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la a XlII-a aniversare a eliberării patriei
1. Trăiască 23 August, marea sărbătoare națională a poporului 

nostru, ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist 1
2. Cinste și glorie luptătorilor antifasciști în frunte cu comu

niștii care au luptat cu eroism împotriva dictaturii fasciste și a 
cotropitorilor hitleriști pentru eliberarea poporului romîn I

3. Cinste și glorie forțelor patriotice populare care, sub condu
cerea Partidului Comunist Romîn au înfăptuit insurecția armată 
fa 23 August 1944 și au răsturnat dictatura fascistă!

4. Glorie șl recunoștință eroicei și invincibilei armate sovietice, 
ostașilor el care și-au vărsat sîngele pentru eliberarea paitriei 
noastre I

5. Glorie și recunoștință vitezei armate romîne, ostașilor el 
care au întors armele împotriva cotropitorilor hitleriști și, cot la 
cot cu armata sovietică și-au vărsat singele pentru eliberarea pa
triei noastre I

6. Trăiască poporul romin și minoritățile naționale care. în 
•trinsă unire frățească, urmind cu încredere politica leninistă a 
Partidului Muncitoresc Romin au creat orînduirea democrat- 
popirlară și construiesc cu succes socialismul I

Trăiască și să se întărească unitatea de 
porului romîn și minorităților naționale, 
popor in jurul partidului și guvernului 1

7. Trăiască nemuritoarea și atotbiruitoarea

nezdruncinat a po- 
unitatea întregului

7. Trăiască nemuritoarea și atotbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă! Trăiască și să se întărească unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale!

8. Slavă gloriosului Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
inspiratorul și organizatorul Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, exemplu măreț șl far călăuzitor in lupta partidelor co
muniste și muncitorești din Întreaga lume pentru pace, demo
crație și socialism I

9. Trăiască puternicul șl Invincibilul lagăr socialist In frunte 
cu Uniunea Sovietică 1 Trăiască și să se Întărească unitatea tu
turor țărilor socialiste 1

10. Salut frățesc gloriosului popor sovietic constructor al co
munismului. Recunoștință și dragoste pentru sprijinul interna
ționalist acordat poporului nostru In construirea socialismului!

Trăiască și să se întărească în veci prietenia indestructibilă și 
colaborarea frățească între poporul romin și poporul sovietic!

11. Salut frățesc eroicului popor chinez care, sub conducerea 
partidului său comunist, luptă cu succes pentru construirea so
cialismului, pentru apărarea păcii în Asia și în întreaga lume!

Trăiască și să se întărească prietenia de nezdruncinat și cola
borarea frățească dintre poporul romin și poporul chinez I

12. Salut frățesc poporului cehoslovac care, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, construiește socialismul!

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul romin și poporul cehoslovac!

13. Salut frățesc poporului polonez care, sub conducerea Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, construiește socialismul 1

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul romîn și poporul polonez I

14. Salut frățesc oamenilor muncii din Republica Democrată 
Germană care, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Ger
mania construiesc socialismul I

Salutăm forțele patriotice din Întreaga 
pentru unificarea pașnică și democratică 
pace în Europa și in Întreaga lume!

Trăiască și să se Întărească prietenia și 
dintre poporul romîn și poporul german!

15. Salut frățesc poporului ungar care sub conducerea Parti- 
tidului Muncitoresc Socialist Ungar construiește socialismul!

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul romîn șl poporul ungar!

16. Salut frățesc poporului bulgar care, șub conducerea Par
tidului Comunist Bulgar construiește socialismul!

Trăiască și să ie întărească prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul romin și poporul bulgar !

17. Salut frățesc poporului albanez care, sub conducerea Par
tidului Muncii din Albania, construiește socialismul!

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul romîn și poporul albanez I

18. Salut frățesc popoarelor Iugoslaviei care, în frunte CU 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, construiesc socialismul 1

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățeasca 
între poporul romîn și popoarele Iugoslaviei!

19. Salut frățesc poporului mongol care, sub conducerea Par
tidului Popular Revoluționar Mongol, construiește socialismul !

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul romin și poporul mongol!

20. Salut frățesc oamenilor muncii din R.P.D. Coreeană care,
sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, construiesc socia
lismul ! Salutăm poporul coreean care luptă pentru unificarea 
pașnică a patriei sale! ... , «

Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul romin și poporul coreean !

21 Salut frățesc oamenilor muncii din R. D. Vietnam care, sub 
conducerea Partidului Muncii din Vietnam, construiesc socia
lismul ! Salutăm poporul vietnamez care luptă pentru unificarea 
pașnică a patriei sale!

Trăiască prietenia șl colaborarea frățească dintre poporul ro- 
mîn și poporul vietnamez!

22. Salut frățesc popoarelor din India, Birmania, Indonezia, Af- 
ganistan. Egipt, Siria, Ceylon și din celelalte țări care au scuturat 
jugul colonial și luptă pentru pace, pentru Consolidarea independen
ței și suveranității naționale!

23. Salut frățesc popoarelor din țările capitaliste, coloniale și de
pendente care luptă împotriva imperialismului, pentru pace, liber
tate, democrație și independență națională !

24. Trăiască forțele iubitoatc de pace din întreaga lume in lupta 
unită pentru interzicerea fabricării și experimentării armelor atomice 
și cu hidrogen, pentru reducerea armamentelor și efectivelor mili
tare! Energia atomică să fie pusă in slujba păcii și progresului 
omenirii I

25. Trăiască pacea și prietenia intre popoare. Politica externă a 
Republicii Populare Romîne este o politică fermă de lărgire a cola
borării internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice!

