială Franceză, So
malia, cu privire la unificarea Co
reei, cu privire la Palestina, Irak, 
Maroc, Oman, Insulele Bahrein, 
Iordania, precum și o rezoluție 
care demască falsificarea plebisci
tului de către autoritățile. colonia
liste franceze din Africa Ecuato
rială Franceză, Africa Occidentală 
Franceză și Madagascar.

Sesiunea a mai adoptat o rezo
luție în sprijinul dreptului Repu
blicii Populare Mongole de a fi 
membră în O.N-U. și o rezoluție cu 
privire la convocarea unei con
ferințe a femeilor din țările Asiei 
și Africii, la sfîrșitul anului 1959.

La recomandarea Comitetului 
organizatoric, sesiunea Consiliului 
a adoptat o rezoluție cu privire la 
crearea unei' organizații permanen
te de solidaritate a țărilor din 
Asia și Africa și a adoptat statu
tul acestei organizații. Articolul 1 
al statutului arată că această orga 
nizație se va numi „organizația 
permanentă de solidaritate a țări
lor din Asia și Africa".

De ziua începerii tradiționalei lupte 
de primăvară

Peste 1 milion de oameni ai muncii japonezi 
au manifestat pentru apărarea drapturJor lor

TOKIO 14 (Agerpreș).— TASS lozinci care chemau la lupta îm- 
transmite:

Mai mult de 1.000.000 de ca
melii ai muncii din Japonia au 
ieșit pe străzile orașelor și sate
lor de ziua începerii tradiționalei 
lupte de primăvară a oamenilor 
muncii japonezi pentru apărarea 
drepturilor lor. Ei cer îmbunătă
țirea condițiilor de trai și schim
barea politicii reacționare a cabi
netului Kiși

La Tokio a avut loc un miting 
la care au participat 30.000 de 
muncitori și funcționari din Între
prinderile și instituțiile din capi
tala Japoniei. Purtînd drapele și

ooc>oo

potriva politicii războiului, dusă 
de cabinetul Kiși, împotriva ofen-. 
sivei asupra drepturilor vitale ale J 
poporului, intr-unui din parcurile ‘ 
din Tokio s au întrunit mineri, 
metalurgiști, feroviari, precum și 
muncitori de la alte întreprin
deri.

Au luat cuvîntul reprezentanți 
ai Consiliului General al Sindica
telor din Japonia, ai Partidului 
socialist și ai Partidului comu
nist. Ei au chemat la întărirea 
unității In lupta pentru pace, 
dependență și democrație.

in-

Numeroase personalități 
americane

S. 
conferinței de la Geneva

condamnă 
U. A. de

poziția 
torpilare a
din S.U.A. care cautăelementele

să torpi.eze acordul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
atomică și cu hidrogen.

In declarația sa Comitetul a- 
nunță că în S.U.A. se organizea
ză o lună pentru un acord inter
național cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

Au semnat declarația scriitorii 
Ray Breadbury, Steward Chase, 

o Rie'-man, cunoscuiii oa 
meni de știință Linus Pauling și 
Harold Jurry Edward Sparling, 
președintele „Universității Roose 
welt" din Chicago, Norman Tho-

NEW YORK 14 (Agerpreș). — 
Ziarul „New York Times" a pu
blicat două documente adoptate 
de „Comitetul Național de luptă 
pentru o politică nucleară rezo
nabilă" — organizație obștească 
la conducerea căreia se află nu
meroși savanți, scriitori, fruntași 
ai vieții pub.ice și slujitori ai 
cultelor din America.

In primul document — o scri
soare deschisă adresată lui D. 
Eisenhower. N. S. Hrușciov și H. 
Macmillan — se spune: „Po 
poarele din întreaga lume au ur
mărit pline de speranță desfășu
rarea conferinței de la Geneva a
reprezentanților dv. Progresul mas. lider al partidului socialist 
realizat în elaborarea unui acord 
cu privire ia încetarea experien
țelor cu arma nucleară i-a bucu 
rat“- i

In scrisoare se arată că „Co 
mitetul Național de luptă pentru 
o politică nucleară rezonabilă" 
este neliniștit de încercările între
prinse în S.U.A.. je a submina 
dorința popoarelor de a realiza 
un acord cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară.

„Comitetul Național de luptă 
pentru o politică nucleară rezona
bilă" a dat publicității și o decla
rație în care condamnă vehement

și alte personalități.

ooo

MOSCOVA. — Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a ratificat 
la 13 februarie acordul cu privire 
la Ajutorul economic și tehnic a- 
cordat Republicii Arabe Unite pen
tru construirea primei părți a ba
rajului de la Asuan Acordul a fost 
semnat la Cairo la 27 decembrie.

