
Tot maî multe organizații U.T.M. 

se alâturâ inițiativei 

de a crește păsări

Prolelarî din țoale fările, uniți-vă !

cinteia
Ineretului

Mși iepuri de casa

1
Au fost luate

a

WM

întreprinderi alimentare, care în 
prezent se aruncă.

Pentru construirea cuștilor ne
cesare de asemenea se folosesc de
șeurile lemnoase. Utemiștii din 
G.A.S. Șiria și Aradul Nou, pre
cum și alte organizații U.T.M. au 
început construirea prin muncă 
voluntară a adăposturilor necesare 
creșterii păsărilor și a iepurilor 
de casă.

Urmînd indicațiile Plenarei a 
Vl-a a C.C. al U.T.M., utemiștii

O fermă
a tineretului

In cadrul adunării generale a 
organizației de bază U.T.M. din 
gospodăria agricolă colectivă din 
Crasn-a raionul Zalău, utemiștii 
au hotărît să înființeze o fermă 
a tineretului pentru creșterea a 

iepuri de

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

f runt ași 
ai uzinei
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„Să gospodărim cu grijă
deja măsuri 

practice
Plenara a Vl-a

C.C. al U.T.M- pune 
în, fața organelor și 
organizațiilor U.T.A1. 
din agricultură sarci
na de a da o mare 
atenție creșterii și 
înmulțirii animalelor 
mici. Urmînd indica
țiile Plenarei, orga
nizațiile U.T.M. și 
pionierii din raionul 
Fetești, regiunea 
Constanța extind 
creșterea iepurilor de 
casă, a puilor și po
rumbeilor.

Utemiștii din G A.C. „Progre- 
sul**' comuna Făcăeni și G.A.C. O- 
goarele, pionierii de la Școala me
die din Fetești Gară, Școala de 7 
ani Țăndărei și altele au luat deja 
măsurile practice în vederea a- 
cestei acțiuni. Organizația de 
bază U.T.M. din G.A.C. Săveni, 
precum și unele unități de pionieri, 
au luat sub patronaj sectoare avi
cole de pe lîngă G.A.C. și G.A.S.

In scopul creării unei ferme a 
tineretului pentru creșterea iepuri
lor de casă, utemiștii de la G.A.C. 
Vladeni și-au procurat matca 
necesară formată din 14 iepuri.

In același timp au fost stabiliți 
cei mai pricepuți utemiști care vor 
răspunde de creșterea lor.

Pentru construirea adăpostului 
necesar crescătoriei, tinerii tîm- 
plari, folosind materialul pus la 
dispoziție de conducerea gospodă
riei, au construit cuști, după indi
cațiile inginerului agronom.

Anul acesta utemiștii din G.A.C. 
Vlădeni și-au propus să valorifice 
800 de ieptțri.

Ei au început munca cu pasiune, 
creșterea iepurilor fiind o ocupa
ție tinerească și folositoare.

Cu cheltuieli mici se pot obține 
importante cantități de carne 
proaspătă și gustoasă.

Rasa Chinchilla pe care o ex
tindem în cuprinsul raionului nos
tru este cea mai potrivită condj- 
țiunilor pe care le avem.

Nu este departe timpul cînd da
torită muncii organizațiilor U.T.M. 
vom da o mare cantitate de carne 
pentru consumul oamenilor muncii.

O contribuție importantă vor 
aduce tinerii din raionul Sînni- 
colaul Mare în acest an la 
aprovizionarea oamenilor mun
cii de la orașe cu carne. Ei 
vor crește peste planul G.A.C. 
și G.A.S. un număr de 8330 
păsări și 1340 iepuri de casă. 
La această acțiune vor contri- 
»ui și unitățile de pionieri 
prin creșterea a 500 păsări și 
200 iepuri de casă.

fn total vor fi organizate de 
către tineri și pionieri un nu
măr de 70 ferme pentru creș
terea păsărilor 
pentru creșterea 
casă.

și tinerii din raionul Arad sînt 
hotărîți să valorifice prin unitățile 
de stat mari cantități de carne. In 
acest
7000 
casă.

și 15 ferme 
iepurilor de

scop ei vor crește în acest 
de pui și 1.000 iepuri

In
an
de

LAD1SLAU SCHIFF 
instructor al comitetului 

raional U.T.M.

200 pui de găină și 50 
casă.

Comitetul organizației 
U.T.M. a studiat toate 
țile de hrană pe care le 
utemiștii în această- acțiune.

Tinerii au arătat că puii pot 
fi hrăniți cu spicele de pe miriști 
pe care le vor strînge pionierii și 
utemiștii în perioada secerișului.

De asemenea în creșterea iepu
rilor se pot folosi cu succes foile 
de sfeclă și varză, lucerna și trifoi, 
resturi de porumb care rămîn de 
la prășit, precum și frunzele unor 
arbori pe care le va indica ingine
rul agronom.

Pe lingă fiecare casă se găsesc 
de asemenea posibilități ca tinerii 
să crească individual iepuri de 
casă.

Și în
U.T.M. 
cele din 
și altele tinerii s-au angajat : 
crească păsări și iepuri de casă.

IULIU BARTA 
învățător

de bază 
posibil ită- 
oot folosi

a începutul anului 
trecut tinerii de la 
Combinatul meta
lurgic Reșița au 
lansat către toți ti
nerii din țară che
marea „Să gospo
dărim cu grijă me-

TOMA MAREȘ
secretar al Comitetului raional 

U. T. M. Fetești

Vor îi folosite 
la maximum 

posibilitățile locale
Organizațiile U.T.M. din raionul 

Arad desfășoară o susținută mun
că politică pentru a explica ute- 
miștilor și pionierilor importanța 
economică și practică a creșterii 
iepurilor de casă și a păsărilor.

în această acțiune un mare ac
cent se pune pe folosirea posibi
lităților locale. Astfel în creșterea 
iepurilor vor fi folosite cu succes 
deșeurile de legume provenite de 
la cantine, gospodării individuale,

1/ Utemista Maria Dumitru esle>; 
(șefa brigăzii de tineret Nr. 6'< 
> la țesătorii „Dorica Simo". Ea<' 
^lucrează la 4 războaie și ob-y 
(ține în medie o depășire de 10>< 
Sla sută zilnic, dind în ace!sși|< 
(timp produse de bună calitate.^

alte organizații de bază 
din cadrul raionului ca 
Buciumi, Mirșid, Cățălușa 

să

talul**.
A trecut de
Pentru a face bilanțul rezulta

telor obținute, duminică diminea
ța la Reșița a avut loc o consfă
tuire pe țară la care au partici
pat tineri fruntași în acțiunea de 
economisire a metalului din Com
binatul metalurgic Reșița, secre
tari ai organizațiilor U.T.M. di
rectori și ingineri șefi din 15 mari 
întreprinderi din tară, activiști 
U.T.M.

La consfătuire au participat de 
asemenea tovarășul Alexandru Ko
pandi secretar al C.C. al U.T.M., 
tovarășul Ion Obradovici secretar 
al comitetului regional P.M-R. Ti
mișoara, tovarășul Gh. Micota 
prim secretar al comitetului regio
nal U.T.M. Timișoara, tovarășul 
Ilie Nisipeanu locțiitor al directo
rului general al Combinatului me
talurgic Reșița, activiști ai comi
tetului raional de partid și U.T.M.

Referatul C.C. al U.T.M. prezen-

atunci un an.

tat în cadrul conferinței de către 
tov Alexandru Kopandi a făcut un 
bilanț al rezultatelor obținute de 
tinerii din întreaga țară, mobili
zați de organizațiile fJ-T.M., în 
acțiunea patriotică de gospodărire 
cu grijă a metalului.

Inițiativa tinerilor de la Com
binatul metalurgic Reșița „Să gos
podărim cu grijă metalul** a luat 
o largă răspîndire. Ințelegînd ma-

METALUL"
deri din țară au constituit un pu
ternic schimb de experiență în le
gătură cu munca de economisire 
a metalului.

Consfătuirea a stabilit sarcinile

'Censfâfiutvea pe țeava 
a tinerilor fruntași în acțiunea 

de economisire a metalului

Printre tinerii fruntași ai uzinei „Metalica* din Capitală se numără și sudorii Nicolae Ștefa- 
nache și Alexandru Dobre. lată-i în fotografia noastră lucrînd la sudarea «zânelor de^caloriTe1;. 
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rea importanță economică a aces
tei acțiuni tinerii muncitori, ingi
neri și tehnicieni din peste 230 fa
brici și uzine din țară s-au alătu
rat inițiativei. Realizările obținute 
de tinerii muncitori pe întreaga 
țară în lupta dusă pentru gospo
dărirea cu grijă a metalului, se 
totalizează la 22.749 tone metal 
economisit. Acest rezultat se dato- 
rește în primul rînd muncii poli- 
tico-organizatorice desfășurată de 
organele și organizațiile U.TJW. 
.sub conducerea organizațiilor de 
partid.

La loc de frunte în acțiunea de 
economisire a metalului se situ
ează inițiatorii acțiunii, tinerii re
șițeni. In cursul anului trecut ală
turi de vîrstnicl, tinerii muncitori 
ai combinatului au economisit 
4.628 tone metal, cantitate din 
care s-ar putea lucra 26 locomo
tive tip 150.000 sau 115 km linie 
ferată. Pentru rezultatele obținute 
in această acțiune patriotică Co
mitetul Central U.T.M. a decernat 
comitetului orășenesc U.T.M. Re
șița și organizației de bază U.T.M. 
a Combinatului metalurgic Reșița 
„Diploma de onoare a C.C. al 
U.£m."

Rezultate bune 
nerii de la uzinele „Oțelul Roșu", 
„Vasiie Roaită" din București, 
„Ernst Thălmann** din Orașul Sta
lin, „Independența" din Sibiu și 
altele. Importante succese au ob
ținut tinerii din regiunea Timișoa- 
re care au economisit 6.826 tone 
metal, cei din Hunedoara care au 
economisit 3.000 tone, cei din Ba
cău care au economisit 2.819 tone.

In cadrul consfătuirii tov. Gh. 
Micota prim secretar al comitetu
lui regional U-T.M. a prezentat 
un referat în legătură cu munca 
organizațiilor U.T.M. din regiunea 
Timișoara pentru economisirea me
talului. Discuțiile pe marginea re
feratelor la care au participat 
peste 25 de tineri muncitori frun
tași, activiști U.T.M., directori și 
ingineri șefi din diferite intreprin-

organelor și organizațiilor U.T.M. 
privind acțiunea de mobilizare a 
tineretului, de realizare a cit mai 
multe economii pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

La sfirșitul consfătuirii, unui

mare număr de tineri fruntași în 
acțiunea de economisire a metalu
lui li s-au înmînat Diplome de o- 
noare ale Comitetului regional 
U.T.M. Timișoara precum și nu
meroase premii în obiecte.

Cu prilejul consfătuirii, la Casa 
de cultură a Combinatului meta
lurgic Reșița s-a deschis o expo
ziție care înfățișează aspecte din 
lupta tinerilor reșițeni în acțiunea 
de economisire a metalului.

Luni dimineața participanții din 
întreaga țară la consfătuire au 
vizitat cîteva secții ale Combina
tului metalurgic Reșița, luînd cu
noștință practic de metodele folo
site de tinerii reșițeni pentru eco
nomisirea metalului.
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Vasiie Alexandru — responsa
bilul brigăzii utemiste de calitate 

din secția turnătorie a uzinelor 
„Timpuri Noi*

Mihai Nicolae — turnător 
la uzinele „Timpuri Noi“

Brigăzile utemiste
de muncă patriotică
POT IRIGA

MARI SUPRAFEȚE DE TEREN
au obținut ti-
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TINERI LUPTĂTORI
PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI

De 1a izvorul său, Mureșul 
își poartă apele spre Toplița, 
străbătînd depresiunea Gur- 
ghiului de-a lungul văii cu a- 
celași nume — pitoreasca vale 
a Mureșului. De o parte și de 
alta a văii, pe cornișele dealu
rilor, ta poalele pădurilor se 
înșiruie micile așezări ale har
nicilor gospodari 
Remetea, Ditrău, 
Sărmaș, Gălăuțaș.

Gălăuțașul, cu 
mici și cochete, se ridică pie
ziș pe-o coastă de deal.

A;ci, la Gălăuțaș, a crescut 
parcă din pămînt cel mai mare 
și mai modern combinat fores
tier din țara noastră. In spa
tele combinatului se mai ză
rește încă o parte din vechea 
făbricuță forestieră uitată de 
vreme. Alături de combinat 
se vor construi blocuri de lo
cuințe, pavilioane social-cultu- 
rale, magazine, fn curînd, 
harta patriei va fi consemnată 
o nouă așezare 
Gălăuțaș.

mureșeni : 
Subcetate,

casele lui

pe

industrială :

— Privește tovarășe ce uzină am 
construit. A fost muncă grea. S-a 
muncit și ziua și noapte pentru ca 
lucrările de construcție să fie 
trainice și terminate înainte de 
timpul stabilit în plan. Și întot
deauna tiiierii au fost în frunte. 
Unde era greul mai mare acolo îi 
întîlneai — îmi spunea Pavel Ko- 
vaci, secretarul comitetului de par
tid al șantierului combinatului de 
industrializare a lemnului din Gă
lăuțaș.

..Aron Pleșa, un tînar destoinic 
și priceput fierar-betonist, a venit 
pe șantier de prin părțile Clujului. 
I s-au încredințat pentru califica
re în meseria de fierar-betonist 20 
de tineri. N-a fost ușor, dar și-a 
făcut datoria. Dintre toți, unul a 
fost însă mai greu de urniț. Erno 
Cornovicit de loc din Gălăuțaș. 
într-o zi, Pleșa, „șeful", cum îi 
spun tinerii, i-a spus-o fără ocol 
într-o consfătuire cu brigada.

— Măi Cornovici, ia spune tu 
în fața întregii brigăzi, pentru ce 
ai venit aici pe șantier ?

Pleșa ia venit șeful șantierului, to
varășul Augustin Moraru.

— Avem nevoie de apă. Tre
buie să începeți urgent armăturile 
pentru rezervoarele de alimentare. 
Dacă nu le faceți la timp, lucră
rile rămîn în urmă. Vorbește cu 
băieții.