26. Oameni ai muncii din patria noastră ! Intimpinați cea de-a 
XII La aniversare a el berării patriei cu noi succese în îndeplinirea 
planului de stat pe 1957 ! Desfășurați tot mai larg întrecerea socia
listă ! Luptați pentru creșterea productivității muncii și reducerea 
prețului de cost, garanția sigură a ridicării continue a nivelului 
de trai!

27. Oameni ai muncii din Industria minieră ! Introduceți pe scară 
cit mai largă metodele avansate de extracție și folosiți la maximum 
utilajul modern. Dați economiei noastre naționale tot mai mult căr
bune și minereu !

28. Siderurgiști, metaling iști, constructori de mașini, oameni ai 
muncii din industria energetică! Dafi patriei cantități sporite de 
fontă, laminate, metnlj neferoase! Construiți mașini și aparataje 
modeme, mai multe, mai bune și mai ieftine ! Sporiți producția de 
energie electrică !

29. Oameni ai muncii din industria petroliferă și chimică ! Dez
voltați cu avint lucrările de explorare și măriți rezervele de țiței! 
Dați patriei mai mult țiței, gaze și produse petrolifere ! Munciți cu 
însuflețire pentru dezvoltarea rapidă a industriei chimice ! Sporiți 
și ieftiniți producția uzinelor chimice! îmbunătățiți calitatea și 
lărgiți sortimentul produselor!

30. Oameni ai muncii din industria construcțiilor și materialelor 
de construcții ! Dați in funcțiune la termen construcțiile! Imbună-

Germanie care luptă 
a Germaniei, pentru

colaborarea frățească

lățiți calitatea și reduceți prețul de cost al lucrărilor! Sporiți pro
ducția și îmbunătățiți calitatea materialelor de construcții 1

31. Muncitori și muncitoare, ingineri și tehnicieni din industria 
ușoară și alimentară I Oameni ai muncii din cooperația meșteșu
gărească și din industria locală! Luptați pentru noi realizări în 
sporirea volumului producției bunurilor de larg consum, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor I

32. Muncitori, tehnicieni și ingineri din transporturi și telecomu
nicații ! întăriți disciplina și ridicați nivelul organizării muncii! 
Ieftiniți transporturile! Luptați pentru o cit mai bună deservire a 

populației I

33. Oameni ai muncii de la orașe 1 Dați satului cît mai multe 
tractoare, mașini și unelte agricole, îngrășăminte agricole și pro
duse de larg consum I

Oameni ai muncii de la sate I Dați orașului cît mai multe cereale, 
legume și zarzavaturi, produse animale 1 Valorificați produsele prin 
comerțul de stat și cooperatist 1

34. Oameni ai muncii din agricultură I îndepliniți în bune con- 
dițiuni lucrările agricole pentru ca rodul bogat al acestui an să fie 
strins Ia timp și fără nici o pierdere. Pregătiți-vă din vreme pentru 
lucrările agricole de toamnă de care depinde recolta anului viitor!

35. Salut călduros țărănimii muncitoare din regiunea Constanța 
care a terminat cooperativizarea agriculturii și pășește cu încredere 
pe calea consolidării și dezvoltării agriculturii socialiste și a creș
terii bunăstării materiale 1

36. Țărani muncitori din gospodării agricole colective, coopera
tive agricole de producție și întovărășiri agricole I Munciți cu per
severență pentru sporirea producției agricole, pentru consolidarea 
economico-organizatorică a gospodăriilor voastre socialiste I Faceți 
din fiecare gospodărie socialistă exemplu de urmat pentru țăranii 
muncitori cu gospodărie individuală 1

37. Țărani muncitori cu gospodării individuale 1 Luptați pentru 
creșterea producției agricole 1 Urmați exemplul țăranilor muncitori 
care au pășit pe drumul agriculturii socialiste 1 Uniți-vă în întovă
rășiri, cooperative agricole de producție și gospodării agricole co
lective în vederea ridicării bunăstării voastre și a întregului popor 
muncitor 1

38. Muncitori, tehnicieni și ingineri din gospodării agricole de 
stat! Furnizați statului cantități sporite de cereale, carne, lapte 
și alte produse agricole 1 Ridicați continuu rentabilitatea gospo
dăriilor agricole de stat 1 Ajutați țărănimea muncitoare asigu- 
rîndu-i semințe de soi și animale de rasă I

din Stațiuni de Mașini și 
calitate! Luptați neobosit 

de cost al lucrărilor 1 Fo- 
tractoarelor și mașinilor 1
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rindu-i semințe de soi și animale de
39. Muncitori, ingineri și tehnicieni

Tractoare! Efectuați lucrări - ■ -
pentru reducerea continuă a 
losiți întreaga capacitate de

40. Lucrători din comerțul , , ,
schimbul de mărfuri între oraș și sat 1 îndepliniți la timp pla
nul de contractări și achiziții! Deserviți prompt, conștiincios și 
atent pe consumatori! Luptați pentru reducerea cheltuielilor de 
circulație, pentru buna întreținere a localurilor unităților comer
ciale, pentru o atitudine corectă, cinstită și plină de grijă față 
de bunurile ce vă sînt incredințate 1

41. Lucrători pe tărim sanitar! Introduceți In practică cele 
mai noi realizări ale științei medicale, ridicați necontenit nivelul 
de deservire sanitară a populației 1

42. Lucrători din aparatul de stat ! Rezolvați cu grijă și fără
întirziere cerințele și nevoile oamenilor muncii 1 Luptați cu ho
tărîre împotriva birocratismului ! întăriți disciplina de stat, îm
bunătățiți metodele ' — ■ ■ .....................................
trative I

43. Lucrători din
prietatea socialistă, _____ _____ __________r___
nesc, ale poporului muncitor 1 Aplicați cu fermitate legile statului 
nostru 1

44. Trăiască forțele armate ale scumpei noastre patrii, strajă 
neclintită a păcii și cuceririlor revoluționare ale poporului.

