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de mașini agricole 
ROMINEȘTI*

* 0 combină care concurează batoza * Automatul 
de recoltat porugib

^Un drum de țară. Remorcată de 
un tractor, prin colb, înaintează o 
mașină ciudată. E lunguiață, are 
două pneuri de cauciuc și o aripă 
ca de pasăre — dar numai una 
singură — strînsă lîngă corp.

In sat, găinile o ocolesc, cîinii 
o latră. La sfatul popular, unde 
s-a oprit, o înconjoară țăranii. Au 
mai văzut ei combine de recoltai -----------
cereale, dar aceasta de acum are mașină agricolă. E combina de 
pe ea înscrise ■ cuvinte rominești. recoltat porumb. Porumbul nostru 
Unul, care se declară satisfăcut de se recoltează în toamnă și aceasta 
examenul vizual la care a supus-o, lasă timp constructorilor să se 
se apropie de mașină și, ca ps mur- ocupe acum numai de combina 

.. Totuși, la turnătorie au 
început să se prepare forme și 
pentru piesele ae tocat coceni. In 
toamnă noile combine își vor face 
datoria.

Ca să vedem in același timp cu 
ochii numeroasele noi mașini romî- 
nești avem nevoie de un aparat 
de filmat care, înfrîngînd timpul, 
să fixeze succesiv mersul lor de-a 
lungul tarlalelor.

...Intr-im lan înalt de grîu zvelta 
mașină pe pneuri și-a lăsat aripa 
în jos, vrînd parcă s-o ascundă. 
Tractorul o trage cu iuțeală căci 
pînă seara sînt de recoltat 8 hec
tare. Intr-o parte a combinei se a- 
dună saci din griul gata selecțio
nat, iar pe cealaltă cad paiele, 
în urma paielor, ciorile se 
adună degeaba : nu vor mai găsi 
nici un bob.

Uneori terenul e accidentat, dar 
mașina răzbate. Cînd lanul a fost 
terminat, combina este adusă la a- 
ria alcătuită cu snopii secerați ma
nual. O apăsare de manetă și ma
șina treieră staționar rodul muncii 
secerâtorilor.

Aparatul de filmat se deplasea
ză, și pe altă tarla o mașină așează 
pe 
ca 
de 
de 
de

gul pe care-1 înhamă în fiecare zi, 
o bate ușurel cu palma. Tabla sună 
prelung.

— S-o vedem în Ian !
De fapt prima combină de fa

bricație romînească „C. 1" a fost 
„văzuta** în lan. Seria experimen
tală a stabilit anul trecut randa
mentul ca și îmbunătățirile ce Ie 
reclama terenul.

— O sa meargă — răspunde al
tul. Daca-i de la „Semănătoarea**...

Și dacă te poți deplasa cu iu
țeala gindului la București, la uzi
nele „Semănătoarea” ai să vezi 
zeci, sute de astfel de combine în 
curtea întreprinderii. Unele încă 
n-au pneurile, altele încă nu-S vop
site.

Lîngă poartă, un funcționar al 
biroului de expediție și-a instalat 
o masă și și-a adus ștampilele. La 
fiecare cîteva minute pleacă o 
combină și ar fi o alergătură inu
tilă sa se mai întoarcă in biroul 
său.

In secție echipele și brigăzile se 
întrec pentru ihinute.

La turnatorie banda se învîr- 
tește continuu și nici nu s-au răcit 
bine piesele cînd sînt luate pentru 
prelucrare.

— Pentru noi campania agricolă 
de vară este în toi — spune un in
giner.

Cînd sirena anunță încetarea lu
crului (anunță dar nu consfințește) 
lingă mașinile din curte apar echi
pele de finisori. Sînt maiștrii, dese
natorii, inginerii, tehnicienii și 
chiar unii funcționari administra
tivi. Se verifică piesele de trac
țiune, se string din nou șurubu
rile. Apoi... vopseaua.

Un vopsitor adresa cerului impre
cații, făcîndu-1 vinovat de defec
țiunea compresorului său. Și daca 
funcționarul de la poartă a și pus 
pe certificatul unei mașini ștampila 
„bun”, vopsitorul a alergat după 
beneficiar în stradă, să-l convingă
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Trandafirii de la Lidice
Rămăseseră doar cîteva ziduri 

afumate. O întindere pustie, se
cătuită de suflul vieții. Vară cu 
soare dogoritor, pănunt umezit 
cu șuvoaie de sînge omenesc. Li
dice 1942. „.„Bărbații au fost 
împușcați, femeile transportate în 
lagăre de muncă, iar copiii tri
miși pentru a primi o educație 
corespunzătoare. Casele comunei 
au fost făcute una cu pămîntul 
iar numele ei a fost șters de pe 
hartă...*1 Comunicatul hitlerist nu 
trăda nici un fior. Nimic ome
nesc. Sîngele rece al fiarei.

Bărbații uciși.
Femeile trimise în lagărul 

morții de la Ravensbruk.
Copiii educați... în camerele de 

gazare din Chelm.
Gauleiterul a modificat harta.
Din toate nomenclatoarele a 

fost șters satul de mineri. Senti
nele păzeau cîmpul pustiu. Viața 
trebuia alungată din locurile ace
lea.

Lidice era osîndit la uitare. 
Inutil. Lidice a supraviețuit. Mai 
Iniii, în conștiința oamenilor. A- 
poi, cîmpul pustiu a devenit o 

A început secerișul în regiunea Craiova
Vremea călduroasă din ultimele zile a grăbit coacerea lanu

rilor de orz. In dimineața zilei de 17 iunie numeroși țărani mun
citori din comunele Studina, Amărăștii de Jos Dobrosloveni, Celaru 
ți alte comune din raionul Caracal au ieșit la secerat. Au Ince. 
put recoltarea orzului și colectiviștii din comunele Vînători, ra
ionul Cujmir, Gighera și Gîngiova, raionul Gura Jiului, Flămînda 
*t Jiana Mare, raionul Vînju Mare și altele.
' | In primele două zile din săptămima aceasta s-a sWns recolta 

|ț Orz de pe o suprafață de peste 200 ha,

să mai întîrzie 10 minute. A tîrît 
compresorul afară din curtea între
prinderii și acolo, lingă tramvai, a 
„bronzat” grațioasa mașină.

— Se poate să plece fără vop
sea ? ! Ce sîntem noi, cîrpaci ?

Intre un du-te-vino de tractoare 
și combine, uoar cîțiva oameni sînt 
mai liniștiți. S-au retras într-un 
colț de hală și montează o altă

două rînduri, Ia distanțe egale, 
un geometru, cuiburi cu boabe 
porumb. In urma ei combina 
recoltat taie cocenii, îi separa 
știuleți, îi toacă, iar știuleții îi

varsă în pîntecele autocamioane
lor.

Aparatul de filmat se plimbă pe 
emblemele mașinilor rominești. Ne 
aduce aminte de plugul cu doi 
cai tracțiune, de țăranul care a- 
runcă cu mina boabe de porumb 
și deodată, într-o 
ne înfățișează un 
sute de combine 
într-un marș.

imagine largă, 
Ian uriaș unde 
înaintează ca
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grădină de trandafiri. Albi și ro
șii,9 acești trandafiri au făcut o- 
colul lumii după care au prins ră
dăcini în pămîntul de la Lidice. 
Acum Lidice este o grădină de 
trandafiri — muzeu.

Acolo unde copiii buchiseau al
fabetul se află trandafiri si o tă
bliță: „Aici a fost școala"...

Acolo unde credincioșii slăveau 
divinitatea se află trandafiri și o 
tăbliță: „Aici a fost biserica..."

Acolo unde căsuțe modeste a- 
dăposteau oameni necăjiți se află 
trandafiri și tăblițe: „Aici a fost 
Lidice..." *

Mă gîndesc la trandafirii de la 
Lidice și îmi aduc aminte de 
st ronț iu 90. Trandafirii nu se pot 
îmbolnăvi de cancer, Stronțiul90 
le amenință totuși șl lor existen
ța. Simbolic, dar numai simbolic... 
Aerul pury neîntinat de substanțe 
radioactive, este necesar 
nilor și florilor..

Trandafirii de la Lidice 
voie să ofilească. Ei sînt 
flacără pe care oamenii o întrețin 
pentru a alunga spiritele rele

oame-

n-au
ca o

j Noile produse ale
} țesătoriilor stîrnesc 
f interesul cumpără- 
j tori lor.
C în foto : utem's-
( ta Maria Honciuc
- de la țesătoria „13 Decembrie** 
j din Capitală * 
( pricepere și 
[ nou model 
( bilă.

lucrează cu multă 
îndemînare Ia un 
de stofă de mo-

Albinele lui Timofei
Timofei Mihail, apicultor, an

gajat al U.R.C.C. Brăila, s-a mu 
tat în primăvară cu cei șapte
zeci de stupi, cîți are în grija 
lui. la Cantonul părăsit, așa cum 
ii spune locului acela de lingă 
Traian-sat. înconjurat din trei 
părți de plantații de salcimi și 
de lanuri de floarea-soarelui. Mic 
de statură, cu ochii albaștri și cu 
părul aspru, scurt, ca de boxe-, 
Timofei se învîrte toată ziua 
printre stupi privind cu ineînta- 
re la albinele, ca niște scintei 
de aur. ce se îndeasă la urdi
nișuri ca să lepede in faguri mie
rea adunată din cîmpia copleșită 
de soare. Oameni cu care să 
schimbe o vorbă nu sînt, și de 
aceea Timcfei, seara, cind nu mai 
are cum să facă semne călători
lor din trenuri, se urcă în pre
peleac, își trece pe după git cu
reaua armonicii și cintă Melodia 
se îngină cu vintul subțire al 
nopții și Timofei simte uneori 
căi încearcă așa, o părere de 
rău, că e singur, departe de Du
nărea în care ai lui afundă nă
voadele și pe care el o iubește, 
cu toate că nu i-a plăcut nici
odată să fie pescar,

Diminecța însă. Timofei Mihail 
uită tot ce a fost cu o seară îna
inte și devine iar omul grijuliu 
de soarta albinelor pe care le 
păstorește. Eu am nimerit la el 
intr-o dimineață, la începutul 
verii, și m-a primit (nu-ți fie cu 
supărare Timofei Mihail) c-o ui
tătură piezișă, de parcă m-aș fi 
dus să-i jefuiesc fagurii. La bi
nețe mi-a răspuns c-un mormăit 
de urs, iar cind am dat să mă 
așez pe o claie de fin pitică, ri
dicată lingă stupi* m-a poftit să 
stau cuminte și să trec sub pre
peleac.

— Pe claie, mi-a zis, vin șl 
albinele și-o pățești.

După ce mi-a spus asta, Ti
mofei Mihail s-a așezat alături 
oe scara prepeleacului și ne-am 
întins la vorbă. El, după cite 
și-aduce aminte, a depih.s mese
ria de apicultor de la bunică-su.

și pentru a-și împrospăta memo
ria. într-un fel, sînt un vibrant 
manifest. împotriva stronțiului 
90, împotriva bombei H, împo
triva a ceea ce seamănă neliniște 
în viața omului... 

E. OBREA

în neamul lui (am uitat să vă 
spun că Timofei Mihail e lipo
vean) nu s-a pomenit om căruia 
să-i placă altceva decît pescui
tul. E adevărat, mai întilnești oe 
cîte unul care-i cărăuș, dar și-a- 
cela pînă la urmă tot la năvoa
de ajunge. Dunărea-i sirînge pe 
toți, fiindcă nu ostenește să-i 
cheme.

— Dar pescarii, i-am zis eu, 
cîștigă mai bine.

— Știu, însă nici noi nu murim 
de foame. Și noi cîștigăm. Eu 
unul n-am de ce să mă pling. 
Muncesc și cîștig. Tovarășii de 
la U.R.C.C. n-au ce spune rău 
despre mine. Sînt de cîțiva ani 
la ei și albinele pe care le am 
în seamă au dat mii de kilogra
me de miere. Odată, însă, tot 
m-am certat cu ei și-am plecat. 
Da' asta a fost de mult...

Timofei Mihail a plecat fiind
că i-a ajuns la ureche o vorbă 
care i-a amărît inima. S-a găsit 
unul care să spună că el săvîr- 
șește lucruri necinstite, stoarce 
fagurii și vinde mierea. Nu l-au 
dovedit cu fapte, nici nu se pu
tea. fiindcă nu era nimic adevă
rat, dar au prins să se uite strîmb 
la el și așa ceva, Timofei nu pu
tea să rabde. A anunțat condu
cerea să caute om în locul lui și 
a plecat. Cei ce s-au bucurat a- 
tunci au ajuns mai tîrziu să-și 
dea seama că făcuseră o prostie. 
Omul care-l schimbase pe Timo
fei, pe lîngă faptul că era nepri
ceput,'nu s-a ținut deloc de trea
bă. așa că în două luni, douăzeci 
și șapte de roiuri s-au îmbolnă
vit de loca americană. Timofei, 
supărat, nu mal dădea pe la 
U.R.C.C. și nu $tia nimic din 
ceea ce se întîmplase. într-o 
bună zi însă a aflat. Și fără să 
mai stea pe gînduri, s-a urcat în 
tren și s-a dus acolo unde se 
găseau stupii, în cîfnpie. Pe api
cultorul căruia ti dăduse el în 
primire l-a găsit dormind In pre
peleac, c-o sticlă cu țuică pe ju
mătate goală lîngă el. L-a scu
lat să-l întrebe dacă e adevărat 
ceea ce se auzise.

— E adevărat, ț-a răspuns ce
lălalt. fără să-l privească — și-a 

[ Zilele călduroase de iunie^ 
( aduc tot mai mulți tineri pe j 
f malul însorit al mării. Ileana 1 
(și George, doi tineri constăn- j 
j țeni, se pare însă că preferă j 
j azi în locui unei băi de soare j 
[ în furnicarul plajei o liniștită j 
[ clipă de singurătate. 

Foto: I. ȘERBU 1

mai tras o duș că. Timofei a sim
țit că i se urcă sîngele la cap.

— Uite, i-a zis Timofei, acum 
e ora zece. La unsprezece și-un 
sfert e un tren spre Brăila, fa-ți 
boarfele și du-te... Și dacă te 
mai prind pe aici, să știi că n-o 
să-ți fie bine.

Timofei și-a zvîrlit haina de 
pe umeri și s-a apucat să mute 
roiurile bolnave în stupi noi, 
stropiți cu sulfatiazol. Pină 
noaptea tîrziu nu s-a odihnit nici 
măcar o clipă. O săptămină în
cheiată nu i-a fost gîndul dec'.t 
la albinele pe care trebuia să le 
vindece de beală. Și pină la 
urmă, a izbutit să le salveze.

— Știi dumneata — mi-a ziș 
el — dacă pierea un roi n-aș 
fi avut liniște multă vreme. So
cotesc că numai eu am fost vi
novat. Nu trebuia să plec. E 
drept, nu pot să rabzi să te bat
jocorească cineva. dar făceam 
mai bine să fi mers să-l iau 
de guler pe cel ce mă vorbise u- 
rit, decît să plec. Așa m-am a- 
mărit și mai mult cind am văzut 
că s-au îmbolnăvit albinele. Ei. 
da ce-a fost a trecut... Poftim 
aici să guști o bucată de fagure

FANUȘ NEAGU

Chemarea leninistă
spre cultură

„Poți deveni comunist numai 
atunci cind Iți îmbogățești me
moria cu --------*----- * ‘
tezaur pe 
nirea"...

cunoașterea întregului 
care l-a elaborat ome-

cuvinte au stăruit poa--.aceste cuvinte au stăruit poa
te cel mai mult în amintirea ce
lor ce ascultau cuvîntarea lui 
Lenin adresată delegaților la cel 
de-al IH-lea Congres al Comso- 
molului. Era în 1920; Puterea 
Sovietică era ținta atacurilor în
verșunate ale țărilor imperialis
te ; în Rusia urmările războiului 
se vedeau la tot pasul: ruine, 
mizerie, foamete, șomaj. La Con
gres toți se așteptau ca Lenin să 
facă o expunere despre situația 
internațională. Dar Lenin. . Vla
dimir llicî, privind peste ani, se
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Comisiile pentru examenul de maturitate 
de la școlile de cultură generală (sesiu
nea iulie 1957)
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Documentele Sesiunii Consiliului 
Mondial al Păcii

PLIMBARE
cu automobilul viitorului
Să ne închipuim că ne aflăm 

la începutul secolului viitor... Ne 
apropiem de un automobil argin
tiu, de forma unei picături de 
apă, care staționează pe betonul 
autostrăzii, pe niște roți mai mari 
decît cele ale mașinilor cu care 
sîntem obîșnuiți noi. Partea din 
spate, îngustată, este prevăzută cu 
un ampenaj asemănător cu coada 
unui avion rapid. Liniile suple 
ale corpului se transformă pe 
nesimțite în planurile orizontale 
și verticale ale ampenajului care 
se întrerupe deodată printr-o 
secțiune oblică. Pe suprafața deo
sebit de netedă a automobilului 
nu există nici minere de uși, nici 
ferestre adîncite ; în general, nu 
se vede nimic ce ar ieși deasupra 
caroseriei aerodinamice din metal 
ușor și din masă plastică.

De fapt aceasta nu este metal 
— spune inginerul arătînd spre 
caroserie. Este o masă plastică 
specială cu proprietăți foarte inte
resante.

Dar să examinăm mașina din 
interior. Să intrăm...

Inginerul nu a atins nici măcar 
cu un deget pereții minunatei 
mașini însă imediat ce pronunță 
ultimul cuvînt, în corpul mașinii 
se făcu o deschizătură.

Am intrat în interiorul mașinii. 
Din interior, pereții par transpa- 
renți. în partea frontală se află 
un tablou cu cîteva butoane de 
comandă. Banchetele pot fi așe
zate cum îți place. Inginerul în
toarce bancheta în sensul opus 
mișcării mașinii, cu fața spre spa
tele mașinii, se așează și pronunță 
clar: „spre Uransk".
. ...Automobilul pornește pe ne

simțite pentru ca .după un minut

adresa generației celor de 15 ani 
care avea să construiască comu
nismul. Vechiul a fost distrus, 
capitalismul este un morman dc 
ruine. Pe acest teren curățat, ti- 
nara generație comunistă a Ru
siei trebuie să construiască so
cietatea comunistă. „In fata voa
stră — spunea Lenin — stă sar
cina construcției și o puteți în

(Pe marginea culegerii „V. I. Lenin despre 
cultură și artă" E.S.P.L.A. — 1957)

deplini numai dacă vă veți însusi 
toate cunoștințele moderne-, dacă 
vețj Șt> să transformați comunis
mul într-o călăuză a muncii voa
stre practice**.