Pleșa a discutat cu toți și le-a 
cerut părerea.

— Ei ce ziceți, avem o sarcină 
grea, care cere mari eforturi de la 
fiecare. Va trebui să lucrăm chiar 
și noaptea. Ne angajăm sau nu ?

Cu toții eu fost de acord. Pleșa

constructori luptăLa Gălăuțaș, tinerii 
pentru intrarea cît mai repede în funcțiune 
a marelui combinat de industrializare 

a lemnului

— Să muncesc...
— Și muncești măi, 

cit ceilalți 
Lucrezi tu cit 
sau Dumitru ? Chiulești, asta este. 
Tragem noi și pentru tine.

L au criticat și alți tineri ; l-au 
criticat și membrii comitetului 
U.T.M. l-au vorbit de viitorul 
combinat la care ei munceau să-i 
dea viață, despre datoria de onoa
re pe care o au ca utemiști să 
contribuie la terminarea cit mai 
grabnică o lucrărilor. „Sau mun
cești alături de noi, i-au spus 
tinerii, sau te duci din brigadă" ■ 
Cuvintele au căzut cu asprime, dar 
i-au ajutat mult lui Cornovici.

Acum Erno Cornovici se numără 
printre cei mai buni tineri din bri
gadă.

Intr-una din zile, prin toamna 
trecută, cind lucrările erau in toi, 
la brigada tinerilor condusă de

Cornovici, 
ai tăi ?tovarăși ai tu,.

Filip, cît Rugină

a indicat cum trebuie să se mun
cească mai bine, ce operații tre
buie să execute fiecare. S-a lucrat 
intens. Se zoreau unii pe alții. Și 
după douăzeci de zile, armăturile 
au fost gata. Cu 10 zile mai de
vreme decît a fost prevăzut.

Pentru meritele deosebite în 
muncă, întreaga brigadă a fost 
dată ca exemplu în fața tuturor 
constructorilor de pe șantier.

Brigada de fierari-betoniști, con
dusă de tînărul Aron Pleșa se 
mîndrește însă nu numai cu reali
zări deosebite în executarea unor 
lucrări bune înainte de vreme, ci 
și pentru spiritul gospodăresc cu 
care muncește. Folosind rațional 
fiecare capăt de fier-beton, briga
da a obținut lună de lună însem
nate economii, care pe întreg a- 
nul 1958 s-au ridicai la peste 
20.000 lei.

Lucrările marelui combinat se 
apropie de sftrșit. Ultimul asalt

il dau acum montorii. Echipa 
condusă de tînărul Eugen Barbu 
duce lupta pentru terminarea și 
verificarea ultimelor instalații. 
N-au rămas niciodată în urmă cu 
lucrările cu toate că au muncit 
uneori în condiții atmosferice ne
favorabile. Lucrările de zidărie 
mergeau la un moment dat mai 
încet. Din această cauză, ei nu pu
teau să instaleze schelele pentru 
executarea instalațiilor electrice. 
S-au tot gindit cum să rezolve 
această situație și pini la urmă 
au hotărît să folosească schelele 
constructorilor. Asta însemna însă 
să lucreze după orele de program. 
Vor fi oare de acord toți din echi
pă ? Eugen a vorbit cu fiecare, 
le-a expus ideea. Nici unul n-a zis 
nu. Cum terminau constructorii 
treaba, începeau ei. A fost greu, 
dar instalațiile au fost gata la timp. 
In plus tinerii au economisit ma
terial lemnos din care trebuiau 
construite schele în valoare de a- 
proape 4000 lei.

în aceste zile geroase de fe
bruarie, la Gălăuțaș e multă for
fotă. Unele mașini și utilaje, ca și 
fabrica de placaje cu o capacitate 
de 18.000 m cubi de placaje pe 
an — cea mai modernă unitate de 
acest gen din țara noastră — au și 
intrat în funcțiune. Se lucrea
ză intens și la alte două mari 
unități care vor trebui să in
tre în scurtă vreme în producție 
— fabrica de plăci aglomerate și 
fabrica de plăci celulare. Și peste 
tot, la toate aceste lucrări, ute
miștii, tinerii, își aduc din plin 
contribuția, cu convingerea că 
munca pentru terminarea și intra
rea în funcțiune cit mai repede a 
întregului combinat de industriali
zare a lemhului — sarcină încredin
țată de partid — este o datorie de 
onoare a lor, a tuturor.

în expunere» făcută de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la ședința ple
nară a C.C. al P.M.R. din 26-28 
noiembrie 1958 s-a arătat că pen
tru obținerea unor recolte mari 
și stabile, una din acțiunile de cea 
mai mare însemnătate, în care 
sînt interesate masele largi ale ță
rănimii muncitoare, este aceea de 
combatere a efectelor dăunătoare 
ale secetei.

In aceeași expunere se arată că 
„pentru sporirea producției agri
cole are o mare însemnătate ex
tinderea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, în care scop în anul 
19S9 urmează a fi mărită supra
fața irigată".

Prin introducerea irigațiilor la 
culturile agricole se pot obține 
sporuri de recoltă foarte mari. 
Astfel la porumb de la 2000 kg ha 
cît este producția normală în cul
tura neirigată, se poate obține pes
te 6000 kg/ha prin introducerea 
irigațiilor. La porumbul hibrid 
irigat producția poate depăși 10.000 
kg/ha. La sfecla de zahăr de la 
15.000—20.000 kg/ha., prin intro
ducerea irigațiilor producția poate 
crește la 60.000 kg/ha.

In anul 1959 porumbul, orezul, 
sfecla de zahăr și legumele sînt 
principalele culturi care vor fi in
cluse pentru irigații.

In anul 1959, suprafața irigată 
va fi extinsă cu cca. 78.000 ha — 
cifră prevăzută în sarcina de pian 
a ministerului agriculturii și 
viculturii.

Pentru suprafața de 78.000 
identificată pînă în prezent 
necesar să se execute un 
lum de terasamente de peste 
16.000.000 m.c.

Pentru executarea acestui volum 
de terasamente se vor folosi toate 
mijloacele mecanice disponibile în 
prezent, dar acestea singure sînt 
insuficiente și consumă fonduri bă
nești. Din această cauză va trebui 
folosită 
lor de

sil-

pentru executarea lucrări- 
tcrasamente această forță

Ing. R. Ernest
Dir. gen. adj. în Direcția generală 
de îmbunătățiri Funciare și lu
crări capitale din Ministerul Agri

culturii și Silviculturii
—.-S-»—

nouă a muncii patriotice, care re
prezintă o contribuție importantă a 
poporului muncitor pentru reali
zarea mai repede și cu mari eco
nomii a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare.

Volumul de pămînt care con
form propunerilor organelor regio
nale, urmează a fi executat prin 
muncă voluntară, numai pentru 
lucrările de irigații — fără a socoti 
lucrările de indiguire și desecări 
— reprezintă un volum de peste 
6.000.000 m.c. sau o economi
sire a fondurilor statului de cca. 
75.000.000 lei. Această sumă re
prezintă contravaloarea amenajării 
pentru irigații a unui teren de cca. 
15.009 ha.

Din aceasta se poate vedea con
tribuția importantă economică a 
muncii patriotice pentru executa
rea acestor lucrări.

Uniunea Tineretului Muncitor a 
fost permanent prezentă în marile 
acțiuni patriotice. Contribuția ti
neretului muncitor la lucrările 
șantierelor Bumbești-Livezeni, Sal- 
va-Vișeu, Agnita-Botorca și altele, 
au trecut în istoria realizărilor 
glorioase ale regimului nostru.

Și de data aceasta tineretul mun
citor va putea să-și aducă contri
buția sa valoroasă, atît pentru exe
cutarea mai rapidă a celor 
6.000.000 m.c. cît mai ales pentru 
depășirea acestui volum.

Realizîndu-se prin munca pa
triotică a tineretului un volum su
plimentar de terasamente de cca. 
2.000.000 m.c. la.lucrări de iriga
ții, ar rezulta economii de cca. 
25.000.000 lei, care reprezintă va
loarea amenajării unei suprafețe

de oca. 6000 ha. ori în acest an th 
neretul s-a angajat să irige și să a-! 
menajeze o suprafață de 20.000 ha.

Alegerea și stabilirea suprafețe
lor care urinează a fi irigate s-a 
făcut ținînd seama de regiunile cu 
perioade mai lungi de secetă și 
în același timp de debitele dispo
nibile ale surselor de apă. Astfel 
suprafețe mai mari s-au prevăzut : 
în regiunea Craiova 17.500 ha., în 
regiunea Constanța 16.000 ha., în 
regiunea Galați, 14.000 ha., în re-’ 
giunea Timișoara 11.500 ha., în re
giunea București 10.000 ha., ținînd 
seama de faptul că rîurile Ialomi
ța, Buzău. Crișurile și altele nu 
mai permit extinderea iriga
țiilor cu debitele actuale neregu- 
larizate. în timp ce Dunărea. Șire
tul, Oltul, Jiul, Mureșul mai au 
importante debite disponibile pen
tru extinderea irigațiilor.

Pentru extinderea suprafețelor 
irigate nu trebuie neglijate și so 
vor folosi la maximum și sursele 
locale cum sînt : isvoarele, micile 
bazine de retenție. iazurile și a- 
pele freatice. Aceste situații se în- 
tîlnesc în special în Moldova, unde 
majoritatea cursurilor de apă au 
debite mici sau seacă complect în 
timpul verii (bazinul Jijia, Bahlui, 
Baseul și altele). Pe ele vor trebui 
amenajate numeroase rețineri de 
apă prin baraje de pămînt și din 
aceste bazine mai mari sau mai 
mici apa va putea fi distribuită

(Continuare în pag. 3-a)
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în cinstea zilei

Spartachiada de iarna a tineretului

I
Numeroase 

manifestații sportive

fin regiunea Ploești de 16 Februarie Intilnirea de volei dintre echipele Lokomotiv din R. Cehoslovacă și Rapid a furnizat un spectacol 
sportiv ce a plăcut spectatorilor.

i
In aceste zile, în întreaga țară, 

întrecerile etapei I-a pe colec
tiv din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, sint în plină 
desfășurare.

Din dorința de a cunoaște cit 
mai multe amănunte despre felul 
cum se desfășoară aceste între
ceri in regiunea Ploești, zilele 
trecute m-am deplasat la sediul 
comisiei regionale de organizare 
a Spartachiadei, unde se centra
lizează rapoartele sosite din toa
te raioanele regiunii și care cu
prind o serie de date statistice 
privind activitatea ce se desfă
șoară in acest sens.

Din documentele prezentate de 
tov. Victor Simion, locțiitorul 
președintelui comisiei regionale 
de organizare a Spartachiadei, 
am aflat că pină la 1 februarie 
la întrecerile Spartachiadei au 
participat 94.834 sportivi, dintre 
care 18.443 fete.

Pină în prezent, cele mai fru
moase rezultate au fost obținute 
în raionul Cîmpina, unde orga
nizațiile de bază U.TJW. și colec
tivele sportive au reușit să mobi-

lizeze la întreceri 19.384 de țineri, 
dintre care 3757 fete. Acest însem
nat succes a putut fi obținut da
torită muncii susținute pe care 
activiștii Comitetului raional 
U.T.M și U.C.F.S., membrii co
misiei de organizare a Sparta
chiadei și organizațiilor U.T.M. 
din orașele și satele regiunii au 
desfășurat-o pentru ca în între
ceri să fie antrenați cît mai mulți 
tineri.

Cifre elocvente s-au înregistrat 
de asemenea în orașul Ploești 
(11.350 participanți), precum și în 
raioanele Ploești (10.522 tineri), 
Buzău (8.723 participanți) etc.

Cei mai mulți participanți s-au 
înregistrat la șah (23.042), gim
nastică (16.292), trîntă (14.194), 
schi (13.725), tenis de masăschi (13.725), tenis de 
(9.944) și tir (9.358).

De o frumoasă popularitate 
s-au bucurat și întrecerile de pa
tinaj și săniuțe, la ale căror star
turi au participat 4.680 și respec
tiv 3.598 de concurenți.

Dintre colectivele sportive care 
au dovedit o bună organizare și

.. ........ .......... --------------------------------

A luat sfîrșit turul ciclist al Egiptului

Echipa R. P. Romîne pe locul III 
iar Ion Vasile pe locul VI 

în clasamentul general
Cea de-a Vl-a ediție a Turului ciclist al Egiptului a luat sfîrșit 

duminică odată cu desfășurarea etapei: Alexandria-Cairo (230 km), 
cea mai lungă etapă a competiției. Și de data aceasta, lupta pentru 
victorie a fost deosebit de spectaculoasă, înregistrîndu-se din nou o 
medie orară de peste 42 km. Ciștigătorul etapei a fost ciclistul so
vietic Kobzeev, care la Cairo a întrecut la sprintul final pe compa- 
trioții săi: Amatuni și respectiv Etcenko, cronometrați în același 
timp cu învingătorul: 5h26'32”. In plutonul fruntaș se aflau și re
prezentanții noștri G. Moiceanu, care a ocupat locul 5 în același timp 
cu Kobzeev, Aurel Șelaru, Gh. Șerban și Ion Vasile. Suferind o de
fecțiune tehnică L. Zanoni a pierdut multe minute ocupind în aceas
tă etapă locul 26 cu timpul de 5h47’03".

Ediția din acest an a Turului ciclist al Egiptului a fost cîștigată 
la individual de rutierul Loeffler (R. D. Germană) care a acoperit 
cei aproape 1650 km. în 45h24’33”. Pe tocul doi s-a clasat Petrov 
(U.R.S.S.) cu 45h28’45” urmat de Etcenko (U.R.S.S.) 45h33’ll” Bra- 
une (R. D Germană) 45h37T3” Bobekov (R. P. Bulgaria) 45h40'33” 
și alții. Cea mai frumoasă comportare dintre cicliștii romîni a avut-o 
Ion Vasile Care a ocupat locul 6 cu timpul de 45h41'07”. Ceilalți 
membri ai echipei R. P. Romîne s-au clasat astfel 9. Gh Serbah 
45h45’03” ; 14. Șelaru 45h59’22” ; 17. Zanoni 46hll’0f”; 19. Moicea
nu 47h06'07’’. In ultimele 3 etape ale turului echipa R. P. Romîne 
a dat dovadă de o combativitate deosebită reușind pînă la sfîrșit să 
ocupe locul 3 în clasamentul general pe echipe, lată acum clasamen
tul final pe echipe: 1, R. D. Germană 136h23'42” ; 2. U.R.S.S. 
136h2606”; 3. R. P. Romînă 137h08’50”) 4. R. P. Bulgaria
137h20'20” ; 5. Grecia 141h35’25”etc.

au merite deosebite în obținerea 
unor rezultate din cele mai fru
moase se numără: Electromontaj, 
Poiana-Cîmpina, Victoria-Florești, 
Școala medie mixtă-Breaza și 
Caraimanul-Bușteni (raionul Cim- 
pina).