Ostași și ofițeri, luptați pentru ridicarea continuă a nivelului 
de pregătire militară și politică I

45. Sfaturi populare! Luptați neobosit pentru dezvoltarea ini
țiativei și spiritului gospodăresc, pentru noi realizări economice, 
culturale și edilitare, pentru mai buna folosire a rezervelor lo
cale. Mobilizați mase tot mai largi de oameni ai muncii la con
ducerea economiei și a treburilor obștești 1

46. Organizați! sindicale 1 Asigurați participarea tot mai ac
tivă a muncitorilor, inginerilor și tehnicenilor la organizarea și 
conducerea producției, sprijiniți inițiativa lor creatoare, pentru 
indeplinirea la timp a planului de stat 1 Ingrijiți-vă de Îmbună
tățirea continuă a condițiilor de muncă și de trai ale celor ce 
muncesc I

47. Oameni de știință din Republica Populară Romină 1 Mun
ciți pentru inflorirea continuă a științei și culturii patriei noas
tre 1 Puneți întreaga voastră 
strucției socialiste 1

48. Oameni ai literaturii și 
lucrări cu un bogat conținut 
tică 1 Creați opere care să contribuie la formarea conștiinței 
socialiste a omului nou, să cultive dragostea pentru patrie, pen
tru luptele eroice ale poporului nostru, ale clasei muncitoare 
și ale partidului ei, mindria pentru marile realizări obținute de 
popor sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin 1

49. Profesori, invățători și educatori 1 Cultivați în rindurile 
tineretului dragostea față de muncă și de invățătură 1 Educați 
tineretul in spiritul dragostei de patrie, al prețuirii și apărării 
cuceririlor revoluționare ale poporului muncitor, în spiritul in
ternaționalismului proletar, al păcii și prieteniei între popoare.

50. Femei din Republica Populară Romină 1 Participați tot mai 
activ la construirea socialismului 1 Educați copiii în spiritul dra
gostei pentru muncă, respectului față de părinți, familie și so
cietate, in spiritul patriotismului înflăcărat și al prieteniei intre 
popoare 1

51. Membri al Uniunii Tineretului Muncitor! Tineri și Tinere 1 
Dăruiți întreaga putere de muncă, devotamentul și entuziasmul 
vostru tineresc măreței opere de construcție socialistă a patriei 1 
Munciți cu însuflețire în întreprinderi, pe șantiere și pe ogoare! 
Ridicați-vă continuu nivelul cunoștințelor politice și profesio
nale 1

de bună 
prețului 
lucru a

de stat și cooperatist! îmbunătățiți

de muncă și micșorați cheltuielile adminis-

organele justiției! Apărați cu hotărîre pro 
interesele statului nostru muncitoresc-jâră-

capacitate creatoare în slujba con-

artel I Poporul cere de la voi noi 
de idei și o înaltă măiestrie artis-

52. Studențl și elevi! Pionieri! Luptați pentru succese tot mai 
mari la invățătură și insușiți-vă cu sirguință cit mai multe cu
noștința ! Pregătiți-vă temeinic pentru a deveni harnici cons
tructori ai socialismului!

53. Membri și candidați ai Partidului Muncitoresc Romîn 1 Fiți 
in primele rînduri ale luptei întregului popor pentru avîntul 
continuu al industriei, agriculturii și culturii patriei! Păstrați 
ca lumina ochilor unitatea și disciplina de fier a rindurilor 
partidului I întăriți necontenit legăturile partidului cu masele 
și rolul său conducător in toate domeniile construcției 
liste !

socia-

clasa 
clasei

54. Să întărim necontenit alianța de nezdruncinat dintre 
muncitoare și țărănimea muncitoare — sub conducerea 
muncitoare — temelia orînduirii democrat-populare și chezășia 
construirii socialismului în patria, noastră!

55. Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica 
Populară Romînă !

56. Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța conducătoare 
șl organizatoare a poporului muncitor, inspiratorul tuturor vic
toriilor noastre!

57. Sub steagul de nebiruit al marxism-leninismului, sub înțe
leaptă conducere a Partidului Muncitoresc Romîn, înainte spre 
victoria socialismului in scumpa noastră patrie I

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn
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Tînărul Ion Corjis din secția strungărie motoare a uzințlor 
„Timpuri Noi“ din Capitală este unul din fruntașii întrecerii 
în cinstea zilei de 23 August.

CRONICĂ DE CAMPANIE

Cine răspunde
de cele 700 kg. grîu pierdute

la fiecare hectar?
CutreierXnd ogoarele craiovene, 

doi redactori ai ziarului nostru 
au poposit în raionul Caracal, 
pentru a urmări desfășurarea 
campaniei agricole de vară.

In cele ce urmează, sînt oglin
dite cîteva din aspectele întîlnite.

Dintr-un trunchi de 
salcie — un fus

Propunerile muncitorilor
izvor de sporire a productivității muncii

Utemistul Ni-
er’Că nhe At"; Experimentarea 
îîereie c.f.r. sistemului de salarizare multe 
Pașcani. E lăcă
tuș în secția I-a 
vagoane. Pentru 
munca depusă în 
luna mai, lui Nicolae Ilade i s-a 
cuvenit un salariu de 590 lei. 
Prietenul său Costică Timofte, de 
la strungărie, a realizat în luna 
mai un cîștig de 473 lei. Pe în
treaga întreprindere în aceeași 
lună cîștigul mediu a fost de 586 
lei pe cap de muncitor.

De la 1 iunie, la atelierele 
C.F.R. Pașcani se experimentează 
sistemul de salarizare îmbunătățit. 
Același Nicolae Ilade a realizat 
in luna iulie un cîștig de 707 lei, 
iar Costică Timofte 634 lei. în 
timp ce pe întreaga întreprindere 
cîștigul mediu a fost de 753 lei.