T Neobosit a luptat Vladimir 
Hid Lenin în fruntea Partidului 
bolșevic pentru a înarma milioa
nele „de jos** de muncitori și ță
rani cu arma culturii. La tot pa
sul. in înflăcăratele sale cuvin- 
tărj și articole, in directivele și 
scrisorile sale, prin exemplul pro- 

i priei sale vieți și activități — 
Lenin sublinia însemnătatea deo
sebită a culturii in lupta pen
tru triumful revoluției.

Printre atitea altele iată un 
document semnificativ: Titlul: 
„Despre sarcinile bibliotecii pu
blice din Petrograd**. Data: no
iembrie 1917. Primele cuvinte: 
„Pentru a participa în mod rațio
nal. conștient și cu succes la re
voluție trebuie să învățăm**.

Clasele exploatatoare ținuseră 
poporul departe de cultură, trans
formaseră cunoștințele într-o 
armă de apărare a privilegiilor 
sacului cu bani și a domniei ca
pitalului asupra poporului. Tot
odată ele răspindiseră prejudeca
ta absurdă, barbară și ticăloasă 
după care numai așa-zisele „clase 
superioare**, numai cei bogați 
sau cei care au trecut prin școa
la claselor bogate ar putea cîr- 
mui statul și conduce organiza
toric construcția economică.

Pe oportuniștii dogmatici care 
■ pretindeau că este „imposibilă**

să atingă o viteză de cel puțin 
200 km. pe oră. Amețim din cau
za vitezei cu care trec prin fața 
ochilor clădirile pe lîngă care a- 
leargă mașina. Atunci inginerul 
apasă pe un buton și pereții ma
șinii devin opaci.

— Și acum să ne întoarcem cu 
o sută de ani în urmă — spune 
inginerul — la timpurile cînd au
tomobilul era o mare noutate. Se 
pot oare compara mașinile de Ia 
începutul secolului XX pe care 
ar trebui să le numim mai degra
bă trăsuri cu motor cu locuința 
confortabilă pe roți — automobi
lul de la mijlocul secolului XX ? 
însă motorul, radiatorul, port-ba- 
gajul ocupau 50 la sută din vo
lumul mașinii și numai 50 la sută 
rămînea pentru oameni. Acum 
călătorul dispune de 90 la sută 
din volum, iar restul de 10 la 
sută cuprinde toate mijloacele de 
automatizare. Automatele conduc 
mașina pe drumul cel mai scurt 
la adresa indicată, fără interven
ția omului, la o comandă vocală.

V-ați interesat de motorul 
mașinii noastre. Da, ați ghicit. 
Acesta nu mai este un motor cu 
piston ca acel folosit la mijlocul 
secolului trecut. De peste 40 de 
ani motorul cu ardere internă a 
fost înlocuit cu turbine cu gaze, 
care un timp au concurat cu mo
toarele atomice, pentru ca la în
ceputul secolului al XXI-Iea sa 
se folosească automobilul electric, 
construit însă după un principiu 
nou. Sub autostradă sînt instalate 
cabluri electrice prin care trec 
curenți de înaltă frecvență. Un 
dispozitiv special cu antenă, așe
zat sub podeaua mașinii, captea
ză energia cîmpului electromag- 

înfăptuirea revoluției socialiste 
de masele neinstruite, Lenin îi 
întreba: „Și de ce n-am putea 
începe prin a crea la noi mai în- 
tii astfel de premize ale culturii 
ca izgonirea moșierilor, izgoni
rea capitaliștilor ruși, pentru a 
începe apoi mișcarea spre socia
lism ?“

Iar adevărul a fost de partea 

lui Lenin, de partea bolșevicilor. 
Oare, acum, cind ne pregătim să 
sărbătorim a 40-a aniversare a 
Revoluției din Octombrie, puțini 
sînt acei din apus care recunosc 
că în privința pregătirii cadrelor 
de specialiști U.R.S.S. a și cîști- 
gat întrecerea cu statele capita
liste. inclusiv S.U.A. ? Și cei nu
mai 10 ani de construcție socia
listă în țara noastră nu confir
mă același adevăr leninist ? Prin 
rădăcinile ei cele mai adînci, cul
tura trebuie să pătrundă în a- 
dîncurile maselor largi ale oa
menilor muncii. Ea trebuie să fie 
pe înțelesul acestor mase și a- 
preciată de ele. să unească sen
timentele, gîndirea și voința a- 
cestor mase, să le ridice.

★
„Frumosul trebuie păstrat, luat 

ca model, de la el trebuie să por. 
nești„ chiar dacă-i vechi" — scria 
Lenin. 

îndată după revoluție s-au gă- i 
sit pretinși „ctitori** ai „culturii | 
socialiste** care proclamau „rup- i 
tura totală cu trecutul**, încer- 1 
cind să arunce peste bord tot ce i 
crease omenirea de-a lungul se- 1 
colelor și să creeze noua cultură j 
pe teren gol. Ba unii și mai „ras- , 
turnători" pretindeau că nici și
nele ferate create pe timpul .ța- 1 
rismului n-ar putea fi folositoare 
și ar trebui înlocuite...

Condamnînd vechea școală 
burgheză care dresa tînăra gene
rație conform intereselor exploa.

I
i

netic care se creează în jurul aces
tui cablu. De fapt, cablul de sub 
autostradă este un emițător iar 
motorul mașinii este un aparat de 
radio recepție. Energia cîmpului 
de înaltă frecvență obținută de 
acest receptor este transformata 
în curent continuu, care acționea
ză motoarele situate direct pe 
roți.

Și acum despre viteză. încă din 
anul 1957 se construiau autovehi
cule care circulau cu viteze foarte 
mari. în practică însă nu putea 
fî depășită viteza de 200 km. pe 
ora, deoarece la viteze mai mari 
rezistența la înaintare devenea 
atit de mare îneît transportul cu 
automobilele devenea nerentabil. 
Era mai avantajos să se utilizeze 
avionul. Din această cauză, în 
secolul al XXI-lea automobilul 
este folosit numai pentru distan
țe mici, în timp ce pentru distan
țe mari se utilizează avionul.

In acest moment mașina a frî- 
nat ușor și s-a oprit în fața unei 
arcade care cuprindea șoseaua. 
Mașina nu a greșit drumul. Ridi
căm privirea și citim inscripția de 
pe arcadă: „Uransk**.

— Să o lăsăm aci — ne spune 
inginerul Dematovski ; căci a- 
ceastă mașină este un taxi. Cetă
țenii secolului al XXI-lea dispun 
de taxiuri fără șoferi, care stau 
oriunde și oricînd la dispoziția 
lor. Călătoriile cu aceste mașini 
sînt cu totul neprimejdioase, con
ducerea lor este după cum vedeți 
complect automatizată și automo
bilul nu execută o dispoziție ina
decvată ; călătorul ajunge întoU 
deauna în scurt timp la desti
nație.

(Din „Komsomolskaia Pravda“) 

tatorilor — Lenin învăța tinerii 
să nu creadă în mod greșit că e 
deajuns să-ți însușești lozincile 
comuniste, concluziile științei co
muniste, fără a-ți însuși acea to
talitate de cunoștințe a căror 
consecință este comunismul în
suși. Și Lenin dădea în această 
privință exemplul lui Marx care 
prelucrase și supusese criticii ve- 
rificînd prin practica mișcării 
muncitorești, tot ceea ce crease 
gîndirea omenească înaintea lui.

Lenin spunea: „Fără înțelege
rea limpede a faptului că numai 
prin cunoașterea precisă a cul
turii create de întreaga dezvolta
re a omenirii, numai prin pre
lucrarea ei se poate construi o 
cultură proletară, fără această 
înțelegere nu vom putea îndeplini 
sarcina aceasta. Cultura proleta
ră nu este ceva care vine nu se 
știe de unde, nu este o născocire 
a oamenilor care își zic specia
liști în cultura proletară. Toate 
astea sînt curate prostii. Cultura 
proletară trebuie să apară ca o 
dezvoltare firească a acelui ba
gaj de cunoștințe pe care omeni
rea le-a elaborat sub jugul socie
tății capitaliste, al societății mo
șierești, al societății birocratice**.

Cu nespusă pasiune și dragos
te privea Lenin moștenirea cul
turală progresistă. Chiar în de
portările din Siberia, Lenîn ținea 
printre cărțile de căpătîi operele 
lui Pușchin, Lermontov și Necra- 
sov. Avea și Faust și Goethe în 
limba germană precum și un vo
lumaș din versurile lui Heine. Pe 
unii scriitori — de pildă pe Tur- 
gheniev — îi recitise chiar de cî
teva ori. Cel mai mult îi plăcea 
Pușchin. II admira mult pe Cer- 
nîșevschi, în albumul pe care și-I 
luase în Siberia se găseau două 
fotografii ale acestuia alături de 
fotografii ale lui Emile Zola, Her^ 
fen și Pisarev.

Plin de emoție asista Lenin Ia

F. MAHLER

[Continuare in pag. 3-a)
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Comisiile pentru examenul de maturitate
DE LA ȘCOLILE DE CULTURĂ GENERALĂ (sesiunea iulie 1957)

Printr-un ordin al ministrului Invățămîntutui și Culturii s-au stabilit comisiile pentru exa
menul de maturitate de la școlile de cultură generală din sesiunea iulie 1957 precum și 
președinții acestor comisii.

Examenul de maturitate incepe în toată țara în ziua de 1 iulie 1957, ora 8 dimineața
Publicăm mai jos școlile de cultură generală unde vor funcționa comisiile și numele pre

ședinților comisiilor.

Regiunea 
Bacău

Șc. medie nr. 1 Bacău (comisia 
nr. 1 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof. univ. Vasile A- 
babi (Iași).

Șc. medie nr. 2 Bacău (Corni 
sia nr. 2 curs cu frecvență) eoni, 
univ Olga Necrasov (Iași).

Șc. medie nr. 2 Bacău (Comi
sia nr. 3 curs cu frecvență) prof, 
univ. Orest Nichita (lași).

Șc. medie nr. 1 Bacau (comi
sia nK 4. Dau examen și elevii 
de la șc. medie serală Roman), 

. conf. univ. Ion Ciochină (lași).
Șc. medie nr. 1 Piatra Neamț 

(comisia nr. 5 curs cu frecvență 
și fără frecvență) prof. univ. 
Gh. Burlacu (Iași).

Șc. medie nr. 2 Piatra Neamț 
(comisia nr. 6 curs cu frecvență) 
conf. univ. Fforica Cinpan (Iași).

Șc. medie Buhuși (comisia nr. 
7 curs țu frecvență și fără lrec- 
vență) conf. univ Constantin 
Burduja (Iași).

Șc, medie Moinești (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență și iară 
frecvență) lector univ. Emanoil 
Gaiu (Iași).

Șc. medie Tg. Neamț (comisia 
nr .9 curs cu frecvență șl fără 
frecvență) conf. univ. Arsene O- 
prea (lași).

Șc. medie Tg. Ocna (comisia 
nr. 10 curs cu frecvență) lector 
univ. Eugen lonescu (Iași).

Șc. medie Adjud (comisia nr.
11 curs cu frecvență. Dau exa
men și elevii, de ia școala medie 
P. Turcului) lector univ. David 
Riemer (Iași).

Șc. medie nr. 1 Roman (comi
sia nr. 12 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Dîm
bovița M. Petrescu (Iași).

Șc. medie nr. 2 Român (corni 
sia nr. 13 curs cu frecvență prof, 
univ. Elena Cocea (Iași).

Șc. medie Bicaz (comisia nr. 
14 curs cu frecvență. Dau examen 
și elevii de la școala medie Bor 
ca) conf. univ. Alexandru Trian- 
daf (Iași).

Regiunea 
Baia Mare

Șc. medie nr. 1 Baia Mare (co
misia nr. 1 curs cu frecvență și 
fără frecvență dau examen și e- 
levii de la Șc. medie Tg. Lăpuș) 
conf univ. Pirvu Nicolae (Cluj).

Șc. medie nr. 2 maghiară Baia 
Mare (comisia nr. 2 curs cu frec
vență și fără frecvență) conf. 
univ Eugen Gergely (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Satu Mare (co
misia nr. 3 curs cu frecvență și 
fără frecvență) prof. univ. Vasile 
Alexa (Cluj).

Șc. medie nr. 2 Satu Mare (co. 
misia nr. 4 eiirs cu frecvență) 
conf. univ. Orest Marco (Cluj).

Șc. medie nr 3 maghiară Satu 
Mare (comisia nr. 5 curs cu frec
vență și fără frecvență) conf. 
univ. Eugen Molnar (Cluj).

Șc. medie nr. 4 maghiară Satu 
Mare (comisia nr. 6 curs cu frec
vență) conf. univ. Ladislau Ke- 
kedy (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Cărei (comisia 
nr. 7 curs cu frecvență) lector 
univ. Gheorghe Mărcii (Cluj),

Șc. medie nr. 2 maghiară Că
rei (comisia nr. 8 curs cu frec, 
vență) conf. univ. Francisc Pe- 
terfi (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Sighet (comisia 
nr. 9 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Alexandru 
Duca (Cluj).

Șc. medie nr. 2 maghiară Sighet 
(comisia nr. 10 curs cu frecven
ță, dau examen și elevii de la Șc. 
medie Vișeul de Sus secția ma
ghiară) conf. univ. Pavel Marosl 
(Cluj).

Șc. medie nr. 3 ucraineană Si
ghet (comisia nr. 11 cu frecven. 
ță) lector univ. Constantin Dra- 
paca (București).

Șc. medie nr. 1 Vișeul de Sus 
(comisia nr. 12 curs cu frecvență 
și fără frecvență) lector univ. 
Nicolae Sureru (Cluj).

Șc. medie Negrești (comisia 
nr. 13 curs cu frecvență și fără 
frecvență) lector univ. Valentin 
Fărcășanu (Cluj).

Regiunea
București

Șc. medie Alexandria (comisia 
nr. 1 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof, univ Dan Giuș- 
că (București).

Șc. medie nr. 1 Călărași (co
misia nr. 2 cura cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Gheor
ghe Zapan (București).

Șc. medie nr. 2 Călărași (co
misia nr. 3 curs cu frecvență) 
conf. univ. Emanoil I.ucatu 
(București).

Șc. medie nr. 1 Giurgiu (comi
sia nr. 4 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Stela lo
nescu (București).

Șc. medie nr. 2 Giurgiu (comi
sia nr. 5 curs cu frecvență) prof 
univ. Ion Agirbiceanu (Bucu 
rești J.

Șc. medie Oltenița (comisia nr.
6 curs cu frecvență și fără frec
vență) prof. univ. Virgil Clau- 
dian (București).

Șc. medie Roșiorii de Vede (co 
misia nr. 7 curs ou frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. 
Gheorghe Bănățeanu (București,)!.

Șc. medie Slobozia (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ Florea Șer- 
bănescu (București).

Șc. medie nr. 1 Tr. Măgurele 
(comisia nr. 9 curs cu frecvență 
și fără frecvență) prof univ. Er
nest Topărăscu (București).

Șc. medie nr. 2 Tr. Măgurele 
(comisia nr. 10 curs cu frecven

ță) conf. univ. Mauriciu Badea 
(București).

Șc. medie Urziceni (comisia 
nr. 11 curs cu frecventă și fără 
frecvență Dau examen și elevii 
de la școala medie Fierbinți) lec
tor univ. Marcel Roșculeț (Bucu
rești).

Șc. medie Zimnicea (comisia 
nr. 12 curs cu frecventă și fără 
frecventă) conf. univ. Nicolae Ni- 
colescu (București).

Regiunea Cluj
Șc. medie maghiară Cluj (co

misia nr. 1 curs cu frecventă) 
prof. univ. Szabo Attila (Cluj).

Șc. medie nr. 2 Cluj (comisia 
nr. 2 curs cu frecventa) proi 
univ. Zoe Bugnariu (Cluj).

Șc. medie nr. 3 maghiară Cluj 
(comisia nr. 3 curs cu frecven
tă) conf. univ. Gheorghe Szabo 
(Cluj).

Șc. medie nr. 5 Cluj (comisia 
nr. 4 curs cu frecventă. Dau 
examen și elevii de la Școala me
die nr. 10 Cluj) prof univ. Va- 
leriu Luca (Cluj).

Șc. medie nr. 4 Cluj (comisia 
nr. 5 curs cu frecventă și fără 
frecventă dau examen și elevii de 
la școala medie nr. 6 curs cu frec
ventă) conf. univ Maria lonescu 
(Cluj).

Șc. medie nr. 7 maghiară Ciul 
(comisia nr. 6 curs cu frecventă 
și fără frecventă) conf. univ. 
Elisabeta Biedy (Cluj).

Șc. medie nr. 8 Cluj (comisia 
nr. 7 curs cu frecvență) eoni 
univ. Ion Armeana (Cluj).

Șc. medie nr. 9 Cluj (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență) conf 
univ. Victor Borcea (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Aiud (comisia 
nr. 9 curs cu frecvență) conf 
univ. Iosif Pervain (Cluj).

Șc. medie nr. 2 maghiară Aiud 
(comisia nr. 10 cura cu fereven- 
ță) leclor univ. luliu Papp (Cluj).

Șc. medie Bistrița secția romină 
(comisia nr. II curs cu frecven
ță) prof. univ. Gheorghe Cio
banii (Iași).

Șc. medie Baia de Arieș (comi
sia nr. 12 curs cu frecvență dau 
examen și elevii de la școala me. 
die Abrud) conf. univ. Romulus 
Tudoran (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Dej (comisia 
nr. 13 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Mircea Za- 
renghea (Cluj).

Șc. medie.nr. 2 Dej (comisia 
nr. 14 curs cu frecvență) lector 
univ. Profira Sandovici (Cluj).

Șc. medie nr. 3 maghiară De) 
(comisia nr. 15 curs cu frecvență 
dau examen și elevii de la școala 
medie Bistrița secția maghiara) 
conf. univ. Francisc Nagy (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Gherla, (comi
sia nr. 16 curs cu frecvență) conf. 
univ. Ștefan Pascu (Cluj).

Șc. medie nr. 2 Gherla (comi
sia nr. 17 curs cu frecvență) conf. 
univ. Georgeta Munteanu (Cluj).

Șc. medie Huedin (comisia 
nr. 18 curs cu frecvență) lector 
uhiv. Dumitru Palade (Cluj).

Șc. medie Luduș (comisia nr 19 
curs cu frecven(â) lector univ. 
Dumitru Pop (Cluj).

Șc. medie Năsăud (comisia 
nr. 20 curs cu frecvență) conf. 
univ. loan Pătruț (Cluj).