Prin buna organizare a compe
tițiilor, prin intensa popularizare 
a întrecerilor, în mare parte din 
colectivele sportive din regiunea 
Ploești intrecerile etapei l-a au 
fost încheiate. Aceste succese au 
fost posibile datorită sprijinu
lui efectiv pe care majoritatea 
colectivelor sportive l-au primit 
din partea «Comitetului Regional 
U.T-M., a organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderi, instituții, școli 
și din comune, cît și din partea 
comisiilor raionale de organizare 
a Spartachiadei.

La atragerea celor aproximativ 
14.000 de sportivi la probele de 
schi, o contribuție substanțială 
au adus, in afara centrelor de 
schi de la Sinaia, Bușteni, Azu- 
ga și Teșila și centrele de schi 
înființate de comisia regională de 
organizare a Spartachiadei pe 
lingă asociațiile sportive sătești 
Recolta—Voinești (raionul Tîr- 
goviște), Recolta— Moroeni și A- 
vîntul Tineretului — Pucioasa 
(raionul Pucioasa), Progresul — 
Pătărlagele (raionul Cislău) și 
altele care au fost dotate cu 
perechi schiuri.

Cu toate aceste succese, 
unele raioane ale regiunii Ploești 
numărul participanților la con
cursuri este încă redus, in com
parație cu posibilitățile lor orga
nizatorice. Slaba organizare a 
concursurilor cit și lipsa de pre
ocupare și de control a organe
lor în drept, au făcut ca în raioa
nele Pucioasa, Rîmnicu Sărat și 
orașul Tîrgoviște să se înregis
treze cifre ce cuprind intre 3.000 
și 4.000 de concurenți.

In general, în regiunea Ploești 
se desfășoară o muncă susținută 
pentru realizarea angajamentului 
luat: 100.000 participanți 160.000 
de participări. In curînd el 
va putea deveni un fapt împlinit, 
deoarece în prezent în regiunea 
Ploești 
pentru 
plin al 
mase.

528

în

sint create toate condițiile 
asigurarea succesului 

acestei mari competiții
de- 
de

M. BEDROSIAN 
economist merceolog

(Material so'sit în cadrul con
cursului corespondenților volun
tari).

Duminică în numeroase localități din țară au avut loc între
ceri sportive închinate aniversării a 26 ani de la luptele eroice 
ale ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933. In Capitală, în 
zilele de sîmbătă și duminică s-au disputat întreceri internațio
nale de volei dotate cu cupa 16 Februarie. Ele s-au ridicat la un 
nivel superior oferind faze gustate de publicul spectator. In cadrul 
întilnirii care avea să decidă echipa cîștigătoare a turneului fe
minin s-au înfruntat echipele Rapid și Dinamo. Deși cu o echipă 
foarte tînără, formația dinamovistă a opus o dirză rezistență ru
tinatei formații rapidiste care și-a adjudecat cu greu victoria la 
scorul de 3—2. A doua intilnire feminină a opus echipa Combi
natului poligrafic București formației cehoslovace Lokomotiv. Mai 
bine pregătite bucureștencele au cîștigat întilnirea cu scorul de 
3—2. Cu toate acestea învinsele au prestat un joc valoros reușind 
acțiuni de toată frumusețea la fileu. Dintre intrecerile masculine 
s-a distins printr-un joc foarte spectaculos și dinamic întîlnirea 
dintre Rapid și Dinamo. Scorul strîns cu care s-a încheiat acest 
meci (3—2 pentru rapidiști) ilustrează lupta strinsă dintre cele 
2 echipe. In urma disputării tuturor întîlnirilor prevăzute în pro
gram, „cupa 16 Februarie" a fost cucerită de Rapid București 
la fete și „Cetatea Bucur" la băieți.

Tot în cadrul cupei „16 Februarie» în țară au avut loc nume
roase întreceri sportive la diferite discipline. La Iași de exem
plu au avut loc întreceri la tenis de masă, popice și handbal, la 
Galați timp de trei zile au avut Ioc la poligonul școiii medii nr. 1 
întreceri de tir. Au participat zeci de tineri reprezentind asocia
țiile sportive Sănătatea, Fulgerul, Școala sportivă de elevi 
UC.F.S., etc. Totodată a fost organizat în cadrul aceleiași com
petiții o întrecere de gimnastică între elevele școlii medii din 
orașul Galați.

Turneul final al cam
pionatului feminin 
de handbal redus

Turneul final al campiona
tului republican feminin de 
handbal redus a luat sfîrșit 
duminică in sala Floreasca cu 
disputarea meciului decisiv, 
dintre echipele Cetatea Bucur 
și Olimpia București. Intilni
rea a corespuns așteptărilor, 
fiind bogată în faze spectacu
loase. Handbalistele de la Ce
tatea Bucur au jucat cu multă 
ambiție, reușind în prelungiri 
să obțină o meritată victorie 
cu 5—4. Clasamentul final al 
campionatului se prezintă ast
fel : 1. “ 
pioană 
pia; 3. Tractorul Orașul Sta
lin ; 4. ~ - — -
șoara;
6. Clubul Sportiv Școlar Ti- 
mișoaraj 7. I.L.E.F.O.R. Tg. 
Mureș.

Cetatea Bucur cam- 
republicană ; 2. Olim-

Constructorul Titni-
5. Gloria Sighișoara;

(Agenpres)

Buni sportivi și buni cetățeni
Sînt puțini acei iubitori de sport 

care n-au auzit de clubul sportiv 
„Dinamo" și de numeroasele 
echipe de juniori „Tînărul Dina- 
movist". De numele, de culorile 
acestui colectiv sînt legate zeci și 
sute de performanțe sportive va
loroase, constituind o merituoasă 
carte de vizită a unui club care 
ocupă unul din locurile de frunte 
ale mișcării sportive romînești.

Atenția activiștilor sportivi ai 
colectivului „Tînărul Dinamovist" 
s-a îndreptat de la început spre 
sutele de elevi din școlile din Ca
pitală în vederea descoperirii (ele
mentelor talentate și atragerii lor 
în viața sportivă de performanță. 
De asemenea se urmărește antre
narea în activitatea sportivă de 
performanță a tinerilor muncitori 
care doresc să activeze Ia „Tînărul 
Dinamovist".

Antrenamentele pe baze științi
fice sub atenta supraveghere a 
unor antrenori pricapuți precum și 
un complex de posibilități mate
rial-sportive la fiecare disciplină 
în parte au permis antrenarea unui 
număr din ce în ce mai mare de 
tineri în activitatea sportivă. De 
unde la începutul activității sale 
„Tînărul Dinamovist" număra doar

cîteva secții (box, fotbal, gimnas
tică, baschet, altetism și șah) după 
numai doi ani (1952) el dispunea 
de un număr de 17 secții spor- 

1 datetive, fiecare din ele fiind 
unui antrenor de spe- 
Ilustrînd în cifre 
intensă depusă 
„Tînărul Dinamovist'

in grija 
cialitate. 
tivitatea 
colectivul

ac- 
de.<(

Cum se ocupă colectivul 
„Tînărul Dinamovist" 
de creșterea și educarea 

tinerilor sportivi

pentru ridicarea la o treaptă tot 
mai înaltă a performanțelor noa
stre sportive considerăm suficient 
să amintim că „Tînărul Dinamo
vist" și-a înscris l.a capitolul rea 
lizări circa 50 de campioni și 60 
de recorduri republicane de ju
niori doborîte. Numai în anul 1957 

. spre exemplu juniorii acestui co
lectiv și-au adjudecat un număr 
de 77 de titluri de campioni ai 
R.P.R. la juniori cu un număr de 
114 campioni.

Anual la concursurile de secție

SPORTIVE
Farsa sportului

î n I ai van

Campionatul de hochei pe gheață oferă partide pasionante ce nu 
sînt lipsite de rezultate surpriză,

———*OOOOO-------------

Crește neîncetat 
numărul bazelor sportive

din regiunea Pitești
Numeroase acțiuni de rnuncâ voluntara a tineretului

Un nou act revoltător 
al Departamentului de Stat 

U. A.
Asociația Națională de schi din 
S.U.A.

in telegrama adresată preșe
dintelui Comitetului Olimpic Inter
național (C.I.O.) Avery Brunda
ge (S.U.A.), secretariatul general 
al Comitetului olimpic al R. D. 
Germane, a cerut sprijinul său 
pentru a obține viza de intrare a 
delegației R. D. Germane în 
S.U.A. O telegramă similară a 
fost trimisă președintelui Fede
rației internaționale de schi 
(F.I.S.), Hod'.er (Elveția).

0-00---------------

al S.
Conform unei știri a agenției 

United Press International, De
partamentul de Stat a refuzai 
delegației schiorilor din R. D. 
Germană viza de intrare în 
S.U.A. pentru a participa la con
cursul pre-olimpic de la Squaw 
Walley (Californie).

Delegația sportivă din R. D. 
Germană în frunte cu cunoscuții 
schiori Helmut Recknagel, Harry 
Glass și Werner Lesser a fost in
vitată de a participa la această 
competiție în anul 1958 de către

Încă o
Ain

victorie a C. C. A. 
R. P. Chineză

nume- 
dintre 

pe 
Și

Continuîndu-și tur
neul în R.P. Chineză 
cctapa ăe țotbal 
C.C.A. a susținut 
luni la Nankin a pa
tra intilnire jucînd 
in compania echipei 
selecționate militare 
a regiunii Nankin. Cu 
tot timpul nefavora-

bil (a plouat toren
țial in decursul întil- 
nirii), peste 30.000 
de spectatori au ur
mărit meciul care a 
cuprins multe mo- 
mente interesante. 
Fotbaliștii romîni au 
practicat un joc teh
nic superior, termi-

nînd învingători cu 
scorul de 2—0 (1-0) 
prin punctele reali
zate de Renie (26’) 

și Alexandrescu(77’). 
Duminică la Pekin 

echipa C.C.A. va în- 
tilni echipa Armatei 
Populare de Elibe
rare,

Sportul, în trecut apanaj al 
celor bogați, a devenit 
astăzi un bun al maselor 

largi de oameni ai muncii. Sute 
de mii de tineri și tinere au pășit 
în anii regimului nostru demo
crat-popular pe terenurile de 
sport grație condițiilor create in 
acest scop. Spartachia dele tine
retului, și multe alte populare 
competiții de masă, au contribuit 
la dezvoltarea sportului nostru de 
masă, scoțînd Ia iveală 
roase elemente talentate,
oare unele s-au afirmat și 
plan internațional. Partidul 
guvernul au acordat în perma
nență o atenție deosehită dezvol
tării mișcării de cultură fizică 
și sport.

Grija regimului nostru pentru 
activitatea sportivă se exprimă 
limpede în sprijinul material 
imens acordat an de an. Burghe
zia ne-a lăsat moștenire citeva 
terenuri de sport prost utilate. 
Astăzi, patria noastră uimește pe 
vizitatorii străini prin atît de nu
meroasele amenajări 
u'.tra moderne realizate 
timp atît de scurt.

Pe întreg cuprinsul 
noastre apar mereu 
sportive menite 
mai departe la 
triei sportivilor 
rea continuă a 
rilor ce practică

Și în regiunea Pitești, o re
giune uitată cu desăvîrșire în 
timpul regimului burghezo-moșiej 
resc, aproape la fiecare pas ai să 
întîlnești un nou teren sportiv 
dotat cu toată aparatura necesară 
practicării sporturilor. Pe piteș- 
teni nu-i mulțumește doar ceea 
țe sia realizat pînă acum. Ei

sportive 
într-un

patriei
1 noi baze 

să contribuie pe 
ridicarea măies- 
noștri, la lărgi- 
numărului tine- 
sportul.

sînt hotărîți să dezvolte neînce
tat baza materială a activității 
sportive, în raport cu numărul de 
sportivi care este în continuă 
creștere. Pe lîngă fondurile pri
mite din partea statului nostru 
democrat-popular, o mare în
semnătate au folosirea resurse
lor locale și contribuția prin 
muncă patriotică a tineretului din 
regiune. Cîteva exemple vor fi 
edificatoare în acest sens.

In Pitești se construiește, cu 
resurse locale, un stadion cu o 
capacitate de 10.000 locuri. La 
chemarea comitetului orășenesc 
U.T.M., sub conducerea Comite
tului orășenesc de partid, tinerii 
din oraș au răspuns cu entu
ziasm, efectuînd mii de ore de 
muncă voluntară la construcția 
acestui stadion, menit să contri
buie la dezvoltarea mai departe 
a mișcării sportive din orașul Pi
tești. La Piatra Olt, s-a construit 
deja un stadion cu tribune, cu o 
capacitate de peste 3.000 locuri 
dotat cu aparatura necesară prac
ticării în cele mai bune condi- 
țiuni a diferitelor discipline spor
tive. Nici tinerii din raionul To- 
poloveni nu s-eu lăsat mai pre
jos. Astfel ei au hotărît să-și 
construiască un stadion, în reșe
dința raionului cu aceiași nume 
— Topoloveni. Pe lingă fondu
rile care le-au fost puse la dispo
ziție. un sprijin serios bau pri
mit din partea sfatului popular 
raional care sprijină activ dez 
voltarea mișcării de cultură fizică 
și sport din raion. Și la Drăgă- 
șani tinerii sportivi vor primi în 
folosință, în preajma zilei 
1 Mai, Hn frumos stadion.