PARIS. — Tn dimineața zi ei de 
13 februarie autoritățile polițienești 
franceze din Algeria au confiscat 
revistele săptămînale ,,Express" și 
..Rivaroli" Agenția Reuter relatea
ză că conducerea săptămînalului 
..Express" a făcut tn legătură cu 
aceasta o declarație în care sub
liniază că săptămânalul a fost con
fiscat deoarece publicase o știre 
care demasca activitatea elemente
lor de dreapta din Algeria

MOSCOVA - La 13 februarie 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a 'emis guvernului Repu
blicii 
riale 
nind

Democrate Germane mate 
de arhivă germane aparți- 
unor instituții de stat ger-

mane și arhive personale ale 
fruntași politici și militari 
pind din secolul al XHI-lea 
in 1945

VARȘOVIA - După cum

unor 
înce- 
plnă

VARȘOVIA - După cum rela
tează ziarul „Zycie Warszawy" la 
31 decembrie e-iul trecut populația 
Varșoviei era de 1.082.272 locuitori.

PRAGA. — In publicafia perio
dică cehoslovacă ,.Tvar" a apărut 
o notă semnată de specialistul in 
ceramică G. Kavli, referitoare la 
expoziția de ceramică românească 
de la Oslo. Autorul arată că cera
mica populară este o ar>ă In care 
românii sint mari maeștri atlt în 
ceea ce prtvește 
ceea ce privește 
aprecieri asupra diferitelor tipuri 
de ceramică produse la noi ’In ța
ră G Kavli remarcă forma obiec- . 
telor de ceramică din Moldova Și 
coloritul celor din Ardeal.

WASHINGTON — Casa Albă a 
anunțat că la 18 februarie preșe. 
dintele Eisenhower va pleca în 
Mexic.

maeștri atlt în 
forma cit șl in 
coloritul. Făcînd

Imaginea de mai sus este luată de la o demonstrație a minerilor' 
din Wells, concediați de către pa tron! in urma Închiderii minelor. 
Ei manifestează pe străzile Lon drei purtind pancarte pe care se 
pot citi revendicările lor: „Muncă“ și „Deschideți minele".

Vă era dor de Otto Skor
zeny ? Nu. Nici nouă. Există 
însă în apus cercuri influente 
care se topesc de dragul lui și 
se îmbolnăvesc dacă nu-l văd 
sau nu află cite ceva despre el.

Dar, slavă domnului, Otto e 
sănătos. Fostul șef al detașa
mentelor speciale S.S. ale lui 
Hiller trăiește, bine mersi, în 
Spania. „Fiara sălbatică" — a- 
ceasta era porecla de casă a 
lui Otto -r a fost recent achi
tată de un tribunal austriac.

Otto, însă, nu s-a bucurat prea 
tare. E cam blazat, obiș
nuit fiind cu achitările. El 
a mai fost achitat în 1947 de 
un tribunal militar anglo-ame- 
rican. Și a doua zi, ușa s a 

deschis larg, gîdele Otto a ple
cat la Franco să se delecteze 
cu luptele de tauri și cu haba- 
nerele. Acolo, și-a descoperit 
talentele literare, și-a scris me
moriile, pe care „Figaro" le-a 
publicat . După un timp însă 
umbra și uitarea s-au așter
nut peste Skorzeny. Dar nu 
este el omul care să se împace 
cu singurătatea și cu uitarea. 
Ci prea a făcut multe la viața 
lui. Așa că acum a semnat niște 
contracte eu televiziunea engle
ză pentru o serie de emisiuni 
in care va vorbi puțin despre 
viața lui. Și slavă domnului că 
are ce povesti.

Născut la Viena, a rămas un 
necunoscut pînă la cotropirea 
teritoriilor sovietice de către 
hoardele fasciste. Pînă atunci 
era un număr oarecare din cri
minala ’ oaste S.S. După asta 
inSi... jafuri, asasinate, violuri, 
omul a început să se „distin
gă". In 1943 e numit șeful de
tașamentelor speciale S.S. sub
ordonate serviciilor secrete.

Și activitatea lui în această 
calitate începe. Mai intîi încer
carea neizbutită de a sabota 
instalațiile petrolifere și căile 
ferate din Iran. Pe urmă în 
Olanda unde vînează luptătorii 
din rezistență și pe agenții en
glezi parașutați — e vorba de 
aceeași Anglie unde Otto va a- 
pare la televiziune. Iar în iulie 
1943 marea șansă.

