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U tem iști și tineri.

Invățați înotul — unul dintre ceh 
mai complexe sporturi, pregătiți-yă să 
treceti această normă din cadrul com-
plexului sportiv G.M.A.

Tinerii ce știu să inoate să-și ajute 
tovarășii, să-i mobilizeze la antrena-

Fiecare tinăr să știe să inoate !
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TINARUL DEPUTAT IN SFATUL POPULAR

Cinci ani de bogată activitate In cinstea zilei de 23 August
AZI SE ÎMPLINESC 5 ANI de la 

apariția Hotărârii Biroului Politic al
C.C. al P.M.R. cu privire la stimularea 
Și dezvoltarea continuă a mișcării de 
cultură fizică și sport din țara noastră. 
Odată cu apariția acestei hotărîri au fost 
puse bazele mișcării sportive de masă în 
țara noastră.

Subliniind în mod deosebit importanța 
politică a practicării diferitelor ramuri 
sportive, Hotărirea arată că: „Organiza
rea temeinică a culturii fizice și a spor
tului de masă, în condițiile actuale de 
dezvoltare a țării noastre are o mare im
portanță politică, deoarece cultura fizică 
și sportul, îndrumate de partid, consti
tuie o contribuție însemnată la formarea 
unui om nou, luptător hotărit și activ 
pentru construirea socialismului".

In activitatea sportivă este antrenat un 
număr din ce în ce mai mare de tineri și 
vîrstnici. bărbați și femei, datorită condi
țiilor deosebite create de regimul nostru 
democrat-popular. Sute și mii de terenuri 
sportive simple sau complexe, baze spor
tive de tot felul stau astăzi la dispoziția 
celor ce doresc a practica diferite ramuri 
sportive. De asemenea, materiale spor
tive de tot felul — unele care se importau 
odinioară cu bani grei, astăzi fiind lu
crate în țara noastră — sint puse la dis
poziția tinerilor noștri.

Prin Hotărîre ău fost trasate sarcini 
precise în ceea ce privește desfășurarea 
activității sportive de mase. Asigurarea 
desfășurării unei bogate activități spor
tive în fabrici, școli și pe ogoare, este o 
sarcină de frunte ce revine organizațiilor 
de masă și în mod special Uniunii Ti
neretului Muncitor. In urma indicațiilor 
partidului s-a trecut la organizarea unor 
competiții cu caracter de masă ca : spar- 
tachiada satelor, spartachiada sindicală, 
crosurile Să întîmpinăm 1 Mai și 7 No
iembrie, campionatele școlare etc., ce au 
devenit de-a lungul anilor, mult iubite de 
tinerii sportivi.

Prin amploarea cu care s-au desfășurat 
aceste competiții au atras la startul lor 
sute de mii de participant!, constituind 
în același timp un bun prilej de recru
tare a elementelor valoroase, nedescope
rite pînă atunci. Nenumărați tineri frun
tași ai mișcării noastre sportive, cum ar 
fi, de pildă, tînăra campioană a țării Au
relia Drăghici, ciclistă, Tiberiu Haras- 
taszi, jucător de tenis de masă, au pășit 
pentru prima oară într-un concurs, parti- 
cipînd la o competiție de masă.

îndeplinind indicațiile Hotăririi Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. organiza
țiile de bază U.T.M. și colectivele spor
tive aduc un aport prețios la mobilizarea 
unui număr cit mai mare de tineri pe 
stadioanele țării noastre.

Cu ani în urmă diferite ramuri spor
tive ca: gimnastica, tirul, înotul, atle
tismul, erau considerate ca sporturi de 
„elită". Și acest lucru nu era nici decum 
întîmp'lător. Pentru a practica gimnastica, 
sport ce dezvoltă multilateral pe sportivi,

erau nevoie de condiții materiale costisi
toare: aparate, antrenori, etc Toate ace
stea costau mulți bani, lată de ce oamenii 
muncii de la orașe și S3te nu puteau prac
tica aceste ramuri sportive Eie erau prac
ticate de un număr restrîns de tineri — 
firește fii de bogătași — care aveau de 
unde cheltui.

Subliniind necesitatea practicării aces
tor ramuri sportive, reieșită din caracte
rul lor aplicativ, prin Hotărirea din 26 
iunie 1949 aceste sporturi au devenit ra
muri sportive de bază ale tinerei noastre 
mișcări de cultură fizică și sport. In ul
timii ani aceste ramuri sportive au cu
noscut o dezvoltare nemaiîntilnită pină 
acum în țara noastră. Numărul tinerilor 
care practică înotul a devenit foarte mare. 
Numai in Capitală numărul lor a depășit 
cu mult cifra de 50.000. Atenția deosebită 
de care se bucură practicarea înotului este 
grăitoare prin performanțele din ce în ce 
mai valoroase pe care le obțin înotătorii 
noștri fruntași

Deosebit de semnificativă este iniția
tiva tinerilor de la uzina „Boleslaw Bie- 
rut“ din Capitală care are scopul de a 
antrena un număr și mai mare de tineri 
la practicarea acestui sport multilateral 
pentru a-și cuceri proba de înot din cadru' 
Complexului G ALA. Răsunetul de care se 
bucură această inițiativă în rindurile ti
neretului din țara noastră este destul de 
puternic datorită interesului și atracției 
de care se bucură această ramură spor
tivă în rindurile tineretului.

L'n accent deosebit a pus Hotărirea 
Biroului Politic al C.C al P.M.R. din 26 
iunie 1949 in legătură cu crearea unor 
condiții cit mai bune de viață sportivilor 
fruntași din țara noastră. Condițiile minti- 
nate de care se bucură azi sportivii noș
tri fruntași, posibilitățile larg deschise 
pe care le au pentru a-și desăvîrși măes- 
tria sportivă sint reflectate prin victoriile 
obținute de sportivii noștri atit pe plan 
intern dt și international.

Hotărirea Biroului Politic a acordat o 
atenție deosebită educării sportivilor în 
spiritul moralei comuniste.

Numeroase organizații de bază U.T.M. 
au înțeles sarcinile de cinste ce le revin 
în această direcție. Au fost obținute o 
seamă de succese care se vor dezvolta și 
mai departe.

Problema educării comuniste constitue 
în momentul de față una dintre cele mai 
importante sarcini ce stau în fața organi
zațiilor de bază U.T.M. De activitatea po
litică pe care o desfășoară organizațiile 
U.T.M. în mijlocul sportivilor depinde în 
cea mai mare măsură rezultatele ce sînt 
obținute de mișcarea noastră sportivă.

Organizațiile U.T.M. trebu:e sâ aibă 
în permanență drept călăuză în activita
tea lor indicațiile din Hotărirea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R : „Uniunea Ti
neretului Muncitor trebuie să fie un fac
tor activ pentru atragerea maselor de ti
neret în mișcarea sportivă și principalul 
ajutor al partidului in aducarea marxist- 
leninistă a acestor mase".

întrecerea pe profesii
„Cel mai bun sudor"
Sudorii din secția construcții 

a urinei „Republica- din Bucu
rești au hotărit să se alăture și 
ei chemării lansate de utemistul 
Marin Andrei de la complexul 
C.F.R.-„Grivița Roșie- de a par
ticipa la întrecerea pentru a ob
ține titlul de cel mai bun su
dor. Tînărul sudor Popa Gheor- 
ghe dorind să participe la acea
stă întrecere s-a angajat, in ca
drul unei adunări deschise :

— Să-și depășească sarcinile da 
plan zilnic cu 75 la sută la lu
crările accidentare și piese mă
runte și cu 85 la sută la piese 
mari de încărcătură.

— Să nu aibă nici o piesă re
but, iar calitatea pieselor sudate 
să fie cu 30 la sută mai bună 
față de indicele planificat.

— Să confecționeze din 
șeuri un dispozitiv pentru 
darea rotoarelor de dinam 
anexelor.

— Din șase in șase zile, va 
face revizia generală a aparatu
lui de sudură cit și a anexelor 
sale prin muncă voluntară, pre- 
lungindu-se astfel durata de 
funcționare a 
luni față de termenul de 
stabilit.

— Să economisească o 
tate de 50 kg. electrozi 
sudură.
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De curînd presa și radios! 
au transmis vești despre ac
țiunile întreprinse de tineret 
in întrecerea socialistă porni
tă in cinstea zilei de 23 Aa- 
gust. Asemenea știri sint și 
acelea ia care tinerii se an
gajează să Supte pentru a ob
ține titlul de _cel mai ban me
seriaș pe întreprindere.~

Despre asemenea fapte, vor
besc știrile alăturate.

Cea mai bună 
țesătoare"

Din Țara Socialismului

durata 
aparatului cu 6 

revizie

canti- 
pentru

Pe marginea scrisorii 
„Un ftnăr deosebit"

Ctte nu se pot face Intr.o duminică de 
vară, etnd parcurile, stadioanele, teatrele 
tți stau la dispoziție, cînd te îmbie ver
deața crtngurilor și luciul lacurilor... Ti
nerii sovietici se bucură din plin de toate 
acestea în timpul lor liber. Despre felul 
cum și-au petrecut o zi de duminică ti
nerii din cîteva orașe sovietice povestește 
„Comsomolscaia Pravda" în materialele 
pe «are le reproducem mai jos.CARNAVAL IN GRADINA CASEI

Pe înserat, în frunzișul des s-au aprins 
lumini sclipitoare — ghirlandele de becuri 
colorate instalate de tînărul muncitor Kim 
Merkulov. Un vînt ușor legăna lampioanele1 
stegulețele, panglicile care se întindeau de 
la un copac la altul, mișca afișul în culori 
iluminat de o lampă mare cu reflector. Lu
mina scotea și mai mult în evidență cuvin, 
tele caligrafiate artist'c : — Grăbiți.vă, adu- 
nați-vă, la marele bal al primăverii, la vese
lul nostru carnaval 1

Zumzetul glasurilor sonore se contopea cu

sunetele muzicii. In grădină apărură „artiș
tii". întreaga seară, în curte a răsunat mu
zica, participanții la carnaval au dansat, s-au 
cîntat cîntecele dragi tineretului, s-au încins 
jocuri vesele.

Iar mai tîrziu, cînd toți începuseră să o- 
bosească, luminile s-au stins. întunericul a 
fost străpuns de mănunchiul de raze al a- 
paratuluj de proiecție cinematografică.

Carnavalul a fost pregătit de comsomoliștii 
și pionierii din clasele mai mari care locuiesc 
tn casa cu nr. 28 de pe strada Universite;- 
soaia din orașul Tbilisi. Ei s-au ocupat de 
pavoazare — au atîrnat stegulețe, lampioane 
și ghirlande, au lucrat costume, au curățat 
aleile grădinii, au pregătit jocuri distractive. 
S-au găsit printre locatarii casei pictori, 
electromontori, pedagogi, artiști.

Mult timp nu i-a părăsit pe participanții 
la carnaval veselia lor sărbătorească.PRIN LOCURI PITOREȘTI

Tinerii muncitori 
falei Uzbekistanului

Tineri din colhozurile „T. Șevcenko" și „Guțulșcina", 
(regiunea Stanislav, R.S.S. Ucraineană), în timpul lor liber.

din întreprinderile oapi- 
și-au petrecut bine ziua 

liberă. Mii de tineri și 
tinere eu vizitat îm
prejurimile pitorești ale 
Tașkentului. 
de bine 
tinerii 
uzinei
Voroșilov" oare eu fost 
pe .malul Sîr-Darieî. 
Mulți dintre ei sînt ipes- 
oari pasionați. Pescui
tul Ie-a adus multă bu
curie în această zi.

La uzine construc
toare de mașini a Mi
nisterului comunicații, 
lor, comitetul de com- 
somol împreună cu co
mitetul sindical ținînd 
seama de dorințele ti
nerilor, a cumpărat un 
mare număr de bilete 
la diferite spectacole 
ale teatrelor din oraș. 
Sute de tineri con
structori de mașini au 
vizionat în colectiv 
spectacolele,

Deosebit 
s-au distrat 
muncitori ai 

„Tasselmaș —

Paralcl cu munca de îndepli
nire a sarcinilor de pian, tină
rul Popa se va ocupa de tova
rășul Sandu Alexandru ca a- 
cesta să-și îmbogățească nivelul 
cunoștințelor profesionale.

La discuții, s-au mai înscris 
de asemenea și tovarășii Fierea 
Valeriu. Bacu Angnel. Sandu 
Alexandru, Cicrea 
alțiL

Tînărul Cîorea 
pildă, s-a angajat 
că pină la 23 August, printr-o 
mai bună organicr> a munc.:. 
să economisească 10 tuburi de 
oxigen și 50 k- de carbid, cind 
totodată și lucrări de bună ca
litate.

La riadul său comitetul orga
nizației de bază U.T.M va spri
jini pe tineri pentru a deveni 
cei mai buni sudori pe între
prindere. In felul acesta ti
nerii sudori de la uzinele „Re- 
---- *

învățătura să-ți fie 
bun prieten

i
Cind am început să citesc în ziar 

scrisoarea in care se vorbea despre 
tine, am crezut că este vorba de un 
tinăr care — ca mulți alții — ne face 
cinste. Spre mirarea mea însă, am 
constatat că tu dimpotrivă, ai săvârșit 
fapte 
tatea 
tărit 
să-ți 
ai făcut. Tu nu te-ai gîndit cînd 
plecat de la școală ? Ani de-a rândul a 
luptat partidul nostru pentru a crea 
un viitor fericit tineretului nostru. 
Dar de faptele uteciștilor care au în
fruntat chinuri și care totuși au lup
tat pentru ca noi — tineretul de azi 
să avem posibilitatea de a învăța, ai 
auzit ? Nu ai prețuit aceste jertfe care 
s-au făcut pentru noi. Deși ai avut 
totul la îndemină ai refuzat să înveți 
să te luminezi și ai preferat să fugi 
din școală.

Tu, ca fiu al unei văduve sărace 
care a suferit slujind pe la chiaburi și 
moșieri pentru a te crește trebuia să 
fii ambițios, să înveți, să te dovedești 
demn de strădaniile mamei tale.

O vină însemnată pentru faptul că 
ai părăsit cartea o are și organizația 
de bază 
unde ai 
servind 
îndrăgit 
buia să-ți acorde mai muită atenție, 
să se ocupe cu grijă de tine.

Or, tu neatenția lor ai așteptat-o ’. 
Ai fugit de la școală pentru a te în
toarce în sat. Ce ai făcut acolo — 
te-ai purtat cu tovarășii tăi, nu mai 
este cazul să-ți spun și 
scrisorile altor tovarăși cred că ți-ai 
dat seama în ce măsură ai greșit.

Eu vreau să insist asupra altor lu
cruri.

Oare nu te-ai simțit prost cînd un tî- 
năr cinstit din jurul tău nu mai discuta 
cu tine socotindu-te un om nedemn. Ce 
ai făcut ca să te schimbi, pentru a-ți 
atrage din nou dragostea tovarășilor 
tăi ?

Eu cred că trebuia să muncești ală
turi de mama ta în gospodăria colec
tivă să fii inițiatorul de întreceri în 
muncă, să fii exemplu pentru toți. Șâ 
știi însă că și în colectivă pentru a fi 
fruntaș, pentru a fi un om capabil, 
trebuie să înveți. Acum cînd țara 
noastră merge înainte pe un drum lu
minos și toți facem progrese, e necesar 
să învățăm, pentru a găsi noi metode 
de muncă pentru a accelera constru
irea socialismului în patria noastră. 
Acei ce nu vor să meargă în ritmul 
nostru rămîn în urmă, cad și cu greu 
se mai ridică, fiindcă viața nu stă pe 
loc. Pentru tine ca utemist, e rușinos 
să rămîi în urmă. Te sfătuiesc îndreap- 
tă-te cit mai curînd. Muncește din răs
puteri cu tine însuți la început. In
fringe în tine ce nu e în acord cu 
viața cea nouă pe care o construim. 
Alătură-te nouă pe drumul luminos pe 
care ni l-a deschis partidul. Eviden- 
țiază-te în muncă, fii exemplu de dis
ciplină. învață ! Iată ce ți se cere ție 
Ionel Dorcău. Eu sînt sigur că ascul- 
tînd sfaturile noastre vei reuși să te 
îndrepți în cel mai scurt timp.