De obicei cifrele sînt seci. Une
ori plictisesc, alte ori nu înțelegi 
prea multe din ele. De data a- 
ceasta, dimpotrivă: cifrele ispitesc. 
E firesc desigur să se întîmple 
așa. în cele două luni, de cînd se 
experimentează sistemul de salari
zare îmbunătățit, cîștigurile mun
citorilor de la Atelierele C.F.R. 
Pașcani au crescut;

Cum se explică toate acestea ? 
Simplu. Din primăvară la Atelie
rele C.F.R. Pașcani a început ac-, 
țiunca de pregătire pentru apli
carea experimentală a sistemului 
de salarizare ■ îmbunătățit. în 
timpul acesta toți, dar absolut 
toți salariații, au participat Ia 
dezbateri, au venit cu propuneri..;

Marea majoritate a propuneri
lor făcute vizează probleme majo
re, vitale pentru contintia îmbu
nătățire a procesului de produc
ție, pentru sporirea venitului în
treprinderii și,- bineînțeles, pen
tru sporirea cîștigului mediu al 
muncitorilor. De pildă, comunistul 
Gheorghe Ionescu împreună cu un 
colectiv a propus mecanizarea 
unui vagonet cu acumulatori și di
nam în secția a Il-a vagoane, care 
aduce o economie anuală de mii 
de lei. Această propunere este 
importantă și prin faptul că ea 
poate fi aplicată la orice între
prinderi de cale fejatăț La Atelie
rele C.F.R.-Pașcani acest vagonet 
funcționează deja de mai bine de 
o lună. El prezintă *o serie deza
vantaje. Este ușor și practic. Poa
te fi construit aci și pus la dis
poziția oricărei întreprinderi de 
cale ferată din țară.

Tot împreună cu un colectiv, 
tov. Vasile Arghir a propus con
fecționarea unei piese de montare 
a legăturilor de arcuri de sus
pensie. în prezent confecționarea 
acestei piese se apropie de sfîrșit. 
Laminarul pentru îndreptat ta
bla de 1,50—2 mm. propus 
Costică Cosfescu poate fi de 
menea folosit de către toate 
lierele C.F.R. din țară.

Propuneri ca cele amintite, 
cum șî altele de mai mică însem-

— Cînd ? Că se usucă prea 
tare.

— Lasă că o să-ți spun eu.
Au mai trecut cîteva tile. A 

venit o ploaie. Griul nu a fost 
desfăcut din clăi pentru a se us
ca. Au mai trecut apoi alte și alte 
zile, au mai căzut și alte ploi. 
Griul de deasupra clăilor s-a uscat 
prea tare. Cel de dedesubt — pe 
alocuri — a putrezit ; la mijloc, 
boabele au încolțit.

— Tovarășe inginer ! Bogata 
noastră recoltă a scăzut cu cel 
puțin 600 kg. la hectar, 
mai cărăm la arie mai 
încă 100 kg. la hectar.

— Dar unde vrei să-l
— Pe cimp, cu combina, vom 

merge de la claie la claie, așa 
cum ați spus și dumneavoastră la 
început.

— Nu se poate. Avem nevoie 
de paie și aria este mai aproape 
decit cîmpul. înțelegi ? Paiele 
rămin nouă, gospodăriei.

— A 1 Așa, da ! Acum mai 
țeleg și eu...

Pe o tarla de 35 hectare, 
fost mobilizați să lucreze voluntar 
50 studenți de la „Institutul de 
Mașini și Aparataje Electrice*1 
Craiova. Ei au desfăcut toate 
clăile și au separat snopii înver
ziți de cei sănătoși. în aceeași zi, 
băieții au cerut să treiere cu cete 
două 
cimp 
ba.

Au .. a ____
brigadierului care nici n-a vrut să 
audă de așa ceva.

— Snopii nu vor fi treierați de
cit la arie — a încheiat ferm bri
gadierul.

— Păi. nu e păcat de griul 
ăsta ? a îndrăznit un student.

— Păcat ? Dar de paie nu e 
păcat ? Nu e păcat de noi să le

Desigur, dragi cititori, vă mai 
amintiți cum un meseriaș buclu
caș a încercat ca dintr-un trunchi 
da salcie să confecționeze o al' 
bie. Dacă nu i-a ieșit albia, s-a 
gîndit la un lucru mai mic. Nu 
l-a reușit nici pe acesta, nici altul. 
Pînă la urmă insă tot a realizat 
ceva... un fus.

încercăm să vă redăm cum a 
reușit să facă aproape același lu
cru, gospodăria agricolă de stat 
Devesr.l, cu recolta de grîu a anu
lui acesta. De pe o suprafață de 
peste 700 hectare, în loc de 1680 
tone ei au obținut doar 1190 to
ne.

Unde sînt cele 490 tone dife
rență ? Gum de a scăzut produc
ția cu aproximativ 700 kg. la 
hectar ?

.„Gospodăria nu are decit ingi
ner șef. Cele 2240 hectare (supra
față ce a fost cultivată în acest an 
cu păioase) cit și celelalte treburi 
din campania de vară, cereau 
minte pricepută în conducere. 
Nicolae Anton a fost trimis aci 
pentru a ține locul directorului.

Secerișul a fost terminat în 
scurt timp. Se pare că în același 
ritm ar fi decurs munca și mai 
departe^ Tocmai în acest timp 
Nicolae Anton a fost rechemat în 
București, iar treburile 
pe mina inginerului șef Gheorghe 
Vlădoiu.

De aici pornesc aproape toate 
neajunsurile. Le secțiile Devesel 
și Caracal, griul făcut clăi a ră- , 
mas pe loc. Nici o dispoziție pen- cărăm tocmai de aici, la gospo- 
tru căratul său la arie, nici o dărie ? 
vorbuliță care să mai amintească 
de faptul că pe o suprafață de 700 
hectare crini se usucă prea tare 
și se scutură.