Șc. medie nr. 2 Năsaud (comi
sia nr 21 curs cu frecvență) conf 
univ. Anatol Chircev (Cluj)

Șc. medie Cimpla Turzii (co
misia nr. 22 curs cu frecvență dau 
examen și elevii de la școala me
die Ocna Mureșului) lector univ. 
Hariton Țintea (Cluj).

Șc medie nr. 1 Turda (comisia 
nr. 23 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof. univ. Mihai Van- 
ghelovici (Timișoara).

Șc. medie nr. 2 Turda (comisia 
nr. 24 cura cu frecvență) conf. 
univ. Livia Cuparenco (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Zalău (comisia 
nr. 25 curs cu frecvență) conf. 
univ. Ilie Racoveanu (Cluj).

Șc. medie maghiară Zalău (co
misia nr. 26 curs cu frecventă) 
prof. univ. Iosif Tulogdz (Cluj).

Regiunea 
Constanța

Șc. medie nr. 1 Constanța (c6- 
misia nr. 1 curs cu frecvență) 
prof univ. Alex Niculescu (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 2 Constanța (co
misia nr. 2 curs cu frecvență) 
prof. univ. D-tru Bircă Gălățea- 
nu (București).

Șc. medie nr. 3 Constanța (co
misia nr. 3 curs cu frecvență) 
prof. univ. Virginia Barbu (Bucu. 
rești).

Șc. medie serală (comisia nr. 
4 curs seral conf. univ. Vera 
Coiiu (București),

Șc. medie nr. 1 Constanța (co
misia nr. 5 curs fără frecvență 
pentru Întreaga regiune) conf 
univ Ion Berea (București).

Șc. medie nr. I Medgidia (co
misia nr. 6 curs cu frecvență. Dau 
examen și elevii de la școala 
medie Cernavodă) conf. univ 
Aurel Nicolau (București).

Șc. medie nr. 7 Fetești (comi
sia nr. 7 curs cu frecvență) conf. 
univ. Ioan Z. Barbu (București).

Șc. medie nr. I Tulcea (comi
sia nr. 8 curs cu frecvență Dau 
examen și elevii de la școala me 
die Babadag) conf. univ. Ion 
Steopoe (București)

Regiunea 
Craiova

Șc. medie Balș (comisia nr 1 
curs cu frecvență șl fără frecven 
ță) lector univ. M. Giurcăneani. 
(București).

Șc. medie Calafat (comisia nr 
2 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Nistor 
Santa (București).

Șc. medie nr. 1 Caracal (co
misia nr. 3 curs cu frecvență și 
fără frecvență) prof. univ. Moise 
Cuciuc (București).

Șc. medie nr. 2 Caracal (co
misia nr. 4 curs cu frecvență) 
conf univ. Marin Dumitrescu 
(București).

Șc. medie Corabia (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. loan Bar- 
bălat (București).

Șc. medie Plenița (comisia nr. 
6 curs cu frecvență și fără frec
vență) lector univ. Mihai Epurau 
(București).

Șc. medie nr. 1 Tg. Jiu (corni 
sia nr. 7 curs cu frecvență) prof 
univ. Mihai Zapan (București).

Șc. Medie nr. 1 Tg. Jiu (comi
sia nr 8 curs cu frecvență) conf 
univ. Aristide Halanay (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 2 Tg. Jiu (comi
sia nr 9 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. 
Adrian Gheorghiu (București).

Șc. medie nr. 3 Tg. Jiu (comi- 
sia nr. 10 Curs cu frecvență) 
lector univ. Liviu Onu (Timi
șoara).

Șc. medie nr. 1 Craiova (comi
sia nr. 11 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Ioan 
Popescu (București).

Șc. medie nr. 1 Craiova (comi
sia nr. 12 curs cu frecvență 
conf. univ. Ion Lungu (Craiova).

Șc. medie nr. 2 Craiova 
(comisia nr. 13 curs seral can
didați din Craiova, Tg. Jiu, Tr. 
Severin și Caracal) conf. univ. 
Viorica lonescu (București).

Șc. medie nr. 2 Craiova (co
misia nr. 14 curs cu frecvență) 
lector univ. Petre Boldesc» 
(Craiova).

Șc. medie nr. 3 Craiova (co
misia nr. 15 curs cu frecvență) 
conf. univ. Gheorghe Simionescu 
(București).

Șc. medie nr. 3 Craiova (co
misia nr. 16 curs cu frecvență) 
prof. univ. Rudolf Voinaroschi 
(București).

Șc. medie nr. 4 Craiova (co
misia nr. 17 curs cu frecvență) 
conf univ. Constantin Menciu 
(Craiova).

Șc. medie nr. 4 Craiova (co
misia nr 18 curs cu frecvență)
conf. univ. Florica Bărbulescu
(București).

Șc. medie nr. 1 Tr. Severin
(comisia nr. 19 curs cu frecven
ță) cont. univ. Stanică Trăi lese u 
(Timișoara).

Șc. medie nr. 2 Tr. Severin 
(comisia nr. 20 curs cu frecven
tă și fără frecvență) lector univ. 
Eugen Tudoran (Timișoara).

Șc. medie nr. 3 Tr. Severin 
(comisia nr. 21 curs cu frecven
ța) prof. univ. Ion Lăzârescu 
(București).

Șc. medie nr. 3 Tr. Severin 
(comisia nr. 22 curs cu frecven
tă) conf. univ. Marius Borneas 
(Timișoara.

Regiunea 
Galați

Șc. medie nr. 1 Galați (comi
sia nr. 1 curs cu frecvența) urof. 
univ Ion Hulubei (Galați).

Șc. medie nr. 2 Galați (comi
sia nr. 2 curs cu frecvență Dau 
examen și elevii de la Școala me
die Pechea) conf. univ. Radu 
Frangu (Galați).

Șc medie nr. 3 Galați (comi
sia nr. 3 curs cu frecvență și fără 
frecvență) con! univ. Dumitru 
Bogatu iGalați).

Șc. medie nr. I Brăila (comisia 
nr. 4 curs cu frecventa și fără 
frecvență) prof, univ Laurențiu 
Caton (Galați)

Șc medie nr. 2 Brăila (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență) conf. 
univ. Filimon Gidei (fași).

Șc. medie nr. 3 Brăila (comisia 
nr. 6 curs cu frecvență) conf. 
univ Gh. ion Popescu (Iași).

Șc. medie nr. 1 Tecuci (comisia 
nr. 7 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Mihai Bir
că (Galați).

Șc medie nr. 2 Tecuci (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență) eoni, 
univ. Froim Marcus (Galați).

Șc. medie nr. 1 Focșani (comi
sia nr 9 curs cu frecvență și 
fără frecvență, dau examen și e- 
levii de la Școala medie Vidra) 
conf. univ. Alexandru Popovici 
(Galați).

Șc. medie nr 2 Focșani (comi
sia nr. 10 curs cu frecvență. Dau 
examen și elevii de la Școala 
medie Odobești) conf univ. Vic
tor Sficlea (lași).

Șc. medie Mărășești (comisia 
nr. 11 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și elevii 
de la Școala medie Panciu) conf. 
univ Constantin Martiniuc (Iași)

Șc. medie lanca (comisia nr. 12 
curs cu frecvență și fără frecven
ță). Dau examen și elevii de la 
Școala medie Viziru) lector tm:v. 
ieodor Dumitrescu (Galați).

Șc. medie serală Galați (co
misia nr. 13 curs. Dau exa
men și elevii de la Școlile se
rale Brăila, Focșani, Te
cuci) lector univ. Șt. Ion Popes
cu (Galați).

Regiunea 
Hunedoara

Șc. medie nr. 1 Alba lulia 
(comisia nr. 1 curs cu frecven
tă) prof. univ. Gheorghe Silaș 
(Timișoara).

Șc. medie nr. 2 Alba lulls 
(comisia nr. 2 curs cu frecventă 
și fără frecven(â) prof. univ. 
Cornel Badea (Cluj),

Șc. medie Teiuș (comisia nr. 
* curs cu frecvență) lector univ. 
Dumitru Roșea (Cluj).

Șc. medie Brad (comisia nr. 4 
curs cu frecvență și fără frecven- 
ță) prof. univ. Eugen Dobrescu 
(Petroșani).

Șc. medie Simeria (comisia nr.
5 curs cu frecvență) lector univ. 
ion Sălăgeanu (Petroșani).

Șc. medie Orăștie (comisia nr.
6 curs Cu frecvență și fără 
frecvență) prof. univ. Traian 
Gîrda (Timișoara).

Șc. medie nr. 1 Petroșani (co
misia nr. 7 curs cu frecvență și 
fără frecvență dau examen și 
elevii de la Școala medie Petrila- 
Lonea) conf. univ. Ion Ciobanu 
(Cluj);

Șc. medie Lupeni (comisia nr.
8 curs fără frecvență) conf. univ. 
Octavian Vasilovschi (Cluj).

Șc. medie Sebeș (comisia nr.
9 curs cu frecvență) lector univ. 
Emil Samberger (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Deva (comisia 
nr. 10 curs cu frecvență) conf. 
univ. Teodor Onișor (Cluj).

Șc. medie nr. 2 Deva (comi
sia nr. 11 curs cu frecvență și 
fără frecvență) lector univ Sam
son Veza (Cluj).

Șc. medie maghiară nr. 3 Deva 
(comisia nr. 12 cu frecvență. Dau 
examen și elevii de la Școala 
medie nr. 2 maghiară Petroșani) 
conf. univ. Andrei Incze (Cluj).

Șc. medie Hunedoara (comi
sia nr. 13 cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Răzvan 
Givulescu (Cluj).

Regiunea Iași
Șc. medie nr. 1 lași (comisia 

nr. 1 curs cu frecvență și curs 
fără frecvență. Dau examen și e- 
levii de la Școala medie Hirlău) 
prof. univ. Alexandru Chelărescu 
(Iași)

Șc. medie nr. 2 lași (comisia 
nr. 2 curs cu frecventă și curs 
fără frecvență I prof univ. A- 
lexandru Dima (Iași).

Șc. medie nr. 3 lași (comisia 
nr. 3 curs cu irecvență. Dau exa 
men și elevii de la școala medie 
nr. 4 iași) prof. univ. Gheorghe 
Gheorghiev (Iași).

Șc. medie nr. 3 lași (comisia 
nr. 4 curs cu frecvență și cur» 
fără frecvență) prof univ. Mar
gareta Poni (Iași).

Șc. medie nr 6 lași (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență) prof, 
univ. Ștefan Birsanescu (Iași).

Șc. medie nr. 2 Huși (comisia 
nr 6 curs cu frecvență. Dau exa
men și elevii de la școala medie 
nr. 1 Huși curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. loan 
Golovcenco (Iași).

Șc. medie nr I Vaslui (comisia 
nr. 7 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof univ. Mihai Con- 
stantinescu (Iași).

Șc. medie nr. 2 Vaslui (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență) prof, 
univ. Simion Savencu (Iași).

Șc. medie ar. 1 Birlad (comisia 
nr. 9 curs cu frecvență și curs 
fără frecvență) prof univ. Tudor 
Saveanu (lași).

Șc. medie nr. 2 Birlad (comisia 
nr. 10 curs cu frecvență) conf. 
univ. Gheorghe Agavriloaie 
(Iași).

Șc. medie nr. 1 Pașcani (comi
sia nr. 11 curs cu frecvență) 
conf. univ. Alexandru Obreja 
(Iași).

Șc. medie nr. 4 secția serală 
Iași (corn sia nr 12 curs 
seral) conf. univ. Octavian 
Munteanu (Iași).

R egiuoea 
Oradea

Șc. medie nr. 1 Beiuș (comisia 
nr. 1 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Lascu 
Bal (Clujl.

Șc. medie nr. 2 Beiuș (comisia 
nr 2 curs cu frecvență) lector 
univ. Emil Chifu (Cluj).

Șc. medie Ineu (comisia nr. 3 
curs cu frecvență și fără 
frecvență) lector univ. Ion Pirvu 
(Cluj).

Șc. medie maghiară Săcuieni 
(comisia nr 4 curs cu frecvență) 
lector univ. Herman Fuks (Cluj).

Șc medie nr. I Oradea (comi
sia nr. 5 curs cu frecvență. Dau 
examen și elevii de la școala me
die din Vadul Crișului) prof, 
univ. Eugen Pora (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Oradea (comi
sia nr. 6 curs cu frecvență) conf. 
univ Corneliu Dogan (Cluj).

Șc. medie nr. 2 Oradea (comi
sia nr. 7 curs cu frecvență) conf. 
univ. Alexandru Savu (Cluj).

Șc. medie nr. 2 Oradea (comi
sia nr. 8 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. 
Victoria Medeanu (Cluj).

Șc. medie nr. 3 maghiară Ora
dea (comisia nr. 9 curs cu frec
vență) prof. univ. Beniamin Zorgo 
(Cluj).

Șc. medie nr. 4 Oradea (comi
sia nr. 10 curs cu frecvență și 
fără frecvență) prof. univ. 
Ileana Soos (Cluj).

Șc. medie nr. 4 maghiară Ora
dea secția clasică (comisia nr. 11 
curs cu frecvență) conf. univ. 
Andrei Boilor (Cluj).

Șc. medie nr. 5 Oradea (comi
sia nr. 12 curs cu frecvență) 
conf. univ. Gh. Chiș (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Oradea secția 
serală (comisia nr. 13 curs 
seral) conf. univ. Andrei Danc- 
suly (Cluj).

Regiunea
Pitești

Șc. medie Curtea de Argeș (co
misia nr. 1 curs cu frecvență) 
prof. univ. Traian Gheorghiu 
(București).

Șc. medie Drăgănești (comisia 
nr. 2 curs cu frecvență) lecto 
univ. Ion Elianu (București).

Șc. medie Drăgășani (comisL 
nr. 3 curs cu frecvență) conf 
univ. Ion Oană (București).

Șc. medie Găești (comisia ni 
4 curs cu frecvență) lector uni\ 
Constantin Arginteanu (Bucu 
rești).

Șc. medie nr. 1 Clmpulung (co 
misia nr. 5 curs cu frecvență) 
lector univ. Valentin Lipatt 
(București).

țc. medie ml 1 Clmpulung 

(comisia nr. 6 curs cu frecvență) 
conf. univ. Haralambie lonescu 
(București).

Șc. medie nr. 2 Cîmpuhtng 
(comisia nr. 7 curs cu frecvență) 
lector univ Aron Patrie (Bucu 
reșți).

Șc. medie nr. 1 Pitești (comi
sia nr. 8 curs cu frecvență) prof 
univ. Mihail Botez (București).

Șc. medie nr. 1 Pitești (comisia 
nr. 9 curs cu frecvență și fără 
frecvență) lector univ. Pamfil 
Georgian (București).

Șc. medie nr. 2 Pitești (comi
sia nr. 10 curs cu frecvență prof 
univ. Jaques Byck (București)

Șc. medie nr. 2 Pitești (corni 
sia nr. 11 curs cu frecvență)conf 
univ. Dumitru Ștefănescu (Bucu
rești)

Șc. medie nr. 3 Pitești (comi
sia nr. 12 curs cu frecventă) 
conf. univ. Nicolae Djamo (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 3 Pitești (comi
sia nr. 13 curs cu frecvență) 
conf. univ. Adolf Satchin (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 1 Rm. Vîlcea (co
misia nr. 14 curs cu frecvența. 
Dau examen și elevii de la Școa 
la medie Horezu) conf. univ. Du
mitru Almaș (București).

Șc. medie nr. 1 Rm. Vîlcea (co
misia nr. 15 curs cu frecventă) 
conf. univ. Mircea Herovanu 
(București).

Șc. medie nr. 2 Rm. Vilcea (co 
misia nr. 16 curs cu frecvență) 
prof. univ. Ion Constantin (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 2 Rm. Vilcea (co
misia nr. 17 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Da
mian Bogdan (București).

Șc. medie nr. 1 Slatina (comi
sia nr. 18 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf univ. 
Schachter Ostes (București).

Șc. medie nr. 2 Slatina (comi
sia nr. 19 curs cu frecvență) lec
tor univ. Elena Cristofor (Bucu
rești).

Regiunea 
Ploești

Șc. medie nr. 1 Buzău (comi
sia nr. 1 curs cu frecvență) prof, 
univ. Aurel lanu (București).

Șc. medie nr. 2 Buzău (comisia 
nr. 2 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Ioan Sircu 
(Iași).

Șc. medie nr. 3 Buzău (comisia 
nr. 3 curs cu frecvență) conf. 
univ. Marcu Boț (Iași).

Șc. medie Pătirlagele (comisia 
nr. 4 curs cu frecvență și fără 
frecvență) lector univ. Anton 
Vraciu (lași).

Șc. medie nr. 1 Rm. Sărat (co
misia nr. 5 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Sil
vestru Găină (lași).

Șc. medie nr. 2 Rm. Sărat (co
misia nr. 6 curs cu frecvență) 
conf. univ. Constantin Dobrescu 
(Iași).

Șc. medie nr. 1 Cîmpina (comi
sia nr. 7 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Petre Co
teț (București).

Șc. medie nr. 2 Cimpina (comi
sia nr. 8 curs cu frecvență. Dau 
examen și elevii dc la școala me
die Breaza și Sinaia, curs cu 
frecvență și iară frecvență) lec
tor univ. Ohanes Belighean 
(București).

Șc medie Pucioasa (comisia 
nr. 9 curs cu frecvență) conf. 
univ. Ion Miu (București).

Șc. medie nr. 1 Tîrgoviște (co
misia nr. 10 curs cu frecvență) 
conf. univ. Petre Mirescu (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 2 Tîrgoviște (co
misia nr. 11 curs cu frecvență) 
conf. univ. Buzău Gh. Georgescu 
(București).

Șc. medie nr. 3 Tîrgoviște (co
misia nr. 12 curs Cu frecvență) 
conf. univ. Mauriciu Kandel 
(București).

Șc. medie nr. 3 Tîrgoviște (co
misia nr. 13 curs cu frecvență și 
fără frecvență) prof. univ. Ale. 
xandru Stoenescu (București).

Șc medie nr. 1 Ploești (comisia 
nr. 11 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof. univ. Alexandru 
Ghica (București).

Șc. medie nr. 2 Ploești (comi
sia nr. 15 curs cu frecvență. Dau 
examen și elevii de la școala me
die Urlați curs cu frecvență și 
fără frecvență) prof. univ. Dumi
tru Tudor (București).

Șc. medie nr. 2 Ploești (comisia 
nr. 16 curs cu frecvență) conf. 
univ. Adriana Murgoci (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 3 Ploești (comi
sia nr. 17 curs cu frecvență) 
conf. univ. Tulcea C. lonescu 
(București).