Skorzeny s-a întîlnit cu Hit
ler, „stăpînul meu" cum îl nu
mește în memoriile sale, car»
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Membrii Uniunii Tineretului 
Liber German din orașul Dres- 
da participă cu entuziasm la. 
reconstrucția orașului lor. Ei 
muncesc în prezent la con
struirea de blocuri pentru lo-

î? cuințe. In fotografia noastră: 
» un aspect al muncii voluntare 
>> depuse de tinerii din Dresda.

Imperialiștii anglo-ameri- 
cani au elaborat noi 

planuri privind o agresiu
ne împotriva statelor in
dependente din Orientul 

Apropiat și Mijlociu
DELHI 14 (Agerpreș). — Zia

rul „Delhi Times" anunță că în 
prima jumătate a lunii noiembrie 
1958, la Caraci a avut loc o cons
fătuire secretă a reprezentanților 
S.U.A., Angliei, Turciei, Iranului 
și Pakistanului.

Ziarul scrie ca la această cons
fătuire au fost elaborate planuri 
privind o agresiune largă împo
triva statelor independente din 
Orientul Apropiat și Mijlociu. 
Printre altele, aceste planuri, care 
urmează să1 fie înfăptuite în apri
lie a.c., prevăd ca Turcia să ata
ce regiunea siriană a R.A.U. Con
comitent Iranul, cu sprijinul activ 
al Angliei și Statelor Unite, tre
buie să înceapă acțiuni militare 
împotriva Republicii Irak. Pakis
tanul are sarcina de a neutraliza 
India In caz de reușită, Turcia va 
primi Moșului și Aleppo, Iranul 
va anexa partea de nord-est a 
Irakului în care va li reinstau- 
rată monarhia. Pakistanului i s a 
promis Cașniirul.

Particîpanții la conferință, scrie 
în continuare „Delhi Times", au 
examinat de asemenea rolul pe 
care îl va putea avea în această 
aventură Franța, considerată de ei 
ca un aliat posibil. In anumite 
condiții Franța, potrivit acestui 
plan, își va stabili protectoratul 
asupra regiunii siriene a R.A.U.

Z use a
ș i

junghiul
i-a spus : căpitane Skorzeny, te 
însărcinez să-l eliberezi pe prie
tenul meu Mussolini !“

A urmat răpirea lui Mussolini 
dintr-un hotel de pe Gran 
Sasso, răpire la care serviciile 
secrete occidentale au coborît se 
pare pleoapele, doar atît cit a 
fost necesar să zboare prizonie
rul.

După această ispravă, Skor
zeny se lipește de sufletul lui 
Hitler și al lui Himmler. E tri
mis să organizeze detașamente 
de sabotaj împotriva flotelor 
aliate, să comande divizii SS. 
pe frontul de Est. Apoi spre 
sfîrșitul războiului e 
din nou de Hitler 
mii să-l răpească pe 
pentru că nebunului 
Berchestgaden i se 
că aliatul său ar vrea să încheie 
pace separată. După aceasta, 
trece în Franța unde vînează 
partizani. Se predă în mai 1945 
americanilor. Absolvit de păca
tele sale de un tribunal anglo- 
american, ajunge în Spania, 
unde acum se ocupă cu traficul 
de arme spre America Latină, 
devine pentru scurt timp „ex
pertul militar" al izgonitului 
Faruk S-a căsătorit cu o fiică 
a lui Schacht ( alt hitlerist izbă
vit de păcate) și acum aleargă 
din nou după aventuri și popu
laritate.

Unele cercuri apusene de obi
cei bine inf g note, spun că 
Skorzeny va da o mină bună 
db ajutor serviciilor americane 
de spionaj și ar avea diverse 
misiuni prin Africă și America 
de Sud. Cunoscîhd pe Skor
zeny și pe imperialiștii ameri
cani n-avem nici un motiv să 
ne îndoim. Istoria ultimului 

deceniu a arătat că cei mai în- 
răiți hitleriști sînt la mare cin
ste în ochii americanilor și fo
losiți din plin la cele mai mur
dare treburi, de la spionaj la 
provocări. In asemenea afaceri 
Skorzeny se simte ca peștele in 

apă. Cel care a înfăptuit crime 
odioase pe Vremea lui Hitler 
nu pregetă să comită astăzi alte 
ticăloșii, de data aceasta sub 
firmă americană. Cercurile im
perialiste agresive americane, 
se însoțesc cu criminalii hitle
riști ca tușea cu junghiul.

AL. G1RNEAȚA

chemat 
și tri- 
Horlhy, 
de la 

năzărise
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