Aștept răspunsul tău în coloanele 
ziarului nostru „Scînteia tineretului" 

Al tău prieten
ION M. RIZOIU 
elev anul III B

Școala medie tehnică 
de centrale electrice, Craiova

Dragă Ionel Doreau,

rușinoase, incompatibile cu cali- 
de utemist. De aceea m-am ho- 
să-ți scriu. De la început țin 
spun că nu este frumos ceea ce 

ai

Rocnaa și

publica" luptă pentni tra
ducerea In viață a angaja
mentelor luate pentru ca în 
ziua de 23 August să ra
porteze că angajamentele 
lor au fost îndeplinite.

Haragszzn Marta de la uzinele
Decembrie'-Arad. trneni 

muncitori din industria textilă 
desfășoară tot mai larg Între
cerea socialistă Utemsta Albu 
Zotea de la întreprinderea „Fla
mura Roșae--Bucure$tl de pildă, 
s-a alăturat șs ea aceste: ini
țiative încă cm primele zile de 
la publicarea chemării. In 
scopul ooțxneni de noi rezul
tate în producției rezultate care 
de altfel vor desemna pe câști
gătorul acestei întreceri, ute- 
nusta Albu Zoăca ș:-a prepus: 

L Să depășească sarcinile lu
nare de plan cu 129 metri țe- 
săturu

X Să îmbunătățească calita
tea țesăturilor cu 04 la sută.

X Sâ aplice in munca sa. 
înaintatele metode de lucru so
vietice.

Dormd ca prețioasa inițiativă 
să se extindă tot mai mult in 
riadul tinerelor țesătoare de la 
întreprinderea „Flamura Ro
sie-, utemista Albu Zorea a che
mat la întrecere socialistă, in 
cinstea zilei de 23 August pe 
toți tinerii țesători din fabrică. 
In acțiunea pentru obținerea ti
tlului de „cel mai bun țesător" 
tinerii de Ia „Flamura Roșie" 
sint hotăriți să obțină însem
nate succese în producție.

Corespondent
ANICA TUDOR

Cu secerătorile în lan
PLOEȘTI (de la corespon

dentul nostru, Puiu Nicolae).
Ca aurul strălucește orzul 

pe tarlalele stațiunii experi
mentale I.C.Z. din comuna 
Dulbanu, raionul Mizil. La 
unul din capetele tarlalei de 
140 hectare, cultivată cu orz, 
drapelele fîlfiie in adierea 
ușoară a vîntului.

Tinerii mecanizatori
stațiune au pornit cu multă 
bucurie la seceriș. Utemiștii 
Traian Cojan și Iosif Rusan 
— tractoriști — împreună cu 
conducătorii de secerători —

din

utemiștii Ion Halcu și Traian 
Gioval — sint primii care au 
ieșit să strîngă rodul bogat 
de orz. Numai în primele ore 
de lucru, cu cele 2 secerători 
legători s-au secerat mai bine 
de 2 ha., iar pînă la sfîrșit'ul 
zilei, tinerii mecanizatori au 
strîns recolta de pe 
față de peste 18 ha.
. Secerișul orzului 
Tinerii mecanizatori
duiesc să execute secerișul în 
cit mai bune condițiuni pen
tru ca să nu se piardă nici 
măcar un bob din recoltă.

o supra-

continuă, 
se stră-

«

Victoria

U.T.M. și direcțiunea școlii 
urmat cele cîteva clase. Ob- 
că tu nu ești un elev care a 
de la început învățătura, tre-

cum

eu. Din

V. SMISLOV

D. BRONSTEIN

Dacă vreun cronicar vreodată ar vrea să așterne în vreo Is
torie fapte petrecute in sat la Războienii de prin părțile Neam
țului, apoi s-ar cuveni să pomenească și citeva cuvinte 
despre timpul cînd era deputat in comună utemistul Nicolae 
Coclisan.

Nu-i vreme multă de cind cei din Războieni, cunoscîndu-I pe 
utemistul Coclisan atit la fapte cit și la vorbe, l-au propus 
in anul trecut să fie ales deputat pentru comuna lor. Alegerea 
n-a fost de loc ușoară. S-au găsit unii să spună că-i prea tinăr 
pentru așa trebi gospodărești. Alții, din contră, spuneau că-i 
cel mai nimerit dintre ei să fie la cîrma satului. Fapt esta că 
cei mai mulți l-au votat. II cunoșteau țăranii pe tînărul Cocli
san de cind venise secretar la sfatul popular. Cine nu-i cu
noștea viața lui dinainte, cind copil al unei familii sărace ple
case în largul țării pentru ca să găsească o piine de mincat și 
un loc de odihnă cumsecade.

Cri tinărul Nicolae plecă din Tg. Neamț, de acolo de unde 
este de fel, împotriva voinței mamei, și-a pus în gind două 
lucruri i să învețe șoferia și să cunoască oamenii.

După ani de zile petrecuți pe meleagurile Dobrogei pe la 
Cobadin și Viișoara, iar mai tîrziu prin părțile Focșanilor Ia 
culesul viilor, apoi la Piatra, la fabrica de hîrtie „Comuna 
din Paris", tînărul Coclisan primi ca muncă, să fie secretar 
la sfatul popular din comuna Războieni.

Vestea asta nu prea l-a bucurat la inceput Ar fi vrut să 
dea bir cu fugiții și să n-audă de așa ceva. Iși zicea atunci 
Nicolae: secretar de sfat ? Dar mai bine șofer ! Greu i-a fost 
la inceput cu astfel de îndeletniciri. Ar fi mers treaba bine 
la sfat dacă nu erau atitea hirtii, circulări, dispoziții. Le-a răz
bit secretarul pe toate cite-au fost, mai cu desnădejde, mai cu 
rivnă sau curaj.

A-a l-au aflat și tovarășii de la comitetul raional U.T.M. 
7 • mț alții de la regiunea Bacău. Așa s-a făcut
că munca lui. muncă cu roade, să fie cunoscută. A devenit 
membru in comitetul raional U.T.M. Multă vreme n-a trecut 
și Nicolae Coclisan a fost ales și deputat al comunei Războieni.

S-au scurs cîteva luni bune de cînd tînărul deputat și-a 
inceput noua sa activitate. Astăzi se mîndtesc cei din Războ
ieni că au ridicat școală nouă în sat prin autoimpunere, că 
■ țăran: s-eu unit în întovărășire și luptă ca în curînd 
să formeze gospodărie mare colectivă. In sat la Uscați ce apar
ține de Războieni, s-a clădit o sală mare și spațioasă pentru 
cărr.m cultural, a fost amenajat și renovat monumentul lui 
Ștefan ccl Mare, și cite și mai cite.

Toate acestea nu le-a făcut singur Nicolae Coclisan. Căci 
nici nu se putea înfăptui atitea fără ca tinerii țărani muncitori 
și ceilalți locuitori vîrstnici ai satului să nu-1 ajute în muncă. 
Cine nu cunoaște cit de folositor i-a fost ajutorul dat de Tofan 
Emilia, de Elena Cram, de Gheorghe 
Popilda și mulți 
a! membrilor de 
clisan.

Dar nu numai
Ca secretar. Nicolae nu uită că prima sarcină a lui este 
sprijine pe țăranii muncitori să obțină recolte cit mai bogate 
la hectar.

Nicolae Coclisan nu uită că în Războieni mai sînt și din cei 
ce nu respectă legile statului. El știe să fie activ, plin de com
bativitate cind cei din sat trebuie să dea cotele obligatorii sta- 
iu'.j:. Ș: munca lui, dusă pe îndelete, cu răbdare și povață, nu 
rămine în zadar.

Asa muncește Nicolae Coclisan. Așa a învățat din sfatul 
cărților, din povața celor vîrstnici.

alții. Fără ci și fără 
partid, nimic n-ar fi

atit se poate spune

Dinan, de Constantin 
ajutorul celor vîrstnici, 
putut face Nicolae Co-

despre tînărul deputat, 
să

GABRIEL IONESCU

Comemorarea morții lui Ștefan ce) Mare
Se împlinesc 450 de ani de 

la moartea lui Ștefan cel 
Mare. In întreaga țară, vor 
avea loc numeroase 
festări comemorative.

Academia R.P.R. va 
figura marelui patriot 
tr-o ședință festivă în ora
șul București, la care se vor 
face expuneri asupra vieții 
și activității lui Ștefan cel 
Mare.

Adunări publice la care se 
vor face expuneri cu aceeași 
temă vor fi organizate la Iași 
și Suceava de către Filiala 
Iași a Academiei R.P.R. și la 
Cluj de către Filiala Cluj a 
Academiei R.P.R.

Epoca lui Ștefan cel Mare 
și personalitatea lui multila
terală vor constitui obiectul 
unei serii de comunicări 
științifice. Ședințe publice de 
comunicări vor avea loc la 
Institutul de istorie al Aca
demiei R.P.R. din București, 
la Institutul de istorie al Fi-

---------------— o--------------------
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mani-

cinsti 
prin-

lialei Cluj a Academiei R.P.R. 
și la Institutul de istorie și 
filologie al Filialei Iași a 
Academiei R.P.R.

In Editura Academiei R.P.R. 
vor apare cu acest prilej 
două volume de documente 
care se referă la domnia lui 
Stefan cel Mare și o lucrare 
despre rolul lui Ștefan cel 
Mare în lupta poporului îm
potriva jugului otoman, pen
tru independență.

La Podul-Inalt în raionul 
Vaslui va avea loc o manifes
tare, cu prilejul căreia se va 
așeza o placă comemorativă 
în amintirea luptelor duse îm
potriva jugului., otoman, pen
tru independență.

Intr-unui din parcurile din 
București se va așeza la în
ceputul lunii iulie un basore
lief dedicat lui Ștefan cel 
Mare.

Se. va emite de asemenea 
un timbru poștal comemora
tiv.

(Agerpres)

strălucită a șahiștilor
r------------------ -------------------

NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS transmite :
La 24 iunie s-au jucat partidele întrerupte din cadrul ulti

melor două runde ale meciului de șah dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. Cu aceasta, întîlnlrea dintre șahiștii sovie
tici și americani a luat sfîrșit.

Scorul final al meciului este 
Uniunii Sovietice.

Șahiștii sovietici au obținut 
încă o victorie strălucită, în- 
vingînd reprezentativa de șah 
a S.U.A.

Solii minunatei școli șahi- 
ste sovietice se află de a- 
proape două săptămîni în ca
pitala Statelor Unite, la in
vitația Federației americane 
de șah — pentru a susține o 
întîlnire cu echipa reprezen
tativă a S.U.A.

Cum era și firesc, vizita 
șahiștilor sovietici a stîrnit 
un mare interes printre spor
tivii și iubitorii de șah din 
America și din întreaga lume. 
Mai ales că încă de anul tre
cut cele două echipe trebuiau 
să se întîlnească dar, datorită 
unor restricții arbitrare im
puse șahiștilor sovietici de că
tre autoritățile americane, me
ciul nu a putut avea loc.

Nume cunoscute în lumea 
șahistă ca Vasili Smîslov, 
Iuri Averbach, David Bronș- 
tein, Tigran Petrosian, Ale- 
xandr Kotov și alții, au 
întîlnit în zilele care au tre
cut pe cei mai buni maeștri 
americani de șah.

Dar întîlnirea celor două 
echipe mai prezintă un alt

L AVERBACH

de 20—12 în favoarea echipei

aspect. Ea a permis o cunoaș
tere mai bună între sportivii 
sovietici și americani și a slu
jit cauzei întăririi legăturilor 
culturale și sportive între po
poarele american și sovietic, 

întâlnirea dintre șahiștii so
vietici și americani a lăsat să 
se vadă încă din prima rundă 
că va fi deosebit de intere
santă și bineînțeles, excep
țională prin valoarea sa.

Intîlnirea s-a terminat cu 
victoria strălucită a șahiști
lor sovietici cu scorul de 
20—12. Ei au dovedit din nou 
că sint cei mai buni din lume. 
Aceasta este a 5-a întîlnire 
dintre echipele de șah ale 
U.R.S.S. și S.U.A. Patru dintre 
ele s-au terminat cu victoria 
echipei U.R.S.S., iar una s-a 
terminat cu un rezultat de 
egalitate.

Succesul șahiștilor sovietici 
a umplut de bucurie pe ti
nerii și iubitorii de șah din 
patria noastră.

O victorie strălucită 
evidențiază superioritatea ca
tegorică a școlii sovietice de 
șah.

E. GHELLER

sovietici

M. TAIMANOV

T. PETROSIAN

A. KOTOV,



Viața U. T. M.

La sfîrșit de an în cercul politic
— Prima problemă pe care o vom dis

cuta în cadrul convorbirii noastre de 
azi — spuse propagandistul — se referă 
la rolul G.A.S.-urilor și S.M.T.-urilor în 
creșterea producției agricole și în ridica
rea bunăstării oamenilor muncii. Au ur
mat cîteva momente de tăcere, apoi dis
cuțiile au început vioi.

Cursanții au vorbit despre rolul gospo
dăriilor agricole de stat și a S.M.T.-urilor 
în transformarea socialistă a agriculturii, 
despre succesele obținute de gospodăriile 
de stat și despre ajutorul pe care-1 dau 
ele țărănimii muncitoare.

— Gospodăriile agricole de stat contri
buie activ la întărirea alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare — a spus utemistul Blană Ion. Suc
cesele de pînă acum ale acestor mari 
gospodării socialiste au dovedit țărănimii 
muncitoare superioritatea muncii agricole 
mecanizate, avantajele aplicării metode
lor înaintate, superioritatea muncii pe 
suprafețe mari. In același timp G.A.S.- 
urile pun la dispoziția țărănimii munci
toare semințe selecționate, soiuri noi de 
plante, animale, păsări de rasă etc.

Vorbind apoi despre ajutorul pe care-1 
dau muncitorii de la orașe gospodăriilor 
de stat, utemistul Ion Blană a arătat: 
„Fabrica noastră „Radio Popular" patro
nează gospodăria de stat din Bucșani. In 
primăvara aceasta întreprinderea noastră 
a dat un sprijin activ la repararea unel
telor agricole. Strungarul utemist Po
pescu Nicolae a lucrat zeci de piese ne
cesare pentru repararea mașinilor agri
cole din gospodărie, iar utemistul Geor
gescu Nicolae a fost trimis la această gos
podărie să sprijine campania de repara
ții. Cum știți și voi, de curînd la comi

ta cercul politic cu începătorii de la 
secția mecanică grea a uzinelor „23 Au
gust" din Capitală a început convorbirea 
recapitulativă de închidere.

După ce a amintit problemele ce se vor 
discuta, propagandistul Frunză Dan, cu 
un aer plin de încredere, ceru cursanți
lor să ia cuvîntul la prima temă : „Lupta 
P.C.R. în anii grei ai ilegalității împo
triva burgheziei și moșierimii și a slugi
lor lor social-democrații de dreapta".

In caietul său propagandistul își tre
cuse fiecare problemă ce trebuia, să fie 
discutată la această temă pe baza căreia 
își formulase o serie de întrebări ajută
toare.