Șc. medie nr. 3 Ploești (comi
sia nr. 18 curs cu frecvență) conf. 
univ. Valeria Costăchel (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 4 Ploești (comi
sia nr. 19 curs cu frecvență. Dau 
examen și elevii de Ia școala me
die Slănic) lector univ. Nicolae 
Manolescu (București).

Șc. medie Ploești '
Șc. medie Ploești (comisia nr. 

20 curs seral) prof univ. Radu 
Bădescu (Buucrești).

Regiunea 
Stalin

Șc. medie nr. 1 Făgăraș (co
misia nr. I curs cu frecvență și 
fără frecvență) lector univ. Ilie 
Hașeganu (Orașul Stalin).

Șc. medie nr. 2 Făgăraș (co
misia nr. 2 curs cu frecvență)'. 
Dau examen și elevii de la școala 
nedie orașul Victoria) lector 
iniv Vasile Părpală (Or. Stalin).

Șc. medie nr. 1 Săliște (co 
misia nr. 3 curs cu frecvență și 
iră frecvență) conf univ. Ion 
lamian (Or Stalin).

Șc. medie nr. 1 Sighișoara (co 
nisia nr. 4 curs cu frecvență 
Iau examen și elevii de la școa

la medie Rupea, curs cu frecven
ță și fără frecvență) conf. univ. 
Mircea Naumescu (Or. Stalin).

Șc. medie nr. 2 Sighișoara (co
misia nr. 5, curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Ale
xandru Popa (Iași)

Șc. medie germană nr. 3 Sighi
șoara (comisia nr. 6 curs cu frec- 
vență. Dau examen și elevii de 
la școala medie Bistrița regiunea 
Cluj — secția germană) lector 
univ. Iosif Philips (Timișoara).

Șc. medie nr. 1 Blaj (comisia 
nr. 7 curs cu frecvență) prof 
univ. Mihai Răvăruț (lași).

Șc. medie nr. 1 Blaj (comisia 
nr. 8 curs cu frecvență) lector 
Unix, loan Grindei (Iași).

Șc. medie Tîrnăveni (comis.a 
nr. 9 curs cu frecvență și iară 
frecvență) lector univ. Aurel Dră- 
gulănescu (Or. Stalin)

Șc. medie nr 1 Mediaș (corni 
sia nr. 10 curs cu frecvență. Dau 
examen șl elevii de la școala me
die nr. 1 Agnita, curs cu frecven
tă și fără frecvență) conf. univ 
Radu Ralea (lași).

Șc. medie germană nr. 2 Me
diaș (comisia nr. 11 curs cu frec
vență. Dau examen și elevii de 
la școala medie nr- 2 limba ger
mană Agnita) lector univ Sevila 
Tomoșoi (București).

Șc. medie nr. 1 Sibiu (comisia 
nr. 12 curs cu frecvență) conf. 
univ. Mircea Tîrnoveanu (Timi
șoara).

Șc medie nr. 1 Sibiu (comisia 
nr. 13 curs cu frecvență și curs 
fără frecvență) conf. univ. Ion 
Moisil (Galați).

Șc. medie germană nr. 2 Sibiu 
(comisia nr. 14 curs cu frecvență) 
conf univ. Eugen Kimmel (Timi
șoara).

Șc. medie nr. 3 Sibiu (comisia 
nr. 15 curs cu frecvență) conf. 
univ. Nicolae Ghircoiașu (Cluj).

Șc. medie nr. 3 Sibiu (comisia 
nr. 16 curs cu frecvență) prof, 
univ. luliu Moraru (Or. Stalin).

Șc. medie germană nr. 4 Sibiu 
(comisia nr. 17 curs cu frecvență. 
Dau examen și elevii de la școala 
medie Sebeș, regiunea Hunedoara, 
secția germană) prof. univ. losif 
Dick (Timișoara).

Șc. medie nr. 1 Orașul Stalin 
(comisia nr. 18 curs cu frecvență) 
prof. univ. Ștefan Sisek (Orașul 
Stalin).

Șc. medie nr. 1 Orașul Stalin 
(comisia nr. 19 curs cu frecvență) 
prof. univ. Eugen Stihi (Orașul 
Stalin).

Șc. medie germană Orașul 
Stalin (comisia nr. 20 curs cu 
frecvență și fără frecventă) conf. 
univ. Kurt Horedt (Cluj).

Șc, medie nr. 3 Orașul Stalin 
(comisia nr. 21 curs cu frecvență) 
prof. univ. Eugen Papafil (Iași).

Șc. medie maghiară nr. 4 Ora
șul Stalin (comisia nr. 22 curs cu 
frecvență și fără frecvență. Dau 
examen și elevii de la școala me
die nr. 3 Sibiu, secția maghiară) 
prof. univ. Adalbert Csăkăny 
(Cluj).

Șc. medie serală Orașul stalin 
(comisia nr. 23 curs erai. Dau 
examen și elevii de la școala 
serală Sibiu) conferențiar univ. 
Victor Nadolschi (Iași).

Șc. medie nr. 5 Orașul Stalin 
(comisia nr. 24 curs cu frecvență) 
prof. univ. Mircea lonescu (Bucu
rești).

Șc. medie nr. 5 Orașul Stalin 
(comisia nr. 25 curs cu frecvență 
și curs fără frecvență) lector univ. 
Ștefan Vancea (Iași).

Regiunea 
Suceava

Șc. medie nr. 1 Botoșani (co
misia nr. 1 curs cu frecvență și 
fără frecvență) prof. univ. Nico
lae Macarovici (Iași).

Șc. medie nr. 2 Botoșani (co
misia nr. 2 curs cu frecvență) 
conf. univ. Ștefania Ruscior 
(Iași).

Șc. medie nr. 1 Dorohoi (comi
sia nr. 3 curs cu frecvență și fără 
frecvență. Dau examen și elevii 
de la școala medie Trușeșt; curs 
cu frecvență și fără frecvență) 
conf. univ Nicolae Negoescu 
(Iași).

Șc. medie nr. 2 Dorohoi (co
misia nr. 4 curs cu frecvență) 
conf. univ. Irina Mihul (Iași).

Șc. medie Cimpulung (comisia 
nr. 5 curs cu frecvență și fără 
frecvență Dau examen și elevii 
de la școala medie Vatra Dornei 
curs cu frecvență și fără frecven
ță) prof. univ. Alexandru Ciimes- 
cu (Iași).

Șc. medie nr. I Fălticeni (co
misia nr. 6 curs cu frecvență și 
fără frecvență) conf. univ. Con
stantin Braniște (Iași).

Șc. medie nr. 2 Fălticeni (co
misia nr. 7 curs cu frecvență) 
con. univ. Elena Jeanrenaud 
(Iași)

Șc. medie nr. I Rădăuți (comi
sia nr. 8 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof. univ. Nicolae Ca- 
linicenco (Iași).

Șc. medie nr. 2 Rădăuți (comi
sia nr. 9 curs cu frecvență) conf. 
univ. Ilie Grămadă (Iași).

Șc. medie ucraineană Șiret (co
misia nr. 10 curs cu frecventă 
Dau examen și elevii de la școa
la medie Suceava — secția u 
craineană) lector univ. Magdale
na Lazio (București).

Șc. medie nr. 1 Suceava (co 
misia nr. 11 curs cu frecvență și 
fără frecvență) prof univ. Dumi
tru Mengeron (Iași),

Șc. medie nr. 2 Suceava (co
misia nr. 12 curs cu frecvență) 
conf univ. Tudora Luchian (lași)

Regiunea 
Timișoara

Șc. medie nr. 1 Arad (comisia 
nr. 1 curs cu frecvență. Dau exa
men și elevii de la școala me<lie 
nr. 5 Arad) prof. univ. Constantin 
Sălceanu (Timișoara).

Șc. medie nr. 1 Arad (comisia 
nr. 2 curs cu frecvență și fără 
frecvență) prof. univ. losif Reichel 
(Timișoara).

Șc. medie nr. 2 Arad (comisia 
nr. 3 curs cu frecvență) prof. univ. 
Ion Bîtei (Timișoara).

Șc. medie nr. 1 Caransebeș (co
misia nr. 4 curs cu frecvență șl 
fără frecvență. Dau examen și e- 
levii de la școala medie nr. 2 Ca
ransebeș și Oțelul Roșu) conf. 
univ. Filofteia Dobrescu (Timi
șoara ).

Șc. medie nr. 1 Timișoara (co
misia nr. 5 curs cu frecvență) 
prof. univ. Coriolan Drăgulescu 
(Timișoara).

Șc. medie nr. 1 Timișoara (co 
misia nr. 6 curs cu frecvență) 
prof. univ. Em. Arghiriade (Timi
șoara).

Șc. medie nr. 3 Timișoara (co
misia nr. 7 curs cu frecvență) 
prof. univ. Ion Curea (Timișoara).

Șc. medie nr. 5 Timișoara (co 
misia nr. 8 curs ou frecvență și 
curs fără frecvență) prof. univ. 
Victor Lațiu (Timișoara).

Șc. medie nr. 7 Timișoara (co- 
rpisia nr. 9 curs cu frecvență) 
prof. univ. Nicolae Mihăileanu 
(Timișoara).

Șc. medie nr. 7 Timișoara (co
misia nr. 10 curs cu frecvență) 
prof. univ. Alex. Cișman (Timi
șoara).

Șc. medie Lipova (comisia nr. 
11 curs cu frecvență) lector univ 
Alfred Gaier (Timișoara)).

Șc. medie nr. 1 Lugoj (comisia 
nr 12 curs cu frecvență și fără 
frecvență) conf. univ. Nicolae A- 
postolescu (Timișoara).

Șc. medie nr. 2 Lugoj (comisia 
nr. 13 curs cu frecvență. Dau exa
men și elevii de la școala medie 
Făget) prof, univ Octavian Gheor
ghiu (Timișoara).

Șc. medie Orșova (comisia nr.
14 curs cu frecvență) lector univ. 
Constantin Popa (Timișoara).

Șc. medie Oravița (comisia nr.
15 curs cu frecvență și fără frec
vență. Dau examen și elevii de la 
școala media Anine) conf. univ. 
Vasile Mioc (Timișoara).

Șc. medie Reșița (comisia nr.
16 curs cu frecvență și fără frec
vență). Dau examen și elevii de 
la școala medie Bocșa Vasioviei 
curs cu frecvență și fără frecven
ță) conf. univ. Ursu Dancea (Ti
mișoara).

Șc. medie nr. 2 germană Ti
mișoara (comisia nr. 17 curs cu 
frecvență și fără frecvență. Dau 
examen și elevii de la Școala me
die nr. 4 limba germană Lugoj) 
conf. univ. Petru Lamot (Timi
șoara).

Șc. medie nr. 6 germană Arad 
(comisia nr. 18 curs cu frecvență. 
Dau examen,,.și elevii de la școala 
medie Lipova, secția germană) 
lector univ. Ștefan Binder (Timi
șoara).

Șc. medie nr. 4 maghiară Timi
șoara (comisia nr. 19 curs cu frec
vență. Dau.examen și elevii de la 
școala medie nr. 3 maghiară Lu
goj) conf. univ. Gheza Biedy 
(Cluj).

Șc. medie nr. 3 maghiară Arad 
(comisia nr. 20 curs cu frecvență 
și fără frecvență) lector univ. 
Iosif Kovacs (Cluj).

Șc. medie nr. 4 maghiară Arad 
(■comisia nr. 21 curs cu frecvență) 
lector univ. Sigismund Adam 
(Cluj).

Șc. medie nr. 8 sîrbă Timișoara 
(comisia nr 22 curs cu frecvență 
și fără frecvență) prof. univ. Bo
rislav Popovici (Timișoara).

Șc. medie slovacă Nădlac (co
misia nr. 23 curs cu frecvență) 
lector univ Pândele Olteanu (Bu
curești).

Școala medie serală Timi
șoara (comisia nr. 24 curs cu frec
vență. Dau examen și elevii de la 
școala medie serală Lugoj) 
prof. univ.Ion Nanu (Timișoara).

Regiunea 
Autonomă 
Maghiară

Șc. medie nr. 1 Tg. Mureș (co
misia nr. 1 curs cu frecventă și 
fără frecven(ă) prof. univ. Mir
cea Dragan (Cluj}.

Șc. medie nr. 2 „ Bolyai Far- 
kaș“ maghiară Tg Mureș (comi
sia nr. 2 curs cu frecvență) prof, 
univ. Edgar Balogh (Cluj).

Șc. medie nr. 2 „Bolyai Far- 
kaș“ maghiară Tg. Mureș (comi
sia nr. 3 curs cu frecventă și 
fără frecvență) prof. univ. Adal
bert Cselenyi (Cluj).

Șc. medie nr. 3. Tg. Mureș (co
misia nr. 4 curs cu frecventă) 
conf. univ. Teodor Naum (Cluj)

Șc. medie nr. 4 maghiară Tg. 
Mureș (comisia nr. 5 curs cu 
frecven(ă) prof. univ. Zoltan 
Torok (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Reghin (comi- 
sia_ nr. 6 curs cu frecvență și 
fără frecven(ă) conf. univ. Arse
ne Oprea (Iași).

Șc. medie nr. 2 maghiară Re
ghin (comisia nr. 7 curs cu frec
ventă și fără frecvență) conf. 
univ. Ernest Kiss (Cluj).

Șc. medie maghiară Gheorghi- 
eni (comisia nr. 8 curs cu frec
vență și fără frecvență) lector 
univ. Janos Jozsa (Cluj).

Șc medie maghiară Miercurea 
Ciuc (comisia nr. 9 curs cu frec
vență și fără frecvență) conf. 
univ. Zoltan Kovacs (Cluj).

Șc. medie nr. 1 maghiară Sf. 
Gheorghe (comisia nr. 10 curs cu 
frecvență și fără frecvență) conf. 
univ. losif Szigeii (Cluj).

Șc. medie nr. 1 Sf. Gheorghe 
secția romină (comisia nr. 11 
curs cu frecvență și fără frecven
tă. Dau examen și elevii de Ia 
școala medie Gheorghieni secția 
romină) lector univ. Constantin 
Ciopraga (Iași).

Șc. medie nr. 2 maghiară Sf. 
Gheorghe (comisia nr. 12 curs cu 
frecvență și fără frecvență) conf. 
univ Ion Balazs (Cluj).

Șc. medie maghiară Baraolt 
(comisia nr. 13 curs cu frecven
ță) lector univ. Arpad Antal 
(Cluj).

Șc medie maghiară Tg. Săcu 
esc (comisia nr. 14 curs cu frec
vență) prof. univ. Sandor De- 
breezy (Cluj).

Șc. medie maghiară Crlsturul 
Secuiesc (comisia nr. 15 curs cu 

frecvență) prof. univ. Vilheln 
Cseke (Cluj).

Șc. medie maghiară Odorhe 
(comisia nr. 16 curs cu frecven
ță) conf. Laszlo Balog (Tg. Mu 
reș).

Orașul București
Șc. medie nr. 1 Bălcescu (co. 

misia nr. 1 cu frecvență) prof 
univ. Emil Condurache (Bucu 
rești).

Șc. medie nr 1 N. Bălcesct 
(comisia nr. 2 curs cu frecvență; 
prof univ. Gabriel Sudan (Bucu 
rești).

Șc. medie nr. 2 (comisia nr. 1 
curs cu frecvență. Dau examei 
și elevii de la Școala medie Bo 
lintin) prof. univ. Oscar Kreind 
Ier (București).

Șc. medie nr. 3 (comisia nr. ‘ 
curs cu frecvență și fără Trec 
vență) lector univ Sofia Fier 
(București).

Șc. medie nr. 4 (comisia nr. ! 
curs cu frecvență) asistent univ 
Mihail Ghermănescu (Bucufești)

Șc. medie nr. 4 (comisia nr. I 
curs cu frecvență) prof. univ. toi 
Niculae (București).

Șc. medie nr. 6 „V. Roaită'
(comisia nr. 7 curs cu frecvență; 
conf univ. Ion Sabac(București)

Șc. medie nr. 7 „I. L. Cara 
giale" (comisia nr. 8 curs ci 
frecvență) prof. univ. Radu Ți 
țeica (București).

Șc. medie nr. 7 „I. L. Cara 
giale" (comisia nr. 9 curs ci 
frecvență șj fără frecvență) prof 
univ. Emil Virtosu (București).

Șc. medie nr. 9 maghiară (co 
misia nr 10 curs cu frecvență; 
conf. univ. Emeric Toth (Bucu 
rești).

Șc. medie nr. 10 „Zoia Kosmo 
demianskaia" (comisia nr. 11 cur; 
cu frecvență) prof. univ. Aure 
Potop (București).

Șc. medie nr. 10 „Zoia Kosmo 
demianskaia" (comisia nr. 12 cur; 
cu frecvență) prof. univ. A. Sa 
cerdoțeanu (București).

Șc. medie nr. 11 „Cantemir' 
(comisia nr. 13 curs cu frecvenț: 
și fără frecvență) prof, univ 
Oiga Săvulescu (București).

Șc. medie nr. 12 (comisia nr
14 curs cu frecvență și fără frec 
vență) prof univ. Nicolae Con 
deiescu (București).

Șc. medie nr. 13 (comisia nr
15 curs cu frecvență) conf. univ 
Mihai lancu (București.

Șc. medie nr. 13 (comisia nr
16 curs cu frecvență și fără frec 
vență) prof. univ. Gheorghe Ata 
nasiu (București).

Șc. medie nr. 14 greacă (corni 
sia nr. 17 curs cu frecvență) 
prof. univ. Dionisie Pipide' țBu 
curești).

Șc. medie nr. 15 (comisia nr
18 curs cu Irecvență) prof, univ 
Constantin Creanga (București)

Șc. medie nr. 15 (comisia nr
19 curs cu frecvență) conf. univ 
Ana Păuca (București).

Șc. medie nr. 16 (comisia nr
20 curs cu frecvență și fără frec 
xență) eoni univ. Anghel Mano 
lache (București).

Șc, medie nr. 17 „M. Basarab* 
(comisia nr 21 curs cu frecven 
ță) conf. univ. Cezar Coșniți 
(București). •'/

Șc. medie nr. 17 „M. Basarab' 
(comisia nr. 22 cu frecvență ș 
fără frecvență) conf. univ. Gri 
gore Popa (București).

Șc. medie nr 19 „M. Eminescu' 
(comisia nr. 23, curs cu frecven 
ță) prof. univ. Mihail Berzi 
(București).

Șc. medie nr. 19 „M. Eminescu' 
(comisia nr. 24 curs cu frecyen 
ță și fără frecvență) prof, univ 
Miltiade Filipescu (București).