Colectivele sportive și organi
zațiile U.T.M. din regiune dau 
la rîndul lor și ele o importanță

de

deosebită construcției de noi te
renuri sportive. Trebuie eviden
țiat în primul rînd colectivul 
sportiv „Petrolul" care prin re
surse proprii e construit la 
schela-Valea Caselor, în raionul 
Găești, o pistă de popice. Tot el 
a amenajat o bază sportivă do
tată cu un teren de fotbal, pistă 
de atletism la Vedea, precum și 
două terenuri de tenis în orașul 
Pitești. Tinerii care lucrează la 
trustul regional de construcții, 
îndrumați de către organizația 
U.T.M., și-au amenajat o pistă 
de popice. In construcție în 
orașul Pitești se găsește și po- 
picăria asociației sportive „Vo
ința". In comunele și satele re
giunii cum sînt Priboeni, Mareș, 
Albota, Ticveni și multe altele, 
tinerii — în frunte cu utemiștii 
— și-au construit prin muncă vo
luntară terenuri sportive de volei, 
baschet sau fotbal.

La toate aceste construcții un 
aport important l-au adus tinerii 
îndrumați de către organizațiile 
U.T.M. Munca lor a adus însem
nate economii de fonduri bănești, 
grăbind terminarea construcțiilor 
sportive.

Cele cîteva- exemple demon
strează convingător că tinerii 
piteșteni îndrumați de către or
ganizațiile U.T.M. sub conduce
rea organizațiilor de partid, au 
acordat și acordă în permanență 
o deosebită atenție dezvoltării 
bazei materiale a mișcării spor
tive, traducînd în viață hotărîrile 
partidului și guvernului. Fără în
doială că aceste realizări vor 
avea drept rezultat o și mai mare 
și mai rapidă dezvoltare a acti
vității sportive din regiune.

ale colectivului au participat peste 
8000 de tineri din care au fost se
lecționați circa 800. Această mun
că intensă de cultivare a cadrelor, 
de îndrumare a lor pe calea spor
tului de performanță, nu a întîrziat 
să-și arate roadele. La „Tînărul Di
namovist" și-au început activitatea 
sportivă maestrul emerit al sportu
lui Leon Rotman, dublu campion 
olimpic. Zvonenschi Jaqueline re- 
cordmenă mondială la tir Vătășoiu 
Lia maestră a sportului, compo
nentă a lotului R.P.R. de gimnas
tică, multiplul campion de box 
Dumitru Gheorghiu și mulți alții.

L'n capitol important al activi
tății „Tînărului Dinamovist" îl 
constituie munca de educație comu
nistă dusă în rîndul tinerilor care 
își desăvîrșesc pregătirea sportivă 
în cadrul acestui colectiv. Ținînd 
o strînsă legătură cu conducerea 
școlilor sau a întreprinderilor 
antrenorii urmăresc îndeaproape 
felul în care tinerii se prezintă la 
lecții și în producție eliminînd din 
colectiv pe timp limitat pe aceii 
care nu obțineau rezultate bune 
în procesul de învăfămînt sau în 
producție. In același timp condu
cerea asociației ține o legătură 
strînsă cu părinții tinerilor pentru 
a urmări cum își petrec aceștia 
timpul între școală, sau întreprin
dere și stadion.

Saptămînaî în cadrul clubului 
„Dinamo" au loc conferințe și 
rulează filme cu caracter educa
tiv menite să educe tinerii spor
tivi în spiritul patriotismului, al 
dragostei față de regimul 
democrat-popular care a creat 
sportivilor condiții minunate de 
pregătire.

Rezultatele frumoase obținute 
pe linia educării și antrenării 
pe linie sportivă a tineretu
lui se datoresc în mare măsură 
muncii pline de abnegație și devo
tament a comuniștilor și utemiști- 
lor, activiști sportivi ce își desfă
șoară activitatea în acest club. 
Fără să-și precupețească eforturile, 
muncind cu simț de răspundere 
pentru promovarea spiritului nou 
în rîndul tinerilor sportivi și edu
carea lor în spirit comunist, ei se 
pot mîndri cu faptul că dincolo de 
sutele de performanțe strălucite 
înscrise de tineri în istoria spor
tului romînesc au dat țării o ge
nerație de tineri sportivi care 
afara meritelor sportive sînt 
buni cetățeni ai patriei.

Ediția recentă a 
campionatului mon
dial de baschet mas
culin a adus în dis
cuție problema locu
lui și rolului clicii 
ciankaișiste în arena 
sportivă internațio
nală. După cum se 
știe, cu prilejul aces
tui campionat, în 
urma mașinațiilor 
conducătorilor Fede
rației internaționale 
de baschet (FIBA) 
echipa Uniunii So
vietice, cîștigătoarea 
locului întîi și a 
R. P. Bulgaria, cla
sată pe locul patru 
au fost trecute, în 
mod cu totul scan
dalos, la urma clasa
mentului cu 0 puncte 
fiecare, deoarece au 
refuzat — după cum 
era și firesc — să 
joace cu echipa cian
kaișistă în turneul 
final.

Ce este în realita
te „sportul" ciankai- 
șist și pe cine repre
zintă el nu este greu 
de aflat. Taivanul, 
parte integrantă a 
teritqriului R. P. Chi
neze a devenit, după 
eliberarea Chinei 
continentale de către 
unitățile Armatei 
Populare Chineze de 
Eliberare, cea mai 
mare bază militară 
americană din Extre
mul Orient, refugiul 
trădătorilor poporu
lui chinez și un cen
tru permanent de 
provocări la adresa 
R. P. Chineze, a pă
cii și securității 
poalelor lumii 
tregi.

Organizațiile spor
tive din S. U. A. și 
membrii americani ai 
diferitelor federații 
sportive internațio
nale nu au pierdut 
nici un. prilej pentru 
a folosi Taivanul ca 
un mijloc de diver
siune în dezvoltarea 
relațiilor sportive in
ternaționale. Este 
concludentă în a- 
ceastă privință atitu
dinea bizară a pre-

lumii 
două 
știe 

lume

rații sportive înfeM 
naționale.

Mașinațiile de tot 
felul îndreptate 
potriva 
din 
au căpătat totdeau
na 
tărît 
chinez și al organi
zațiilor sale sportive. 
In urma hotăririi 
C. I. O. de a pre
zenta Taivanul drept 
..............  Comitetul 

Olimpic al R.
a

cum 
să 

din

îm-
sportivilor 

R. P. Chineză

răspunsul ho- 
al poporului

„China",
p.

hotărît, 
i era și 

se retra- 
acest

E. PITULESCU

po-
în-

în
Și

ședintelui Comitetu
lui Olimpic Interna
țional, Avery Brun
dage, care în ciuda 
protestelor poporului 
chinez de 600 milioa
ne și a oamenilor 
cinstiți din lumea în
treagă a hotărît să 
mențină ca membru 
al Comitetului Olim
pic Internațional așa 
zisul Comitet Olimpic 
din Taivan, pe lîngă 
cel al R. P. Chineze, 
căutînd în acest fei 
să sprijine diploma
ția americană care 
încearcă să convin
gă popoarele 
de existența a 
Chine. Or, se 
prea bine că în
există numai o sin
gură Chină, R. P. 
Chineză, din care 
face parte, și insula 
Taivan, aflată în pre
zent sub o reală ocu
pație americană. Cum 
poate fi explicată a- 
ceastă atitudine dacă 
nu ca un sprijin dat 
unor poziții politice 
precise și anume po
zițiilor diplomației 
agresive-

In fața iubitorilor 
de sport din lumea 
întreagă se mai pune 
însă o întrebare: ce 
valoare reprezintă 
sportul din Taivan? 
Răspunsul e simplu. 
In Taivan există un 
număr neînsemnat de 
sportivi, cu 
manțe de un 
submediocru,
baze sportive și fără 
o mișcare sportivă de 
mase. Să ne gindim 
însă la faptul că în 
R. P. Chineză există 
peste 100 milioane de 
sportivi din rîndul 
cărora s-au ridicat 
reccrdmeni mondiali 
la atletism, natație, 
haltere, sportivi de 
valoare internaționa
lă la tenis de masă, 
patinaj viteză, gim
nastică. Ac'eastă rea
litate este însă igno
rată de conducătorii 
C. I. O. în frunte cu 
președintele său 
Brundage și de une
le conduceri de fede-
-------ooooo-----

perfor- 
nivel 
fără

Chineze 
după 
firesc, 
gă din acest or
ganism internațional 
precum și din unele 
federații sportive care 
sprijină clica cian- 
kaișistă.

Desfășurarea ulte
rioară a evenimente
lor a arătat în fața 
popoarelor lumii în
tregi că în timp ce 
R. P. Chineză își în
tărește neîncetat po
tențialul economic, 
își sporește presti
giul internațional și 
devine o țară cu o 
puternică bază spor
tivă de mase, Taiva
nul a ajuns să 
prezinte numai 
pele de ocupație 
mericane. Sprijinul 
de care se bucură 
clica ciankaișistă dip 
partea unor repre
zentanți 
în cadrul 
organisme 
internaționale 
poate decît să ducă 
la subminarea rela
țiilor sportive inter
naționale. Orice om 
cu judecata sănătoa
să își va da seama 
că refuzul sportivi
lor sovietici și bul
gari de a-i întîlni pe 
reprezentanții unei 
baze militare ameri
cane cum este Taivan 
nul este pe deplin în
temeiat. Pe plan 
sportiv ca și politic, 
în lume există numai 
o singură Chină — 
Republica Populară 
Chineză.

re* 
tru- 

a-

occidentali 
diferitelor 

sportive 
nu

I. RETEGAN

F OTBAL

în ciuda timpului friguros, 
echipele de fotbal din prima 
divizie și-au continuat dumi
nică pregătirile susținînd me
ciuri de verificare. în Capitală, 
pe terenul din 
Petrolul Ploești 
scorul de 2—0 
Dinamo-Obor.

în țară s-au

Obor, 
a întrecut

(0-0)

echipa 
cu 
Pe

înregistrat ur*

ISTII
PREGĂTESC

motoarele rezultate : Progresul 
București—Corvinul Hunedoara 
2—0 ; Dinamo Bacău—Unirea 
Focșani 4—2 ; Știința Timi
șoara—F.Z. Bruiatul Timișoara 
4—1; Farul Constanța—Flacăra 
Moreni 3—1; Știința Cluj— 
C.F.R. Cluj l—1 ; Steagul 
Roșu Orașul Stalin—I.A.S. Ora
șul Stalin 14—2.
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Premii mari vă așteaptă la concursul
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„FIECARE CERC 
de învățămint politic— 

o brigadă utemistă
de muncă patriotică!**

Noi brigăzi 
în regiunea Pitești

De curînd utemiștii și tinerii 
înscriși in cercul politic 
U.T.M. din comuna Slobo

zia, raionul Găești, hotărîți să-și 
aducă contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor pe care le pune Plenara 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 
în fața întregului popor muncitor, 
au luat inițiativa ca cercul lor po
litic să devină și o brigadă ute- 
mistă de muncă patriotică.

Urmărind cu multă atenție și 
interes lecțiile din cadrul învăță- 
mintului politic, citind și studiind 
cu perseverență, utemiștii și tinerii 
din acest cerc se străduiesc să-și 
ridice necontenit nivelul politic și 
ideologic. Cunoștințele primite în 
cerc au contribuit ia educarea ti
nerilor în spiritul patriotismului 
socialist. Li au înțeles mai bine 
că realizările din industrie, agri
cultură, pe tărîm social și cultu
ral, sînt cuceriri ale poporului nos
tru muncitor, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, lnvățînd cu 
perseverență in cadrul cercului, ei 
au ajuns să înțeleagă că fiecare 
poate contribui la înfăptuirea 
noi și 
muncă 
de a 
lui lor 
muncă
aplice în viață cunoștințele învă
țate la cerc, să depună toate efor
turile pentru 
realizări

Odată 
utemiste 
membrii 
lansat o chemare către toate cercu-

a 
noi realizări la locul de 
respectiv. Luînd hotărîrea 
constitui în cadrul cercu- 

o brigadă utemistă de 
patriotică, ei au hotărît să

obținerea de noi 
in comuna lor.
cu constituirea brigăzilor 

de muncă patriotică 
acestui cerc politic au

„To|i tinerii — 
ciiitori și difuzori

■

ai cărții!"
n cinstea celei de a XV-a 
aniversări a eliberării 
patriei noastre, și a Fes- 

i rivalului Mondial al tineretului
■ de la Viena, comitetul regional 
i U.T.M. București împreună cu 
i C. L. D. C. organizează între 
I 15 februarie — 23 August 
i 1959 o mare acțiune de popu- 
i larizare și difuzare a cărții 
! pentru copii și tineret. Acțiu- 

S nea se va desfășura sub lo- 
I zinca „Toți tinerii — cititori și

■ difuzori ai cărții". Prima etapă 
i a acțiunii se va încheia la 28
i martie a. c. și este închinată 
i aniversării a 10 ani de la con
stituirea Uniunii Tineretului 
Muncitor. Pînă la această dată 
se vor difuza prin organizațiile 
de bază U.T.M. cărți în valoare 

I de 300.000 lei, urmînd ca pînă 
la 23 August, să se mai difu
zeze cărți în valoare de 700.000 

Ilei
In vederea realizării acestui 

însemnat obiectiv comitetul re
gional U.T.M. București a lan
sat o chemare către toate orga
nizațiile de bază U.T.M. pre
cum și către întregul tineret 
din regiunea București să des
fășoare o largă și entuziastă 
muncă politică pentru popu
larizarea și răspîndirea cărții. 
Comitetul regional U.T.M. a- 
cordă comitetelor raionale și 
organizațiilor de bază U.T.M-, 
utemiștilor, tinerilor, pionierilor 
și școlarilor care se vor evi
denția cu acest prilej nume
roase premii, printre care men
ționăm : Diploma de Onoare a 
Comitetului regional U.T.M. 
București, aparate de radio, 

< premii în cărți, agarate de fo- 
5 tografiat, televizoare, truse de 
J stilouri și creioane mecanice, 
J echipament sportiv etc.

rile politice U.T.M. din regiunea 
noastră, ca fiecare cerc să devină 
și o brigadă utemistă de muncă 
patriotică, iar fiecare cursant un 
înflăcărat constructor.