Cu acest plan tematic în față, propa
gandistul gîndea că va reuși să în
trețină o convorbire cu adevărat mo
del. Ii crescu și mai mult această încre
dere cînd luă cuvîntul utemistul Zonea 
Marin și vorbi satisfăcător despre victoria 
Marii Revoluții Socialista din Octombrie 
și despre crearea P.C.R. După primele 
discuții fu însă cuprins de o dezamăgi
re. Tinerii se antrenau cu greu în dez
baterea problemelor.

E drept că și în cursul anului elevii se 
hotărau uneori greu să ia cuvîntul, to
tuși discuțiile erau mai active ca acum.

De curînd în organizația de bază U.T.M. 
Stoenești din raionul Rîmnicu Vîlcea a 
avut loc convorbirea de închidere a anu
lui de învățămînt politic U.T.M.

La începutul anului au fost înscriși 20 
tineri utemiști și neutemiști, dintre care 
un număr de 15 tineri au urmat cu re
gularitate cursurile.

La convorbirea de închidere s-au pre
zentat cu toții dovedind că și-au însușit 
satisfăcător cele învățate în timpul anu
lui, evidențiindu-se în această direcție to
varășii Chiceanu Nicolae, Donescu Au
relia, Bizic Constantin, Buțacu Dumitru 

tetul U.T.M. a venit o scrisoare de la 
conducerea gospodăriei de stat în care 
își exprimă mulțumirile pentru abnegația 
cu care a muncit tovarășul Georgescu".

Concretizarea problemelor cu exemple 
din fabrică a făcut ca discuțiile să ca
pete un caracter mai atractiv. Propagan
distul urmărea cu atenție mersul convor
birii. Atunci cînd un cursant se îndepărta 
prea mult de problemele principale sau 
se încurca, îl sprijinea cu întrebări aju
tătoare.

Discutarea primei teme se părea a fi 
terminată. Cursanții erau de părere că 
au spus totul. Propagandistul observă însă 
că unele probleme importante, cum este 
creșterea șeptelului de animale în 
G.A.S.-uri, fuseseră neglijate. De aceea, 
înainte de a trage concluzia asupra temei 
discutate, el ceru cursanților să vorbească 
și despre aceste probleme.

La cea de a doua temă; „Ajutorul poli
tic și economic dat țării noastre de către 
Uniunea Sovietică" a luat cuvîntul mai 
întîi utemistul Vlad Petre.

Pînă nu de mult el nu lua cuvîntul de- 
cît în urma insistenței propagandistului. 
Acum el vorbește cu încredere și convin
gere. După ce a scos în evidență spriji
nul dat de Uniunea Sovietică pentru eli
berarea țării noastre de sub jugul fas
cist și pentru instaurarea regimului de
mocrat-popular, el a subliniat importanța 
ajutorului economic primit din partea 
Uniunii Sovietice pentru construirea so
cialismului în patria noastră.

— Chezășia îndeplinirii planului nostru 
de stat, a arătat printre altele tov. Vlad, 
o constituie ajutorul economic al Uniu
nii Sovietice. Astăzi noi fabricăm pentru 
prima oară tractoare, utilaj petrolifer,

Cînd se subapreciază studiul individual
In seminar se făcu simțit un spirit în
gust, monoton. Convorbirea vie, intere
santă a fost înlocuită cu întrebări și răs
punsuri seci, simpliste, cenușii. Cei patru 
cursanți care au luat cuvîntul la dezba
terea problemelor (din cei 15 prezenți) se 
mulțumeau să dea răspunsuri de genul 
acesta.

Propagandistul: In ce scop a luat 
ființă U.T.C. ?

Cursantul: Pentru a fi ajutor și re
zervă de cadre a partidului.

Propagandistul: Cum ajută Uniunea 
Sovietică din punct de vedere economic 
țara noastră ?

Cursantul: Ajutorul Uniunii Sovietice 
e mare. Am primit mașini, materii prime 
și altele...

Cu asemenea răspunsuri searbăde, fără 
nici o legătură între evenimente, fără a 
exemplifica problemele cu fapte din viața 
zilnică nu se putea întreține o convorbire 
cît de cît interesantă și atrăgătoare.

Desfășurarea convorbirii a dovedit că 
majoritatea cursanților au neglijat un 
lucru foarte important — recapitularea 
lecțiilor învățate în timpul anului.

Normal era ca în timpul discuțiilor 
propagandistul să vorbească cît mai pu
țin. Din păcate, de astă dată el a vorbit 
mai mult decît toți cursanții.

Cercul nostru și-a încheiat activitatea
și alții. In discuțiile purtate, ei au arătat 
cum au înțeles să aplice în practică cu
noștințele căpătate în cursul anului de 
învățămînt politic. Astfel tov. Bizic Con
stantin și-a achitat la timp obligațiile în 
legătură cu cota de carne și lapte, tov. 
Mazilescu Constantin, a fost primul la 
arături și însămînțări iar tov. Gh. Bizic 
și Ștefănescu Constantin au făcut con
tractări de animale prin cooperativă .

In munca cercului nostru politic am 
avut ajutorul neprecupețit al organizației 
de partid și în special al tovarășului Gă- 
tejescu Pascu, secretarul organizației de

In ultimul timp tn întreaga tară «-au desfă- 
țurat convorbirile de închidere a cercurilor șl 
cursurilor politice U.T.M. Ele au constituit un 
bun prilej de verificare a cunoștințelor dobtn- 
dite de cursanțl tn timpul anului, i-au ajutat să 
înțeleagă mai bine politica partidului și să facă 
o legătură mal strînsă tntre teorie și proble
mele vieții practice. închiderea acestui an de 
învățămînt politic a fost încă odată o mărturie 
a faptului că acolo unde s-a dat atenția cuve
nită pregătirii cursanților, studiului individual, 
rezultatele au fost satisfăcătoare.

Iată cîteva aspecte de ia convorbirile recapi
tulative de închidere a anului de învățămînt po
litic U.T.M.

echipament electrotehnic, utilaj industrial 
și cele mai diferite mașini și unelte agri
cole ajungînd să și exportăm. In tot ceea 
ce producem astăzi nou în țara noastră 
vedem ajutorul sovietic. Și la noi în fa
brică simțim din plin acest ajutor. Ma
șinile moderne la care lucrăm, piesele 
cu ajutorul cărora fabricăm noi tipuri 
de aparate de radio, documentația teh
nică științifică — iată cîteva exemple su
ficient de grăitoare.

După Petre Vlad, a luat cuvîntul Bido- 
ianu Ștefan care a vorbit despre meto
dele sovietice care se aplică în fabrică, 
despre brigăzile și posturile utemiste de 
control care sînt o expresie tot atît de 
vie a aplicării bogatei experiențe so
vietice.

Au mai fost discutate și alte teme. In 
cadrul acestei convorbiri propagandistul 
a căutat ca prin discuțiile purtate să con
solideze cele învățate pînă acum, pentru 
ca elevii să înțeleagă mai bine politica 
partidului nostru, să știe cum să lege pro
blemele teoretice de practica muncij de 
fiecare zi. Convorbirea de încheiere a 
arătat că nivelul politic și ideologic al 
cursanților a crescut, că învățămîntul po
litic U.T.M. a sădit la utemiști dragostea 
și interesul mereu crescînd pentru studiul 
atotbiruitoarei învățături marxist-leni- 
niste.

De aceea pe drept cuvînt se poate 
afirma că discuțiile nu și-au atins scopul.

De ce aceasta ? Desigur că principala 
cauză constă în nepreocuparea celor mai 
mulți cursanți de a studia materialul. O 
mare parte din vină îi revine însă birou
lui organizației de secție U.T.M. care s-a 
interesat numai de mobilizarea tinerilor 
la cerc și a scăpat din vedere lucrul 
principal: studiul individual al cursanți
lor. Un mare rol îi revenea din acest 
punct de vedere propagandistului Frunză 
Dan care ar fi trebuit ca zi de zi să se 
intereseze cum învață fiecare cursant, să 
indice ce bibliografie să se citească la o 
problemă sau alta, să dea consultații co
lective și să tragă la răspundere pe cei 
delăsători așa cum sînt tovarășii; Miu 
Aurel, Vișan Ion, Alexe Antemin, Ghiță 
Constantina și alții. Propagandistul n-a 
făcut însă acest lucru cu perseverență.

Nu-i suficient să te preocupi de mobi
lizarea cursanților la convorbirile recapi
tulative. Atenția trebuia să fie îndreptată 
asupra felului cum studiază cursanții, 
cum se pregătesc ei pentru fiecare con
vorbire. Numai astfel se putea asigura un 
nivel ridicat convorbirilor de închidere a 
anului de învățămînt politic.

C. ANDREE SCU

bază P.M.R., care a lămurit în nenumă
rate rînduri pe tineri să participe regulat 
la învățămîntul politic și care ne-a dat 
sfaturi' prețioase în studiul marxism-leni- 
nismului. De asemenea el a asistat de 
multe ori la predări și seminarii precum 
și la convorbirea de închidere.

Avînd ajutorul organizației de partid și 
al comitetului raional U.T.M., sîntem si
guri că în viitorul an de învățămînt po
litic vom avea realizări și mai frumoase.

Corespondent
N. G. ȘTEFĂNESCU

----- PUTEREA ----- ,| 
EXEMPLULUI

1 A fost greu la început. Cîteva pluguri, 
\ două prășitoare o căruță și cîteva vite de 
i muncă — cu atîta au pornit la drum primii 
[ colectiviști din comuna Stîlpeni raionul 
i Muscel. Și lipsa de pricepere — ca la ori- 
' ce început. Mai mult ca orice trebuia insă 
i dală bătălia împotriva vechilor deprinderi. 
[ In sufletele, oamenilor răzbea cuvintul 
i luminos al partidului, dar mai existau des

tule îndoieli, destule șovăieli și numeroase 
pricini de gllceavă. Pe cițiva ii bătea chiar 
gîndul să dea îndărăt. Cînd iși aduce 
aminte, și-ți povestește de toate acestea, 
colectivista Maria Filip, decorată cu Me
dalia Muncii, ride ca de o șotie copilă
rească' iar tovarășul Sora Ion azi secreta
rul organizației de bază al gospodăriei, 
lasă privirea în jos, roșește și schimbă 
repede vorba...

Dar toate acestea s-au întimplat acum 4 
ani. La dirzenia luptei și dorința neînfri
cată de a învinge greutățile s-au adăugat 
mai multă pricepere, deprinderea cu rin- 
duiala muncii in comun, cu rostul agromi- 
nimului. Oamenii căpătau o nouă con
știință : an de an tot mai puțini erau 
aceia care lipseau de la brigadă pentru că 
aveau niscaiva treburi de îndeplinit acasă. 
Creștea conștiința oamenilor și odată cu, 
aceasta, gospodăria se întărea, veniturile 
se măreau.

Azi colectiviștii de la G.A.C. „6 Martie" 
din Stîlpeni au 6 perechi boi de muncă, 
6 cai, 10 vaci cu lapte, 160 oi, 7 pluguri, 5 
prășitoare. Apoi mai trebuie adăugat 
atelierul de fierărie, cuptorul de uscat pru
ne, o grădină de zarzavat, un saivan pen
tru 500 de oi, un grajd pentru 40 vite mari 
și încă multe altele.

Sprijiniți îndeaproape de tehnicienii sec
ției agricole, muncind chibzuit și întrebuin- 
țind metode agrotehnice înaintate au ajuns 
ca in anul trecut pentru o zi-muncă să le 1 
revină aproape 7 Kg. cereale, 2. Kg. car- | 
tofi, 2 Kg. fin, 0,400 l. țuică, lină, zarza
vaturi, fructe și bani.

Colectivistul Sora Ion a primit la împăr. ' 
firea veniturilor o avere întreagă: aproape ' 
7.000 Kg. cereale, 2000 Kg. cartofi, 300 Kg. 
prune uscate, 400 litri țuică, 30 Kg. lină, 
aproape 1500 Kg. zarzavaturi și cîte altele. , 

Mai pot fi menționați și tineri ca Bratu 
Constantin, Săvulescu Constantin, Sora 
Vasile, Eremia Valeria sau colectivistele 
Maria Filip (care și-a construit de cu'înd > 
o casă cu veniturile realizate), Cosmescu 
Elena, Ghinca Florea, Mihăilescu Maria , 
etc. Acestora ca și multor altora, hambare
le le-au fost înțesate, iar casele îmbelșu- ,

I gate. Ba unora, ca de exemplu lui Șerbă- 1 
noiu Vasile, belșugul le-a pricinuit și „a- j 
numite necazuri". Șerbănoiu care este i 
unul din romii din gospodărie a dus ina- | 
inie o viață de pribegie și lipsuri. Abia ! 
reușise să-și înjghebeze o cămăruță in j 
care se adăpostea. !

Devenit un colectivist tare harnic, hăr. | 
nicia i-a fost răsplătită. El a ridicat atitea ] 
bucate incit ,n-a avut unde să le adăpos
tească. A trebuit să se roage ba de unul, 
ba de altul. Dacă i-ar fi spus cineva îna
inte că o să aibă astfel de „necazuri" ar 
fi crezut că iși ride de el.

Au văzut oamenii din Stilpeni cu ochii 
lor cum colectiviștii se instăresc. Au văzut 
și și-au infrint șovăielile.

De la începutul anului și pînă acum încă 
aproape 60 de familii au cerut să fie pri
mite in gospodărie.

Și colectiviștii mai vechi i-au primit fră
țește.

Azi membrii gospodăriei din Stîlpeni 
reprezintă un colectiv de 107 familii.

In muncile agricoli de primăvară — co
lectiviștii au lucrat cu spor și cu dragoste. 
Tinerii șefi de echipă Săvulescu Constan
tin și Bratu Constantin sint in fruntea ce
lor harnici, alături de Maria Filip, Matei 
Gheorghe, Sora Ion, Ungureanu Maria 
și alții.

Colectiviștii știu că ochii țăranilor mun
citori cu gospodării individuale sînt ațin- 

itiți asupra lor. Și puterea exemplului este 
cel mai bun sfătuitor.

! Corespondent
FLORIN ANGHEL \ 

L—-—I

personale!
Unii directori, care nu s-au dezbărat 

de apucături și moravuri burgheze, pro
movează elemente dubioase, potrivit in
tereselor și preferințelor lor personale.

DIRECTORUL: — Alo, cadrele? Insist pentru angajarea lui Codiță. E un om 
serios, cu greutate, care promite !

Desen de CIK DAMADIAN

întrecerea pentru titlul de „Cel mai bun îngrijitor de animale" 

Povestesc tinerii
G. A. S. Stîlpu—Ploeștî

Zilele acestea un redactor al ziarului 
nostru a stat de vorbă cu îngrijitorii 
de animale de la G.A.S.-Stîlpu din re
giunea Ploești, în legătură cu munca ce 
o desfășoară ei în cadrul întrecerii pen
tru cîștigarea titlului de „cel mai bun 
îngrijitor de animale".

Publicăm cele povestite de tovarășii 
din gospodăria de stat din comuna 
Stilpu.

de la
Urmărim cu mult 

interes veștile noi 
despre munca îngri
jitorilor de animale. 
Ne interesează înde
osebi cele mai recen
te realizări obținute 
de ei în cadrul în
trecerii pentru cîști- 
garea titlului de „cel 
mai bun îngrijitor de 
animale."

Și acum să vă vorbim despre munca 
noastră în cadrul întrecerii

Se știe că din luna lui mai și pînă 
toamna tîrziu hrana de bază a animalelor 
este nutrețul verde care poate fi găsit în 
pășune. Sarcina principală a îngrijitorilor 
de animale este de a hrăni vitele cît mai 
bine, de a folosi rațional pășunea. Pentru 
a îndeplini această sarcină noi am luat o 
seamă de măsuri.