Brigadierul de cîmp Nicolae 
Suschevici a adus la cunoștința 
inginerului cele observate :

— Tovarășe inginer șef, ce fa
cem cu griul de la secția mea f

— Ce să facem? Nu avem pw 
sibilitatea să-l cărăm la arie.

— Cum adică ? Știu că avem 
la dispoziție tractorul cu remorcă-

— Lasă că-l treierăm pe cimp 
cu două combine.

! cu cel 
Dacă-l 

pierdem

treieri ?

ne

in-

au

nătate, devenite 
de acum fapte, 
au adus și aduc 

' î foloase 
activității ate
lierelor. Produc
tivitatea muncii 
a crescut în me- 

sută în iunie — 
luna mai. Prin 

în 
. economii 

în valoare de 228.000 Ici. în 
iulie, pentru că timpul de 
lucru a fost mai bine utilizat, fi
rește, rezultatele sînt mai îmbucu
rătoare. Reducerea prețului de 
cost pe scama economiilor sc ci
frează la suma de 280.000 lei.

Succesele dobîndite 
cură pe muncitori, 
joritatea lor tineri, 
deamnă spre noi realizări, 
întîrzii puțin prin secția 
a II-a vagoane, dacă 
pe la strungărie sau 
mecanică sau fierărie, 
derii faptele îți demonstrează 

muncește cu elan și succes.

îmbunătățit

de
ase-
Ate-

pre-

Gala filmului documentar 
mongol „Mongolia 

de astăzi*
Ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al R.P. Mongole 
la București. Sandavyn Ravdan, 
a oferit marți seara, la Casa 
prieteniei romîno-sovietice din 
Capitală, gala filmului documen
tar mongol în culori „Mongolia 
de astăzi**.

Filmul documentar „Mongolia 
de astăzi** realizat cu prilejul ce
lei de-a 35 a aniversări a Revo
luției Populare Mongole es!e pri
mul film de lung metraj predus 
ie tînăra cinematografie men- 
’'’"Fone (Agerpres)

combine care stăteau in 
— aproape de ei — degea-

die cu 3.2 
iulie față 
reducerea 
iunie s-au

Ia 
de 
prețului de cost, 

i realizat

îi 
în

îi

hu
ma- 
în- 

Dacă
a V-a ori 
te abați 
lîinplărie, 
pretutin- 

că
se

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Iași

au rămas

întimpinat însă rezistența

Vin. pe aici și constată situația 
aceasta condamnabilă și trimișii 
trustului regional Gostat. Vin si 
tac. Nu le pasă oare de avutul ob
ștesc. de avutul statului ?

Situația trebuie neapărat cerce
tată. iar vinovății trimiși în fata 
justiției fără nici o excepție, 
atit

cu 
mai mult cu cît anul acesta au

MIHAI CARANFIL 
ION TEOHARIDE

(Continuare in pag. 3-a)

Eroul de la
' In acea noapte de iarnă, ostașii 

Companiei a ;3-a din Regimentul 
3 infanterie se aflau pe o coastă, 
aproape' de ' satul ■ Bogunițe din 
Cehoslovacia. In așteptarea ordi
nului de atac, ostășii intraseră in
tr-o șură și se ghemuiseră în co
joace, cu ranițele sub cap și ar
mele în brațe.

. Intr-un colț șușoteau cîțiva vo
luntari tineri. Erau prieteni buni 
îrjpă din țară. Lucraseră împreună 
la aceeași uzină și tot împreună 
activaseră apoi în --Uniunea Tine
retului Comunist. Dar adevărata 
prietenie dintre ei se cimentase 
încă din anii grei ai uceniciei pe- 
trecuți la uzina „Astra", unde în
fruntaseră laolaltă foamea cum
plită, ploșnițele și bătăile pedago
gilor- și ale maiștrilor.

— Să știți că tunurile or să în
ceapă foarte curind să bubue — ______
începu Tudor, unul dintre cei mai Petru, cei mai..... .....

Astra. celor veniți de la „Astra". Avea 23 
era în de ani.

voinic

(Fragmente din volumul 
„Tinerețe înflăcărată" în 
curs de apariție în Editura 
Militară).

tineri din grupul de la 
Avea doar 17 ani, dar 
același timp și cel mai

ostaș al subunității. Cît era de 
curajos o dovedise în incursiunile 
făcute la inamic cu cîteva zile mai 
înainte.

— Fără 
artilerie — 
nici n-ar fi 
apărarea nemțească...

Vorbea rar și sigur, ca un 
ran cu multă experiență în 
războiului.

— Mai încet, Tudore, că 
oamenii — zise în șoaptă 
" _i;-,1.........

un baraj puternic de 
continuă Tudor 
posibilă trecerea peste

scoli
8 în șoaptă Iosif 
,bătrîn“ din grupul

Mai vorbiră între ei o bucată

de vreme, după care furați de 
oboseală, tinerii căzuseră pe rînd 
în brațele somnului. Doar Iosif 
Petru mai rămăsese treaz.

Ii veniră în minte laudele aduse 
de comandant în fata companiei. 