Răspunzind acestei chemări s-au 
creat brigăzi de muncă patriotică 
în cadrul cercurilor de învățămint 
politic U.T.M. în raioanele Drăgă- 
șani, Potcoava, Topoloveni, Curtea 
de Argeș și altele, totalizind pînă 
in prezent un număr de 19 pe re
giune. Aceste brigăzi, odată con
stituite, au și pornit la acțiune. 
De pildă, brigada utemistă de 
muncă patriotică constituită in 
cadrul cercului politic U.T.M. din 
comuna Corbu, raionul Potcoava, 
numai în prima zi a efectuat peste 
60 ore de muncă voluntară.

Această acțiune patriotică con
tinuă să se extindă în toată re
giunea, organizațiile U.T.M. mili- 
tînd pentru constituirea fiecărui 
cerc politic în brigăzi-utemiste de 
muncă patriotică. Această nouă 
formă de organizare ajută orga
nizațiile U.T.M. jn munca de edu
cație comunistă a tineretului, 
dragostea pentru munca fizică 
fiind o parte integrantă a muncii 
de educație patriotică a tineretului.

GH. MITROI
Activist al Comitetului regional

U.T.M. Pitești

Tinerii învață 
și muncesc

In cercul de învățămint poli
tic utemiștii, tinerii învață 
cu sirguință.

Expunerile făcute de propagan
diști, discuțiile purtate de tineri se 
referă la sarcinile construcției so
cialiste în țara noastră.

— Să transformăm cercul nostru 
de învățămint politic în brigadă 
utemistă de muncă patriotică.

— Da. Să învățăm și să muncim.
Și cursanții cercurilor politice 

U.T.M. au hotărît ca în cadrul 
cercurilor să se creeze brigăzi ute
miste de muncă patriotici. Numai 
în regiunea Galați sînt de-acum 
peste 79 asemenea brigăzi cu pes
te 4000 tineri.

Teoria se îmbină cu practica. 
Slovele din cărți, discuțiile și an
gajamentele tinerilor devin fapte .

Tinerii colectiviști din comuna 
Oasele, raionul Bujoru, au trans
portat 1200 tone îngrășăminte na
turale pe cîmp ; tinerii din G.A.C 
„71 Iunie" din Măstăcani, același 
raion, au săpat un canal. de 1200 
m. lungime, redînd astfel agricul
turii o suprafață de 130 ha. De ase
menea au transportat și împrăștiat 
pe cîmp 400 tone îngrășăminte na
turale, tinerii colectiviști din Stoi- 
cani au reparat o fîntînă, două po
duri ; tinerii din G.A.S. „Dună
rea", raionul Brăila, — constituiți 
în brigadă de muncă patriotică — 
au colectat 5000 kg. fier vechi, au 
transportat 10.000 tone îngrășă
minte naturale în grădina de zarza
vat a gospodăriei ; tinerii din 
G.A.S. Noziru care patronează sec
torul zootehnic, s-au angajat să 
dea în 1959 peste 30.000 l. lapte ; 
tinerii de la Combinatul de celu
loză — Brăila — au colectat 1200 
kg. fier vechi, au descărcat și trans
portat două ceamuri de stuf econo
misind 4000 lei. Exemple se mai 
pot da. Sînt multe în regiune.

Organizațiile U.T.M. — sub con
ducerea și îndrumarea organiza
țiilor de partid — mobilizează tot 
mai mulți tineri la acțiuni con
crete.

E drept că nu toată munca de
pusă astăzi, mîine capătă o con
cretizare în bunuri materiale, ln- 
grășămintele transportate astăzi pe 
cîmp de-abia la toamnă voț aduce 
cu atât la sută mai multe cereale. 
Fierul vechi colectat astăzi de ti
nerii din G.A.S. „Dunărea" și din 
alte părți trebuie să meargă la to
pitorii, la laminor, la uzinele de 
construcții de mașini. Și acolo, fie
rul vechi din Brăila va găsi tineri 
entuziaști constituiți în brigăzi u- 
temiste de muncă patriotică. Sigur 
că nu va aștepta prea mult pe ram
pă. Va fi luat de aceleași mîini ti
nerești, va fi topit, va fi laminat și 
apoi prelucrat, se va întoarce îna
poi sub formă de tractor, de com
bină, de locomotivă care va trans
porta alte tone de fier vechi, de 
cereale.

I. GAVREA

Un aspect de la expoziția „Decada cărții Academiei R. P. Romine"

DESCHIDEREA

Duminică dimineața, la librăria 
Academiei R. P. Romine din Capi
tală, a avut loc festivitatea deschi
derii „Decadei cărții Academiei 
R. P. Romine“, organizată în cola
borare cu Ministerul lnvițămintu- 
lui ți Culturii, cu prilejul împli
nirii a zece ani de la înființarea 
Editurii Academiei R. P. Romine.

Au fost de față membri ai Pre
zidiului Academiei R. P. Romine, 
academicieni ți numeroși alți oa
meni de știință ți cultură.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. I. S. Gheorghiu, vi
cepreședinte al Academiei R. P. 
Romine, care a subliniat că : cei 
zece ani care au trecut de la or
ganizarea Academiei R. P. Romine 
și a editurii ei înseamnă o perioadă 
de realizări științifice și editoriale 
însemnate obținute cu sprijinul 
permanent al Partidului Muncito
resc Romtn. Aceste realizări, a spus 
în încheiere vorbitorul, vor fi con
tinuate și ridicate pe un plan su
perior.

A vorbit apoi acad. Șt. S. Nico- 
lau, membru în prezidiul Acade
miei R. P. Romîne, care în numele 
cercetătorilor științifici a exprimat 
hotărîrea lor de a realiza lucrări

la un nivel științific cît mai înalt 
care să reflecte orientarea spre 
problemele importante și actuale 
ale științei legate de construirea 
socialismului în patria noastră, în 

noiembrie

Oamenii muncii din întreaga țară 
sărbătoresc aniversarea 

eroicelor lupte ale ceferiștilor 
din februarie 1933

lumina Plenarei din 
1958 a C.C. al P.M.R.

A luat apoi cuvîntul 
Graur, director general 
Academiei R. P. Romîne, care a 
arătat că editura își va intensifica 
pe viitor eforturile pentru a face 
larg cunoscute rezultatele muncii 
institutelor noastre de cercetări 
științifice, publicînd cît mai multe 
lucrări științifice de valoare din 
domeniul științelor tehnice și chi
mice, agriculturii, economiei socia
liste, precum și opere ale clasici
lor științei și literaturii romînești.

Asistența a vizitat expoziția edi
torială deschisă cu acest prilej la 
Librăria Academiei R. P. Romîne.

Tot duminică au avut loc festi
vități de deschidere a „Decadei 
cărții Academiei R. P. Romîne" și 
în alte centre ale țării.

★
Festivitatea de la Cluj a fost des

chisă de prof. univ. Victor Cheres- 
teșiu, secretar al Filialei din Cluj 
a Academiei R. P. Romîne. Despre 
importanța organizării „Decadei 
cărții Academiei R. P. Romîne 
și activitatea Editurii Academiei 
R P.R. a vorbit în limba romină 
pvof. univ. Al. Roșea, prorector al 
Universității „Victor Babeș", iar 
în limba maghiară prof. univ. Pe-

acad. Al. 
al Editurii

terffi Istvan, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne.

Cei prezenți la festivitate au vi
zitat apoi expoziția „Cartea Acade
miei" organizată de librăria „Car
tea Rusă" din localitate.

La librăria Cartea Rusă din Iași 
a avut loc de asemenea o festivi
tate cu prilejul deschiderii „Deca
dei cărții Academiei R. P. ~ 
mine".

Cu acest prilej, acad. Octav 
yer, președintele Filialei din 
a Academiei R. P. Romîne, a 
bit despre activitatea Editurii A- 
cademiei R.P.R. în cei zece ani de 
existență.

în cadrul librăriei a fost des
chisă o expoziție cu vînzare, unde 
sînt prezentate publicații apărute 
în decursul celor 10 ani de activi
tate a Editurii Academiei R. P. 
Romîne.

Ro-

Ma
laci 
vor-

★ w ..Cu prilejul sărbătorii ,JDecadei 
cărții Academiei R.P.R." a fost 
deschisă și la Galați o expoziție 
cu lucrări și publicații apărute în 
Editura Academiei R. P. Romîne.

La deschiderea expoziției a luat 
cuvîntul ing. losif Egri, rectorul 
Institutului politehnic din locali
tate.

In toate librăriile din orașele re
giunii au fost organizate de ase
menea expoziții și standuri cu 
cărți apărute în Editura Academiei 
R. P. Romîne.

(Agerpres)

./Oamenii muncii din întreaga 
țară' sărbătoresc aniversarea eroi
celor lupte ale ceferiștilor și petro-, 
liștilor din 1933, eveniment de o 
deosebită însemnătate din istoria 
mișcării muncitorești din țara noa
stră și a poporului nostru.

★
16 februarie. La Grivița Roșia 

a sunat sirena. Ca și acum 26 de 
ani la sunetul ei ușile atelierului 
s-au deschis larg și mii de cefe
riști au umplut curtea. Atunci si
rena îi chema la luptă, azi îi chea
mă să sărbătorească împlinirea 
idealurilor pentru care s-au jertfit 

.eroii Griviței, victoria clasei mun
citoare .cpndusă de partid. La adu
nare, alături da muncitorii Griviței 
Roșii de azi au venit și batrîni ce
feriști, foști participanți la luptele 
din 1933. Au venit și viitorii mun
citori, elevii școlii profesionale de 
ucenici. In semn de omagiu adus 
jertfei utecistului Vasile Roaită ei 
au depus o coroană de flori la bus
tul ridicat în amintirea tînărului 
erou.
' Adunarea ceferiștilor de la Gri
vița Roșie consacrată împlinirii a 
26 de ani de la eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din fe
bruarie 1933 a fost deschisă de 
tov. Petre Marin, președintele co
mitetului dc întreprindere.
kln memoria eroilor Griviței, uciși 

mișelește de guvernul burghezo- 
moșieresc, miile de participanți la 
adunare au păstrat un moment de 
reculegere, ț

A luat apoi cuvîntul tov. Vasile 
Popescu, prim secretar al comite
tului raional Grivița Roșie al 
P.M.R. care a vorbit despre eroi
cele lupte revoluționare din fe
bruarie 1933 duse _ de muncitorii 
ceferiști și petroliști conduși de 
partid împotriva regimului de ex
ploatare capitalistă, împotriva 
subjugării țării de către imperia
liști, pentru a cuceri o viață mai 
bună poporului muncitor de la 
orașe și sate.

★
In vechea tradiție revoluționară 

a muncitorilor și muncitoarelor de 
la fabrica de țigarete București —< 
de astăzi — C.A.M.-Belvedere de 
odinioară, o pagină importanță o 
constituie acțiunile de solidaritate 
cu eroicele, lupte de acum 26 de ani 
ale ceferiștilor și petroliștilor. La 
adunarea închinată acestui eveni; 
ment de seamă din istoria luptej 
clasei muncitoare din țara noastră 
se aflau printre numeroșii partici
panți, bătrîni muncitori, care în 
urmă cu 26 de ani au demonstrat 
in spirijinul greviștilor, au strîns 
bani pentru ei, le-au dus alimente, 
i-au îmbărbătat.

La adunarea festivă a luat cu* 
vintul tov. Ecaterina Cîrcei, secre-

tar ăl Comitetului raional Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej al P.M.R.

★
Și muncitorii Atelierelor centrale 

l.T.B. din Capitală s-au întrunit 
luni după-amiază pentru a ani
versa eroicele evenimente revolu
ționare de acum 26 de ani.

Tov. Mihail Lucaciuc, secretarul 
Comitetului de partid al Ateliere
lor a relevat cu acest prilej însem
nătatea istorică a eroicelor lupte 
revoluționare din februarie 1933 
ale ceferiștitor și petroliștilor, or
ganizate și conduse de partid îm
potriva exploatării capitaliste, pen
tru o viată mai bună.
... rn 1

Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică pot iriga
mari suprafețe de teren

(Urmare din pag. l-a)

Fabrica de mătase „llie Pinti lie* din Capitală pregătește noi m odele care vor îmbogăți sortimen
tul imprimeurilor pentru sezonul d e primăvară. In fotografie : un as pect din secția imprimeuri.

Scenă din film

care a

tiu avea nici un

nu se sperie ci

și ca atare

CRONICA 
FILMULUI

„Prima zi“ este un film 
despre Revoluția din Octom- 
brie și transmite din plin suflul 
fierbinte, patosul revoluționar 
al acestui măreț eveniment, ca 
și celelalte filme sovietice închi
nate lui. Regizorul F. Ermler, 
creatorul neuitatului

pune mina pe arme, 
guvernului, prinzîhd de veste, 
încearcă să basculeze podul de 
peste Neva, împiedicîndwi să 
treacă. Atunci muncitorii atacă 
și cuceresc cu arma în mînă me
canismul care unește din nou 
aripile podului, liberindu-și 
calea, lată exprimată simbolica 
idee despre clasa muncitoare 
care, sub conducerea partidului, 
izgonește pe cei ce vor să în
toarcă poporul din drumul spre 
viitor.