Pentru că pășunea este aproape de rîu 
și acum pe timpul verii este cald, adăpăm 
vitele de mai multe ori pe zi. De asemenea, 
dimineața facem curățenie în grajd și în
cepem mulsul mai devreme ca iarna, pen
tru a crea astfel posibilitatea vitelor să 
pască mai mult pe timp răcoros.

Am învățat din experiența de pînă acum 
că animalele au nevoie de multă liniște în 
timpul pășunatului. Pentru a le crea 
aceste condiții nu le fugărim, nu țipăm la 
ele și nu facem zgomot în pășune. Dar 
grija noastră în timpul cît pășunează ani
malele nu se mărginește la atît.

Atunci cînd ne întoarcem cu vitele la 
grajd, înainte de a le mulge, le pregătim 
hrana suplimentară, care este compusă 
din concentrate ca: uruială de porumb, 
tărîțe, șroturi și pleavă. In ceea ce privește 
distribuirea hranei suplimentare (adică a 
concentratelor) trebuie de asemenea să ți
nem seamă de unele reguli. In primul rînd 
să cunoaștem zilnic producția de lapte a 
fiecărei vaci. Pe această bază împărțim 
hrana suplimentară. Vacile care dau 
pînă la 4 litri de lapte pe zi nu primesc 
concentrate. Vacile care dau de la 4 litri 
de lapte în sus primesc cîte 120 de grame 
concentrate, administrate rațional pentru 
fiecare litru de lapte, cuprinzînd din ra
ția totală 2 părți uruială de porumb și 
pleavă, o parte tărîțe și o parte șroturi.

O mare atenție dăm noi în Cadrul în
trecerii pentru cîștigarea titlului de „cel 
mai bun îngrijitor de animale" calificării 
noastre profesionale. Pentru aceasta mulți 
dintre noi învață regulile de hrănire ra
țională a animalelor din cursul „alimenta
ția animalelor" și citesc broșuri speciale 
despre zootehnie. Bine înțeles că în această 
direcție încă nu avem realizări care s-ar 
putea vedea foarte concret. Important este 

faptul că noi aplicăm 
mai bine în prac
tică îndrumările și 
recomandările ce ni le 
dă brigadierul nostru 
tovarășul Anton Ale
xandru și utemistul 
Bratosin Ștefan care 
au absolvit școlile de 
mulgători. In această 
direcție putem să 
dăm și unele exem
ple.

Cînd s-au reîntors în gospodărie de la 
școala de mulgători tovarășii Anton Ale
xandru și Bratosin Ștefan ne-au dat sfa
turi să mulgem vacile numai în cruce, iar 
înainte de a începe mulsul să le spălăm 
ugerul și să le mulgem numai cu mîna 
plină.

Datorită bunei îngrijiri și în urma apli
cării metodelor noi de muls producția 
medie de lapte pe zi obținută de la vacile 
Bombonica, Brîndușa, Blinda, Neghinița, 
Păuna, Frumușica și altele a crescut de 
la 9 litri la 18 litri.

Planul de producție pe primul trimestru 
al acestui an, l-am îndeplinit în procentaj 
de 138 la sută, iar planul de producție pe 
cel de al doilea trimestru îl îndeplinisem 
aproape 100 la sută la 16 iunie.

Dacă acestea sînt măsurile luate de noi 
și realizările cele mai principale obținute 
trebuie spus că în această perioadă în 
munca noastră s-au manifestat și unele 
lipsuri serioase. In primul rînd nu am reu
șit să punem la punct disciplina în pro
ducție. Tovarășul Andrei Ștefan bate va
cile și lipsește adesea nemotivat, de la 
muncă. El nici nu îngrijește suficient va
cile pe care le are în primire. Noi am în
vățat din lipsurile tovarășului Andrei și 
sfătuim totodată și pe alți îngrijitori să nu 
se poarte cu animalele așa cum se poartă 
el. De multe ori pe lîngă faptul că unii to
varăși nu muncesc bine, nu ascultă nici de 
sfaturile și îndrumările tovarășilor mai 
vîrstnici din secția noastră care caută să 
ne ajute în muncă. De multe ori mulgem 
vacile cu întîrziere și din această cauză 
producția de lapte scade simțitor în ziua 
respectivă.

Toate aceste lipsuri noi le cunoaștem. 
Am fost ajutați în această direcție și de 
organizația de bază U.T.M. care a anali
zat activitatea noastră de pînă acum și 
ne-a arătat ce sarcini ne revin în munca 
de viitor.

Noi ne luăm angajamentul ca în cinstea 
zilei de 23 August în cadrul întrecerii pen
tru cîștigarea titlului de „cel mai bun în
grijitor de animale" să lichidăm aceste 
lipsuri, să obținem realizări și mai mari 
în munca noastră.

Roman șfiin|ifico-fanfasfic de I. M. ȘTEFAN și RADU I. NOR

Feste un sfert de oră ajunseră la ca
pătul gangului. Aci le apăru în cale o 
sentinelă, barîndu-le ieșirea. Ținea în- 
tr-unul din brațe o țeavă neagră, cu lu
ciu metalic. O ridică repede, îndreptîndu-i 
deschizătura spre pieptul lui Matei.

Dintr-o mișcare, tînărul savant îi smul
se arma și o aruncă cît colo.

Marțianul dezarmat nu se dădea însă 
bătut. Căută să-1 cuprindă cu două dintre 
tentaculele sale, încolăcindu-i în același 
timp celelalte în jurul picioarelor, pentru 
a-1 face să-și piardă echilibrul.

Pentru a putea interveni cu succes, 
Mi-Sol-Si căută pe jos arma pe care o 
scăpase sentinela. Cînd o găsi, își dădu 
însă seama că intervenția lui nu mai era 
necesară. Matei Butaru dintr-o încordare 
a mușchilor se desfăcuse din strînsoare. 
Apoi, s.trîngîndu-și pumnii, se năpusti 
asupra adversarului.

Brațul său se destinse ca un arc de 
oțel și o directă nimeri din plin în fața 
marțianului. Acesta se muie dintr-odată 
și căzu greu pe mozaicul de piatră.

— Cu ăsta am terminat, spuse savantul 
aruneînd o privire mulțumită spre Mi- 
Sol-Si.

Acesta făcu ochii mari. Nu înțelese ex
presia, dar nici nu era timp de expli
cații. Ii făcu semn lui Matei să se gră
bească și o porni înainte, sărind de-a 
lungul culoarului.

Deodată se opri.
In fața lui apăruseră, ca din pămînt, 

patru marțieni, atrași probabil de zgo
motele luptei.

Mi-Sol-Si încercă să arunce o bilă stră
vezie, dar unul dintre adversari îi răsuci 
tentacula. In aceiași clipă și ceilalți trei 
tăbărîră asupra lui.

Matei Butaru, nu ezită să intervină. 
Iși făcu vînt și sări printre marțienii săl
batici. O ploaie de pumni se abătu asupra 
lor. Adversarii nu opuseră o rezistență 
prea mare, căci aveau ca și toate fiin-
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IX. Salvarea

Curajoșii astronauțl, care au ajuns 
pe planeta Marte cu racheta „Pescă
rușul", sînt atacați de marțienii sălba
tici, niște făpturi scunde și păroase. 
Atît Matei Butaru, care a rămas lîngă 
rachetă, pentru a efectua anumite cer
cetări, cît și ceilalți exploratori, care 
au pornit să cerceteze brațul lateral 
al unui canal marțian, sînt făcuți pri
zonieri și închiși în cavernele subte
rane ale unei uriașe peșteri.

Matei Butaru este vizitat în grota- 
închisoare de un marțian care este ro
bul locuitorilor peșterii. Ajung să se 
înțeleagă, desigur mai mult prin sem
ne. Astronomul Butaru îl numește 
Mi-Sol-Si, căci numele acestuia sună 
asemănător cu aceste trei note ale ga
mei de pe Pămînt. împreună cu el, Ma
tei se hotărăște să fugă din peșteră.

țele de pe Marte o mușculatură slab dez
voltată.

In cîteva secunde, doi adversari zăceau 
fără simțire, scoși din luptă de lovituri 
strașnice de pumn.

Ceilalți doi se luptau încă, biciuind ae
rul cu tentaculele lor, punîndu-i piedici 
astronomului, căutînd să-i cuprindă gî- 
tul pentru a-1 sugruma.

Butaru evită . cu abilitate loviturile, 
apoi repezi un pumn bine țintit în sto
macul celui de al treilea paznic. Acesta 
icni odată și căzu moale lîngă ceilalți.

Al patrulea nu mai avu curajul să-l 
înfrunte și dădu bir cu fugiții.

Pentru a-și acoperi retragerea, Mi-Sol- 
Si sparse cîteva bile străvezii. In spa
tele fugarilor se formă de îndată o per
dea groasă de fum cenușiu.

După cîteva minute de drum, auziră în 
spatele lor zgomotele ciudate provocate 
de săriturile marțienilor.

— Mai repede, mai repede !
Tot mai limpede se auzeau pașii, în

soțiți acum de strigăte. Dar Butaru și 
Mi-Sol-Si alergau pentru a-și salva viața 
și acest lucru le dădea puteri nebănuite.

— Am ajuns ! strigă de odată Mi-Sol-Si 
în limba sa.

Astronomul se opri și ridică ochii.
Se aflau în fața marii porți exterioare 

a peșterii subterane.
Marțianul apăsă pe un buton aflat în 

perete și poarta se ridică în sus.
— Pe aici, pe aici! îi făcu el semn tî- 

nărplui savant.
In fața lor erau niște scări. Le urcară 

în fugă și în cîteva minute ajunseră la 
marginea marelui lac subteran. Acolo se 
afla barca pneumatică a astronauților. Se 
suiră repede și Matei pomi motorul. 
Peste cîteva minute, erau la suprafața 
planetei, navigînd grăbiți spre platoul pe 
care rămăsese „Pescărușul".

Savantul găsi racheta așa cum o lăsase. 
Ușa, zăvorită de un mecanism ingenios, 
nu putuse fi deschisă de marțienii- săl
batici. Fără să piardă vremea, intră înă
untru și scoase aripile rachetei.

Mi-Sol-Si nu se mai sătura admirînd 
instalațiile „Pescărușului".

Trecuseră abia cinci minute de la so
sirea lor și „Pescărușul" se ridică, spin- 
tecînd aerul și îndreptîndu-se după indi
cațiile marțianului spre locurile populate 
de celălalt grup al locuitorilor planetei.

★
Profesorul Aurelian Dobre încercă să 

străpungă cu privirea întunericul din ju
rul său de îndată ce-și veni în fire. Za
darnic însă, căci bezna era atît de adîncă, 
îneît nici nu-și putea da seama dacă to
varășii lui sînt aproape sau dacă dimpo
trivă, este singur.

— Tovarăși, sînteți prin apropiere ?
— Eu da, se auzi vocea lui Cernat.
— Mă aflu chiar aici, lîngă dumneata, 

comunică și Ana, prin aparatul de radio. 
Nu am pățit nimic, dar m-au legat atît 
de strîns, îneît nu pot mișca nici măcar 
un deget.

— Dar ce crezi, eu nu sînt „pachet" ? 
glumi Dobre. Văd însă că tovarășul Scar- 
lat nu răspunde. Să fi pățit oare ceva ?

Intr-adevăr George Scarlat nu dădea 
nici un semn de viață.

Rostogolindu-se ca un butoi, Dobre în
cepu să cerceteze încăperea. Dădu de o 
mînă care se dovedi a fi a Anei, apoi de 
un picior, care era al lui Virgil și în- 

sfîrșit găsi un cap, acoperit de glob, pe 
care îl izbi fără să vrea cu piciorul.

— Ce ți-a venit, tovarășe Dobre ? se 
răsti supărat Scarlat. Ai înebunit de-a 
binelea, că ai ajuns să dai în mine cu 
picioarele ? Crezi că nu mă dor deajuns 
toate mădularele ?

— Ei, aici îmi erai ? Dar de ce n-ai 
răspuns pînă acum ?

— Asta-i treaba mea. Mai bine lasă- 
mă-n pace. Nu-i destul că am căzut în- 
tr-o capcană, din care nu vom ieși decît 
pentru a fi sfîșiați de aceste bestii pă
roase. Mai trebuie...

— Liniște! le atrase atenția inginerul 
Cernat. Ascultați!

In peretele de stîncă se auziră cîteva 
bătăi regulate.

Ana se rostogoli spre zid și-și lipi ure
chea de el. Lovi și ea de cîteva ori cu 
cizma, pe cît îi permiteau funiile care 
o imobilizau.

Cîteva clipe fu liniște. Apoi răsunară 
din nou bătăile. Era mesajul lui Matei. 
Ana îl descifră cu ușurință, comunicîn- 
du-1 celorlalți.

Deși funiile cu care fusese legată îi 
intraseră adînc în carne, reuși să mai 
izbească de cîteva ori peretele, pentru ca 
Butaru să înțeleagă că erau acolo.

— Să nădăjduim că va reuși să ne 
scoată de aici, căci după socoteala mea, 
asteroidul „Copernic" s-a depărtat de- 
acum considerabil de noi, spuse Cernat.

Făcu o pauză, apoi urmă gînditor :
— Vom putea oare să-l mai ajungem 

din urmă ? Din mesajul lui Matei rezultă 
că pe această planetă există și marțieni 
cu care te poți înțelege și care sînt dis
puși să ne ajute.

Vru să mai spună ceva, dar glasul îi 
fu acoperit de un zgomot puternic. Se
măna cu acelea care se auzeau cu multe 
decenii în urmă, în fabricile de pe Pă
mînt lipsite de instalații pentru amorti- 

, zarea zgomotelor.
— Ne ridicăm ! strigă turburată Ana. 

Podeaua se urcă și noi împreună cu ea...
Intr-adevăr, lespezile pe care erau cul

cați se urniseră din loc și începuseră să 
suie.

— Vor să ne strivească 1 exclamă fu
rios Dobre.

Se înălțau mereu, metru cu metru. 
Bolta era tot mai aproape. încercară încă 
odată să iasă din strînsoarea frînghiilor, 
dar fără nici un rezultat

Nu mai erau decît la optzeci de centi
metri de tavan, cînd acesta se dădu re
pede la o parte.

O lumină orbitoare le luă vederea. Scli
piri multicolore, de o mare intensitate, 
îi făcură să închidă ochii, amețiți. Cînd 
se obișnuiră cu această iluminație, pri
mul care-și dădu seama de locul în care 
se aflau fu Scarlat.

— Sîntem în uriașul glob de sticlă, care 
a fost golit de apă. Ia uitați-vă... în ju
rul nostru s-au adunat sute de marțieni 
care ne privesc...

Prin peretele transparent al sferei pu
tură să vadă întreaga sală, cu pereții ei 
albaștri, împodobiți cu ornamente. Mar
țienii se uitau fascinați la marele glob, 
care strălucea în razele a zeci de lumini 
extrem de puternice.

Deodată răsună o muzică ciudată, plîn- 
gătoare, însoțită de bătăile regulate ale 
unui gong. Privirile astronauților se în
toarseră spre o poartă înaltă. In pragul 
ei apărură trei făpturi, îmbrăcate în ha
late lungi, de culoare violetă, împodobite 
cu fireturi argintii de forma valurilor. 
Pe cap purtau coifuri care aminteau de 
capul unui pește cu gura larg deschisă.

— Asistăm desigur la o ceremonie reli
gioasă, spuse Scarlat, iar obiectul adorat 
nu este altul decît apa.

Cei trei preoți înaintau solemn, legă- 
nîndu-se. Cîntau și loveau neîncetat cu 
niște bastonașe în niște plăci rotunde, 
dintr-un metal roșcat.