—Cu cîteva zile mai înainte se 
organizase o incursiune la inamic. 
O grupă comandată de un sergent 
se infiltrase adînc în spatele duș
manului pentru a culege cit mai 
multe date despre pozițiile aces
tuia. La înapoiere reuși să facă și 
doi prizonieri. Nu le-a trebuit 
ostașilor mult ca să pună mina 
pe ei. Tăiaseră un fir telefonic în- 
tilnit* în cale și apoi se așezaseră 
la pîndă într-un tufiș. Curind apă
rură doi soldați fasciști. Fuseseră 
trimiși să <adă ce s a întîmplat pe 
fir și să-l repare. Cum firul se 
rupea adeseori din cauza explozii
lor artileriei, fasciștii înaintau fără 
să bănuiască cursa întinsă de pan
duri. Astfel, au putut fi capturați 
cu ușurință. Din păcate, grupa a 
fost descoperită tocmai cînd să 
treacă linia dușmană. Se năpusti
ră o droaie de fasciști asupra vo
luntarilor cu scopul de a-i încer
cui. Voluntarii deschiseră un foc 
puternic și se retraseră, om cu 
om, printre niște stînci. Iosif și 
Tudor fuseseră ultimii. Acoperi- 
seră retragerea cu focul puștii mi
traliere, pe care o deserveau îm
preună.

Pentru curajul de care dăduseră 
dovadă, celor doi voluntari ute- 
ciști li se aduseseră mulțumiri în 
fața companiei.

Cînd ostașii companiei a 3-a 
au fost treziți din somn era încă 
noapte.

...Compania ajunse la mai puțin

★



Admiterea în învățămîntul superior
A* si/i anul școlar 1957 — 195&

Vrm^g din 'Nr. 2 5 $9 ziurae—^dealurile din Vest. Swfrccr-' (uri. Transporturi feroviare. Lun-
j • •• * jrf$nca șj densitatea rețelei fero

viare în R.P.R. Repartizarea teri
torială a căilor ferate. Traficul de 
mărfuri și călători, deservirea pro
ducției și consumului. Realizările 
regimului de democrație populară 

i uojh’iiini construcțiilor feroviare. 
Transporturi rutiere. Categorii de 
șosele. Lungimea, densitatea, re
partiția teritorială a rețelei rutiere 
Realizările regimului de democrație 
populară în domeniul construcțiilor 
rutiere. Transporturi fluviale. Du
nărea sector fluvial, sector maritim. 
Principalele porturi. Navigația pe 
Dunăre în trecut. Situația actuală 
a navigației pe Dunăre. Rîuri na-

-------------- --——------------------ pății':, diviziun 
ții •xinerai* (p 

G E O G R A f I A x —
6fe?srafia fizică generală. — 

(jilobuidi harta. Orizontul. Punctele 
cardinale Mijloacele cele mai im- 
portante de orientare în natură. 
Scara grafica numerică. •Globul, 
planul și harta. Clasificarea hărți
lor dupii și .după .iiH|»f>ft«nia
lor economică. Pămintal, corp cos
mic. Forma Pămînfuhii. Dimensiu
nile PămînUilui. Mișcarea jde rota
ție a Pămîirtului. Mișearea de re
voluție a Părnînttilui. Rețeaua de 
meridiane și paralele. Coordonatele 
geografice (latitryline și longitu
dine). Atmosfera. înălțimea și .com
poziția almosferei. Incăkrirea at
mosferei. Variația temperw)wii cu 
latitudinea și altitudinea. J’r^siu- 
nfea atmosferică. Vînturile, forma
rea și clasificarea* lor. Prectpita.țîîle 
atmosferice și repartiția lor pe 
glob. Factorii de-crtre depinde .cli
ma. Zonele de clima ^pe glob.jtipu- 
rile de climat. Rolul climei în ac
tivitatea economică a oiRiilui. Apele 
țofilinentale. Apele sulMfraiie și 
formarea loi Apele curgătoare. 
Cele mai importante fluvii ăje Pă- 
mîntuhu. Schimbarea cnrsu'rilor 
durilor prin acțiunea omului, leacu
rile și importanța lor economiGă. 
Oceanele și mările. Oceanul pla
netar șll părțile sale componente.' 
Țărmul și tipuri de țărmuri. Cele 
mai importante mări, golfuri, 
strtmtori, insule, peninsule. Ctirenț-H 
marini. Litosfera. Structura sa. A- 
genții interni, și externi care schim
bă continuu suprafața terestra. For
marea munților și cîmpiilor. Vulca
nii și cutremurele de pămînt. Cau
zele formării munților. Repartiția 
geografică și importanța lor eco
nomică, Relieful scoarței. Cîmpiile. 
depresiunile, pddlșiirite cele mai im
portante de pe glob. Dealuri și 
munți. Cei mai importanți munți 
de pe suprafața Pămîntului. Zo- 

naturale. Zonele de vegetație 
pe glob. Caracterizarea lor după 
climă, vegetație și faună. Transfor
marea naturii sub acțiunea omului 
în condițiile orînduirii socialiste.

Privire fizico-geograficd asupra 
continentelor. Hotare, dimensiuni, 
țărmuri și relief. Tipuri de climă, 
rîuri și lacuri, vegetația și fauna 
din fiecare continent. Principalele 
descoperiri geografice.

Populația globului: număr, den
sitate, repartiția populației pe con
tinente.

Harta a lumii. Marea
revoluție Sociali1st J din Octombrie 
și scindarea lumii în două sisteme, 
capitalist și socialist. Harta politi
că a lumii înainte de cel de-al doi
lea război mondial. Importante 
schimbări în harta politică a lu
mii în urma celui de-al doilea răz
boi mondial. Victoria regimului de 
democrație populară într-o serie de 
țări din Europa și Asia. Creșterea 
forțelor democrate în țările capita
liste. Avîntul mișcării de. eliberare 
națională în țările coloniale și de
pendente

Geografia R.P.R.— Privire ge
nerală asupra Republicii Populare 
Romîne. Așezarea pe glob a R.P.R. 
Așezarea fizico-geografică în Eu
ropa. Consecințe econom ico-
geografice. Așezarea politico-geo- 
grafică. Politica din trecut față de 
vecini și raporturile actuale de prie
tenie și colaborare cu U.R.S.S. 
țările de democrație i 
prafața în raport cu 
Granițele și vecinii.