,Marele 
simbo- 

lui 
pro- 
făi 

felul 
cum trăiesc și realizează mesele

Și nu întâmplător aparatul de 
filmat se concentrează intr-o vi
ziune înălțătoare asupra băirî- 
nului muncitor care mînuiește 
manivela podului, oferind imagi
nea alegorică a poporului care a 
luat frînele istoriei în propriile

trebuie să-și păzească cu cea 
mare grijă pielea, ci este 
executor al însăși sentinței 

dat-o istoria
n-are dreptul să șovăie. Deci, tâ
nărul revoluționar a simțit în 
mod copleșitor măreția misiunii 
sale în fața poporului și și-a 
făcut neclintit datoria. Neclintit, 
implacabil și totuși cu modestie, 
și aici apare o altă latură im
portantă a semnificației filmului. 
Cu modestie fiindcă el își dădea 
seama că, deși devenit printr-un 
complex oarecare de împrejurări, 
emisar al viitorului, rămăsese 
unul din milioanele de munci
tori care, sub conducerea parti
dului, luptau pentru o viață 

dec\

revoluționare istoria. Un simplu 
muncitor primește din partea 
partidului sarcina de a înmîna 
reprezentanților Guvernului Pro
vizoriu un ultimatum. Pășind 
spre incinta Palatului de lamă, 
este întâmpinat de o ploaie de 
gloanțe dar 
spre mirarea tovarășilor săi, își 
îndeasă șapca în cap și o por
nește Voinicește înainte. De ce ? 
Fiindcă omul acesta a înțeles cu 
profundul lui simț de clasă că 
nu face o treabă oarecare in care

piau de o cotitură epocală, de 
momentele cind veacul se va 
desparte în două, gonind vechiul 
și făcînd loc noului. O coloană 
de căruțe cu muncitori se în
dreaptă spre un arsenal pentru a 

Junkerii

noua, și
rost să exagereze in vreun fel 
însemnătatea persoanei lui. Cită 
deosebire între atitudinea lui de 
om care vorbește în numele for
ței de nebiruit a poporului și 
grandilocvența ministrului din 
Guvernul Provizoriu care, pri-

>> cetățean", a reușit prin 
x lica filmului, prin bogata 
>> semnificație, să exprime 

funda idee despre mase ca
>S ritoare ale istoriei, despre

iu-

B. DUMITRESCU

ele 
noi, 

fi

fapt 
nu 

isto- 
în

prin canale pe ogoarele lipsite de 
ploi.

Suprafața ce urmează a fi extin
să pentru irigații în anul 1959 
este constituită pe de o parte din 
trupuri mari (acolo unde sînt con
diții și surse de apă asigurate) și 
pe de altă parte din loturi mici 
unde se folosesc la maximum posi
bilitățile locale.

Dintre lucrările de irigații mai 
importante unde tineretul poate 
ajuta la realizarea lucrărilor 
menționăm : G.A.S. Iosif Clisei, 
Brateș, Dunăre și Cotii Lung în re
giunea Galați. G.A.S. Fundeni, Ol
tenița, Mănăstirea, Călărași și Zim- 
nicea, regiunea București, G.A.S. 
Tîmburești, regiunea Craiova, 
G.A.S. Giurgeni și Serinasuf, regiu
nea Constanța, G.A.S. Sînnicolau, 
Ceala, Banloc și Tudor Vladimi- 
rescu, regiunea Timișoara.

Pentru executarea amenajărilor 
de irigații tineretul poate fi folo
sit la următoarele lucrări : săpa
rea canalelor de irigații, nivelarea 
parcelelor în orezarii, montarea 
prefabricatelor de beton pentru 
podețe și stăvilare.

Cunoscînd că amenajările de iri
gații vor trebui terminate la înce
putul lunii mai, rezultă că vom 
avea la dispoziție aproximativ 40

♦

zile lucrătoare. Deci zilnic vor tre
bui să lucreze pe șantierele de 
irigații peste 25.000 tineri volun
tari.

Pe fiecare șantier mare, dintre 
cele arătate mai sus, vor putea 
lucra între 500—2000 tineri vo
luntari.

Documentația tehnică necesară 
executării lucrărilor se va asigura 
prin organele M.A.S., cum sînt 
Direcțiile Zonale de îmbunătățiri 
Funciare și Trusturile G.A.S. sau 
prin organele sfaturilor regionale 
cum sînt Serviciile de îmbunătățiri 
Funciare din Secțiile Agricole Re
gionale.

Instruirea tehnică a brigadieri
lor se va face prin grija Coman
damentelor regionale și raionale 
care se vor înființa, pentru îndru
marea și urmărirea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare ce se vor 
face prin muncă voluntară. Aceste 
comandamente vor trebui să cre
eze condițiile și să organizeze in
structajul tehnic al brigadierilor. 
Tehnicienii și specialiștii care să 
facă instructajul vor fi asigurați 
prin grija Direcțiilor Zonale de 
îmbunătățiri Funciare. Eventualele 
mijloace de transport vor trebui 
organizate cu sprijinul Comanda
mentelor raionale și în confor
mitate cil legiuirile în vigoare.

Pentru întărirea disciplinei teh
nice a brigadierilor, prin grija Di-

—----- OOOOO--- -2^—.—

recțiilor Zonale de îmbunătățiri 
Funciare vor trebui să se organi
zeze demonstrații tehnice, confe
rințe, proiectări de «filme documen
tare, vizitări de lucrări deja ter
minate și date în exploatare, 
schimb de experiență cu șantierele 
mai înaintate etc.

Organele M.A.S. care au sarcina 
și sînt interesate în amenaja
rea grabnică a suprafețelor iriga
te, organele sfaturilor populare 
regionale și raionale care și-au 
luat angajamente să realizeze lu
crări importante de irigații prin 
muncă voluntară, vor primi cu cea 
mai mare satisfacție și vor da tot 
sprijinul brigăzilor U.T.M. care 
își vor oferi forța lor tinerească 
de muncă, pentru realizarea grab
nică și economică a celor 78.000 ha. 
irigate de pe care în toamnă 
să se poată culege roade multiple, 
pentru îndestularea cu alimente a 
muncitorilor de la orașe și sate.

d Tineri muncitori de la Comple
xul C.F.R. „Grivița Roșie", de la 
Uzinele „Bdleslaw Bierut" și de 
Ia alte întreprinderi din Capita
lă, în memoria cărora este vie 
jertfa lui Vasile Roșită și a altor 
tineri ceferiști care și-au vărsat 
sîngele acum 26 de ani pentru o 
viață mai bună, s-au întî.nit luni 
după-aimază la Casa de cultură 
raională a tineretului „Grivița 
Roșie" s,pre a cinsti luptele din 
februarie 1933. 1

Cu acest prilej; tov. Liviu Con- 
stantinescu, secretar al Comitetu
lui raional „Grivița Roșie" al 
P.M.R. a vorbit despre luptele 
eroice ale ceferiștilor și petroliș
tilor din februarie 1933, desfășu
rate sub conducerea Partidului 
Comunist din România, pentru li
bertate și un trai mai bun, împo
triva fascizării țării, pentru prie
tenia cu Uniunea Sovietică.

In continuare, poeții Cicerone 
Teodorescu, Gavril Mihai și Ni- 
colae Stoian eu citit din versu
rile lor dedicate eroilor de la 
Griviță.

Formațiile artistice ale clubului 
C.F.R. „Grivița Roșie" au-prezen
tat apoi dramatizarea poemului 
„Grivița Roșie" de Marcel Bres- 
lașu și un program de cîntece re* 
voluționare.

*

Adunări consacrate eroicelor 
lupte revoluționare din februarie 
1933 au mai avut loc și în nume
roase alte întreprinderi și insti
tuții din capitală și din alte cen*. 
tre din țară.

'★
La Iași muncitorii ceferiști de 

la Atelierele C.F.R. Nicolina, care 
poartă numele eroului clasei mun
citoare „llie Pintilie", fruntaș al 
luptelor revoluționare duse de 
ceferiștii ieșeni, s-au întrunit luni 
pentru a aniversa 26 de ani de la 
eroicele evenimente din februarie 
1933. Tov. Ion Grigoraș a evocat 
luptele revoluționare din februa
rie 1933.

In regiunea Iași asemenea a- 
dunări s-au mai ținut la Atelie
rele C.F.R. Pașcani, la Universi
tatea „Al. I. Cuza", la fabrica de 
antibiotice din Iași și ia alte în
treprinderi și instituții,

★
Adunarea oamenilor muncii din 

Cluj consacrată aniversării lui 16 
Februarie a fost deschisă de acad, 
prof. C. Daicoviciu, rectorul Uni
versității „Victor Babeș". Despre 
glorioasele lupte ale ceferiștilor 

’și petroliștilor de acum 26 de ani 
au vorbit ing. D. Gabor, directo
rul Direcției regionale C.F.R. 
Cluj și prof. univ. Kohn Hillel de 
la Universitatea „Bolyai". Pensio
narul ceferist Gh. Timofi și Nagy 
Nicolae, director adjunct al Ate
lierelor C.F.R. „16 Februarie" 
din Cluj au vorbit apoi despre 
acțiunile ceferiștilor clujeni împo
triva regimului burghezo-moșie- 
resc de cruntă oprimare.

★
Cinstind amintirea lui 16 Fe

bruarie 1933, colectiviștii gesoo- 
dăriei agricole colective din Cdo- 
bești, raionul Panciu, gospod -ie 
ce poartă numele acestei date 
istorice — au sărbătorit duminică 
■și trei ani de 
podăriei lor.

Prima zi — Patria, București 
Dorica Si-mo: Tamango — Repu
blica , Viața nu iartă — Magheru 
13 Septembrie, Gh Doja. Liber
tății : Razia - V. Alecsahdri. în
frățirea între popoare, N Bălces- 
cu ; Visul spulberat — I. C. Fri-

mu. Marinarul

le înființarea gos-

(Agerpres)

treagă tiradă găunoasă despre 
morală și istorie, cînd de 
era deja înfrînt de acestea, 
reprezenta decît o epavă a 
riei, care avea șă meargă 
cîteva ore la lada cu vechituri.

Numeroase scene și invagini 
din film folosesc limbajul sim
bolic spre a explica tulburătorul 
sentiment al patosului revolu
ționar, al conștiinței pe care o 
aveau revoluționarii că se apro-

pușcat pină la urmă de bandiți 
și tînărul muncitor a căzut ți el 
la asaltul Palatului de Iarnă dar, 
alături de trupurile celor căzuți, 
o femeie a născut un copil : re
voluția a cerut jertfe, dar aceste 
jertfe n-au fost zadarnice, 
au ușurat nașterea lumii 
spune filmul in admirabilul 
sobrul său limbaj poetic.

^;VJND C(J NUM ER AR 

k. • PENTRU 
r.TOȚI CONSUMATORII 
* Și CU PLATĂ IN RATE 
fPENTRU SĂLARIATI 
! M O 6 I LĂ

j MÂȘINIntCLSUTs 
APARATEotRADiO
0IN PRODUCTIL INTERNA

mu. Marinarul înd’-ăgostit — Ln- 
mina, Alex. Sabia, Miorița ; Alo ? . 
ufi greșit numărul 1 — Centrii, 
Popular, Olga Bancic, Aurel Viii- 
cu ; Căi greșite — Maxim Gorli, 
8 Martie, Munca ; Cielul de filme 
în cinstea Zilei Feroviarilor — Vic
toria. Grivița. 16 Februarie ; Pro. 
gram de filme documentare și ae 
desene animate — Timpuri Noi ; 
Casa in care locuiesc — Tineretu
lui ; Africa (seria Il-a) — Alex. 
Popov ; Lupta nu s-a sflrșit încă 
— Vasile Roaită, G. Coșbuc ; Ma
rea bătălie — Cultural. 23 August; 
Misterul castelului părăsit — 8 
Mai: Cerul infernului — 1 Mai: 
Idiotul — Unirea ; Ullse — C Da
vid ; Patru pași in nori — Fla
căra, Drumul Serii; Omul 
drag — Arta, Clubul C.F.R. „Gri
vița Roșie" ; Fata cu chieara — 
llie Pintilie, M. Emînescu ; Vrăji
toarele din Salem — G Bacovia ; 
Procesul se amină — B. Delavran- 
cea ; Fata căpitanului — 30 De
cembrie ; Pe donul liniștit (seria 
Ilf-a) — Clubul Boleslam BieniL

meu

(TIMPIIL HlOShlilIL)
Pentru următoarele trei zile In 

fard: vremea continuă să se în
călzească ușor și treptat. Cerul va 
fi schimbător. Ceață, dimineața șl 
seara. Vînt slab, ptnă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară : 
minimele vor oscila între 0 și mi
nus 14 grade, iar maximele intri 
minus 2 și plus 10 grade.
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In apărarea lui Manolis Glezos!
Scrisoare deschisă sculptorului Michel Dombros-rectorul Academiei 

de Arte din Atena

Congresul al XXI-lea al PCUS O diversiune a SL U.A.L.

> Io mărturie a superiorității în spiritul „războiului rece“

Un fiu devotat al Greciei a dovedit nețărmu
rita lui dragoste pentru libertate.

Și totuși, acest erou este astăzi întemnițat.
Intelectualitatea progresistă din toată lumea 

protestează împotriva acestui abuz și cere pe bună 
dreptarea eliberarea lui.

Revăzind anul trecut Grecia am fost impresionat 
de frumusețea ținuturilor; am stat de vorbă cu 
mulți oameni simpli care și-au exprimat dorința 
lor de pace, libertate. Asta mă face să mă adresez

oamenilor de cultură din Grecia și în special dvs., 
Michel Dorrbros, cunoscut sculptor și rector al 
Academiei de arte din Atena. In numele civiliza
ției vă chem să protestați alături de toți cei care 
luptă pentru pace și democrație, pentru eliberarea 
eroului național grec, Manolis Glezos.

CONSTANTIN BARASCHI 
sculptor

artist al poporului.

forțelor mondiale ale
socialismului

s-a

Uniunii

consti- 
a celei 
timpu-

Cuvînfarea lui A. Novotny
PRAGA 16 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția Ceteka, 
luînd cuvîntul la 12 februarie la 
Praga, în cadrul adunării activu
lui de partid, A. Novotny, preșe
dintele Republicii Cehoslovace, 
prim-secretar a] C.C. al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, a 
rostit o amplă cuvîntare consa
crată Congresului al XXI-lea al 
Partidului Comunist al 
Sovietice.

Congresul al XXI-lea a 
tuit a mărturie minunată 
mai însemnate realități a
lui nostru, caracterizată prin su
perioritatea tot mai evidentă asu
pra capitalismului a forțelor mon
diale ale socialismului care se 
dezvoltă vertiginos. Realizarea 
sarcinilor politice, economice, ideo
logice și teoretice trasate la Con
gres va oferi țărilor lagărului so
cialist și întregii mișcări revolu
ționare internaționale o nouă pers
pectivă clară.

A. Novotny a subliniat în con
tinuare uriașa activitate creatoare 
pe care a desfășurat-o în ultimul 
timp și continuă să o desfășoare 
Comitetul Central leninist al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov.