Ajunseră în dreptul globului. Unul din
tre preoți făcu trei plecăciuni adînci, 
ridică toate șase tentaculele în semn de 
închinare și atinse 
cu piciorul un or
nament de pe po
dea.

Făpturile din sală 
se aruncară la pă
mînt, fără însă a-și 
desprinde privirile 
de la globul strălu
citor. In interiorul 
acestuia se auzi un 
gîlgîit și un șuvoi 
de apă porni.

— Vor să ne în- 
nece! Vocea lui Scar
lat suna strident. 
Să știți că ăsta ne 
e sfîrșitul.

— Nu, nu ne va 
fi sfîrșitul! excla
mă dîrz profesorul 
Dobre și încercă să 
spargă peretele stră
veziu cu piciorul. 
Dar efortul lui fu 
zadarnic. învelișul, 
cu mult mai gros 
decît cel din palatul 
albastru rezistă.

— Să ne ridicăm 
în picioare, propu
se Virgil.

Proptindu-se unul 
de celălalt» reu
șiră să facă acest 
lucru.

Nivelul apei, care creștea neîncetat, le 
ajunsese pînă la genunchi. De afară, din 
sală, se auzeau acum cîntece care deve
neau din ce în ce mai disonante, mai 
sălbatice.

— Ei, ce spui, tovarășe Cernat, există 
vreo speranță de salvare ? întrebă Scar
lat căutind să-și ascundă propria neli
niște. Peste cel mult zece minute apa va 
fi deasupra capetelor noastre.

Trecuseră mai mult de două ore de 
cînd Virgil, Scarlat, Ana Grigoraș și Do
bre erau în interiorul sferei.

. Comunicația radiofonică nu fusese în
treruptă și, din cînd în cînd, călătorii 
schimbau cîte un cuvînt.

— După socoteala mea, nu mai avem 
oxigen decît pentru 15—20 de minute, 
spuse Dobre. Ar fi timpul ca Matei să 
sosească.

— Nu văd nimic grav în aceasta. Sîn
tem doar apărați de costumele și de coifu
rile noastre. Vom putea respira sub apă 
încă cel puțin două-trei ore, cît mai du
rează rezerva de oxigen. Alta este pro
blema : va reuși oare Matei să vină la 
timp ? Eu sînt convins că va face tot 
ce-i stă în putință ca să ne salveze.

(Va urma)
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Ștacheta a fost ridicata la 1,45 m. 
Utemistul Constantin Dumitrescu de la 
Asociația Progresul își ia elanul nece
sar și cu o bătaie scurtă se inalță și 
trece de această înălțime. Aceasta este 
prima încercare pe care a făcut-o zilele 
trecute pe stadionul Progresul F. B. 
Dar 1,45 m. nu este tot ceea ee poate 
da tînărul atlet. A deveni purtător al 
insignei G.M.A. este o cinste. Tocmai 
de aceea C. Dumitrescu sare din nou, 
dar de data aceasta mai sus, tot mai

Una din cele mal importante disci
pline din cadrul complexului GALA, 
este desigur înotul. El cere tinărului 
calități deosebite: curaj, rezistență, 
pregătire tehnică, dar mai ales voință. 
Aceste calități Ie au și tinerele Gdbbel 
Astrid, Badea Olga, Maricesca Aurelia 
care peste cîteva secunde se vor avinta 
in apa limpede a lacului. Cele 3 îno
tătoare au cucerit de curind insigna 
G.M.A. gradul II.

Ij

Puternici, sănătoși, cu neroi de otel și cu mușchi defier
Baze sportive —< 

prin mijloace locale
In aceste zile, numeroase organiza

ții de bază U.T.M. sînt preocupate de 
buna desfășurare a activității sportive 
de vară. In ultima vreme în multe or
ganizații au loc adunări generale în 
care se discută și se analizează acti
vitatea de cultură fizică și sport. Nu
meroase scrisori care sosesc zilnic la 
redacția ziarului nostru ne vorbesc 
despre aceste adunări. Cea mai mare 
parte a scrisorilor vorbesc despre dis
cuțiile purtate în jurul inițiativei tine
rilor de la uzina „Boleslav Bierut" cu 
privire la antrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri care să înv 
să practice înotul. Dezbătind cu 
seriozitate această problemă 1 
reușesc să facă propuneri din 
ce mai interesante cu privire la 
ducerea acestei inițiative. Iată 
scriu despre aceasta tinerii din i 
Chirnogi — regiunea București.

„Comitetul organizației de bază U.T.M. 
din gospodăria noastră a discutat zilele 
trecute felul in care poate introduce în 
munca organizației noastre inițiativa tine
rilor de la uzina „Boleslav Bierut". Cî
teva zile mai tirziu această problemă a 
constituit subiectul unei adunări gene
rale deschise. In această adunare tinerii 
au ajuns la concluzia că inițiativa trebu- 
iețte aplicată de indată. In curtatul său, 
de pildă, utemistul Marinescu a arătat că 
pentru a putea aplica această inițiativă 
este necesar în primul rind să se amena
jeze o bază sportivă simplă. Utemiștiî au 
arătat în discuțiile purtate mai apoi, că 
sînt de acord cu propunerea utemistului 
Marinescu. Ei au adus și unele propuneri 
în plus. Astfel tinerii au propus să ame
najeze prin mijloace locale două terenuri 
de volei, unul de baschet, o pistă cu ob
stacole G.M.A. De asemenea tot cu aju
torul resurselor locale, ei vor confecționa 
10 grenade de mină, 30 maieuri și 30 de 
perechi de ehiloți".

★
O adunare generală asemănătoare a 

avut loc și în cadrul organizației de bază 
U.T.M. din comuna Chirnogi — ne scriu 
corespondenții D. Vasilescu și P. Țicu. 
Luînd în discuție aceeași problemă în 
vederea lărgirii acestei inițiative tinerii 
și-au propus să realizeze pină la 23 Au
gust următoarele:

Un teren de volei, o groapă de sărituri 
tn lungime și una în înălțime, să ame
najeze un bazin de înot și să confecțio
neze tot prin mijloace locale un număr 
de 12 maieuri și perechi de ehiloți.

-- •---

rețe și 
multă 
tinerii 
ce în 
intro- 
ce ne 
G.A.S.

F. G. M.-A.

L

Pe terenul 
sport al întreprinde
rii I.P.R.O.F.I.L.-Bai- 
ta Sărată, raionul 
Caransebeș, un grup 
de tineri muncitori se 
antrenează de zor. 
Unii își dispută min
gea de fotbal, alții 
aleargă, sar, sau a- 
runcă grenada. Iată-1 
pe utemistul Szabo 
Zoltan. Are 20 de ani 
și nu-i prea mare de 
statură. El se antre

nează cu conștiinciozitate pentru tre
cerea normelor G.M.A., gr. II. Nu de 
mult și-a trecut probele la grenadă, 
alergări și sărituri. Utemistul Szabo 
Zoltan — care este fruntaș în produc
ție și în sport — e decis ca pînă la 
23 August, să-i strălucească pe piept 
insigna G.M.A., gr. LI.

O tinara blondă, cu 
ochi albaștri culege 
de zor literele la li- 
notipe. Mîinile îi lu
crează repede, sigur 
pe clapele mașinii. O 
cunosc, toți muncito
rii din secția linotipe 
a Combinatului Poli
grafic „Casa Scîn- 
teii“ pentru că de 
atîtea ori au avut 
ocazia s-o urmăreas
că în cursele cicliste 
organizate în Capi
tală. Este tînăra sportivă Maria Bisac, 
una dintre cele mai bune cicliste din 
colectivul „Progresul“-C.P.C.S.

De curind Maria Bisac și-a trecut 
toate probele G.M.A., gradul II, deve
nind purtătoare a insignei.

Entuziaștii comunei
Despre munca și viața 

țăranilor din comuna Bu
chin.
s-au 
cum. 
mult 
nerilor de aci pentru sport, 
pentru volei, atletism, fot
bal etc. Și pentru că des
pre această problemă — 
intrată în viața și preocu
pările tineretului din co
mună — s-a scris doar pu
țin, în rindurile ce urmea
ză, se redau cîteva aspecte

a

raionul Caransebeș 
scris multe pină a- 
Nu s-a scris însă prea 
despre dragostea ti-

din activitatea sportivă 
tinerilor din comună.

ÎN URMA CU 5 ANI

a fost fixat locul unde va 
fi viitorul teren de fotbal 
Ceva mai în colo, cel de 
volei și groapa de sărituri. 
Sute de mîini harnice, ti
nerești, s-au prins in vii
toarea muncii entuziaste. 
Oameni, cai și căruțe fre- 
mătau pe micul „șantier" 
al bazei sportive. Se nivela 
pămritul, se astupau gropz 
se înălțau stîlpt Ti-era 
mai mare dragul să prive
ști la Truică Arsene, Cob
re ac Valentin, Tiucodi A- 
lexandru. Neagu Mihai sau 
Ion 
dea
sau

Căd.

Cel 407 sportivi ai școlii

Buchin
signei G. M. A. 
muncitori din 
Buchin se minere 
sportiv 
în m 
tițule
ticipat.

Viitorii muncitori calificați, astăzi încă 
elevi ai Școlii profesionale de metalurgie 
nr. 2 din Roman, au îndrăgit de mult 
sportul. Activitatea G.M.A. ocupă însă cel 
mai important loc din viața lor. Trebuie 
spus că dacă în acest domeniu rezultatele 
sînt mulțumitoare, aceasta se datorește în 
mare măsură ajutorului pe care-1 dă or
ganizația de bază U.T.M. Și rezultatele se 
văd. 48 elevi din școala noastră au cucerit 
în ultimul timp insigna F.G.M.A. iar 15 
au trecut toate probele G.M.A. gradul I.

Tinerii noștri sînt hotărîți să obțină noi 
succese.

G. M. A. gradul II

Corespondent
S. MARCEL

I

Săritura în lungime — reușita sau 
nereușită — depinde în mare măsură de 
felul cum atletul știe să facă „bătaia" 
și în ultimă instanță să-și ia elanul.

Aceasta este o probă din cadrul com
plexului G.M.A. pe care tinerii au în
drăgit-o foarte mult.

Sportul, este un tovarăș nelipsit din 
viața și activitatea elevilor școlii noastre. 
Și intr-adevăr, 407 elevi activează în ca
drul colectivului sportiv al școlii, fiecare 
practicînd sportul preferat: 120 dintre ei 
se întrec cu regularitate in probele de at
letism, 70 elevi sint pasionați ai voleiului. 
40 joacă baschet etc.

Pentru tinerii din școala noastră însă, 
problema cea mai importantă o constituie 
trecerea normelor G.M.A. Organizația de 
bază U.T.M. din școala noastră sprijină in
tens problema trecerii normelor G.M.A. și 
aceasta se vede și din numărul însemnat 
de elevi purtători ai insignei și aspiranți. 
Intr-un timp foarte scurt, numărul purtă
torilor insignei G.M.A. a crescut de la 
156 la 360 iar tinerii aspiranți ai insignei 
F.G.M.A. sînt în număr de 464.

Desigur că asemenea rezultate nu s-ar 
fi putut obține fără sprijinul organizației 
de partid din școală. Prin grija comuniș
tilor, Școala medie tehnică de construcții 
civile și industriale din Săcele este înzes
trată cu o sală de gimnastică utilată cu 
toate aparatele necesare, echipament și 
terenuri de sport.

Dar elevii noștri au șl un necaz. Sînt 
unii dintre ei care încă din 1951 și-au tre
cut probele G.M.A. și nici pînă astăzi nu 
și-au primit insignele și carnetele. Proba
bil că activiștii C.C.F.S. raionul Stalin se 
gîndesc că elevii școlii din Săcele mai pot 
aștepta.

In plus, tinerii au o dorință. Ei și-au 
propus să amenajeze pe lîngă școală un 
club, utilat cu mese de tenis de masă, de 
șah etc. Aceasta nu va fi de loc greu mai 
ales că cele necesare există în școală.

Corespondent
LIVIU SILAGHI

Dragostea tineretului din 
comuna Buchin pentru 
practicarea sportului nu 
este un lucru nou. Ort: rute 
vei merge, pe stradă, pe iz
lazul comunal sau in curtea 
școlii, nu se poate să nu 
găsești tineri și chiar copii 
mici „trăgind la o poartă" 
ale cărei bare improvizate 
nu sint altceva decît două 
căciuli sau cîteva pietroaie. 
Si tocmai pentru că spor
tul a devenit un tovarăș 
de nelipsit, tinerii noștri 
s-au gindit că este bine să 
-lucreze" în mod organizaL 
Astfel, in anul 1M9 la pro
punerea organizației de 
bază U.T M. a luat ființă 
colectivul sportiv al comu
nei. Mare a fost atunci bu
curia tinerilor. Fiecare do
rea să activeze -pe linie 
sportivă. Pentru unii fot
balul însemna însăși viața. 
Alții, iubeau foarte mult 
atletismul, șahul etc. Dar 
cite nu se puteau face în 
cadrul colectivului sportiv.

Organizația de partid 
din comună a sprijinit do
rința tinerilor, iar condu
cerea colectivului sportiv 
i-a fost încredințată comu
nistului Ion Olaru care de 
atunci din 1949 — de cînd 
a luat ființă colectivul, a 
muncit neobosit pentru ca 
viața sportivă să pulseze 
în comună. Cinci ani de 
muncă și succese bineme
ritate.

PROBLEME ARZĂTOARE

„Un 
unul de volei, o groapă de 
sărituri, atît deocamdată" 
— și-au spus tinerii. Odată 
fixat acest „obiectiv" ute- 
miștii și tinerii, la chema
rea organizației de bază 
U.T.M. au ieșit în mare nu
măr pentru construcția ba
zei sportive.

In apropierea Timișului

Unele probleme ale complexului G. M. A.
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cir
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o să racerească
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sportivi. cri
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vin la te
, se antrenează per- 

obține calificative 
mai bune. Roadete 

lor sint Imtxjcsră-
Pe piepturile a 54

■BEM B 
de zi 
sport, 
tru a 
cit 
muncii 
toane, 
de tineri strălucesc hai
nele G.M.A. gradul L E- 
xemplul utemișîîțor Pîrm 
Ion, Boran Ana și F—.4 
Borugă a dat un unboid 
serios și altor tineri pentru 
care trecerea prcbeloe 
G.M.A. a devenit o preo
cupare ce frunte. 4? -ie 
aspiranți se pregătesc 
acum astfel ca ri —nstea 
zilei de 23 August să de
vină purtători ai acestei 
insigne.

Baza sportiv* a eetn-zneî 
cunoaște zilnic o vie ani
mație. Fie că se antrenează 
echipa de fotbal — care 
in prezent se află pe lo
cul I in cadrul campiona
tului raional, — fie că ti
nerii atleți se 
pentru a par: 
Spartachiada de 
satelor. Trebuie 
echipa de atleti 
lectivului sperti- 
mună, poate pr 
fiecare probă 2 
leți, toți purtăti

Dresă:esc
-.xhpa la

rară a
reținut că

a CD-
v cin co-
rezenta la

sau 3 at-
ori ai in-

Intr-o poziție corecta, tiuăra atleta 
se pregătește să arunce greutatea. In 
eadrul antrenamentelor pe care le face 
cu regularitate, antrenorul i-a arătat 
care este poziția cea mai bună pentru 
a obține un rezultat valoros. Și ce-i 
drept, tînăra noastră a învățat. Greuta
tea se va opri la 9,15 m. Cu siguranță 
că mîine sau poimîine ea va trece și 
această distanță.