Șc. medie nr. 20 „Gh. Șincai1 
(comisia nr. 25 curs cu frec 
vență) prof. univ. Mihail Neculci 
(București).

Șc. medie nr 20 „Gh. Șincai' 
(comisia nr. 26 curs cu frecven 
ță și fără frecvență) conf. univ 
Vlad Bănățeanu (București).

Șc. medie nr. 22 ,,Gh. l.azăr* 
(comisia nr. 27 curs cu frecven 
ță) prof univ. Dumitru Macrea 
(București).

Șc. medie nr. 22 „Gh. Lazăr' 
(comisia nr. 28 curs cu frecven 
ță) prof. univ. Constantin Drîmb; 
(București).

Șc. medie nr. 22 ,,Gh. Lazăr1 
(comisia nr 29 curs cu frecvenți 

și fără frecvență. Dau examen ș: 
elevii de la școala medie nr. 1‘. 
curs fără frecvență) conf. univ 
Constantin Herbst (București).

Șc. medie nr. 23 (comisia nr
30 curs cu frecvență și fără frec 
vență) prof, univ Alexandru Ste
opoe (București).

Șc. medie nr. 24 (comisia nr
31 curs cu frecvență secția cla
sică) lector univ Toma Vasilesci 
(București).

Șc. medie nr. 25 (comisia nr
32 curs cu frecvență): conf. univ. 
Margareta Giurgea (București)'

Șc. medie nr. 26 (comisia nr
33 curs cu frecvență) conf. univ 
Virgil Bogdănescu (București).

Șc. medie nr. 26 (comisia nr
34 curs cu frecvență și fără frec
vență) lector univ. Ion Brăesci 
(București).

Șc. medie nr. 27 (comisia nr
35 curs cu frecvență și fără frec 
vență)! conf. univ. Adolf Polin 
gher (București).

Șc. medie nr. 28 (comisia nr.
36 curs cu frecvență) prof, univ 
Maria Sîrbu (București)

Școala medie serală nr. II 
(comisia nr 37 curs seral 
Dau examen și elevii de la șco
lile serale nr. 13, 15 și 17)
prof. univ. Aurel Pîrvu (Bucu
rești).

Școala medie serală nr. 11 
(comisia nr. 38 curs seral 
Dau examen și elevi de la școaia 
medie serală nr. 14 și școala me
die serală din orașul Călărași) 
prof univ. losif Auslănder (Bu
curești).

Șc. medie nr. 12 (comisia nr 
39 curs seral pentru absolvenții 
din anii anteriori de la toate șco
lile și secțiile serale). conf. univ. 
Ion Gheorghiu (București).



Sa discutăm despre: Tinerețe educație

CERTĂREAȚĂ
răspunderi

Tn încăperea cu proporții de 
hangar și înălțimi de catedrală 
siluetele svelte ale fetelor aduc 
o notă gingdșă. Atelierul de le- 
gătorie al „Casei Scinteii* are 
liniile drepte ale uzinelor moder
ne. Capetele legate cu basmale 
de felurite culori se ivesc prin
tre stive de cărți, discuțiile — 
chiar prietenești — se poartă din 
cauza spațiilor și a uruitului a- 
mețitor al mașinilor, la un ton 
ridicat. De greșit fundamental 
însă riu poți să greșești: în col
țul acela, cineva se ceartă. E o 
ceartă' urltă, cu vorbe grele, jig
nitoare. Cum se poate asta — 
tocmai aici, unde lucrează numai 
fete și te-ai aștepta ca lucrurile 
să se rezolve armonios, cald, dis
cret ?

Certăreață e o fată înăltuță, cu 
un re măre abil păr blond, buclai 
și doi ochi ageri. Drăguță și cu 
oarecari studii — aproape 9 cla
se medii. De pe buzele frumos ar
cuite care ar trebui să vorbească 
blind, politicos, cuvintele se re
varsă ca un torent în care se a- 
mestecă draci, insulte și înjură
turi. Ana Epure are doar 19 ani 

Și are un vocabular de circiumă 
de mahala. Ca atare, n-are în 
secție nici o prietenă și nu se 
bucură de nici un respect. încerc 
s-o cunosc prin intermediul co
lectivului de muncă, al tovarășelor 
Ungă care-și petrece jumătate din 
zi — jumătate din viață: mem
brele brigăzii de control de la le- 
gătorie broșat. încep cu tovarășa 
Maria Matei, mezina. E cea mai 
tinără, are abia 17 ani. Diferența 
de vîrstă între ele e atît de mică, 
s-ar putea să fie bune prietene. 
Maria Matei are însă o asprime 
liniștită, de om fără ezitări:

— în brigada noastră ne în
țelegem bine, numai cu ea nu se 
poate înțelege nimeni. E certă
reață, rea, neascultătoare. Am 
auzit de la ea atitea vorbe urîte 
cum n-am auzit de cînd exist, 
de altfel, noi am cerul cu toate
le transferul ei din brigadă.

îndrăznesc cu greu, intimidată 
de tonul ferm al acestei fetițe 
care numai peste două luni va fi 
mamă:

— Oare nu puteți s-o ajutați 
să se îndrepte?

— Nu. Are un anturaj rău, de 
derbedei, din afară. N-avem ne
voie de ea așa cum e.

(Sînt de acord, Maria, n-avefl 
nevoie de ea, f așa cum e. Oare 
nu e însă prea- dură și în acetașl 
timp pre'a-comodă-soluția de a 
scăpa pu f și simplu de un om care 
nu e încă așa cum trebuie să 
fie?)

La problema anturajului prost 
ales al Anei Epure se oprește și 
Ana Maria Popescu. Mai matură. 
Ana Maria vede mai departe: 

| — Aici, între noi, n-are prie
tene. Noi sîntem împreună 8 ore 
și atît... Organizația? Ne chea
mă la muncă voluntară, ne mo-

a-

bilizează la ședințe... Eu nu știu 
ce face ea în restul timpului. Sînt 
unii care spun că are prieteni de 
la care n-are ce învăța bun, că 
merge cu ei la tot soiul de baluri. 
Eu nu știu care e adevărul.

(Te cred, Ana Maria, tu nu 
știi care e adevărul. Dar n-ar fi 
fost bine să-l știi, n-ar fi fost 
bine pentru fata aceasta să aibă o 
prietenă mai matură, mai echili
brată, de la care să aibă ce în
văța? N-ai fi putut tu fi o ase
menea prietenă?).

I-am cerut părerea și tovarășei 
Eugenia Poenaru care o cunoaște 
de mult pe Ana Epure, fiindu-i 
vecină cu locuința. S-a hotării 
greu să vorbească — „vezi, sîntem 
vecine, n-aș vrea să am scandal 
cu ea.,.** — dar s-a hotărit totuși:

— E o fată de viață, îl place 
să se distreze, dar cam exagerea
ză. Nu-și ascultă părinții, spune 
că nu se înțelege cu ei. Tare pu
țin dă pe acasă și prietenii nu 
și-i alege nici din cartierul nos
tru și nici de aici, din Combinat 
ci mai știu eu de ce tocmai din 
Tei sau din Herăstrău... Părinții 
ei sînt oameni tare cumsecade, 
dar au lăsat-o prea liberp...

— Are vreun prieten mai 
propiat, e căsătorită?

— Nu știu cum aș putea defini 
situația. A avut înainte un prie
ten apropiat, acum, de vreo două 
luni, are altul. Pe acesta și-l con
sideră soț — dar nu știu de ce, 
acum a nimerit la închisoare...

N-are rost să reproduc iot ce 
a fost defavorabil In aprecierile 
tovarășelor de muncă ale Anei 
Epure. E destul că spun că, așa 
cum era firesc, a ieșit la iveală 
că întreaga ei comportare urîiă 
în secție, cuvintele triviale, o- 
brăznicia, nu sînt lucruri care 
plutesc în aer ci slnt simptomele 
unor grave lipsuri în educația a- 
cestei fete. Șfiind-o utemistâ 
m-am simții cu atît mai mult în
demnată să aflu și părerea tova
rășei Sofia Nicolae, secretara or
ganizației U.T.M. și responsabila 
brigăzii. Tovarășa Sofia a încrun
tat sprîncene/e și s-a necăjit:

— Sun nu pot sd soun nimic. 
A venii aici de două luni, după 
ce a rătăcit prin alte secții ale 
Combinatului. Stă de vorbă in 
timpul producției, dacă-și termină 
norma pleacă și nu vrea sd mai 
facă nimic. în secție, cum ai au
zit, înjură și se cearțfl, în afară 
are un anturaj, prosț. Nouă ne 
spune că e căsătorită, dar o ve
dem mereu cu alți băieți. Cei care 
o mai îniilnesc în afară spun lu
cruri urîte desvre ea...

(Din păcate, ai dreptate. Sofia 
Nicolae, nu prea ai ce spune bun 
despre ea. Dar ești o fată dreaptă 
și cinstită și ai învățat întreaga 
organizație să judece ferm și ne
cruțător pe cei oare o fac de ru
șine. Atunci unde e jăfima de dra
goste care să te facă prietena.

sora acestor fete tinere, care «d 
te îndemne să le siringi mina — 
chiar atunci cînd, evident, nu e 
destul de curată ?).

★
N-am vrut să plec înainte de 

a schimba două-trei cuvinte cu 
această renumită recalcitrantă. 
Dialogul a fost scurt, sacadat, 
răspunsurile evident lipsite de 
orice amabilitate: da. e utemistă 
dar n-are nici o sarcină de or
ganizație, nu citește nimic, n-a 
interesează părerea tovarășelor 
de muncă despre ea (doar n-o sd 
plingi ea cînd pot să pSngă 
alții ?.'), vorbește urii pentru cd 
și alții (?l) vorbesc așa, a î»s- 
făfat asta de pe stradă, părinții 
ei nu știu ce face ea Și nici nu 
trebuie să știe, etc.

Nu pretind să dau sfaturi unei 
brigăzi și cu atit mai puțin unei 
întregi organizații; dar, ținir.d 
seama ci intre noi totul a avut 
caracterul unei convorbiri priete
nești, mi-aș permite să le su
gerez să nu considere mărunte 
defecte personale simptomele care 
vădesc goluri in educația uneia 
sau alteia dintre fete. Ana Epure 
vorbește urli, le jignește prin în
treaga ei comportare pentru că 
in viața ei s-au strecurat pete de 
rugină pe care izbutește cu greu 
să le acopere un văl de răceală și 
de indiferentă. E mai greu dar 
de o mie de ori mai folositor să ( 
fie înlăturat acest vil fi sd fie 
curățată rugina — chiar dacă e i 
dureros procedeul — decit si se ’ 
renunțe totai la Ana, la tot ce e 
bun In ea. Trebuie, pentru aceas
ta, nu numai fermitate p ci bună
tate. tact, înțelegere, perseve'en- 
ți fi curaj.

L P.

*

A

Din frumusețile patriei

Urmărind „Cursa Munților1

Calcule și speranțe în ziua de odihnă

Vedere din Sighișoara

Azi se 
distanta 
142 km.

rezista mai departe.
★

aleargă etapa IlI-a pa 
Orașul Stalin-Sjbiu —

— Am pierdut 7 minute și 50 oarecum emoționat de victoria sa, 
secunde cu barierele. Cred că mi-a declarat cu modestie: 
specificația din regulamentul 
cursei cu privire la bariere n-a i 
fost fericită. In felul acesta, se i

Tabere pionierești
Tn regiunea Stalin — la Pre- pionieri, școlari și preșcolari. Aici 

Seal, pe \*aiea Timișului, la Po- ,șj vor petrece vacanța de vara 
:ina Ștaiin Păltiniș și in alte M000 de fl 3000 mal 
iocahtap s-«u deschis zilele tre- , ’
cute 109 tabere și colonii pentru niulți ca anul trecut.

Chemarea leninistă spre cultură
(Vrmare tn vag. l-a) 

piesele lui Tolstoi sau GericL Din 
muzică ii admira nespus pe 
Beethoven.

Cu cita botărire sublinia Leom 
că proletarilor conștienți le este 
caracteristic sentimentul mindriei 
naționale, al dragostei pentru 
limbă și patrie, al mindriei pen
tru luptele poporului, pentru cre
ația sa. Și protestind împotriva 
pocirii limbii ruse Lenin evoca vi
goarea limbii lui Turgheniev, Tol
stoi, Dobroliubov și Cernișevschi.

Totodată Lenin privea moșteni
rea culturală cu intransigență și 
principialitate. El pornea de la 
idee* marxistă — singura justă 
— ca ,4n sinHl fiecărei culturi 
naționale se găsesc elemente fie 
și nedezvoltate de cultură demo
cratică și socialistă-. dar în si
nul fiecărei națiuni exista și o 
cultură burgheză (iar in majori
tatea cazurilor chiar o cultură ul
tra reacționară și clericală), si. 
ceea ce trebuie să remarcăm, nu 
numai sub formă de ..elemente-,

Mîine începe

Marele concurs permanent 
de jocuri și probleme educativ-distractive 

„Scinteii tineretului"
InCepînd de joi, 20 iunie, „Scînteia 

tineretului" deschide un mare con
curs permanent de jocuri și probleme 
educativ-distractive.

Acest concurs se va desfășura în 
etape de cîte 20 de jocuri și proble
me, eșalonate în ziar pe timp de apro
ximativ o lună. După fiecare etapă 
vor fi distribuite premii.

Concursul va cuprinde : cuvinte în
crucișate, aritmogrife, rebusuri, șarade, 
reconstituiri, probleme de matemati
că distractivă, chestionare pentru ve
rificarea cunoștințelor de cultură ge
nerală etc. pe teme variate, îmbrăți- 
șînd numeroasele domenii de activita
te și preocupări ale tineretului.

La concurs poate participa orice ci
titor al „Scinteii tineretului" care tri
mite pe adresa ziarului dezlegările a 
cel puțin o jumătate din numărul to
tal- de jocuri care compun o etapă.

Pentru fiecare joc dezlegat se acor
dă un număr de puncte. Se admit în 
concurs chiar și dezlegările care con
țin unele greșeli, dar în astfel de ca
zuri se scade un anumit număr din to
talul de puncte acordat jocului res
pectiv.

Cîștigătorii fiecărei etape vor fi cla
sificați în ordinea punctajelor obținu
te. în cazul cînd mai mulți participan- 
ți obțin punctaje egale cîștigătorii se 
vor stabili prin tragere la sorți.

Pentru buna funcționare a concursu
lui se stabilesc următoarele reguli«

— în termen de 5 ZILE de la în
cheierea etapei, se primesc pe adresa 
ziarului, ÎNTR-UN SINGUR PLIC, 
dezlegările a CEL PUȚIN JUMĂTATE 
din numărul de jocuri din etapa res
pectivă.

— Dezlegările trimise, vor fi înso
țite de CUPOANELE DE PARTICIPA
RE la concurs decupate din ziar.

— Se va indica numele și pronu
mele, ocupația și adresa participantu
lui.

— Corespondența trimisă ziarului 
în orice chestiune privind acest con
curs va purta pe plic mențiunea: 
„Pentru concursul de jocuri".

Pentru orice lămuriri suplimentare 
întrebați redacția în scris. Răspunsu
rile vor fi publicate în ziar la rubrica 
„Poșta concursului".

Premiile primei etape:
PREMIUL I : 1 bicicletă.
PREMIUL II: 1 aparat de radio.
PREMIUL III : 1 patefon cu discuri.
15 MENȚIUNI : stilouri, mingi de 

fotbal, jocuri de șah, echipament tu

ristic, abonamente Ia ziare și reviste 
etc.

Numele primilor 100 CLASAȚI vor 
fi publicate în ziar.

Cîștigătorii a cel puțin trei etape 
din cinci vor primi PREMII SPECIALE.

ȚINEM Șl TINERE,
Participați în număr cît mai mare la acest concurs!

4 
!

d sob formă de cultură domi
nantă".

De aceea cultivind respectul 
pentru moștenirea culturală Le
nin înțelegea că proletariatul 
trebuie sâ ia din fiecare cultură 
naționala numai elementele ei de
mocratice și elementele ei socia
liste, numai pe acestea și în mod 
exclusiv in opozifie cu cultura 
burgheză.

Tocmai acest principiu l-a 
călăuzit pe Lenin in minunatele 
sale lucrări despre cultura trecu
tului printre care de pildă sînt 
articolele cu privire la Tolstoi. 
Explicind contradicțiile existente 
in opera acestuia, subliniind cu 
dragoste și admirație trăsăturile 
sale înaintate, respingind pe cele 
reacționare, Lenin a dat acea mi
nunată formulare : „Pină !a acest 
conte n-a existat mujic autentic 
in literatură".

Nici un moment Lenin nu uita 
să reamintească puternica cioc
nire de clasă ce se manifesta in 
toate sectoarele culturii. Cu o 
virulență neîntrecută condamna 
el literatura decadentă burgheză, 
instrument al unor persoane sau 
grupuri de persoane folosit pentru 
stoarcerea de profit, pictură de
cadentă burgheză — „pornografii 
în rame și imagini", arta „sacră" 
scenică pe care publicul burghez 
o cerea complectată cu prostitu
ția.

..Sardna noastră — spunea 
Lenin — este de a învinge în
treaga împotrivire a capitaliști
lor — nu numai împotrivirea mi
litară și politică, ci și cea ideo
logică care este cea mai profun
dă și cea mai puternică".

Lenin afirma cu tărie princi
piul că literatura ca și întreaga 
cultură trebuie st devină 
parte integrantă a cauzei gene
rale a proletariatului", să fie pă
trunsă de spirit de partid, de 
«suflul viu al cauzei proletare 
vil". Numai o astfel de ltterata- 
ră și cultură poate fi liberă nu 
numai în sensul polițienesc și al 
lipsei de dependență față de ca
pital dar libert față de indi
vidualismul anarho-burghez.

Profetic, gîndindu-se la litera
tura șl arta care astăzi, la 40 de 
ani de la revoluție, există — 
Lenin prevestea: „Aceasta va ff 
o literatură liberă care va fecun
da ultimul cuvînt al gîndirii re. 
voluționare a omenirii prin expe
riența și munca vie a proletaria
tului socialist și care va crea o 
permanentă interacțiune între ex
periența trecutului (socialismul 
științific care a încununat dezvol
tarea socialismului de la formele 
sate primitive, utopice) și expe-

riența prezentului (actuala luptă 
a tovarășilor muncitori)".