Megafoanele revizioniștilor, în
deosebi cele din Belgrad, acuză 
mereu P.C.U.S., ne acuză pe noi 
și celelalte partide frățești fie de 
denaturarea principiilor marxist- 
leniniste, fie de dogmatism și, în 
general nu le place, folosind pro
pria lor expresie, „practicismul" 
nostru. Intr-adevăr, nu intenționăm 
să concurăm cu ei nici în dome
niu! unei pretinse teoretizări, rupte 
de muncă, nici în ceea ce privește 
metoda lor de „activitate creatoare 
nedogmatică", cum numesc ei în 
mod retoric revizuirea marxism-le
ninismului. In ce privește „prac
ticismul" nostru vom fi întotdeau-

na mîndri de faptul că activitatea 
noastră creatoare dă rezultate 
practice, își găsește aplicarea în 
viața oamenilor muncii, în timp 
ce conducătorii de la Belgrad ob
țin rezultate minime iar de pe 
urma revizionismului lor are de 
suferit poporul iugoslav.

Unele probleme teoretice ale 
marxism-leninismului, la care
referit tovarășul N. S. Hrușciov 
în . legătură cu noua etapă a con
struirii comunismului în Uniunea 
Sovietică, a subliniat A. Novotny, 
au o importanță mare, cu adevă
rat de neprețuit, atît pentru noi, 
cît și pentru celelalte partide fră
țești.

In prezent, ritmul de dezvoltare 
a societății este de așa natură 
îneît și noi putem spune că ceea 
ce este o realitate glorioasă în 
Uniunea Sovietică, pentru noi re
prezintă deja un viitor foarte apro
piat.

Acest lucru se întemeiază pe 
teza extrem de importantă cuprin
să în raportul tovarășului N. S. 
Hrușciov că țările socialiste, folo
sind cu succes posibilitățile pe 
care le oferă orînduirea socialistă 
și colaborarea socialistă interna
țională, vor trece mai mult sau 
mai puțin simultan la faza supe
rioară a societății comuniste,

Partidul nostru comunist din 
Cehoslovacia, înarmat cu progra
mul grandios al Congresului al 
XXI-lea și cu concluziile acestuia, 
a declarat în încheiere A. Novot
ny, își va desfășura activitatea cu 
și mai multă convingere și hotă- 
rîre. Vom desăvîrși construirea so. 
cialismului pe toate fronturile vie
ții noastre. Sîntem mîndri de fap
tul că pășim umăr la umăr cu 
Uniunea Sovietică în familia țări
lor socialiste și că participăm la 
construirea căilor spre orînduirea 
socială comunistă, care reprezin
tă orînduirea viitoare a lumii în
tregi.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite următoarea de
clarație : La 5 februarie Departa
mentul de Stat al S.U.A. a dat 
publicității o declarație în legă
tură cu un avion al forțelor ae
riene militare ale S.U.A. care la 
2 septembrie 1958 a violat fron
tiera de stat a U.R.S.S. și s-a 
prăbușit în regiunea orașului Ere
van. In această declarație se a- 
firmă că acest avion militar a- 
merican ar fi fost „interceptat și 
atacat de avjoane de vînătoare 
sovietice în regiunea frontierei 
sovieto-turce în apropiere de Cor- 
sa (Turcia), ceea ce a provocat 
căderea avionului în Armenia So
vietică". In sprijinul acestor năs
cociri provocatoare, Departamen
tul de Stat se referă la o „înre
gistrare" ticluită de spionajul a- 
merican a unor convorbiri prin 
radio între aviatorii de pe avioa
ne sovietice de vînătoare care ar 
fi participat la atacul împotriva 
avionului american, precum și la 
articolul „înalta măiestrie", pu
blicat în ziarul „Sovetskaia A- 
viația" la 19 și 20 septembrie 
1958.

După cum se știe, toate informa
țiile obținute de către organiza
țiile sovietice, după cercetări mi
nuțioase cu privire la împrejură
rile în care s-a prăbușit avionul 
militar american, care a violat în 
mod premeditat frontiera de stat 
a U.R.S.S. și s-a prăbușit în 
regiunea orașului Erevan, au fost 
comunicate părții americane în 
notele din 12 și 19 septembrie și 
16 octombrie 1958 ale Ministeru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S.,- 
note care au fost publicate Ia 
timpul lor în presa sovietică. In 
nota din 12 septembrie a Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. se arăta că după pri
mirea de către Ministerul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. a notei 
ambasadei S.U.A. la Moscova din 
6 septembrie care cerea să se fur
nizeze guvernului S.U.A. infor
mații in legătură cu avionul care 
s-a prăbușit și echipajul acestuia, 
autoritățile sovietice de resort au 
făcut cercetări și au descoperit la 
55 km. nord-vest de orașul Ere
van rămășițele avionului care s-a 
prăbușit și a ars, precum și ca
davrele a șase membri ai 
echipajului. La 24 septembrie ca
davrele celor șase membri ai

echipajului au fost predate repre
zentantului părții americane. Cer
cetările au arătat de asemenea că 
avionul american a violat în mod 
premeditat frontiera de stat a 
U.R.S.S., a pătruns pe o distan
ță considerabilă in spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice și s-a pră
bușit pe teritoriul sovietic, fapt în 
legătură cu care guvernul sovie
tic a adresat un protest hotărit 
guvernului S.U.A.

In cursul schimbului de note 
în legătură cu această problemă, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a comunicat ambasadei 
S.U.A. Ia Moscova în noteie sale 
din 19 septembrie și 16 octom
brie că partea sovietică nu dispu-

Declarația agenției 
TASS

ne de nici un fel de alte infor
mații în legătură cu membrii 
echipajului avionului, in afară de 
cele comunicate ambasadei în 
nota Ministerului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. din 12 septem
brie.

S-ar părea că guvernul S.U.A. 
ar fi trebuit să exprime recunoș
tință guvernului sovietic pentru 
cercetările efectuate și pentru in
formațiile asupra împrejurărilor 
în care s-a păbușit avionul ame
rican, și să ia măsurile necesare 
pentru a împiedica pe viitor orice 
violare a frontierelor de stat ale 
U.R.S.S. de către avioanele ame
ricane și în acest mod să Înlăture 
una din sursele permanente ale 
încordării în relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. Dar el a ales 
o altă cale. Căutind să scape de 
răspunderea față de familiile pi- 
loților care și-au găsit moartea, 
Departamentul de Stat s-a dedat 
la tot felul de născociri provoca
toare că avioanele de vînătoare 
sovietice ar fi interceptat avionul 
american chiar deasupra terito
riului Turciei, „l-au adus" pe te
ritoriul U.R.S.S. și acolo l-au do- 
borît. Potrivit unei alte versiuni 
absurde a Departamentului de 
Stat, oamenii sovietici „au atras" 
cu ajutorul unui radiofar avionul 
american pe teritoriul U.R.S.S. 
și l-au doborit. In sprijinul ace-

„Atîta timp cît va exista capitalismul vor putea fi găsiți tot
deauna și oameni cari „împotriva rațiunii" ar fi gata să dea 
buzna la acțiuni deznădăjduite. Totuși, prin aceasta ei vor grăbi 
numai pitirea sistemului capit alist. Orișice încercare a agre
siunii va fi stăvilită iar aven turierii își vor găsi locul acolo 
unde se cuvine".

(Din raportul lui N. S. Hrușciov la Congresul al XXI-lea 
extraordinar al P.C.U.S.).

Arestarea unor grupuri de spioni 
americani și turci in U.R.S.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres) TASS 
transmite: In ultimul timp orga
nele sovietice ale Securității de 
Stat au făcut inofensive cîteva 
grupuri de agenți ai serviciilor de 
spionaj american și turcesc, stre
curați în U.R.S.S. de pe terito
riul Turciei. In R.S.S. Gruzină au 
fost prinși și arestați spionii Ku
mela-Ghil Riza Aidîn Oglî (alias 
Hadji Aidîn Oglî) și Isa Kamil 
Oglî (alias Isa Ghiuneș Kamil 
Oglî). In R.S.S. Armeană au fost 
arestați spionii Kaia (alias Kala- 
șov) Mamed Omar Oglî și Takdja 
(alias Gasanov) Safar Agabala 
Oglî. In sectorul Adjar al frontie
rei turco-sovietice, în timpul unui 
schimb de focuri cu paza de fron
tieră a fost ucis spionul Rezak 
Ciauș.

De la arestați s-au confiscat ar
me, aparate fotografice, binocluri, 
compase, foarfeci speciale pentru 
tăierea sîrmei ghimpate de 1? 
frontieră și alte obiective necesare 
desfășurării activității de spionaj, 
precum și mari sume de bani 
sovietici. Asupra lui Kumela-Ghil 
Riza Aidîn Oglî și Isa Kamil 
Oglî s-au găsit de asemenea in
strucțiuni scrise în ce privește cu
legerea informațiilor cu caracter 
de spionaj și pașapoarte sovietice 
false pe numele de Bairamov 
Mulazin Kurbanovici și Sabriev 
Isa Kamalovici, pe care urmau să 
le folosească pe teritoriul U.R.S.S.

Ancheta a stabilit că Kumela- 
Ghil Riza Aidîn Oglî și Isa Kamil 
Oglî au fost timp îndelungat a- 
genți ai jandarmeriei turcești, iar 
Kaia Mamed Omar Oglî se ocupa 
cu denunțarea cetățenilor turci 
care își exprimau indignarea îm
potriva activității americanilor în 
țara lor. Takdja Safar Agabala 
Oglî era cunoscut ca contraban
dist. .

Spionii au fost selecționați și re
crutați de Aii Bei și Nizameddin 
Bei, funcționarii secțiilor din Ka- 
rakesen și Kars ale serviciului de 
spiona j turc, și au fost aduși în
tr-o suburbie a orașului Ankara 
unde au primit o pregătire spe
cială sub conducerea unor instruc
tori americani care purtau nume 
false ca Murad Bei, Reșat Bei, 
Fait Bei. Nedjet Bei.

Spionii americani i-au instruit 
pe agenți în ce privește metodele 
activității de spionaj împotriva 
Uniunii Sovietice. Ei urmau să 
facă uz de arme de foc împotriva

cetățenilor sovietici care încercau 
să împiedice îndeplinirea instruc
țiunilor lor cu caracter de spionaj.

După cum au arătat în cursul 
anchetei Kaia și Takdja, funcțio
narii serviciului de spionaj ameri
can au controlat cu atenție echi
pamentul și obiectele folosite 
scop de spionaj pentru ca pe ele 
să nu existe marca producției 
mericane, le-au pus în vedere că 
dacă vor fi arestați în Uniunea 
Sovietică, să nu se refere la par
ticiparea americanilor în pregăti
rea lor în vederea strecurării pe 
teritoriul U.R.S.S.

După acest instructaj, Kumela- 
Ghil Riza Aidîn Oglî, isa Kamil 
Ogll, Kaia Mamed Omar Oglî și 
Takdja Safar Agabala Oglî, au 
fost strecurați în Uniunea Sovie
tică cu sarcina de a culege in
formații cu caracter de spionaj 
privind cele mai importante obiec
tive industriale, dislocarea unită
ților militare, poziția aeroporturi
lor militare, precum și de a obți
ne prin orice mijloc pașapoarte so
vietice adevărate. Totodată, ei 
trebuiau să descopere cetățeni so
vietici șovăitori pentru ca prin 
șantaj și corupere să-i recruteze 
pentru activitatea de spionaj.

In prezent, anchetarea lui Ku
mela-Ghil Riza Aidîn Oglî, isa 
Kamil Oglî, Kata Mamed Omar 
Oglî și Takdja Safar Agabala 
Oglî a luat sfîrșit și dosarele pri
vind acuzarea lor de spionaj îm
potriva Uniunii Sovietice au fost 
înaintate organelor judiciare.

în

a-

Echilibristică periculoasă 

(Desen de M. ABRAMOV)

stor născociri fantastice autorită
țile americane, după cum s-a mai 
arătat, n-au pregetat să ticluias
că o „înregistrare" a unor con
vorbiri prin radio pe care le-ar fi 
avut aviatorii sovietici care ar fi 
doborit avionul american. Pînă 
și o examinare sumară a acestei 
așa-zise „înregistrări" nu lasă 
nici o îndoială că este vorba de 
un fals grosolan, care nu poate 
înșela decit pe cei naivi. In ce 
privește referirile din declarația 
Dopcrtamentului de Stat la arti
colul din ziarul „Sovetskaia A- 
viația" ele sînt cel puțin neseri
oase. Este greu de imaginat cum 
pot fi prezentate articole asupra 
antrenamentelor zilnice ale avia
torilor sovietici drept o confirma
re a faptului că avionul militar 
american a fost doborit de avi
oane de vînătoare sovietice.

Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a declarat în repetate 
rînduri că părții americane i-au 
fost transmise toate informațiile 
de care dispuneau autoritățile so
vietice cu privire la soarta avio
nului american și a echipajului 
său și că în Uniunea Sovietică 
nu există nici un fel de aviatori 
americani de pe avionul susmen
ționat.

Guvernul sovietic a respins cu 
hotărîre orice încercări ale gu
vernului S.U.A. de a arunca vina 
asupra Uniunii Sovietice pentru 
soarta membrilor echipajului a- 
vionuiui prăbușit, precum și pen
tru pierderea avionului.

De acest lucru răspund exclu
siv guvernul Statelor Unite și in 
special, acei care au dat ordin a- 
vionului american să violeze 
frontierele Uniunii Sovietice și 
nici un fel de încercări de a ca
lomnia U.R.S.S. nu-i vor ajuta 
să scape de această răspundere. 
Lor, și numai lor, trebuie să le 
ceară socoteală rudele aviatorilor 
americani care și-au găsit moar
tea pentru soarta tragică a mem
brilor familiilor lor. Opinia pu- 
b.ică din Uniunea Sovietică este 
indignată de cinismul și lipsa de 
omenie a acelor persoane din 
S.U.A. care se joacă atît de ușor 
cu viața oamenilor pentru a men
ține relații încordate 
U.R.S.S. și S.U.A.

Guvernul Statelor Unite ale A- 
mericii ar servi intr-adevăr inte
resele poporului său dacă in lo
cul încercării de a provoca in 
rîndurile poporului american sen
timente dușmănoase față de Uni
unea Sovietică in legătură cu 
pieirea din vina a insăși S.U.A. 
a susamintitului avion american 
și a echipajului său, ar interzice 
odată pentru totdeauna forțelor 
lor aeriene militare să violeze 
frontiera de stat a Uniunii So
vietice.