—

Țăranii 
comuna 

cu 
lor pentru că

i care au par
au făcut cinsie 
ui sportiv din 
Ei sint în același 

timp fruntași in diferite 
acțiuni obștești. Utemistul 
Oîaru Filaret, de pildă, 
este fruntaș in munca de 

ri și in lucrările 
ar utemiștii Mun- 
1. Mihăescu Me

tode și Ctmpoca Floarea, 
duc toată munca de mo- 
bilizare a țăranilor munci
tori in vederea diferitelor 
CTwrperiiu sportive de

Școala medie de 10 ani din Rîmnicu Vîl- 
cea se poate mindri cu elevii săi atît în 
munca de învățătură cît și în sport.

Sportul constituie pentru elevi o preo
cupare de frunte. Din 400 elevi cîți sînt 
in școală. 250 sînt purtători ai insignei 
G.MA gradul I. Tinerii noștri au mers 
mai departe. Mulți dintre ei au început să
se preocupe de pregătirea lor fizică și teh
nică in vederea trecerii probelor G.M.A. 
gradul H.

Pentru aceasta organizația de partid și 
U.T.M. a dat un sprijin deosebit pentru 
crearea de condiții necesare trecerii pro
belor. Și rezultatele au început deja să se 
vadă. Nu de mult am avut bucuria să-i 
vedem pe primii tineri din școala noastră, 
purtători ai insignei G.M.A. gradul II. Lui 
Gheorghe Emil și Stoica Ion le strălucesc 
pe piept noile insigne, mărturie a dragos
tei pentru sport.

Exemplul lor este un îndemn pentru 
toți sportivii din școala noastră.

Corespondent 
B. VICTOR

O probă palpitantă diu cadrul cem- 
plexului sportiv G.M.A. este fără în
doială cursa cu obstacole. Aceasta cere 
concurentului viteză, siguranță în ac
țiune. multă tenacitate. Acestea sînt ca
litățile pe care le au tinerii cuceritori 
ai insignei G.M.A.

de a practica cele mai 
culturii fizice și spor-

Exemplare rare

care-1
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A- 
anul 

un 
ra- 
co-

la 
Și 

de 
fi-

așteaptă

C.C.F.S.
A-

tea CCFS raioeul Ca- 
rartiebeș. Și intr-adevăr 
trierii au dreptate, 
nul acesta, ca și 
trecut dealtfel, nici 
actr.Tst al C.CFS. 
tonal nu a dat' prin

; a = pa 
neri ce ajutorul compe
tent pe care aceștia ar tre
bui să-1 primească de 
activiștii care muncesc 
cunosc probleme legate 
activitatea de cultură
zică și sport. Tinerii din 
comuna Buchin 
un ajutor eficace din par
tea activiștilor
raionul Caransebeș, 
ceștia au datoria să spri
jine munca sportivă, în 
toate comunele din raion 
dar mai ales acolo unde 
există atita entuziasm.

R. CĂLĂRĂȘANU

TIMIȘOARA (de la corespondentul nos
tru Isacov Svetislav).

Dacă am să vă spun că la fabrica „13 
decembrie" din Timișoara din cei aproape 
150 tineri fac sport numai două utemiste. 
n-o să credeți. Nici eu n-am crezut, mai 
ales fiindcă cunosc mulți tineri din acea
stă fabrică dornici 
diferite ramuri ale 
tUlUL

Halâsz ETsabeta din secția preparații a 
r.d.-ă;:t multe sporturi. A încercat ea 

edată să joace velei, dar cum la prima în
cercare de obicei nu reușești, Elisabeta s-a 
descurajat și nu a avut cine s-o îndrumeze 
să participe mai departe la antrenamente. 
Ba ca ar vrea să joace și tenis, poate și 
gimnasticâ ar face, dar dacă nimeni n-o 
mctmajează. n-o ajută, natural că se lasă 
in seama lui „nu pot".

Si credeți că Halâsz e singura în această 
situație ? Nu mi-ar ajunge hîrtia dacă i-aș 
înșira pe toți.

Să vedem acum, care este cauza adevă
rată a acestor stări de lucruri. Fabrica are 
o organizație de bază U.T.M. și natural, 
un comitet. Secretara, Chiruța Antoaneta, 
e mare amatoare de înot și deși ea prac
tică acest sport sănătos nu socotește nece- 
sar să găsească și alți iubitori pentru acest 
sport. Adjuncta cu problemele organizato
rice. Klemenco Ecaterina — ca să vedeți 
ce contrast — nici să nu audă de apă că 
:_;e ce n-o mai prinzi. Cică n-are curaj 
să intre în apă.

In comitet mai este și o responsabilă 
sportivă Cifrea Aurelia, care este o 
rășă de nădejde, numai că... la sport 
pricepe !

Acum se poate înțelege de ce cu 
că fabrica are antrenor propriu la 
diferite echipamente, masă de tenis de 
masă și — ceea ce e cel mai important 
— tineri dornici de sport, în afară de 
secretară și o prietenă a ei, în fabrică 
nu există purtători de insignă G.M.A. Și 
poate nici ele n-ar avea insigna dacă nu 
o obțineau pe cînd erau eleve 
medie tehnică textilă.

In asemenea împrejurări nu 
rare că în planul organizației 
U.T.M. nu e trecută — nici din greșeală 
măcar — trecerea normelor G.M.A., iar 
unii membri din comitet declară că le 
place sportul, dar numai ca... spectatori.

Secretara comitetului U.T.M. care cu
noaște ce-i aceea pasiunea înotului nu 
poate convinge pe tovarășii ei de muncă 
de necesitatea și frumusețea sportului ? 
Responsabila sportivă în comitet nu crede 
că avînd această muncă în comitet, tine
rii așteaptă de la ea multe ? Toți aceștia 
îți înșiră trei ceasuri tot ce vrei de sport, 
de G.M.A., dar cînd e vorba de aplicarea 
în practic^ preferă să uite și teoria.

tova- 
nu se

toate 
volei,

la Școala

e de mi- 
de bază

Pocnetul pistolului i-a făcut pe cei 
cinci concurenți să se avînle pe culoa
rele pistei. Acum, la turnantă se cere 
multă abilitate pentru ca atletul să se 
mențină pe primele locuri. Și tinerii 
porniți ca „din pușcă" se avîntă fie
care în dorința de a atinge primul firul 
alb de la sosire.

In cel patru ani care au 
introducerea complexului 
îmbucurătoare și rezultatele obținute în 
Capitală. An de an numărul tinerilor care 
au cucerit normele complexului a crescut 
în mod simțitor. Acest lucru a fost po
sibil ca urmare a condițiilor materiale din 
ce în ce mai bune, puse la îndemîna ti
neretului dornic de a practica diferite ra
muri sportive. Față de anul 1952 de pildă, 
în anul 1953, numărul tinerilor pe pieptul 
cărora strălucește insigna G. M. A. a 
crescut cu 40 la sută.

In multe întreprinderi și școli din Ca
pitală problema complexului G.M.A. este 
privită ca o problemă de cea mai mare 
importanță. Antrenînd tineretul la cuceri
rea normelor complexului G.M.A. colec
tivele sportive au deschis mari posibili
tăți practicării ramurilor 
tre mase largi 
plexul G.M.A. 
popularizarea
ca gimnastică, atletism, înot, tir, turism 
etc.

De asemenea, un aport însemnat l-a 
avut complexul G.M.A. și în ceea ce pri
vește dezvoltarea secțiilor pe ramuri de 
sport și împrospătarea lor cu noi ele-

trecut de la
G.M.A. sînt

mente talentate descoperite și pregătite in 
concursurile pentru cucerirea normele; 
complexului G.M.A.

tor comisii, colectivul sportiv a încercat 
să se ocupe de problema complexului 
rtMA Iară să obțină insă prea mari

Comisia de 
și control

examinare 
G. M. A.

în Capitală

Primii pași în sport au fost făcuți. De 
la probele cele mai simple, urmează 
altele, mai complicate. Cu toate că nu 
are decît 18 ani și de curind a început 
să practice atletismul, electricianul ute- 
mist Crăciun Constantin — care în cu
rînd va deveni purtător al insignei 
G.M.A. — se pregătește cu entuziasm. 
Proba de garduri îl atrage foarte mult. 
De aceea zilnic el face cîteva ture de 
pistă trecînd cu ușurință gardurile. 
Este una din probele în care va 
concura în cadrai campionatului inter- 
asociații de atletism.

de oameni 
a avut un 
diferitelor

sportive de că- 
ai muncii. Com- 
rol hotărîtor în 
ramuri sportive

ra®eventuale bătăi de cap în pregătirea as
pirantului. Nu puține au fost cazurile 
cînd prezentîndu-se la control, unii aspi
ranți nu cunoșteau exercițiile de gimnas
tică iar pe carnet era însemnat că această 
probă fusese cucerită cu calificativul... 
„excelent". Sau la aruncarea grenadei în 
carnet erau trecuți peste 40 de metri pe 
cînd în realitate după cîteva aruncări, 
concurentul abia obținuse 30 m. Aseme
nea „exemplare" de carnete, a prezentat 
la control B.R.P.R. și regretabil este că 
nu-i singurul colectiv cu astfel de „scă
pări" — dacă se pot numi și astfel. Goa
na după realizarea unui mare număr de 
purtători ai insignei G.M.A. a fost făcută 
în dauna calității, lipsindu-i pe aspiranți 

puteau primi din 
sau instructorilor 

lîngă colectivele

inexistenta acestor 
a lipsei de preocu- 
dovadă colectivele 
petrecut lucrurile.

Descompletarea sau 
comisii sint o urmare 
pare de care au dat 
sportive. .Astfel, s-au 
la urinele .23 August", _F.R.B. ‘, fabrica 
—Argila Roșie" și altele. Nu mai puțin vi
novate de acest lucru se fac organizațiile 
de bază U.TM. care ori n-au repartizat 
cadre în aceste comisii cînd au fost soli
citate. ori nu s-au mai preocupat de ac
tivitatea acestora.

Slaba activitate a comisiilor 
dus la nașterea unei alte lipse 
grave.

munca de antrenareUn rol hotărîtor în
tineretului la complexul G.M.A. ii au

- așa cum e și firesc — comisiile de exa
minare și control G.M.A. de pe lîngă colec
tivele sportive. Sarcinile acestor conus:: 
sînt dealtfel exclusiv legate de complexul 
G.M.A.

Datorită u,nei fructuoase activități pe 
care au desfășurat-o, comisiile de contrei 
și examinare G.M.A. ale colectivelor spor
tive „Progresul I.T.B.", „Grivița Roșie 
Școala profesională 23 „Energie” și altele 
se pot mîndri cu rezultatele obținute ri 
acest domeniu.

Din păcate însă nu peste tot locul co
misiile de examinare și control G.M.A 
au constituit motorul antrenării tinerilor 
la cucerirea insignei G.M.A.

La uzina „Boleslaw Bierut", de pildă, 
această comisie este de multă vreme des
completată. Singurul membru existent 
încă în această comisie este tov. Nedel; 
Fără îndoială că este clar ce fel de acti
vitate poate avea această „comisie ' cină 
tov. Nedelcu nu știe măcar citi purtător, 
ai insignei G.M.A. există în această uzină.

Exemple s-ar mai putea cita ir.că 
destule. Cert este însă că lipsind aceste co
misii, nu se poate vorbi de o activitate 
cît de cît satisfăcătoare. In unele întreprin
deri sau școli din Capitală, în lipsa aces-

a

G.M.A. a 
mult mai

Formalism sau... „bună voinfă"

de ajutorul pe care-1 
partea antrenorilor 
sportivi existenți pe 
sportive.

Cercetind cîteva carnete ale aspiranților 
GMA. s-a constatat că unele timpuri rea
lizate ating sau depășesc uneori perfor
mantele sportivilor fruntași ai țării.

Maestrul sportului Petre Zimbreșteanu 
trece cursa cu obstacole în 56” iar pe car
netele unor aspiranți ea a fost trecută 
; _ —45”. Cum este posibil oare ca peste 
noapte, recordul maestrului sportului Pe
tre Zimbreșteanu să fie doborît și încă cu 
;n asemenea timp ? Este cît se poate de 
clar : la concursurile la care au partici
pat. din lipsa de organizare a acestora, 
aspiranții au obținut normele, concurînd 
nereglementar, scurtînd traseul sau tre
ci ndu-li-se alte timpuri decît au realizat 
de fapt. Aceasta, pentru evitarea unor

★
Activitatea complexului G.M.A. trebuie 

să stea mai mult la baza activității spor
tive a tineretului în întreprinderi, uzine, 
instituții și școli.

O atenție deosebită trebuie acordată în 
momentul de față competițiilor sportive 
cu caracter de masă care se desfășoară 
pe baza complexului G.M.A. Așa este de 
pildă campionatul de poliatlon G.M.A. 
(gradul II), spartachiada sindicală, spar- 
tachiada satelor etc.

Popularizarea acestor competiții și mo
bilizarea tinerilor la concursurile ce vor 
avea loc, este o sarcină de frunte a or
ganizațiilor U.T.M.

Cursele de poliatlon G.M.A. sînt deo
sebit de spectaculoase, mai ales atunci 
cînd concurenții sînt de valoare egală.

Clișeul de față reprezintă un aspect 
din cursa de 1000 m. plat fete desfășu
rată la Sighișoara în cadrul concursu
lui de poliatlon G.M.A. In primul plan, 
Elena Revent (Știința).

V. RANGA4



„Jos mîinile de pe Guatemala !u
Declarația Comitetului Național 

al Partidului Comunist
din S.U.A. > *'

NEW YORK 25 (Agerpres). — Comitetul 
Național al Partidului Comunist din 
S.U.A. a remis reprezentanților presei o 
declarație semnată de William Foster, Eli
zabeth Flynn și Pettis Porry. In această 
declarație publicată de ziarul „Daily 
Worker", Comitetul Național al partidu
lui comunist condamnă „crunta invazie în 
Guatemala democratică a năimiților so
cietății „United Fruit", arătînd că ea con
stituie o crimă nu numai împotriva po
porului guatemalez, ci și împotriva po
porului american și a întregii omeniri.

Comitetul Național cheamă pe patrioțll 
americani să ceară cu insistență Consi
liului de Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite să aplice rezoluția adop
tată de el, care prevede încetarea orică
ror acțiuni ce ar putea duce la vărsări 
de sînge. Comitetul Național îi cheamă 
de asemenea să ceară autorităților ame
ricane să aplice această rezoluție, inter
zicând orice livrări de arme agresorilor.

Declarația Comitetului Național al par
tidului comunist se încheie cu următoa
rele chemări: „Să înceteze războiul so
cietății „United Fruit" împotriva Guate- 
malei! Să nu se permită dezlănțuirea 
unui război în America! Jos mîinile de 
pe Guatemala !“.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, Consiliul 
pentru pace din New York a organizat o 
manifestație în fața sediului Organizației 
Națiunilor Unite cerînd respectarea rezo
luției Consiliului de securitate privitoare 
la încetarea agresiuni împotriva Guatema- 
lei. Participanții la manifestație purtau 
pancarte pe care era scris „Opriți agre
siunea împotriva Guatemalei" și „Statele 
Unite nu trebuie să mai trimită arme în 
Honduras și Nicaragua".

Aceași agenție anunță din Mexico-City 
că în fața ambasadei S.U.A. din capitala 
Mexicului a avut loc o manifestație stu
dențească. In fața intrării ambasadei stu
denții au așezat o uriașă coroană pe a 
cărei panglică era Scris „In memoria po
liticii de bună vecinătate".

Recunoașteri cinice
NEW YORK 25 (Agerpres). —■ Artico

lele din presa americană recunosc rolul 
cinic jucat de Statele Unite în interven
ția din Guatemala. Ele își exprimă decep
ția de a vedea armata guatemaleză rămî- 
nînd loială guvernului său, în ciuda aș
teptărilor contrare ale unor cercuri ame
ricane.