Alături de celelalte nenumărate 
atribuții și preocupări ce le avea 
Lenin, chiar în anii cei mai grei 
își găsea vremea pentru a se 
preocupa de cele mai felurite 
probleme ale culturii, lată o sim
plă înșiruire a citorva aspecte 
consemnate de documentele anu
lui 1920 — an de grele încercări 
militare și economice:

15 ianuarie: o dispoziție pen
tru alcătuirea colecțiilor de ziar;

17 aprilie: o indicație privind 
acordarea salariilor cu precădere 
pentru învățători ;

29 iunie: indicații pentru tra
ducerea unor lucrări economice 
și filozofice;

8 iulie: cerere* de a se pune 
ia dispoziția Comisariatului po
porului pentru învățămînt unele 
pelicule cinematografice.

16 octombrie : cererea de a se 
îmbunătăți condițiile de tipar ale 
„Pravdei".

2 noiembrie. 10 noiembrie, 7 
decembrie: cereri de eliberare a 
clădirilor pentru universități spre 
a nu împiedica munca universi
tară chiar in condițiile cerințelor 
frontului;

20 noiembrie: indicații privind 
studiere* bazelor concepției co
muniste despre lume in școlile 
superioare de artă.

La acestea s-ar putea adăuga 
atitea și atitea altele de ia ce
rerea de a se începe încă in 1918 
restaurarea Porților Vladimir de 
la Kremlin și pînă la acordarea 
unei rații alimentare speciale a- 
cademicianului Pavlov, de la 
sprijinirea primelor instalații ra
diofonice și pină 1a grija față de 
tematica jurnalelor, cinematogra
fice de actualitate, de la sancțiu
nea dată pentru neglijarea schim
bării numelor de străzi și pînă 
la indicațiile pentru biblioteci. Și 
In afară de toate acestea, nenu
mărate proiecte de hotăriri, cu- 
vfnUri. articole privind proble
mele Invățămintului, educației 
politice a maselor, activității li
terare și științifice,

Pentru Lenin înarmarea cultu
rală a maseler era acea sarcină 
grea și nouă, dar măreață și no
bilă menită să transforme milioa
nele de robi eliberați din lanțu
rile capitalismului in constructori 
conștienți ai lumii socialiste.

Tînăra noastră generație con
dusă de partid. împlinește și ea 
chemarea leninistă spre cultură, 
pregătindu-se prin Învățătură, 
prin Însușirea comorilor culturii 
pentru construcția socialismului 
și comunismului.

plin centrul Orașului Sta
lin, peste drum de palatul 
telefoanelor, au apărut ' zi

lele acestea 10 corturi sportive. La 
prima vedere, de departe, iți în
chipui că este vorba de o expe
diție care și-a propus cumva să 
întreprindă înconjurul lumii. încă 
din primele ore ale dimineții se 
adună aici o mulțime de oameni; 
în special copii și tineret. Dar, a- 
desea, zăbovesc aici multă vreme 
și destui oameni in toată tirea 
pentru a putea afla ultimele nou
tăți din „culisele" Cursei Munți
lor. Cărțile de vizită fixate pe 
corturi anunță: Gwardia (Varșo
via), Voința, Dinamo-Berlin, Dos- 
za-Budapesta, Dinamo-București 
etc. Asociația Dinamo, care a or
ganizat ireproșabil această com
petiție ciclistă internațională, a 
pus cite un cort la dispoziția con- 
curenților din fiecare asociație. 
Marți dimineața, la corturile aso
ciațiilor a fost liniște, o liniște 
neobișnuită. Mecanicii și cicliștii 
s-au apucat de lucru mai tirziu. 
E o zi de odihnă. Se organizează 
excursii la Poiana Stalin, plim
bări prin oraș; oficialii au deve
nit astăzi mai accesibili, sînt li
beri, se plimbă și ei. Să profităm 
de această acalmie și să vedem 
cum stau lucrurile in Cursa Mun
ților după două etape agitate. Pe 
echipe „Voința" s-a instalat pe 
primul loc cu 27h55’17”, urmată 
de C.C.A. II cu 28h 04’07” 
C.C.A.—I cu 28h04’32” și Dinamo 
cu 28h04’47”.

In clasamentul individual șefia 
o deține C. ' 
cu 9h08’36”, 
dovic cu 9h 
Dumitrescu 
9h21’30”.

In urma abandonării cursei de 
către cicliștii maghiari Otvos Ia- 
noș, Sere, Cseplo și eliminării 
din cursă a polonezilor Klabinskl 
și Warowitky pentru trecerea pe 
sub barieră, cursa a pierdut din 
spectaculozitate. Credem că ar fi 
fost mai nimerită o penalizare a 
celor doi rutieri de la „Gwardia". 
Se pare insă că oficialii s-au cam 
grăbit.

ar să mergem mai departe 
și pentru că în etapa a II-a 
eroii zilei au fost dinamo- 

viștii, să-l rugăm pe antrenorul 
lor N. Voicu să ne spună păre
rea sa despre această etapă și 
despre cea de miine.

— Dacă -n prima etapă cicliș
tii de la Dinamo s-au prezentat. 
sub așteptări în urma unei in
digestii. luni ei s-au simțit da
tori să încerce ceva. Acest „ceva" 
însemna să dea tot ce pot. In
tr-adevăr, băieții au reușit acest 
lucru. Cicliștii de la Armata nu 
s-au înțeles între ei. Constanti- 
nescu, C. Dumitrescu, Șerban, 
Călin Tudose au fost antrenați 
pe cont propriu în lupta pentru 
primul loc. Fără cele 4 bariere 
din etapă și cu o bună tactică de 
echipă, cred că i-ar fi prins pe 
fugari. Luni, s-a văzut din nou 
slăbiciunea cicliștilor noștri. Nu 
știu să atace și să se apere pe 
echipe. Lucrul acesta ne-a costat 
scump, dealtfel, și in Turul Egip. 
tului. „Surpriza cursei" este pen
tru mine „Voința". Bine pregătiți 
de Alecu Someșan, antrenorul e- 
chipei „Voința", cicliștii de Ta 
„Voința" s-au impus atenției ge
nerale.

Braharu și C. Moiceanu au fost 
foarte combativi și au dovedit 
mari posibilități. In ceea ce ne 
privește pe noi, pe dinamoviști, 
ne propunem ca in etapa IH-a 
să reedităm frumoasa figură fă
cută in etapa II-a.

Pe antrenorul Pantazescu, de 
ia C.C.A., l-am găsit preocupat 
Împreună cu băieții săi. cu repa
rarea echipamentului El mi-a 
spus :

Moiceanu („Voința") 
urmat de Zanoni Lu- 
17’08” (Dinamo I). C. 

este pe locul 8 cu

PATRIA, ▼. ALECSANDRI - 
Richard al III-lea (ambele serii); 
Nava-școală pleacă în larg — RE
PUBLICA, BUCUREȘTI, PRO
GRESUL, LIBERTĂȚII - Romeo 
și Julleta ; MAGHERU, ELENA 
PAVEL, ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE, 23 AUGUST, GH. COȘ- 
BUC - încotro ? ; I. C. FRIMU, 
AL. POPOV, POPULAR - Pră
pastia ; LUMINA, GH. DOJA, 
DOINA — Din nou împreună; 
CENTRAL — Hoțul cenușiu și Ilie 
tn luna de miere : MAXIM GORKI 
— Parada lui Chariot cu Charlie 
Chaplin (partea II-a), complectare, 
comedia maghiară. Masă aster- 
ne-te, șf Munții Pir’mi; TINERE
TULUI Garnizoana nemuritoare; 
TIMPURI NOI - Vrăjitorul, com
plectare activitatea Crucii Roșii; 
GRIVIȚA — Cîndva la Paris ; VA- 
SILE ROAITA, ALEX. SAHIA, 
AUREL VLAICU, CULTURAL - 
Căsnicia dr. Danwitz ; UNIREA, 
DONCA SIMO- Dacă toți tinerii 
din lume; C. DAVID - Ora H, 
complectare: Muntele Retezat; 
FLACĂRA, MIORIȚA - Inima 
cîntă ; T. ~ 
Aventurile

Fiica mea trăiește ta Viena; 
MUNCA — Bonjour elefant; MO
ȘILOR — Dispărut fără urmă ; 
ILIE PINTILIE - Vagabondul 
(ambele serii) ; M. EM1NESCU, 
ALIANȚA — Citadela sfărîmată, 
complectare, Farmecul adîncurilor ; 
VOLGA — în toiul luptei; 1 MAI 
— Floarea de piatră ; N. BAL- 
CESCU — Balada Siberiei ; OLGA. 
BANCIC — Vocație.

(TIMPUL PIÎOHAlHt)

Muntele
MIORIȚA
VLADIMIRESCU - 

lui Artiomka ; ARTA —

Pentru regiunea București : Vre
me frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin noap
tea. Vînt slab pînă la potrivit din 
sud-est și est. Temperatura aerului 
ușor variabilă, noaptea va fi cu
prinsă între 14—16 grade, iar ziua 
între 29—31 grade.

Pentru următoarele trei zile în 
țară : Vremea se va menține caldă, 
favorabilă averselor izolate de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vînt slab. Temperatura fără 
schimbări importante. Minimele 
vor oscila între 10—20 grade, iar 
maximele între 24—35 grade.

Prin telefon 
de la trimisul 
nostru special

denaturează clasamentul și media 
orară a „Cursei Munților". Sper 
că în etapele următoare Dumi
trescu și Șerban ca și ceilalți ci
cliști ai noștri să refacă timpul 
pierdut (cele 13 minute) și să 
facă o figură mai frumoasă.

L-am căutat apoi pe simpati
cul deținător al tricoului 
galben, C. Moiceanu, care

Sînt mulțumit de victoria 
obținută și am speranța că vol 
deține și mai departe acest titlu. 
Am fost bine îndrumat și condus 
de antrenorul meu Alecu Some- 
șan. Etapa a fost grea. Zanoni șl 
Hora, au fost și ei foarte buni.

— L-am rugat atunci și pe C. 
Dumitrescu să.și spună părerea 
despre performanța tînărului pur
tător al tricoului galben. *

— Deși rezultatul obținut de C, 
Moiceanu este foarte bun, cred că 
el nu va

MARCEL ZONIS

După primii 72 kilometri din „ Cursa munții or “ Ion Ioniță, ger
manul Kirchhoff, Stoica Baciu t Gane animă pe rînd morișca. 
Fugarii din primul pluton vor fi prinși.

Partizan Belgrad și Spartak Hradek Kralove
la București

Cu prilejul închiderii anului universitar, între 30 Iunie și 3 iulie 
7a avea loc în Capitală o mare manifestare culturai-sportivă 
studențească, la care vor participa peste 3.000 de studenți.

Solemnitatea de închidere a anului universitar se va desfășura 
pe stadionul „23 August", fiind urmată de un joc internațional 
de fotbal. De a lungul a 4 zile de concursuri, pe bazele sportive 
ale stadionului Dinamo, ștrandul Dante Gherman și alte tere
nuri studenții sportivi iși vor disputa intiietatea în cadrul cam
pionatelor universitare la diferite discipline.

In cadrul acestor serbări se vor disputa și meciurile internațio
nale de fotbal: Știința Timișoara—Partizan Belgrad și Știința 
Cluj—Șpartak Hradec Kralove (R. Cehoslovacă).

Festivitatea de închidere a manifestațiilor sportive se va ține 
la 3 iulie pe stadionul „23 August" prin defilarea participantilor, 
fotbal de 8imnas^că de ansamblu și un joc internațional de

Duminica se reia 
„Cupa primăverii^

După o întrerupere de cîteva 
săptămîni, duminică se reia popu
lara competiție de fotbal „Cupa 
Primăverii" — categoria A. Jocu
rile celei de-a IlI-a etape din ca
drul returului acestei interesante 
competiții stîrnesc un legitim in
teres în rîndul amatorilor 
sport.

In Capitală se va disputa 
singur Z
rești— ***

de

, - - —„ L - un
t ir meci: Locomotiva Bucu- 

. •—Dinamo București, care va 
avea loc cu începere de la ora 
9,30 pe stadionul Republicii. In- 
tîlnirea C.C.A.—Progresul Bucu
rești a fost amînată deoarece e- 
chipa Progresul va juca sîmbătă 
cu echipa franceză Olympique 
Marseille.

Iată celelalte meciuri ale etapei : 
Știința Timișoara—Energia Tg. 
Mureș, Dinamo Orașul Stalin—

„Stîngacut sînt una din ciudă
țeniile destul de des intîlnite pe 
terenurile de sport. Desigur, nu 
este vorba despre cei care mani
festă... stîngăcie în practicarea di
feritelor discipline sportive. Nu! 
Această denumire înglobează pe 
sportivii care se bizuie mai mult 
pe brațul sau pe piciorul sting, așa 
cum unii oameni mănîncă, scriu 
sau lucrează cu mina stingă!

Să presupunem că asistăm la o 
reuniune de box. Luminile din a- 
renă s-au stins, judecătorii și-au 
luat locul la mesele lor din jurul 
ringului, iar gongul a vestit înce
perea meciului mult așteptai. în 
ring se află doi boxeri de frunte : 
campionul olimpic Nicolae Linca 
și colegul său de sală, Ilie Drag- 
nea. Spectatorului nu-i va scăpa 
desigur, un amănunt oarecum cu
rios : poziția în ring a lui Linca 
nu se aseamănă cu cea a lui Drag- 
nea. Intr-adevăr, Linca nu sta cu 
partea stingă, ci cu partea dreaptă 
întoarsă spre adversar. Dar neo
bișnuitul nu se oprește aci. Spec
tatorul nostru văzuse că boxerii o- 
bișnuiesc să trimită lovituri înșe
lătoare cu brațul sting, deschizînd 
astfel drum pentru atacurile cu 
brațul drept. La Linca, aceste ma
nevre se produc cu totul invers: 
el trimite loviturile înșelătoare cu 
brațul drept, iar stingă este cea 
care atacă decisiv. Nu mai trebuie 
să vă spunem că garda inversă a 
„stingaciului" Nicolae Linca în
curcă de cele mai multe ori so
cotelile adversarilor I

„Stîngacii" alcătuiesc o „catego
rie” aparte și foarte periculoasă 
în box. Sînt cunoscute performan
țele obținute de pugiliștii „stîn- 
gaci“ ca Laszlo Papp, Boris Tișin, 
Algerdas Soțicas etc. La ora ac
tuală, în boxul nostru există nume
roși asemenea boxeri: Mihai Sto- 
ian, Gh. Tomescu, Grigore Ion, D. 
Boiangiu, V. Mariuțan, St. Dumi- 
trache și alții. Este deosebit de in-

teresant cazul unui renumit boxer 
sovietic, Raimond Tur ia, fost cam
pion la categoria semi-grea. După 
cum relatează C. Gradopolov, Tu
rin a boxat mulți ani la rînd cu 
garda obișnuită, dar n-a obținut 
rezultate prea strălucite. Pînă cînd, 
într-o buna zi, antrenorul său, se- 
zisind faptul că în viața de toate 
zilele Raimond Turia era stîn- 
gaci, l-a pus să boxeze cu garda 
inversă. Și performanțele de va
loare nu s-au lăsat prea mult aș
teptate !

Dar „stîngaci" se mai întîlnesc 
și în alte sporturi. De pildă, ac
tualul campion olimpic la pistol 
liber, finlandezul Pentti Linnosvuo 
trage cu mina stingă, ochind si
luetele de la stingă la dreapta, în 
vreme ce majoritatea trăgătorilor 
ochesc de la dreapta la stingă. Cu
noscutul trăgător de armă liberă 
A. Kvisberg (Suedia) trage și el 
pe partea stingă, dar această pre
ferință este datorită faptului că 
nu vede bine cu ochiul drept. 
Celebrul jucător de tenis de 
masă Tage Fliesberg, ca și 
tînărul jucător maghiar Foldy, 
își derutează adeseori adversa
rii prin jocul lor cu mina 
stingă. Se cuvine menționat, de a- 
semenea faptul că două dintre cele 
mai cunoscute jucătoare de tenis 
de masă, „tângacele” Diana Rowe 
și Ann Haydon, au decis să joa
ce împreună la dublu, constituind 
astfel un cuplu puțin obișnuit în 
lumea acestui sport.

„Stîngacii” sînt mai totdeauna 
adversari dificili pentru orice spor
tiv. Dar ei nu sînt de neînvins. 
Sportivul care studiază din timp 
posibilitățile de luptă împotriva 
stingaciului hu-și va pierde repede 
firea într-o întîlnire cu un aseme
nea adversar. La capătul întrecerii 
sportive, victoria revine întotdea
una celui mai calm ,mai îndrăsneț 
și — firește — mai bine pregătit !

S. SPIREA

Energia Plqestj, Energia Petroșani— 
Flamura Roșie Arad, Progresul 
Oradea—Energia Steagul Roșu 
Orașul Stalin.

Jocul restanță dintre, echipele 
Energia Tg. Mureș și Progresul 
București va avea loc miercuri la 
Tg. Mureș.

Reuniunea de box 
organizată de ziarul 

„Steagul Roșu"
Peste 800 de spectatori au 

urmărit aseară pe stadionul' 
Republicii, reuniunea de box 
organizată de ziarul „Steagul 
Roșu". O frumoasă comporta
re a avut dinamovistul M. 
Trancă care l-a învins catego
ric la puncte pe M. Spătaru 
Remarcabilă victoria obținută 
de Puiu Nicolae în fața cam
pionului republican L. Ambruș. 
Campionul olimpic N. Linca 
și-a făcut o promițătoare re- ( 
intrare învingînd clar la pune, v 
te pe N. Nicolaie, ț

Alte rezultate: Șt. Dumitra- r 
che învinge la puncte pe Vin- f 
tilă Vasile; C. lordache fer- ț ’ 
mină la egalitate cu Șerbu J 
Neacșu ; C. Gheorghiu, face { 
meci egal cu Octaviarț Ere: J 
mia; E. Cismaș termină nede- ț 
cis cu M. Farkaș. <

(Agerpres) f

Ștafeta pionierească 
pe drumurile patriei

A u trecut 19 zile de etnd dfn,
** București, purtătorii ștafe

tei „Scinteii pionierului" au 
pornit in lungul drum ce încon- ’ 
joară țara. Pe vînt, pe ploaie și pe 
arșița soarelui, purtătorii ștafetei 
au străhătut pînă acum 968 km 
trecîtid prin 20 orașe, și 99 co- 
mune.

Peste tot în întîmpinarea ștaî.e- . 
tei „Scinteii pionierului" — orga
nizată de C.C. al fJ.T M. și gazetă 
„Scînteia pionierului" în cinsiea 
Festivalului de la Moscova — au 
ieșit mii de pionieri. In fiecare 
localitate, mesajul ,și eșarfele de 
purtători af ștafetei au fost pre
luate pentru a fi duse mai departe 
de cei mai buni pionieri din loca
litatea respectivă. Pînă acum, 
ștafeta a fost purtată de I 190 
pionieri.