Faptul că guvernul S.U.A. în
cearcă să folosească pieirea avio
nului american și a echipajului 
acestuia drept pretext pentru ațî- 
țarea în S.U.A. a unei campanii 
osti.e Uniunii Sovietice este apre
ciat în Uniunea Sovietică ca o 
dovadă că guvernul american do
rește să împiedice îmbunătățirea 
înțelegerii dintre popoarele sovie
tic și american, ameliorarea rela
țiilor dintre țările noastre și slă
birea încordării internaționale. E- 
vident că unor persoane din 
S.U.A. nu le este pe plac o anu
mită ameliorare care se constată 
in ultimul timp in relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., intensificarea 
curentului de opinie din S.U.A. în 
favoarea îmbunătățirii relațiilor 
dintre țările noastre și a încetă
rii „războiului rece", îndeosebi in 
legătură cu recenta vizită in 
S.U.A. a tovarășului A. I. 
Mikoian.

Se vede că guvernului Statelor 
Unite îi convine mai mult inten
sificarea „războiului rece" și men
ținerea încordării în relațiile in
ternaționale. Numai astfel se ex
plică faptul că Departamentul de 
Stat caută diferite pretexte pen
tru intensificarea campaniei osti
le U.R.S.S. Popoarele din întrea
ga lume s-au săturat însă de 
„războiul rece" și ele nu vor îngă
dui ca cei cărora le place să a- 
graveze situația internațională, 
urmărind țeluri egoiste, să ațițe 
mereu un popor împotriva altuia 
în pofida intereselor tuturor po
poarelor și a cauzei păcii.

intre

Noul guvern italian se sprijină 
pe partidele

După
Associated

Antonio 
italian 
demo-

Avioane franceze au 
violat din nou spațiul 

aerian al Tunisiei

ROMA 15 (Agerpres)- 
cum anunță agenția 
Press la 15 februarie 
Segni a format guvernul 
din membri ai partidului 
crat-creștin. Segni menține de a- 
semenea portofoliul internelor. 
Giuseppe Pella este ministru de 
Externe. După cum anunță agen
țiile de presă la 16 februarie noul 
cabinet va depune jurămîntul în 
fața președintelui Republicii. Nu 
s-a stabilit încă data prezentării 
noului guvern în fața parlamen
tului.

Comentînd formarea noului gu
vern italian agențiile de presă oc-

de dreapta
cidentale consideră în unanimitate 
că acesta este un guvern care se 
bazează pe sprijinul partidelor de 
dreapta. „Guvernul Segni, scrie 
agenția France Presse este un 
guvern minoritar. El nu va obți
ne majoritatea decît în cazul 
unor abțineri de la vot sau dacă 
va primi voturi de la deputății de 
dreapta". Aceeași agenție arată că 
„în ce privește politica externă 
Segni va da satisfacție dreptei".

Potrivit agențiilor de presă oc
cidentale observatorii politici din 
capitala Italiei consideră nestabi
lă formula noului guvern.

TUNIS 15 (Agerpres). — La 
14 februarie secretariatul de stat 
pentru informații al Tunisiei a pu
blicat un comunicat în care anun
ță o nouă violare a spațiului ae
rian al Tunisiei de către avioane 
franceze.

După cum se arată în comuni
cat, simbătă dimineața trei avioa
ne franceze, venind din Algeria și 
zburind la mică altitudine, au 
deschis focul asupra unui grup de 
tunisieni în locul numit Alep Rat- 
ma din teritoriul tunisian, la 15 
km. de frontieră.

Au fost uciși doi tunisieni, 
opt au fost răniți, dintre 
șapte sînt în stare gravă.

iar 
care

Un document convingător al teroare! colonialiste din Algeria, 
In fotografie: cadavre de civili algerieni purtate de asini prîrț 
satele algeriene sub escorta soldaților francezi pentru a inspira 
groază locuitorilor.Tovarășul

N. S. Hrușciov 
a sosit la Tuia

TULA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 16 februarie a 
sosit Ia Tula Nikita Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în vederea înmînării Or
dinului Lenin regiunii Tuia, 
pentru succese obținute în dezvol
tarea agriculturii.

Nikita Hrușciov a vizitat uzina 
de armament din Tuia unde a 
rostit o amplă cuvintare la mitin
gul care a avut loc cu acest pri
lej.

----------ooo----------, '"’T'T. •
Sub presiunea S. U. A.

Laosul a anulat unilateral 
acordurile de la Geneva

HANOI 15 (Agerpres). — 
Ziarul „Nhan Dan" a publicat la 
14 februarie un articol al comen
tatorului său de politică interna
țională în legătură cu declarația 
lui Sananikone, șeful guvernului 
regal ai Laosului, la 11 februarie 
a. c-, că guvernul Laosului consi
deră înfăptuite acordurile de la 
Geneva în privința Laosului și 
Laosul nu se mai consideră legat 
de aceste acorduri.

Astfel se spune în articol, gu
vernul regal a anulat în mod ofi-

cial 
s-a

0 scrisoare a Comitetului 
englez pentru apărarea păcii 
adresată lui N. S. Hrușciov

acordurile de la Geneva șf 
declarat împotriva continuării 

activității Comisiei internaționale 
din Laos.

Imperialiștii americani conții 
nuă să se amestece în treburile in- 
terne ale Laosului, aduc cu con-, 
simțămîntul guvernului Laosului 
armament și muniții, creează baze 
militare, transformă Laosul într-o 
bază agresivă a blocului 
S.E.A.T.O. Elemente proamericane 
reacționare din țară au desfășurat 
sub steagul „anticomunismului" o 
campanie de represalii și discrimi* 
nări față de membrii Patet Lao
sului. Toate acestea contrazic în 
mod radical prevederile articolelor 

de la Geneva, Pe ds 
acordurile se -referă 
la Vietnam, Laos și

din acordul 
altă parte, 
concomitent 
Cambodgia.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Gordon Schaffer, 
președintele Comitetului englez 
pentru apărarea păcii, și Jim Ga
rdener, secretarul acestui comitet, 
au adresat lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., o scrisoare în care ex
primă mulțumirile Comitetului en
glez pentru apărarea păcii pentru 
răspunsul constructiv dat de șe
ful guvernului sovietic la apelul 
prin care comitetul a cerut șefi
lor guvernelor Angliei, S.U.A. și 
U.R.S.S. să ia măsuri urgente 
pentru organizarea de tratative in 
vederea rezolvării problemelor ne
reglementate.

Sîntem deosebit de recunoscă
tori, se spune în scrisoare pentru 
răspunsul dv, cu atit mai mult cu 
cit în legătură cu lucrările celui

de-al XXI-lea Congres al dv. ați 
fost probabil mai ocupat decît în 
mod obișnuit.

Cunoaștem desigur numeroasele 
propuneri constructive prezentate 
de guvernul sovietic, scriu autorii 
scrisorii. Scrisoarea dv. în care 
este expusă clar poziția sovietică 
va avea fără îndoială un rol 
important pentru informarea opi
niei publice asupra acestor fapte. 
Noi o vom difuza cît se poate de 
larg.

In scrisoarea conducătorilor 
Comitetului englez pentru apăra
rea păcii se spune că comitetul a 
fost încunoștiințat că primul mi
nistru al Marii Britanii, Harold 
Macmillan, a primit mesajul res
pectiv și că președintele S.U.A., 
Eisenhower, n-a răspuns încă 
acest mesaj.

ooo----------

la

0 delegație sovietica 
va vizita India

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : Se anunță oficial 
că Kliment Voroșilov nu va putea 
vizita India din cauză că este bol
nav. Călătoria președintelui Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. urma să aibă loc la sfirși- 
tul lunii februarie.

Guvernul sovietic, se spune în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Moscova, bazîndu-se pe dorința 
neclintită de a dezvolta și întări 
continuu relațiile de prietenie din
tre cele două țări a primit cu re-

ooo

VA «N FORM AM
MOSCOVA. — La 15 februarie 

N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. I. Mikoian și 
F.. A. Furțeva. membri ai Prezi- 
diului C.C. al PC. U.S., și D. S. 
Polianskl. membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P C U.S., i au 
primit pe tovarășii \V. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, și 
7. Kliszko secretar al C.C. al 
P.M.U.P., care au participat la 
lucrările Congresului ai XXI leu 
al P.C.U.S

BUDAPESTA 16 Corespondentul 
Agerpres transmite : La sfirșitul 
săptămînii trecute colectivul Tea< 
trului „Madach" din Budapesta a 
prezentat la Palatul cultural al 
combinatului metalurgic din Cse- 
pel piesa ..Steaua fără nume" de 
M. Sebastian.

PARIS. — Asociația Franța-Ro- 
mînia a organizat la Paris o sea
ră culturală consacrată împlinirii 
a 100 de ani de la Unirea Țărilor 
Romine. Emil Tersen. profesor la 
Universitatea de istorie din Paris, 
a ținut o cuvîntare în care a îe- 
levat importanta acestui eveni
ment istoric din viața poporului 
romîn.

BUDAPESTA. — In Ungaria a

constituit Comitetul de pregă- 
in vederea celui de-al Vll-lea

știinte medicale a

fost 
tire 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților.

MOSCOVA 16 Corespondentul 
Agerpres transmite: La Moscova 
s-a deschis sesiunea științifică co
mună a Institutului de neurologie 
„I. P. Pavlov" din București și a 
Institutului de neurologie al Âca- 
demiei de 
U.RSS.

ATENA. — La 15 februarie a ple
cat la Londra arhiepiscopul Ma
karios, care va participa la con
ferința în problerra Ciprului a re
prezentanților Angliei, Greciei. 
Turciei și ai populației de origină 
greacă si turcă din Cipru

PEKIN. — La 14 februarie, pre
ședintele R. P. Chineze, Mao Țze- 
dun. l-a primit pe Arturo Matto 
Alessandri, directorul ziarului ..No. 
tici.as de Ultima Hora" din Chile.

KONAKRI. - La 13 februarie la 
Konakri s-au încheiat cu succes 
tratativele comerciale sovieto-gui- 
neze care au decurs într-o atmos
feră de prietenie și deplină cor
dialitate. Ca urmare a acestor tra
tative a fost încheiat un acord cu 
privire la schimbul de mărfuri și 
plăți în*re U.R.S.S. și Republica 
Guineea.
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cunoștință invitația guvernului 
dian formulată la 11 februarie 
a trimite in India o delegație in
tr-o vizită oficială de stat. Din de
legație fac parte : Andrei Andreev, 
membru al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. ; Nuritdin 
Muliitdinov, președintele Comisiei 
pentru Afaceri Externe a Sovietu
lui Naționalităților, precum și Mi
trofan Kuceava, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe al 
Gruziei ; Aleksandr Seremetiev, 
membru al Comitetului de Stat 
pentru relațiile economice externe, 
și Viktor Lihaciov, șeful Secției 
pentru țările din Asia de sud-esl 
din Ministerul Afacerilor Externe 
al V.R.S.S.

Delegația va pleca în India la 
sfirșitul lunii februarie.

'★
WASHINGTON 15 (Agerpres), 

— La 12 februarie, secretarul 
de presă al Departamentului de 
Stat al S.U.A., Lincoln White, a 
exprimat fățiș sprijinul S.U.A. 
față de declarația făcută la 11 
ianuarie de premierul regatului 
Laosului, Fuy Sananikone, potri
vit căreia Laosul nu se mai con
sideră legat de acordurile de la 
Geneva. White a declarat că gu
vernul S.U.A. „respecta această 
hotărîre" a guvernului laoțian.

Serviciul de informații al Sta
telor Unite anunță că după decla
rația făcută de Fuy Sananikone, 
reprezentanți ai Departamentului 
de Stat au considerat că „S.U.A. 
sînt libere în prezent să stabileas
că in Laos o misiune militară".

Poziția asupra declarației lui 
Sananikone dezvăluită în grabă de 
reprezentanți americani demasca 
incăodata legătura care există în
tre politica S.U.A. și acțiunea gu
vernului laoțian de violare a acor
durilor de la Geneva. Această po
ziție demască de asemenea inten
ția S.U.A. de a continua să inter
vină pe cale militară în situația 
din Laos și de a amenința pacea 
in această regiune.

Declarația guvernului 
R. D. Vietnam

HANOI 15 (Agerpres). — TASS 
transmite ; La 15 februarie gu
vernul Republicii Democrate Viet
nam a dat publicității o declarație 
in problema îndeplinirii in Laos a 
acordurilor de la Geneva. Decla
rația subliniază că, contrar afirma
țiilor lui Sananikone, primul mir 
nistru al guvernului regal din Laos, 
mai multe clauze ale acordurilor 
de la Geneva în ceea ce privește 
Laosul nu se îndeplinesc sau se 
încalcă in mod grav. Acest lucru 
este oglindit, în primul rind în 
persecuțiile și represiunile față de 
foștii membri ai mișcării patriotice 
Patet-Lao, în intensificarea pene
trației militare americane in Laos,

■---------------OOO---------------

In preajma alegerilor 
generale din Nepal

Demonstrația organizată de partidul comunist
KATMANDU 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : In Nepal se fac 
pregătiri intense în vederea pri
melor alegeri generale în parla
mentul țarii. La 14 februarie, par
tidul comunist a organizat Ia 
Katmandu o demonstrație la care 
au participat 10.000 de persoane. 
In după amiaza aceleiași zile a 
avut Ioc un mare miting al parti
zanilor partidului comunist.

Alegerile în parlament vor în
cepe la 18 februarie. Deoarece în 
Nepal nu există suficiente căi de 
comunicații, alegerile vor dura 44 
de zile. Comisia electorală a în
registrat 904 candidați indepen-

denți și din partea a diferite par
tide. Partidul comunist care ss 
prezintă la alegeri sub lozincila 
apărării democrației și reconstruc
ției naționale, a propus candidați 
în 48 de circumscripții din cele. 
109 existente în total. Manifestul 
electoral și programul partidului 
comunist, date publicității recent, 
se bucura de un puternic sprijin 
în rîndurile maselor muncitoare 
din Nepal. In aceste documente, 
partidul comunist cere printre al
tele efectuarea unei largi reforme 
agrare care să prevadă lichidarea 
diferitelor forme de proprietate 
funciara a moșierilor și limitarea 
proprietății funciara,
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