Evoluția geologică 
pe teritoriul R.P.R., 
tuală a reliefului ca 
unei îndelungate ..............„----
gice. înfățișarea generală a relie
fului. Marea varietate, armonia și 
proporționalitâtea formelor de re
lief.

Caracterizarea generală a mari
lor unități naturale. Regiuni de în- 
crețire. Carpații. Principalele tră
sături ale Carpaților. împărțirea în 
mari unități, Carpații răsăriteni, 
Sudici și apuseni.

La analiza fiecărei unități și la 
precizarea particularităților se va 
ține seama de poziția geografică, 
de elementele componente, de as
pectul, reliefițlțu, de caracterele geo
logice, de trăsăturile principale ale. 
climei, hidrografiei, solului, florei 
și faunei, de resursele naturale.

Carpații răsăriteni. Localizare. 
Aspecte generale. Structura geolo
gică : munții vulcanici, de încre- 
țire t zona cristalină, zona fliștiltii. 
Munții vulcanici (șirul de vest) : 
munții Oaș, Gutin, Țibleș, Căli- 
man, Gurghiu, Harghita. Munții de 
încrețire: munții Maramureșului, 
munții Rodnei, munții Bistriței ; 
zona flișului o parte din munții' 
Bistriței. Ceahlăul. Oficinele Mol
dovei ; munții Tarcăului, Ciucului. 
Vrancei. Buzău. Bodocului și Bara- 
oltului. Depresiuni principale : Baia 
Mare. Maramureș, Domelor, Ciu
cului* Tg.-Săcuiesc, Bîrsei.

Așezări omenești. Trecători prin
cipale : Prislop, MestecMniș. Bicaz, 
Ghirneș-Palanca. O’tuz, Buzău. Pre
deal. Importanța depresiunilor și 
trecătorilor Caracteristicele climati
ce hirdografice și biogeografice ale 
Carpaților răsăriteni și ale depre
siunilor Carpații de miazăzi. Lo
calizare. Aspecte generale : înăl
țime. masivitate, urme glaciare, văi 
longitudinale Și transversale, plat
forme de eroziune. Subdiviziuni : 
munții Bucegl, Făgărași, Paring, 
Sebeș, Retezai, munții Banatului, 
și Poiana Rusca cu masivele prin
cipale. Depresiuni principale ; de
presiunea Loviștei (Bazinul Titești- 
Brczoi). depresiunea Petroșani, de
presiunea Hațegului. Așezări ome
nești. Trecători principale : Bran, 
Turnu-Roșu. Lainici (Bumbești-Li- 
vezeni), Poarta de fier a Transil
vaniei. Culoarul Timiș-Cerna, Por
țile de Fier - Cazane. Importanța 
depresiunilor, trecătorilor. Carac
teristicile climatice, hidrografice și 
biogeografice ale Carpaților de mia
zăzi si ale depresiunilor. Carpații 
apuseni. Localizare. Aspecte gene
rale : înălțime, lățhnc. marca ex
tindere a suprafețelor netede acope
rite cu culturi, bogății minerale nu
meroase, așezări omenești. Subdi
viziuni : munții Bihor. Gilău. Traș- 
cău. Metalici. Zarand. Codrului. 
Pădurea Craiului. Plopiș. Meseș. 
Depresiuni principale : Abrud. Zlal- 
na, Zarand Beîu.ș. Vlad. Sindcu șl 
Huedin. Trecători principale : Deva. 
Băița-Brad, Huedin-Vad (Citicea). 
Importanța depresiunilor și irccă- 
iorjlor Caracteristicile climatice, 
hidrografice șl biogeografice ale 
Carpaților apuseni și ale depresiu
nilor.

Munții Dobrogei. Localizare. As
pecte generale. Structura geologi
că. Subdiviziuni : munții Măcln. 
Culmea Pricopan și Nicolițeî. Ca
racteristicile generale ale munți
lor Dobrogei

DealuriD : Caractere generale. O- 
riginea Alcătuirea geologică. Dea
luri de/.încrețire-, ..dealuri, de ero-

pații': diviziuni, depresiuni, bogă- 
*4i — (petrol, sare, cărbune,

......Bogățttfe «6lu- 
tivezii vii. Regiune de intensă 

Așezări omenești. Dea
lurile klrn vesiV. /Caracterele fizico- 
geografice specifice. Subdiviziuni. 
Importanța «economică.

Podișurile. Caractere generale. O- 
riginea. Podișul Transilvaniei: 
subdiviziuni. Importanța econorni- 

«©ă (gaz metan, swfe, agricu-ltură1). 
Podișul Moldovei ; delimitare, sub
diviziune. Importanța economică. 
Potti.șul getic, ptrflkș*il Mohediwți ; 
delimitare. Caractere fizico-geogra- 
țice-. Podișul Dobrogei: particulari- _ ___ ____ , r_ ______ ___
tăfile geologice și fizico geografice. : vigabilc. transportul maritim. Prin

cipalele linii maritime. Importanța 
portului Constanța în economia 
țării. Transporturi aeriene. Linii 
aeriene în interiorul țării, linii ae
riene pe care se efectuează trans
porturi peste hotare. Importanța 
acestor transporturi în economia 

. țării. Categorii speciale de trans
port. Transporturi prin conducte 
(petrolifere, gaze naturale, apă). 
Localizarea geografică și impor
tanța lor economică. Telecomunica
ții. Importanța lor în dezvoltarea 
social-economică și culturală a 
țării.

Comerțul. Comerțul interior. Co
merțul exterior. Produse de export 
și import ale R.P.R. Țările cu care 
R.P.R. are relații de schimb. Con
siliul de ajutor reciproc economic. 
Contribuția R.P.R. la dezvoltarea 
și întărirea pieței socialiste mon
diale.

Caracterizarea economică a re
giunilor administrativ-teritoriale.