In mesajul ștafetei se aștern 
noi și noi rînduri căre oglindesc 
realizările pionierilor obținute in 
cinstea Festivalului.

Zilele trecute purtătorii ștafe. 
tei au traversat Carpații pe la 
Bistricioara, Tulgheș, Borsec. 
Aseară ștafeta a înnoptat în co
muna Răstolița, iar astăzi de di? 
mineață ea și-a continuat drumul 
spre Reghin.

RADU POPA



Pacea va fi salvată de popoare
Documente adoptate la sesiunea Consiliului Mondial al Păcii 

de la Colombo

Primirea delegației 
de ziariști unguri 
la Prezidiul C. C. 

al P.C.U.S.

O

a

delegație guvernamentală 
și de partid polonă 

sosit în R D. Germană

Scrisoarea adresată 
d-lui Hammarskjoeld 

„Reprezentanții a 74 de țări 
care s-au întrunit la sesiunea de 
Ia Colombo a Consiliului Mondial 
al Păcii vă adresează un apel.

Omenirea este in primejdie. 
Experiențele cu arma nucleară 
infectează aerul, pămîntul și apa. 
. Vă cerem să vă folosiți de

Recomandările 
dezarmare

funcția înaltă pe care o dețineți 
pentru a face să se întrunească 
cele trei puteri — Regatul Unit, 
S.U.A. și U.R.S.S. — și să obți. 
neți un acord imediat cu privire 
la încetarea tuturor experiențelor 
cu arma nucleară".

comisiei pentru

încetarea oricăror experiențe cu 
arma nucleară. Opinia publică din 
întreaga lume trebuie să exerci
te presiuni asupra guvernelor 
care șovăie sau refuză să urme
ze această cale.

Consiliul Mondial al Păcii care 
s-a întrunit pe continentul care 
a suferit cel mai mult de pe urma 
focului atomic, adresează din Co
lombo tuturor guvernelor apelul 
de a înceta neîntîrziat experien
țele nucleare. Consiliul Mondial 
a! Păcii sprijină orice acțiune în
treprinsă în această direcție**.

„Comisia pentru dezarmare a 
sesiunii de la Colombo a Consiliu
lui Mondial al Păcii subliniază 
din nou marea importanță a 
campaniei pentru interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară și 
cere ca această campanie să se 
desfășoare "cu o energie mereu 
sporită pe baza următoarelor prin
cipii :

4). Toate mișcările naționale 
trebuie să-și desfășoare activita. 
tea in legătură cit mai strînsă 
cu condițiile și cerințele proprii
lor lor țări;

2) . Mișcările naționale ale par
tizanilor păcii trebuie să colabo
reze și să acorde întreg ajutorul 
pe care-1 pot da numeroaselor or
ganizații și persoanelor care nă
zuiesc spre același scop;

3) . Această activitate trebuie 
desfășurată în așa fel incit să 
exercite o influentă asupra insti
tuțiilor oficiale de răspundere lo
cale, naționale Și internaționale — 
ale căror acțiuni pot avea un rol 
hotărîtor, pentru ca oamenii care 
sînt la putere să dea ascultare 
glasului popoarelor.

Comisia cheamă Biroul Consi
liului Mondial al Păcii să ia toa
te măsurile posibile, inclusiv tri
miterea de delegații care să pre
zinte OrgariizațTei Națiunilor U- 
nite, diferitelor ei instituții și gu
vernelor puterilor care posedă 
arma nucleară cererea formulată 
în numele întregii omeniri; să 
se înceteze imediat experiențele 
nucleare ca un prim pas spre de-

Declarația cu privire Ia armistițiul 
nuclear și la dezarmare

de asemenea forma transformării 
bazelor militare existente in baze 
atomice și a creării unor noi 
baze pe teritorii străine cu ajuto
rul diferitelor pacte și tratate. 

Forțele armate ale mai multor 
țări urmează să [ie înzestrate cu 
așa-numita armă atomică tactică. 
Această armă însă va mări riscul 
ca orice conflict cu caracter local 
să poată deveni repede un război 
atomic.

Această cursă a înarmărilor a- 
dincește încordarea, subminează 
independența multor țări, și 
creează de asemenea riscul ca 
popoarele lipsite de apărare să 
devină primele victime ale unui 
război atomic, care va fi început 
dei pe teritoriul lor.

Popoarele cer încetarea expe
riențelor nucleare, parlamente in-

zarmarea generală și interzicerea 
oricărei arme nucleare. Organiza
țiile sociale, politice și religioase, 
sindicatele, organizațiile profesio
nale, educative și alte organizații 
voluntare, precum și instituțiile o- 
ficiale mai sus amintite trebuie 
să fie chemate să adopte rezoluții 
în care să ceară luarea Je mă
suri în spiritul apelului de la Co
lombo privind încetarea experien
țelor.

Trebuie să acordăm prin toate 
mijloacele posibile un sprijin de
plin celei de-a treia conferințe in
ternaționale pentru interzicerea 
armelor atomica și cu hidrogen și 
pentru dezarmare, conferință care 
urmează să aibă loc la Tokio în 
perioada dintre 6 și 16 august. 
Dintre aceste mijloace face de a- 
semenea parte ținerea de confe
rințe locale, naționale și regio
nale.

In sfîrșit, trebuesă contribuim 
la recunoașterea principiului răs
punderii juridice depline pentru 
infectarea aerului, apei și pămîn- 
tului și pentru prejudiciile care 
au și fost aduse generațiilor ac
tuale și viitoare precum și tutu
ror formelor de viață. In deosebi 
cerem mișcărilor naționale ale 
partizanilor păcii să facă uz de 
experiența lor pentru a obține ca 
problemele în legătură cu cele* de 
mai sus să fie înaintate Tribuna
lului internațional de la Haga și 
să se consulte cu juriști în privin
ța acțiunilor pe care le pot în
treprinde chiar popoarele.

„Popoarele din lumea întreagă 
suferă consecințele cursei înarmă
rilor, care înghite resurse uriașe 
și creează primejdia certă a unui 
război. Manifestarea cea mai în
grijorătoare a acestei curse a în
armărilor o constituie seriile de 
explozii experimentale ale armei 
nucleare efectuate una după alta.

Experiențele nu amenință nu
mai viața și sănătatea multor po
poare. Ele grăbesc de asemenea 
cursa înarmărilor nucleare. Ele 
duc la producția și experimenta
rea unor tipuri tot mai diabolice 
de arme. Ele determină țările care 
dispun de arma nucleară să efec
tueze explozii pe scară mare. Ele 
stimulează celelalte țări să pro
ducă arme analoage și intensifi
că încordarea.

Cwsa înarmărilor atomice ia

Recepția 
de la Ambasada 
R. P. Bulgaria

Ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Stoian Pavlov, a oferit 
mar(i seara o recepție in clădirea 
Ambasadei cu prilejul celei de-a 
75-a aniversări a nașterii lui 
Gheorghi Dimitrov, eminent ac
tivist ai mișcării muncitorești in
ternaționale, marele fiu al po
porului bulgar.

Au participat tovarășii: Gh. 
Gheorghiu - Dej, Chivu Stoica, 
Emil Bodnăraș. Petre Borilă, N. 
Ceaușescu, 1. Chișinevschi, Miron 
Consfantinescu. Al. Moghioroș, 
D. Coliu, Leonte Răutu, general 
colonel Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Vladimir Gheorghiu, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon. Gr. Preo
teasa, Florian Dănălache, Gh. 
Stoica, Ghizela Vass, miniștri, 
activiști pe tărîm obștesc.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați ia 
București.

Au toastat tovarășii Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și ambasadorul Stoian 
Pavlov.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Oaspeții polonezi au fost salu
tați cu căldură de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Berlin, 
adunați în piața din fața gării.

W. Gomulka, prim secretar al 
CC. al P.M.U.P. a rostit în fața 
microfonului o cuvîntare. Mulțu
mind pentru primirea cordială, 
făcută la Berlin delegației gu
vernamentale și de partid polo
neze, W. Gomulka a subliniat co
munitatea de interese care leagă 
partidele muncitorești și guver
nele Republicii Populare Polone 
și Republicii Democrate Germane 
în construirea socialismului și 
menținerea păcii în Europa.

W. Gomulka a declarat că po
porul polonez dorește să stabi
lească relații bune cu întregul 
popor german.

In încheiere el a rostit cuvinte 
de salut în cinstea prieteniei 
de nezdruncinat cu Republica 
Democrată Germană,
Poloniei, în cinstea clasei munci
toare germane și a Partidu
lui Socialist Unit German, forța 
ei conducătoare.

Tratativele între delegații au 
început în cursul zilei de marți.

18 (Agerpres). — 
, transmite PAP, o de

legație guvernamentală și de 
partid polonă, condusă de W. 
Gomulka, prim secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și de J. Cyiankiewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, a sosit la 
18 iunie la Berlin, răspunzînd 
invitației C.C. al Partidului So
cialist Unit German și a guver
nului Republicii Democrate Ger
mane.

Delegația a fost întîmpinată 
de: W. Ulbricht, prim secretar 
al C.C. al P.S.U.G., O. Grote- 
wohl, primul- ministru al R. D. 
Germane, C. Bo!z, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al Afacerilor Externe, W. 
Stoph, O. Nuschke, H. Loch, P. 
Scholz, F. Oelssner 
dinți ai Consiliului 
membri și membri 
Biroului Politic 
P.S.U.G„ secretari 
P3.U.G„ miniștri,

al Frontuli 
niei De mo:

Au fost de față membri ai 
corpului diplomatic

BERLIN 
După cumMOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 18 iunie dele
gația de ziariști unguri în frunte 
cu Deszo Nemes, redactorul șef al 
ziarului „Nepszabadsag", care se 
afla în Uniunea Sovietică, a fost 
primită la Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S.

Delegația a fost primită de N. 
A. Bulgcnin, N. S. Hrușciov, L. 
M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. 
G. Pervuhin, K. E. Voroșilov, L. 
I. Brejnev, G. K. Jukov, EL A. 
Furțeva, D. T. Șepilov. Membrii 

au 
zia-

Forțe va, D. T. Șcpdov. Mer 
Prezidiului C.C. al P.C.U^. 
răspuns pe larg la întrebările 

I riștilor unguri.

Convorbirea
Iu: N. S. Hrușciov 

cu un ziarist japonez
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 18 iunie 
N. S. Hrușci°v. prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S, 
a primit pe dt Tomoo Hirooka. 
redactor șef al ziarului japonez 
Asahi Simbun". care se află 

prezent in U.R S.S. și a avut 
el o îndelungată convorbire.

N. S. Hrușciov a răspuns 
numeroasele întrebări care i-au 
fost puse de ziaristul japonez in 
legătură cu politice internă și ex
ternă a Uniunii Sovietice, situația 

ă și relațiile sovîeto-

cearcă să convingă să se facă a- 
cesta. '‘Guverne printre cdre o 
mare putere, care ea însăși dis
pune de arma nucleară, propun să 
se facă aceasta. In fiecare zi ră
sună glasuri noi din cercuri cu 
cea mai mare autoritate. Aceas
tă propunere poate fi imediat ac
ceptată, deoarece nu există nici 
un fel de dificultăți in calea con
trolului asupra înfăptuirii ei.

Consiliul Mondial al Păcii sa
lută și sprijină orice acțiuni în
treprinse de oricare guvern pen
tru realizarea unui acord privind

Rezoluția aprobata de Comisia pentru 
problema slăbirii încordării 

și problemele legate de aceasta
„Neîncrederea înveninează re

lațiile dintre țări și a dus ome
nirea. in era noastră atomică, in 
pragul ruinei. Sarcina popoarelor 
este să restabilească încrederea 
internațională și să împiedice un 
dezastru mondial.

De zid. de la prima sesiune a 
Consiliului .Mondial al Păcii care 
s-a Întrunit in Asia și care este 
una dintre cele mai reprezentati
ve, de la această mare adunare 
de la Colombo la care participă 
402 persoane din 74 d; țiri, 
chemăm popoarele să pună capăt 
scindării lumii în două blocuri 
opuse, refuzului de a acorda unei 
mari părți a omenirii independen
ța națională și libertățile umane, 
de care se bucură alții, răspindi- 
rii urii și neîncrederii. Cerem să 
se renunțe la forță și la interven
ție. să se înceteze experiențele 
nucleare și cursa atomică, retra
gerea trupelor și să se lichideze 
bazele de pe teritorii străine, să 
se stabilească încrederea reci
procă.

Trebuie lichidate restricțiile a- 
supra schimburilor economice și 
culturale între popoare, diferite
le interdicții și embargourile de 
orice fel asupra comerțului, vizi
telor și comunicațiilor.

Trebuie să se pună capăt poli
ticii de blocuri și pacte militare. 
Puterile trebuie să se întîinească 
în spiritul înțelegerii și conce
siilor reciproce. Ele trebuie să 
înlăture tot ceea ce stă in calea 
triumfului spiritului păcii nu nu
mai între țări, dar și în fiecare 
țară.

Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să devină cu adevărat 
universală în ce privește compo
nența ei, iar Republica Populară 
Chineză trebuie să dobîndească 
posibilitatea de a-și ocupa locul 
ce-i revine de drept.

Ca mijloc necesar pentru ca a- 
cestei organizații să i se dea po
sibilitatea de a-și îndeplini roli’l 
ce-j revine în menținerea păcii în 
Europa, trebuie să se facă primul 
pas spre retragerea tuturor tru
pelor străine, lichidarea tuturor 
bazelor străine și încetarea ori
cărui amestec străin în treburile 
diferitelor țări. Aceasta poate fi 
înfăptuit în etape, cu scopul de a 
se ajunge la o dată apropiată la 
crearea unei zone de încordare

atenuată în care să na existe 
blocuri militare.

Aceasta ar netezi de asemenea 
calea spre constituirea unui sistem 
unit de securitate acceptabil pen* 
tru toți; ar ușura unificarea Ger
maniei și ar pune capăt împăr
țirii acestei tari in două lagăre.

De la eșecul agresiunii tripar
tite împotriva Egiptului nu a în
cetat să crească primejdia care 
amenință țările arabe. Cont naa 
presiunile asupra țârilor din O 
rientul Mijlociu și amestecul in 

—, «i siluapa 
îrioasi Opinia 
care a coatri- 
agresie nii im- 
îrebule să ră-

TreburiJe lor interne, 
continuă să fie serii 
publică mondială 
buit la curmarea 
potriva Egiptului, 
mină vigilentă.

Doctrina ridului 
amenință seenritatea 
den ța țărilor din această regtune. 
face să crească și mai mult pri
mejdia. Trebuie să se pună capăt 
încălcării suveranității popoare
lor din această regiune și trebuie 
înlăturată primejdia unei noi a- 
gresiuni.

Trebuie să se pună capăt răz 
boiului din Algeria; poporalul 
algerian nu i se poa.e răpi drep
tul la independența. Obținerea de 
către poporal cipriot a dreptului 
la autodeterminare este un pas 
absolut necesar pe calea păcii.

Încercările din afară de a in
tensifica controlul militar, politic 
și economic asupra țărilor 
no-americane, cu ajutorul 
sistem de pacte, trebuie să 
teze.

Problemele internaționale 
gioase nu pot și nu trebuie să fie 
rezolvate prin forță sau pr.n a- 
menințarea cu for(a. Nu există 
problemă care să nu poată fi so
luționată pe calea tratativelor.

Dar pacea nu poate fi salvată 
numai de gu^me sau prin efor
turile izolate ale unui număr re- 
strîns de indivizi, oricit de im
portantă ar f» situația pe care o 
dețin. Pacea va fi salvată de po
poare, prin măreața mișcare pen. 
tru apărarea păcii cu condiția ca 
toate popoarele să știe să-și u- 
nească eforturile cu cele ale tu
turor forțelor vii. ale tuturor băr
baților și femeilor din întreaga 
lume cărora le este scumpi pa
cea.

de patere .are 
și indepen-

tați* 
unuî 
înec-

l'ti-

f Texte prescurtate)

japoneze.

in
cu

la

Tineri patriot' portughezi 
întemnițați

LISABONA 18 (Agerpres). — 
Recent s-a judecat la Porte pro
cesul intentat unui grup de 52 ti
neri portughezi acuzați de „aten
tat la sec-jrtatea statului*4. Pro
cesul s-a încheiat prin condamna
rea la închisoare pe diverse ter
mene a 22 de acuzați, deși autori- 
tețile lui Salazar nu au putut să 
dovedească nici una din acuzațiile 
formulate împotriva tinerilor im- 
phcațL

' VA f A
OTTAWA. In seara zilei de 17 

iunie guvernul Canadei condus 
de Saint Laurent, liderul partidu
lui liberal care a fost înfrunt în 
alegeri, și-a prezentat demisia. 
Guvernatorul general cl Canadei 
a propus liderului „partidului 
conservator progresist*, Diefen- 
baker să formeze nzul guvern.

La 17 iunie a sosit la 
delegație a Partidului 
din Belgia, condusă de

I

PRAGA. 
Praga o 
Comunist 
G. Moulin, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C. din Bel
gia. Din delegație fac parte E- 
Lalman, M. Drumaux și R. Ver- 
droodt. membri ai C C. al P.C. 
din Belgia.

CAIRO. Potrivit relatărilor
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Acum ori niciodată! Lupul singuratic Discriminare

Dacă pînă azi n-am fi priceput 
destul de bine unde se află labo
ratoarele politicii occidentale, tot 
am fi înțeles aceasta acum, ci-, 
tind în presa franceză următorul 
anunț dramatic:

„Compania universală a Canar 
lului Maritim de Suez

Societate anonimă cu un capi
tal de 200.000.000 franci, al că
rei domiciliu administrativ 
Paris 1, strada Astorg.

Aviz acționarilor.
A TREIA CONVOCARE.
Procentul de 1 la 2. prevăzut 

de..., nefiind atins în reuniunea 
din 5 iunie 1957, și aceasta a 
doua adunare neputind de aceea 
delibera valabil, acționarii... sint 
convocați într-o nouă adunare 
extraordinară la Paris..., miercuri 
19 iunie 1957, ora 11, pentru

e în

delibera pe ordinea de zi deja 
prezentată...**

A treia convocare..;
A treia strigare...
La tribunal, la bursă, la cazi

no — după acest termen fatidic 
totul este hotărît.

Ați pierdut Canalul de Suez, 
domnilor acționari. Zguduiți de 
durere, nu v-ați putut prezenta 
nici la primul strigăt de goarnă, 
nici la al doilea. Vă înțelegem. 
Dar acum, atenție Paris, atenție 
Londra, atenție New-York I 
'Miercuri 19 iunie — azi e. De la 
ora cînd apare ziarul pînă la cea
surile 11 — iată termenul 
tru de grație.