Intr-o telegramă din Washington, co
respondentul ziarului „Christian Science 
Monitor", Harsh, califică fățiș agresiunea 
împotriva Guatemalei drept o operațiune 
„bine organizată întreprinsă pe teritoriul 
statului Honduras" și amintește că în tre
cut Statele Unite au dat dovadă de o 
„artă desăvîrșită" în operațiuni de felul 
acesta.

Harsh declară cinic că ar fi „culmea 
prostiei dacă Statele Unite ar renunța la 
aceste metode în politica lor". Harsh scrie 
mai departe că în lipsa unei mișcări lo
cale care ar putea fi încurajată și sus
ținută „ar trebui găsit un alt mijloc mai 
solid".

Convocarea ședinței 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 25 (Agerpres). — Secre
tariatul Organizației Națiunilor Unite a 
anunțat că la 25 iunie are loc ședința Con
siliului de Securitate în problema agre
siunii împotriva Guatemalei.

Guatemala a respins propunerea 
comitetului interamerican 
pentru asigurarea păcii

NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS 
transmite: După cum anunță corespon
dentul din Washington al ziarului „New 
York Times", Guatemala a respins pro
punerea comitetului interamerican pentru 
asigurarea păcii cu privire la cercetarea 
la fața locului a acuzațiilor Guatemalei 
împotriva Hondurasului și a Nicaraguel. 
Reprezentantul ambasadei Guatemalei a 
declarat că guvernul său a respins această 
propunere pornind de la considerentul că 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a și în
ceput să examineze această chestiune.

Sesiunea ordinară de la Moscova 
a Consiliului de asistentă economică mutuală

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : In zilele de 24 și 25 Iunie a avut 
loc la Moscova sesiunea ordinară a Con
siliului de asistență economică mutuală. 
La lucrările sesiunii au participat toate 
țările care fac parte din Consiliu.

Consiliul a examinat probleme privind

Declarația făcuta de Ciu En-lai
DELHI 25 (Agerpres). — CHINA NOUA 

transmite : In dimineața zilei de 25 iu
nie, a sosit Ia Delhi Ciu En-lai, premierul 
Consiliului administrativ de stat și mi
nistrul afacerilor externe al Republieii 
Populare Chineze. La aerodrom, Ciu En- 
lai a fost întîmpinat de Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei, Iuan Ciunsian, 
ambasadorul R. P. Chineze în India, 
funcționari superiori ai Ministerului afa
cerilor externe ai Indiei, comandanții su
premi ai forțelor terestre, navale și ae
riene din India, reprezentanții diplomatici 
ai U.R.S.S., Indoneziei, Birmaniei, Ceylonu
lui, Pakistanului, Marii Britanii, Cehoslo
vaciei, Ungariei, Suediei, Norvegiei, Egip
tului, Danemarcei, Olandei, Elveției, Af
ganistanului, Nepalului, membri ai Aso
ciației pentru prietenia indiano-chineză, 
populația de origină chineză din orașul 
Delhi, reprezentanți ai opiniei publice și 
ai presei. La sosire, o fanfară militară in
diană a executat Imnul Republicii Popu
lare Chineze. Lui Ciu En-lai i s-a oferit 
buchete de trandafiri și ghirlande de flori. 
Cetățenii din Delhi au salutat pe Ciu 
En-lai și pe Nehru cu aclamațiile: „Tră-
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Popoarele cer:

Telegrama adresată 
de ministrul Afacerilor
MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 24 iunie a. c. V. M. Molo
tov, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit următoarea telegramă 
din partea d-lui G. Toriello, ministrul 
Afacerilor Externe al Guatemalei:

„Guatemala, 23 iunie.

MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL U.R.S.S.

Moscova
„Am onoarea să comunic Excelenței 

Voastre că, în ciuda hotărîrii adoptată în 
unanimitate de Consiliul de Securitate la 
20 iunie a. c., care prevede încetarea ime
diată a tuturor operațiunilor de natură să 
ducă la vărsare de sînge și care cere tu
turor statelor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite să se abțină de la spri
jinirea unor asemenea acțiuni ale trupe
lor mercenare care au invadat Guatemala ♦ 
pornind de pe teritoriul republicii Hondu
ras, agresiunea nu a încetat pînă în pre
zent. Dimpotrivă, așa cum guvernul meu 
a și încunoștiintat Consiliul de Securitate, 
aceste forțe armate continuă să folosească 
aerodromurile din Honduras și Nicaragua, 
continuă să primească un ajutor eficace 
și să folosească îngăduința nelegitimă a 
guvernelor acestor state care sînt membre 
ale Organizației Națiunilor Unite.

Mă adresez de urgență Excelenței Voas
tre pentru a vă informa despre această 
situație serioasă și pentru a solicita ca sti
matul d-voastră guvern, care s-a pronun
țat întotdeauna cu hotărîre împotriva 
agresiunii și pentru apărarea principiilor 
Națiunilor Unite să-și ofere bunele oficii 
ca membru al Consiliului de Securitate și 
să facă uz de drepturile ce-i sînt acordate 
de statutul Consiliului de Securitate, pen
tru ca acest înalt organ să facă uz de 
prestigiul său în așa fel încît să obțină la

Telegrama adresată de ministrul afacerilor externe 
al Guatemalei secretarului general al O.N.U.

NEW YORK 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : Secretariatul O.N.U. a dat pu
blicității textul telegramei din 23 iunie a 
ministrului afacerilor externe al Guate
malei, Toriello, adresată secretarului ge
neral al O.N.U., care conține copia me
sajului adresat de Toriello ministrului 
afacerilor externe al Republicii Honduras 
ca răspuns la scrisoarea acestuia din 
urmă. Toriello solicită ca textul telegra
mei să fie trimis tuturor statelor mem
bre ale O.N.U. și în special statelor mem
bre ale Consiliului de Securitate.

In mesajul adresat de Toriello ministru
lui afacerilor externe al Hondurasului se 
spune printre altele : „Trebuie să vă in
formez că nu înțeleg în ce mod guvernul 
Hondurasului, avînd în vedere neutrali
tatea care rezultă din declarația Iui, poate 
să permită să fie folosit teritoriul său și 
aerodromurile drept bază pentru invazie 
și operațiuni agresive înfăptuite de trupe 
mercenare împotriva Guatemalei, primej
duind în mod grav prin aceasta pacea și 
înțelegerea dintre cele două țări frățești 
ale noastre.

Trebuie de asemenea să vă comunic că, 
după părerea guvernului meu. această în
găduință din partea guvernului Hondu
rasului constituie un ajutor foarte efi
cient acordat agresorilor împotriva Gua
temalei. Acest ajutor face parte fără în
doială din categoria de ajutor pe care 
Consiliul de Securitate a cerut statelor 
membre ale O.N.U. să nu-1 acorde pentru 
a evita vărsarea de sînge. Trebuie să res
ping în mod categoric protestul dvs. ex
primat în numele guvernului Hondurasu
lui, potrivit căruia un avion care ar fi 
zburat din direcția Guatemalei ar fi pă
truns pe teritoriul Hondurasului și ar fi 
bombardat aerodromul din San Pedro de 
Copan. Vă asigur că avioane guatemaleze 
nu au efectuat zboruri în direcția fron
tierei Hondurasului și că, în conformitate 
cu aceasta, orice acuzații aduse în legă
tură cu acest incident guvernului sau ar
matei guatemaleze sînt absolut neînteme- 
iate.

Fără îndoială veți lua notă de faptul că 
guvernul și armatele țării au manifestat 
o deosebită scrupulozitate în respectarea 
necondiționată a frontierei dintre țările 
noastre, într-atît încît ei s-au abținut de 
a respinge imediat trupele mercenare in
vadatoare, ceea ce ar fi fost just și le-au 
permis să pătrundă pe o distanță de mul ți 

dezvoltarea continuă a unei serii de ra
muri ale industriei și agriculturii pe baza 
colaborării economice dintre țările parti
cipante.

Consiliul a discutat de ase~enea pro
bleme referitoare la dezvoltarea comer
țului exterior al țărilor care fac parte 
din Consiliu cu alte țări.

cu prilejul sosirii la Delhi 
iască prietenia indiano-chineră*, -Tră
iască Ciu En-lai", -Trăiască Nehru!".

La sosirea pe aerodrom. Ciu Eu-lai. a 
declarat reprezentanților presei locale și 
străine următoarele:

„Am deosebita cinste și plăcere de a pu
tea vizita marea vecină a Chinei răspun- 
zînd invitației primului ministru Jawa- 
harlal Nehru. Vreau să transmit în numele 
guvernului chinez și poporului chinez un 
fierbinte salut guvernului și poporului In
diei. Guvernul și poporul Chinei acordă o 
deosebită însemnătate prieteniei cu guver
nul și poporul Indiei. Pacea și prietenia 
dintre China și India care au o populație 
de 960 milioane reprezintă un factor im
portant pentru menținerea păcii în Asia 
și în întreaga lume.

Fie ca prietenia între China și India 
să se dezvolte pe zi ce trece.

Fie ca zi de zi să se întărească unitatea 
popoarelor tuturor țărilor Asiei.

Fie ca pe zi ce trece pacea din întreaga 
lume să devină tot mai trainică".

Ziarul „Hindustan Times” scrie că „în 
cercurile poiitice din capitală apropiatele 
tratative dintre Ciu En-lai și Nehru sînt 
considerate ca un eveniment istoria Aceste 
tratative sînt privite ca un simbol al aspi
rațiilor ce reînvie ale popoarelor asiatice 
care trebuie să-și spună cuvintul defini
tiv în problemele care le privesc și fără 
de care nu pot fi adoptate hotărîri la 
Washington sau Londra.

lui V. M. Molotov 
Externe al Guatemalei
o nouă ședință îndeplinirea efectivă a ho- 
tăririi Consiliului de Securitate din 20 
iunie a. c. și luarea unor măsuri cores
punzătoare pentru supravegherea îndepli
nirii acestei hotărîri.

Exprim cu anticipație Excelenței Voastre 
cea mai sinceră recunoștință pentru acele 
acțiuni pe care stimatul d-voastră guvern 
va putea să le întreprindă în această pro
blemă dificilă, de a cărei rezolvare depinde 
prestigiul Organizației Națiunilor Unite, 
securitatea, suveranitatea și independența 
uneia dintre statele membre ale Organi
zației Națiunilor Unite.

Cu acest prilej, vă asigur de înalta și 
deosebita mea considerațiune.

GUILLERMO TORIELLO, ministru al 
Afacerilor Externe".

★
La 25 iunie a. c. V. M. Molotov a adre

sat d-lui G. Toriello următorul răspuns: 

„GUATEMALA, d-lui GUILLERMO TO
RIELLO, MINISTRU AL AFACERILOR 
EXTERNE.

Am onoarea a vă confirma primirea 
telegramei Excelenței Voastre din 23 iunie 
și de a vă informa că guvernul U.R.S.S. 
nutrind un sentiment de profundă sim
patie pentru poporul Guatemalei care 
apără libertatea și independența patrie: 
sale, a acordat o deosebită atenție rugă
minții expuse în telegrama dvs. și a dr.t 
instrucțiuni reprezentantului sovietic la 
O.N.U. să ia toate măsurile ce-i stau in 
putință pentru a asigura îndeplinirea lm- 
tărîrii Consiliului de Securitate din 20 
iunie a. c.

Cu acest prilej vă asigur de cea mai 
înaltă considerațiune.

V. M. MOLOTOV, ministru al Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.".

kilometri înainte de a fi intrat în contact 
cu ele.

Acest lucru s-a făcut anume pentru a 
evita acel incident pe care îl așteaptă sau 
pe care il pregătesc unele elemente inte
resate. străine Americii centrale, pentru a 
complica situația și pentru a acuza Guate
mala de acte dușmănoase față de Hon
duras".

Toriello exprimă un protest oficial -îm
potriva îngăduinței și ajutorului pe care 
guvernul Hondurasului l-a acordat și con
tinuă să-l acorde unor emigranți guatema
lezi in planurile lor de pregătire si de în
făptuire a actelor de provocare, agresiune 
și invazie. îndreptate împotriva Guatema
lei. Acești emigrant: guatemalezi care sînt 
înarmați cu generozitate și care sînt fi
nanțați de către elementele interesate stră
ine bine cunoscute, au organizat, au for
mat si au mobilizat nestingberit pe teri
toriul Hondurasului detașamente de mer
cenari înarmați: ei au folosit și continua 
să folosească teritoriul Hondurasului ca 
bază pentru operațiuni și au folosit și con
tinuă să folosească porturile și aerodro
murile ca boze pentru vase și avioane care 
iau parte Ia agresiunea Împotriva Guate
malei și la invadarea teritoriului Guate- 
77. 1 Z .

Toate acestea au avut loc și continuă să 
aibă loc chiar după ce Consiliul de Secu
ritate al O-N.U- a adoptat in unanimitate 
o betărire".

Expructind botârirea guvernului Gua
temalei _de a evita cu orice preț vreun 
act de natură să transforme actuala situa
ție intr-un eon*! kt" între Guatemala și 
Honduras* TorieDo solicită guvernul Hon
durasului ca. în conformitate cu hotărârea 
Cccsiliului de Securitate să ia de urgență 

■următoarele măsuri :
a) -Să împiedice folosirea porturilor, 

aeroperturilor sau aerodromurilor de pe te
ritoriul Hondurasului de către trupe mer
cenare care săvârșesc atacul și invazia îm
potriva teritoriului republicii noastre; 
b) să închidă frontiera dintre cele două 
țări pentru aceste forțe; c) să interneze și 
să dezarmeze toate persoanele care fac 
parte din aceste forțe și care se mai găsesc 
încă pe teritoriul Hondurasului, indiferent 
de naționalitate* lor și d) să aresteze pe 
emigrant:: Guatemalezi și să-i împiedice 
de a desfășura o activitate subversivă îm
potriva guvernului, poporului sau teri
toriului Guatemalei".

I Primirea de către V. M. Molotov 
a Iui Nam Ir

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 25 iunie, V. M. Molotov, 

I afnMnd Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
I l-a primit pe Nam Ir, ministrul Afacerilor 
I Externe al Republicii Populare Democrate 
| Coreene, care se află în trecere prin 

Mrscova, venind din Geneva.
----•----

In legătură cu vizita 
lui Churchill și Eden 

la Washington
WASHINGTON 25 (Agerpres). — Con

versațiile anglo-americane care au în
ceput vineri la Washington formează 
principalul subiect al comentariilor co
respondenților de presă din Statele 
Unite, care nu-și ascund pesimismul față 
de posibilitatea aplanării divergențelor 
dintre S.U.A. și Marea Britanie.

Comentariile de presă occidentale su
bliniază că la Washington se vor discuta 
problemele Asiei de sud-est a „comunită
ții defensive europene" a Orientului Mij
lociu și a energiei atomice, în scopul de 
a căuta o reconciliere a punctelor de ve
dere britanic și american. Comentatorii 
nu-și ascund însă scepticismul în ce pri
vește posibilitatea ajungerii la un acord.

„Conferința Eisenhower-Churchill, ara
tă corespondentul din Washington al 
agenției Associated Press are loc într-o 
atmosferă de puternic dezacord. Diplo
mații încep să se întrebe da' ' cei doi 
oameni de stat vor ajunge la o reconci
liere reală a divergențelor".
„Churchill și Eden, scrie cu enervare ziarul 
„Daily News", care aparține trustului 
Hearst, vor sosi în capitala noastră pentru 
a încerca să vîndă ceea ce S.U.A., în per
soana lui Eisenhower și Dulles, nu pot 
cumpăra. Ideea unei recunoașteri even
tuale a regimului comunist chinez, așa 
cum a propus Eden în Camera Comune-

Ilor, ar reprezenta un reviriment complect 
al politicii americane..."