Nici nu știm cum să vă 
vingem. Să vă luăm fin:

Poftiți, vă rugăm domnilor! 
sau să v-o spunem pe șleau: 
Pierdeți ciubucu’, băăU

vos-

con-

Nu e vorba de eroul lui Le- 
blanc ci de un emul al său, care 
lucrează Insă In stil mult mai 
mare și cu metode moderne. Re
vista americană .fortune* a dat 
puțin la o parte vălul ce acoperea 
pe enigmaticul Mr. D. K. Ludwig 
pentru ca astfel să aflăm de exis
tența acestui nou și modern lup. 
Modest din fire, neamator de pu
blicitate, D. K. n-a vrut să se 
știe că intr-un birou mewyorkez 
oarecare se află armatorul nr. 1 
al Americii, unul din cei mai bo- 
gați oameni din Lume ji unul din 
cei mai abili trăgători de sfori,

Păstrlnd bine înțeles mitul o- 
mului care a pornit de jos, și a 
ajuns prin muncă „Fortune* dez
văluie faptul că Ludwig este as
tăzi stăpinul unei flote de 1300 
mii tone și că va poseda peste 
trei ani 3360 mii tone. Cum n-ar 
sta bine unui om de afaceri de 
talia „Lupului singuratic* să se 
ocupe numai de vapoare, Ludwig 
are în Venezuela o moșie de 400

mii hectare șl 10 mii vite, la Ba
hama un imens șantier naval, în 
Mexico saline cu o producție de 
2 milioane tone anual, în Pana
ma o rafinărie de petrol pentru 
70 de mii barile în jurul căreia 
se vor ridica uzine chimice și de 
cauciuc sintetic. Ca elev respec
tabil al legendarului „lup singu
ratic*, D. K. nu se încurcă cu 
sentimentalisme. Căpitanii vase
lor din flota sa dorm In fotolii, 
deoarece patul ar ocupa un loc 
în plus. Ca să-și asigure mari
nari, Ludwig a cumpărat întrea
ga populație masculină a insulei 
Caiman (Marea Caraibelor) 
care își recrutează marinarii 
cesari.

In discreția din .fortune* 
pune inima la loc. lată că

din 
ne-

— vicepreșe- 
de Miniștri ; 
supleanți ai 

al C.C. al 
ai C.C. al 

de E. Correns, 
Consiliului Național 
Național al Germa-

vecină

Reacție în lanț
Criza de guvern din Italia continuă

18 (Agerpres). — Cri
za politică din Italia continuă, 
fără a se întrevedea posibilități 
de constituire apropiată a unui 
guvern stabil. Marți, președinte
le Senatului» Merzagora, care a 
avut zilele acestea o misiune 
„de informare* pe lingă repre
zentanții diferitelor partide în 
vederea constituirii noului cabi
net, a comunicat președintelui 
Republicii că discuțiile sale nu 
au dus la nici un rezultat con
cret și că renunță la această mi
siune. Comentatorii de presă din 
Roma subliniază că eșecul misi-i- 
nii lui Merzagora dovedește lip
sa de realism a încercărilor de

presei, însărcinatul cu afaceri ad* 
interim al 
informat
Externe al 
iordanian 
ambasada

Iordaniei în Egipt a 
Min:sterul Afacerilor 
Egiptului că guvernul 
a hotărît să închidă 

sa la Cairo.

a se ajunge la formarea unui 
nou guvern de coaliție „cvadri- 
partit* de tipul celui prezidat de 
Segni, adică alcătuit din repre
zentanții partidelor burgheze așa- 
numite „de centru* — democrat- 
creștin, liberal, republican și so
cial-democrat. Merzagora însuși 
a recunoscut acest 
declarație reprodusă de agenția 
italiană Ansa.

In urma eșecului 
gora, președintele Republicii l-a 
convocat pe secretarul general 
al partidului democrat-creștin, 
Fanfani pe care l-a însărcinat cu 
constituirea noului guvern. Fan
fani nu a dat încă răspunsul 
dacă acceptă sau nu această mi
siune.

La Roma se subliniază că în 
cercarea de a se rezolva criza 
politică din Italia prin desemna
rea unul alt democrat-creștin în 
postul de prim ministru nu con
stituie un pas înainte spre for
marea unui guvern sigur.

Soluția adevărată a crizei prin 
care trece Italia constă în for
marea unui guvern cu adevărat 
reprezentativ.

—

lucru într-o

lui Merza-

SI

PARIS 18 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Preș- 
se, la Luxemburg s-a anunțat o- 
ficial la 17 iunie că în urma con
sultărilor cu Belgia și Olanda, 
Luxemburgul a hotărît să reducă 
restricțiile in comerțul cu R. P. 
Chineză.

ROMA 18 (Agerpres). — Po
trivit relatărilor presei, guvernul 
italian a hotărît oficial să reducă 
restricțiile în comerțul cu Repu
blica Populară Chineză.

BONN 18 (Agerpres). — După 
cum reiese din relatările agenției 
D.P.A., Republica Federală Ger
mană urmînd exemplul Angliei și 
al altor cîteva state vest-europe- 
ne, a redus restricțiile în comer
țul cu Republica Populară Chi
neză.

Potrivit acestei hotărîri a gu
vernului R.F. Germane rămîn în 
vigoare în ce privește comerțul 
cu R.P. Chineză numai restric
țiile Care există și în comerțul 
Germaniei occidentale cu Uniu
nea Sovietică și țările de demo
crație populară.

nalt

in Iordania continuă teroarea împotriva Ivp 
tografie un tînăr patriot de 2J ani sp:nzu

pcn'ru independență și libertate, lata in fo- 
ccj ruinelor unui amfiteatru roman.

ne
r__ ____  . . — se
minția bogătașilor se îngroașă. 
Cu „capitalismul popular* ne era 
teamă că le stîrpește sămînța. 
Cele cîteva date pe care le avem 
îl îndreptățesc pe Ludwig să in
tre în rîndul marilor rechini ai 
monopolurilor internaționale și 
să poarte cu cinste porecla pe 
care ziariștii americani i-au da
t-o : .Lupul singuratic*.

• Situația creată în Italia în 
urma inundațiilor continuă să se 
agraveze. Apa s-a apropiat de noi 
centre populate ; cîteva poduri au 
fost rupte. Presa semnalează noi 
victime. Fluviul Padul s-a revăr
sat și în provincia Pavia. Regiu
nile Lombardia și Emilia sînt a- 
menințate de asemenea de inun
dații.

După cum anunță ziarul „Mes- 
saggero“, asupra provinciei Pavia 
s-a abătut un uragan în urma că
ruia au fost ruinate 200 de case.

• Gravele inundații care au 
avut loc în regiunile alpine ale 
Franței au adus pagube 
le evaluate la suma de 
arde franci.

• După cum anunță 
americane, pe poligonul

materia-
30 mili-

agențiile 
experi

mental din statul Nevada a fost 
efectuată o nouă explozie atomică.

• Pe fluviul Huanhe, la 301 
km. de orașul Svatou, a început 
construirea unui mare pod de ca
le ferată. Lungimea podului va fi 
de 682,5 metri. Construcția podu- 
dului va fi terminată în luna mai 
a anului viitor. R. P. Chineză va 

|avea o nouă construcție.

Folosirea foștilor criminali 
război pentru reconstituirea 
matei vest-germane este cunoscu
tă. Din ce în ce mai mulți gene
rali hitleriști sînt primiți, după 
exemplul lui Hans Speidel, în ar
matele atlantice. In felul acesta ei 
sînt considerați purificați și absol
viți de „ greșeli le “ comise. Asupra 
crimelor săvîrșite este trasă cor
tina. Introducerea lor în viața pu
blică vest-germană se face treptat. 
Recent, cunoscuții pirați de mare 
amiralii Donitz și Raeder, au fost 
invitați la o manifestație ofidală 
în cinstea memoriei „marinarilor 
căzuți în cel de al doilea război 
mondial". A devenit și mai evi
dent că Ministerul domnului Franz 
Josef Strauss este impînzit cu 
foști ofițeri hitleriști. Intîi au fost 
eliberați din închisoare și reabi
litați „micii" criminali de război. 
Au urmat la rînd marii criminali 
de război.

Și pentru ca să nu se mai vor
bească de pedepsele criminalilor 
de război s-a anunțat apropiata 
„închidere" a închisorii Spandau, 
unde își ispășeau pedeapsa cci 
condamnați pentru crime de răz
boi. închiderea închisorii Span
dau se face chipurile din „motive 
de economie". (Este drept că banii 
cheltuiți pentru întreținerea închi
sorii sînt astăzi necesari pentru 
întreținerea foștilor pensionari ai 
închisorii redeveniți demnitari).

Dealtfel existența închisorii 
Spandau a devenit cu adevărat 
inutilă căci de mult nimeni n-o 
mai locuiește. Din toată liota de 
criminali de război condamnați de 
instanțele aliate după cel de al 
doilea război mondial și întemni
țați la Spandau, n-a mai rămas 
decît trei : Rudolf Hess, fost co
laborator al lui Hitler. Baldur von 
Schirach, fost comandant al tine
retului nazist și Albert Speer, 
fost ministru al armamentului. | 

Unele surse de informații spun 
că peste puțin timp și Hess va fi 
oarecum mai liber deoarece domi
ciliul său se va aranja într-o cli
nică de boli mintale. S-ar putea 
ca acum cei doi criminali de răz
boi care mai sînt deținuți sa pro
testeze pentru că li s-a aplicat un 
regim de... discriminare față de 
confrații lor întru crimă.

Organizația nord-atlantică care 
i-a ținut în „rezervă" va rezolva 
și acest „conflict*4.

Republica Haiti ocupă partea de 
vest a insulei cu același nume și 
insulele învecinate Gonave și La 
Tortue care fac parte clin arhipe
lagul Antilelor. Partea centrală și 
da est a insulei este ocupată de 
Republica Dominicană.

Țara are o suprafață do 27.800 
km. patrați și o populație de apro
ximativ 3.700.000 de locuitori. Pes
te 90 la sută din populație este al
cătuită din urmașii negrilor — 
sclavi aduși pe plantațiile insulei 
de colonialiștii spanioli și francezi. 
In republica Haiti locuiesc apro
ximativ 3.000 de albi — creoli, 
plantatori nord-americani și func
ționari la societățile americane.

Capitala și principalul centru e- 
conornic și comercial al țării este 
orașul Port-au-Prince. Alte orașe 
mai importante sînt Cap-Haitien. 
Gonavies, Aux Cayes etc.

Insula Haiti — a doua ca mări
me din Antilele Mari — a fost des
coperită de Cristofor Columb a- 
cum 465 de ani, la începutul lunii 
decembrie 1492. In timpul primei 
sale călătorii spre „lumea nouă**, 
părăsind țărmurile insulei Cuba 
pe care o considera greșit drept 
„continent asiatic** — Columb s-a 
îndreptat spre est în căutarea in
sulei Tipangu (actuala Japonie). 
După socotelile lai, această insulă 
trebuia să se afle la 2.000 km. de 
China. Dar, numai după cîteva ore, 
marinarii an observat coastele înal
te ale insulei. Ei au denumit-o 
„Hispanida" (Mica Spanie) datorită 
munților înalți care le aminteau 
de cei din patria lor.

Populația băștinașă de piei roșii 
o numea insula Haiti.

In loc să ajungă la insula mult 
visată, corabia ,,Santa Maria** a 
lui Columb a nimerit pe un banc 
de nisip și s-a scufundat. Aici, pe 
țărmul de nord-vest, o parte din 
marinarii naufragiați au întemeiat 
prima așezare europeană din lu
mea nouă — Navidad.

Cuceritorii spanioli s-au pur
tat în mod bestial cu popu
lația băștinașă pe care în scurt 
timp au exterminat-o. Pentru 
a-și asigura mina de lucru ne
cesară în minele de aur și plan
tațiile de trestie de zahăr, cuceri
torii au început „să importe** ne
gri din Africa încă de la începu
tul secolului al XVI-lea. La sfîr- 
șitul secolului al XVII-Iea (1697) 
spaniolii au fost înlocuiți de alți 
stăpîni — francezii, dar situația 
negrilor-sclavi a rămas la fel de 
grea. Sub influența revoluției fran
ceze pe insulă au izbucnit răs
coale. iar în anul 1804, în urma 
luptelor dîrze pentru independență 
națională, Haiti a fost proclamată 
republică — prima republică de 
negri din lume. Independența era 
însă formală, capitalul francez fiind 
în curînd înlocuit de cel ameri
can. In 1915 forțele armate ale 
S.LLA. au ocupat insula. După o 
serie de noi răscoale în august 
1934 trupele americane au fost re
trase. Ocupația militară americană 
a încetat, dar capitalul american 
și-a păstrat dominația economică și 
politică asupra țării.

După revoluția din Octombrie 
activitatea oamenilor muncii din 

{Haiti s-a intensificat deosebit de

de 
ar

mult. In 1934 a fost înființat Par
tidul Comunist din Haiti, iar în 
1944—45, prin unirea forțelor de
mocratice, s-a creat Partidul So
cialist Popular, care în curînd a 
fost interzis de guvernele reacțio
nare.

Baza economiei statului Haiti o 
constituie producția de cafea, care 
reprezintă 66 Ia sută din întregul 
export, precum și producția de 
bumbac, banane, cacao, trestie de 
zahăr. Aproape întregul pămînt a- 
rabil aparține societăților ameri
cane și unui mic număr de mo
șieri localnici. „Compania haitiano- 
americană" dispune de uriașe plan
tații, de trestie de zahăr, fabrici 
de zahăr, linii de cale ferată. A- 
țrași de mina de lucru extrem de 
ieftină și de prețioasă culturii tro
picale,^ monopoliștii americani au 
prins în mrejele lor economia sta
tului Haiti. Ei controlează întregul 
comerț exterior al republicii.

Din cauza jafului co
lonialist poporul acestei 
republici a Americii La
tine are un nivel de trai 
dintre cele mai scăzute 
din lume. 80 la sută din 
populație abia își poate 
asigura o existență mi
zeră, muncind pe plan
tații pînă la isto-

rească a pătrunderii capitalului 
monopolist nord-american, istoria 
republicii Haiti din ultimele decenii 
reprezintă o serie nesfîrșita de 
răscoale și de lovituri de stat. 
In ultimul timp oamenii muncii 
din Haiti au organizat acțiuni de 
luptă pentru dreptul Ia viață, Ia 
libertate. Ei au început să joace un 
rol din ce în * ce mai important în 
viața politică a țării. In urma gre
vei generale și a demonstrațiilor 
de masă din decembrie 1956 Paul 
Magloire, protejatul trusturilor a- 
mericane care deținea funcția de 
președinte a fost izgonit din țară 
și nevoit sa emigreze în insula Ja
maica. El interzisese toate parti
dele politice și sindicatele și a în
cercat sa impună prelungirea man
datului său de președinte, luînd 
conducerea armatei printr-o Iovi-

vire. Foametea și șomajul sînt fe
nomene obișnuite. Potrivit ziarului 
american „New York Times** la 
Haiti mor de foame 17.000—20.000 
persoane pe an. Ziarul american 
„Christian Science Monitor" scrie : 
„cauza actualelor frămîntări poli
tice din Haiti este mizeria cumplita. 
Multi locuitori umblă îmbrăcațiîn 
zdrențe. Colibele dărăpănate de la 
periferia capitalei sînt de aceeași 
culoare cu noroiul pe care sînt 
construite. Nici o floare nu învio- 
rează această mizerie îngrozitoare. 
Pretutindeni mișună cerșetorii. In 
regiunile rurale țăranii zgîrie cu 
uneltele lor primitive loturile in
fime de pămînt secătuit ca să nu 
moară de foame...**

Mizeria materială este însoțită 
de cea spirituală: in întreaga re
publică există numai 100.000 știu
tori de carte.

Din cauza accentuării acestor 
contradicții sociale — urmare fi-

[ Potrivit ultimelor știri sosite] 
f din Port au Prince (Haiti),] 
f junta militară în frunte cu ge- ] 
l neralul Kebreau continuă să] 
î săvîrșească acte teroriste îm-j 
(potriva populației din cartierele ] 
[ muncitorești ale capitalei. Au] 
f fost omorîți peste 100 de oa-j 
( meni. Au fost arestați 1.000 de] 
I adepți ai fostului președinte] 
( ad-interim al statului Haiti, j 
(Fignole. Junta militară a emis] 
f un decret care interzice grevele ] 
f și prevede o pedeapsă din celej 
( mai crunte pentru violarea de-] 
J crețului. Presa americană arată 1 
( că ambasadorul S.U.A. din j 
( Haiti este în contact perma- ] 
j- nent cu armata.

tură de stat. De atunci, datorită 
presnmii poporului în Haiti s au 
schimbat trei președinți provizorii.

Pierre-Louis a fost răsturnat la 6 
februarie a.c. după o grevă de trei 
zile. El a fost Învinuit că încerca 
„sa netezească calea pentru întoar
cerea generalului Magloire". Ur- 
mașul său Batista Sineas, nu a pu
tut rezista nici trei zile iar Franck 
bylvain,. a fost înlocuit la începu
tul lunii aprilie de un guvern pro- 
tIZ°oaU .rmal d‘n zece membri, 
l.a 20 mai a.c. conducătorii arma
tei, in frunte cu generalul Leon 
ț-antave au dat o nouă lovitură 
de stat. Intre armată și poliție au 
avut Ioc adevărate lupte. Dar noul 
regim militar nu s-a menținut Ia 
putere nici măcar o săptămînă. In 

i? ? *os* declarată greva gene- 
raia, iar la 25 mai generalul Can- 

,a_;ost rasturnat, profesorul 
Daniel Fignole fiind numit preșe
dinte provizoriu al republicii. Noul 
președinte promisese să organizeze 
in luna iunie alegeri libere cu par
ticiparea tuturor partidelor poli, 
tice și să îmbunătățească condi
țiile de muncă și salariile mini
male ale muncitorilor. Fignole se 
bucura de multă influență în rîn- 
durile muncitorilor și țăranilor din 
Haiti. Dar și Fignole a fost răstur
nat la 15 iunie de armată care a 
numit Ia conducerea țării o junta 
militară prezidată de generalul 
Antoine. Kebreau.

Nu încape îndoială că imperia- 
lismul american nu e cîtuși de pu
țin străin de seria nesfîrșită a lovi
turilor de stat din Haiti. Și aici 
Washingtonul aplică cunoscuta for
mulă pentru menținerea și lărgirea 
dominației, a privilegiilor: divide 
et impera.

pro- 
nbri.
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