Pentru slăbirea încordării în relațiile 
internaționale, pentru întărirea păcii

Documentele publicate 
de Conferința internațională 

pentru slăbirea încordării 
în relațiile internaționale

STOCKHOLM 25 
i (Agerpres). — TASS

La 23 iunie, la șe
dința de închidere a 

} Conferinței intema-
■ (tonale pentru slăbi

rea încordării în re-
I lațiiîe internaționale. 
' mitropolitul Nikolai
I de Kolomna și de Krutița a dat citire ape

lului adresat tuturor credincioșilor de per
sonalitățile religioase care au participat 
la conferință. Apoi au fost adoptate în 
unanimitate : ..Rezoluția generală", „Ape- 

, Iul către participanții la conferința de la 
Geneva", „Apelul către Organizația Na
țiunilor Unite în legătură cu evenimentele 
din Guatemala", precum și o serie de re
comandări.

Rezolujia generală
r In lumea noastră plină de neliniște în 

care un stat n-are încredere în intențiile 
celuilalt, în care continuă să existe suspi- 

• ciunea și teama, ce au stîmit pînă acum 
atît de multe conflicte, reprezentanții a 
30 de țâri din est și vest s-au întrunit pen
tru ca într-o atmosferă de libertate să in- 

i cerce să contribuie la slăbirea încordării 
internaționale. Experiența noastră dove- 

i dește că oamenii cu judecată sănătoasă, 
care nu au idei preconcepute, atunci cînd 

! se întilnesc, ajung repede la o înțelegere 
reciprocă și că o astfel de înțelegere reci
procă este posibilă în majoritatea proble
melor care in prezent dezbină lumea. Deo
sebirea dintre sistemele politice și sociale 
nu este cîtuși de puțin o cauză care duce 
inevitabil la război. Existența pașnică este 
intru totul posibilă cu condiția ca dreptu
rile tuturor popoarelor, atît ale celor mari 
cit și ale celor mici, să fie recunoscute de 
facto și de jure.

Organizația Națiunilor Unite, a cărei 
i existență este necesară în interesele păcii, 
4 trebuie să oglindească în mod just rela

țiile reale din lume, ea trebuie să fie atot
cuprinzătoare. Da aceea, in Organizația 
Națiunilor Unite trebuie să fie admise Re
publica Populară Chineză ca și toate sta
tele care au adresat sau vor adresa cereri 
de a fi admise in O.N.U.

Toate statele trebuie să renunțe la folo
sirea violentei in vederea soluționării pro
blemelor litigioase. Toate conflictele tre
buie să fie reglementate pe calea tratati
velor iar tratativele trebuie continuate cu 
perseverență, chiar dacă la început difi- 

, cultățile sint mari.
De aceste principii trebuie să Ce călăuziți 

în primul rind participanții la tratativele
■ de Ia Geneva, al căror succes ar întări 

in cea mai mare măsură pacea in lumea
i întreagă. Contactul, care a fost stabilit 
, in timpul conferinței, dă participanților 
. temeiul deplin de a spera că conferința 

de la Geneva poate și trebuie să ducă 
la succes, mai ales în problema indo- 
chineză.

In ceea ce privește Coreea, este necesar 
să se reia cit mai curind tratativele între-

; rupte.
Pacea este indivizibilă. Nu este suficient 

' să se stabilească pacea in Asia. Soluțio
narea pașnică a problemei germane este 
necesară pentru ca pacea să poată fi in
staurată și în Europa. De aceea, tratati
vele privând Germania trebuie să fie re
luate cit mai curind, iar pînă atunci nu 
trebuie să se întreprindă nimic ce ar putea 
îngreuna aceste tratative.

Arma atomică reprezintă o primejdie în
grozitoare pentru întreaga omenire. De 
aceea este necesar:

Să se înceteze experiențele care repre
zintă în sine o primejdie pentru sănătatea 

I popoarelor.
Statele, care posedă în prezent arme de 

exterminare în masă, să-și asume obliga
ția de a nu le folosi și să se proclame in- 

' terzicerea și controlul asupra respectării 
: interzicerii fabricării și stocării acestor
■ arme.

Ca urmare, energia atomică, folosită în 
scopuri pașnice, poate să aducă avantaje 
excepționale omenirii.

In același fel, în spiritul dorinței ferme 
de a obține succes trebuie duse tratative 
cu privire la limitarea și controlul înar
mărilor. Dacă aceste tratative vor fi în
cununate de succes, giganticele resurse ale 
producției vor fi astfel eliberate și folo
site pentru ridicarea bunăstării. Un alt 
factor important care poate micșora în
cordarea internațională în lume este dez
voltarea comerțului între Apus și Răsă
rit. Comerțul va putea fi considerabil ex
tins de îndată ce vor fi lichidate restric
țiile existente în prezent.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S. IL A,

MOSCOVA 25 (Agerpres). —TASS 
transmite :

La 24 iunie, V. A. Zorin, locțiitorul mi
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
l-a invitat pe dl. Ch. Bohlen, ambasadorul 
S.U.A. la Moscova, și i-a înmînat urmă
toarea notă.

„Guvernul Sovietic consideră necesar 
să comunice guvernului S.U.A. următoa
rele :

La 23 iunie a.c., la ora 4,00 (ora lo
cală) petrolierul sovietic „Tuapse" apar- 
ținînd agenției de navigație din Marea 
Neagră, care naviga cu o încărcătură de 
petrol lampant în largul mării, la sud de 
insula Taiwan, a fost oprit de un vas mi
litar tip torpilor în punctul avînd coor
donatele 19° 55’ latitudine nordică și 120° 
23’ longitudine estică și sub amenințarea 
armelor a fost nevoit să-și schimbe direc
ția și să urmeze acest vas militar. După 
ce s-a primit de Ia căpitanul petrolierului 
semnalul că este atacat de vasul militar 
tip torpilor, legătura de radio cu petro
lierul a fost întreruptă. Nu se cunoaște 
soarta vasului sovietic și a echipajului 
său. Este absolut evident că acapararea

Mitinguri și adunări în R. D. Germană 
în vederea apropiatului referendum popular

BERLIN 25 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : In Republica Democrată Germană 
au Ioc mitinguri și adunări ale oamenilor 
muncii consacrate apropiatului referendum 
popular în problema : „pentru un tratat 
de pace și retragerea trupelor de ocupa
ție, sau pentru tratatul cu privire la „co
munitatea defensivă europeană" și „tra
tatul general" și rămînerea trupelor de 
ocupație pe termen de 50 ani“. Partici
panții la mitinguri și adunări condamnă

S-a exprimat de 
asemenea dorința ge
nerală de a se inten
sifica și lărgi schim
burile culturale.

Participanții la con
ferință sînt extrem 
de mulțumiți de re
zultatele bune obți- | 

nute în cursul acestor cîteva zile. 
Ei regretă că anumite cercuri din 
unele țări nu au răspuns mai larg 
la invitația organizatorilor conferin
ței. Participanții la conferință se obli
gă să expună în țările lor rezultatele 
care au fost realizate și au hotărît să 
convoace o altă conferință la începutul 
anului 1955, la care urmează să parti
cipe reprezentanții unor cercuri mai largi 
decit acelea care au fost reprezentate la 
această conferință. Conferința însărci- 
r.ează prezidiul și secretariatul său să ia 
toate măsurile necesare în această di
recție.

Apelul către participanții 
la conferința de la Geneva

Participanții la conferința internațională 
pentru slăbirea încordării în relațiile in- | 
temaț ionale, care a avut loc la Stockholm 
intre 19 și 23 iunie 1954, salută pe repre
zentanții diferitelor țări care s-au întrunit 
in prezent la Geneva în vederea soluțio
nării pașnice a problemei indochineze, în 
vederea restabilirii păcii în Asia, pentru 
a contribui prin aceasta la slăbirea încor
dării internaționale.

Conferința adresează următoarea cerere 
guvernelor reprezentate la Geneva :

1. Să-și unească eforturile-pentru a ob
ține cit mai curind încetarea focului în 
cele trei state ale Indochinei prin înche
ierea ținui acord între părțile beligerante;

2. să evite inițierea oricărei acțiuni care 
ar putea duce la prelungirea și extinderea 
conflictului din Indochina și care ar 
agrava și mai mult primejdia unui război 
mondial;

3. să ia măsuri pentru ca între Franța 
și cele trei popoare indochineze să fie 
semnat cit mai repede un tratat de pace 
bazat pe suveranitatea, independența și 
unitatea națională a fiecăruia dintre cele 
trei state ale Indochinei și pe respectarea 
tuturor libertăților democratice și a drep
turilor lor de a-și alege în mod liber sis
temul politic și social.

Conferința atrage de asemenea atenția 
statelor reprezentate la Geneva asupra ne
cesității imperioase de a se pune capăt 
suferințelor poporului coreean și de a se 
preveni primejdia serioasă a reînceperii 
operațiunilor militare în această parte a 
lumii.

Conferința cere reluarea imediată a tra
tativelor in vederea soluționării pașnice a 
problemei coreene, ceea ce ar asigura po
porului coreean securitatea, independența 
deplină, unitatea, dreptul de a-și alege sis
temul social și politic prin alegeri demo
cratice libere în întreaga țară. Este clar 
că este necesar un acord cu privire la con
dițiile de retragere a tuturor trupelor 
străine, pentru a asigura poporului co
reean posibilitatea de a-și exprima păre
rea în mod absolut liber.

Pentru a crea o atmosferă favorabilă 
realizării păcii, trebuie să fie date garanții 
de respectare strictă a condițiilor de ar
mistițiu de către cele două părți, în pri
mul rind in problema trimiterii de arme.

Apelul către 
Organizația Națiunilor Unite 
în legătură cu evenimentele 

din Guatemala

Participanții la Conferința internațio
nală pentru slăbirea încordării în relațiile 
internaționale, care a avut loc la Stock
holm între 19 și 23 iunie 1954, îngrijorați 
din cauza invadării Guatemalei și a bom
bardării capitalei ei, condamnă orice aju
tor care se acordă agresorilor, indiferent 
cărui stat ar aparține aceștia, și cheamă 
insistent Consiliul de Securitate al Orga
nizației Națiunilor Unite să ia toate mă
surile pentru a se pune capăt operațiu
nilor militare, pentru a obliga trupele in
vadatoare să se retragă și pentru a se 
restabili starea de pace care a existat 
înainte.

Conferința internațională pentru slăbi
rea încordării în relațiile internaționale 
cheamă popoarele din toate țările să spri
jine acest apel adresat Consiliului de 
Securitate.

petrolierului sovietic de către un vas mi
litar în apele controlate de flota mariti
mă militară a S.U.A., putea fi făcută nu
mai de forțele maritime militare ale 
S.U.A.

Guvernul Sovietic așteaptă ca guvernul 
Statelor Unite în urma atacării vasului 
comercial sovietic în largul mării să ia 
măsuri pentru restituirea imediată a va
sului, a încărcăturii și echipajului.

Tot odată, Guvernul Sovietic insistă ca 
persoanele oficiale americane vinovate de 
participare la organizarea acestui act ile
gal să fie pedepsite și să fie luate mă
suri, care să excludă posibilitatea repetă
rii unor asemenea acțiuni, care violează 
flagrant libertatea navigației în largul 
mării.

Guvernul Sovietic consideră necesar să 
declare că nu poate să treacă cu vederea 
astfel de acțiuni inadmisibile șl va fi 
nevoit să ia măsurile corespunzătoare 
pentru asigurarea securității navigației 
vaselor comerciale sovietice în această 
regiune".

Domnul Ch. Bohlen a promis să remită 
această notă guvernului S.U.A.

tratatul militarist privind „comunitatea 
defensivă europeană" și cer încheierea 
tratatului de pace cu Germania.

In cadrul unui miting la Magdeburg, la 
care au participat peste 150.000 de per
soane, a luat cuvintul Otto Grotewohl, pri
mul ministru al R.D. Germane, a cărui cu- 
vîntare a fost ascultată cu mult interes 
de toți participanții.

Primul ministru a subliniat importanța 
apropiatului referendum popular.

Un dans grațios, plin de optimism 
executat de o tînără din echipa de 
dans a minorității naționale hasace din 
China de nord-vest. Este „Dansul 
muncii"; el exprimă bucuria muncii 
libere și viața fericită a femeilor ha
sace din provincia Sințzian (prima 
fotografie).

A doua fotografie înfățișează două® 
tinere tibetane studiind.

Fiecare din aceste fotografii oglin
desc de fapt același lucru: fericirea 
de a trăi intr-o țară în care este res
pectat principiul egalității tuturor mi
norităților naționale, posibilitatea tu
turor locuitorilor R. P. Chineze de a 
dezvolta arta populară, de a studia în 
școli și facultăți etc.

Unele realizări însemnate obținute 
de China în anii puterii populare do
vedesc cu prisosință respectarea strict^ 
a drepturilor minorităților național^ 
înflorirea de care se bucură viața 
acestora. Institutul Central al minori
tăților naționale, de pildă, din orașul 
Pekin este cel mai mare centru de 
pregătire al cadrelor minorităților na
ționale. In țară există încă 7 institute 
de acest fel.

Proiectul de Constituție adoptat de 
curînd de Consiliul Guvernamental 
Popular Central al R. P. Chineze pro
clamă egalitatea în drepturi a tuturor 
minorităților naționale de pe teritoriul 
țării.

PoporuJ. și tineretul din China popu
lară prețuiesc drepturile cucerite și 
consfințite prin lege muncind cu rivnă 
.pentru continua înflorire și întărire a 
patriei lor.

Informație
Ministerul Invățămîntului aduce la cu

noștință candidaților din București și re
giunea București la examenul de admitere 
in instituțiile de învățămînt superior din 
Capitală, că examenul medical începe în 
ziua de 1 iulie 1954 și se va termina cu 
3 zile înainte de începerea examenului de 
admitere.

Candidații din celelalte regiuni ale țării, 
care se vor prezenta la examenul de ad
mitere din Capitală, vor prezenta certifi
cate medicale eliberate de spitalele uni
ficate ale regiunilor respective, ce vor tre
bui să poarte viza Policlinicii studențești 
din Capitală pentru a fi valabile.

La Policlinica studențească din str. 
Doamnei nr. 2, vor face examenul medical 
candidații care se vor prezenta la exame
nul de admitere la următoarele instituții 
de învățămînt superior: Universitatea 
„C. I. Parhon", Institutul „Maxim Gorki", 
Institutul de limbi străine, Școala Peda
gogică de 2 ani, Institutul de Mine, Insti
tutul de Petrol și Gaze. Institutul de Con
strucții, Institutul de Arte Plastice, Insti
tutul de Teatru „I. L. Caragiale", Conser
vatorul Ciprian Porumbescu, Institutul 
Medico-Farmaceutic. Institutul de Arhi
tectură și Institutul de Științe Statistice.

La policlinica Transporturi din Bd. Ana 
Ipătescu nr. 5'4, vor face examenul medi
cal candidații care vor susține examenul 
de admitere la următoarele instituții de 
învățămînt superior: Institutul de Indus
trii Alimentare, Institutul de Artă Cine
matografică, Institutul de Comerț Exterior 
și Institutul de Transporturi.

Modul de funcționare al comisiilor me
dicale este afișat la fiecare instituție de 
învățămînt superior.

A apărut în limbile : rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!“

ARTICOL DE FOND: Prietenia fră
țească de nezdruncinat dintre ță
rile lagărului socialist

* * * Intervenția armată americană 
împotriva Guatemalei

București. Organ al Biroului Infor
mativ al Partidelor comuniste și mun
citorești.
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