ISTORIA ROMÎNIEI

Diviziuni. -Așezări omenești.
Ci-mipiile. Ga fac fere generale. For

marea Iot. Cîmpia Dunării, Cimpia 
Tisei. Limite. 'Subdiviziuni. Impor
tanță economică. Așezări omenești.

Delta Dunării. ’Caractere gene
rație. Limite Formarea,' deltei. Ve
getația deltei.

Lumile Localizarea și întinde- 
•reih’-Foi’inai’ear Structura geologică, 
importante economică. Perspective 
dehdezvdltare.

Cltinti. Trăsăturile caracteristice 
ald’Wîrneî? Influența climatelor în- 
conjw&toare asirpra climei din țara 
noastră. Temperatura. Regimul vîn- 
tnrilor și al precipitațiilor. Caracte
rizarea .diferitelor tipuri de climate 
în .țâra noastră. Lupta împotriva 
secetei. :

Hîdrograția. Caracterizarea rețe
lei «hidrografice în funcție de relief 
și climă. Densitatea rețelei : rîuri 
permanente și temporare, debit, va
riație de nivel, modul de alimen
tare. Dunărea, descrierea fizico-geo- . 
grafica a întregului curs, regimul5 
ei de navigație înainte și după 23 
August 194H. Afluenții Dunării: gru
pa vestică, grupa sud-vestică, gru- 
pa sudică șt grupa estică. Amena- i1 
jarea rîurilor pentru irigație, navi-1 
gațte și alimentarea cu apă a ora- , 
șefor.

Lacurile. Lacurile de munte, lacu
rile de podiș și dealuri, lacurile de 
cîmpie, lacurile de pe țărmul tnăr$i. ț 
Utilizarea multilaterală și crearea * 
de lacuri de acumulare.

Marea Neagră. Geneză. Caracte-»; Aspecte principale ale paleoliti- 
rizare fizico-geografică. Importanța' cului și neoliticului. Descompunerea 
economico-politică. comunei primitive : folosirea bron-

Vegetația și animalele. Reparti- zului și a fierului ; apariția proprie- 
ția geografică a formațiilor prin-i tații private, a claselor sociafe și 
cipale în raport cu relieful și cli-t a statului, 
ma. Vegetația culmilor alpine ; pă
durile (conifere, fag, stejar). Si
tuația pădurilor în trecut și după 
23 August 1944. Vegetația de stepă 
și vegetația acvatică (păduri de 
luncă, stuf, plaiuri). Importanța 
economică, Valorificarea resurselor 
vegetale. Animalele specifice zone
lor de vegetație.

Soiurile. Formarea diferitelor ti
puri de soluri și răspîadirea lor pe 
zone. Soluri zonale : podzol, solul 
brun-roșcat de pădure, cernozio
muri. Soluri interzonale, aluvio
nare, săraturi etc.

Regiuni degradate. Sarcinile Con-j 
greșului al II-lea al P.M.R. cu pri
vire ia combaterea degradării so-

IzvoarHe și perioadele istoriei 
patriei noastre.

Orînduirea 
comunei primitive 

pe teritoriul patriei 
noastre

statuhfi.

Orînduirea sclavagist!

„ ___ . și
populară. Sii- 
țările vecine.
a pfimîntului 
structura ac- 

rezultat al 
evoluții geolo-

, Tracii, daco-geții; viața econo
mică, socială, politică și cultura 

, daco-geților ; influența sciților, a 
grecilor și a celților ; formarea sta
tului dac (Burebîsta) ; întărirea 

. statului sclavagist dac în timpul lui 
, Decebai,

Cucerirea Daciei de către ro
mani; organizarea Daciei sub stă- 
pînirea romană; caracterul și ur
mările stăpînirii romane ; înlătura
rea stăpîn,irii romane în Dacia.

___ _____________ Orînduirea feudală 
iiirilor. Aplicarea complexului Do- 
kuceaev, Kosrtcev. Williams în a- •) începuturile feudalismului. 
gricultură.

Populația. Datele demografice și 
etnografice legate de caracterizarea 
economicd-geograficfi a țării. Struc
tura populației. Densitatea popula
ției. Structura națională a popula
ției R.P.R.împărțirea administrativ-terilo- 
rială a Republicii Populare Ro
mîne.

Structura economiei naționale a 
Rominiei hurghezo-moșierești.

Structura economiei naționale a 
R. P. R. Condițiile politice și eco
nomice care au favorizat refacerea 
economiei distrusă de război și 
dezvoltarea economiei pe calea so
cialismului în țara noastră.

Resursele subsolului legate de 
formele de relief și de structura 
geologică. Petrol. Localizarea în 
regiuni de dealliri. în robi sedimen
tare. Gazele naturale: gaze de 
sondă. în regiunile petrolifere, ga
zul metan. Centre importante. Căr
buni de pămfnt. Cărbuni vechi (an
tracit si huilă) localizați în regiu
nile muntoase. Centre importante. 
Cărbuni noi (cărbunele brun) lo
calizat în depresiuni intramontane 
(roci sedimentare). Bazine și cen
tre importante. Lignitul în regiunile 
rocilor sedimentare. Regiuni și
centre importante. Turba. Im
portanța economică a 
pentru dezvoltarea industriei grele 
și electrificarea țării. Metale: fierul, 
cuprul, aluminiul, aurul, argintul, 
mercurul. Centre mai importante. 
Alte bogății ale subsolului : sarea, 
localizată în regiunea subcarpatică, 
în foriMiuni-noi în roci sedimen
tare. Regiuni ■‘•și contre mai impor
tante. dipsul și asfaltul, mica, pia
tra de construcție. Apele minerale.

Industria. Industria petroliferă. 
Principalele regiuni și centre pe
trolifere Importanța economică a 
petrolului pentru dezvoltarea indu
striei R.P.R. Metalurgia. Siderur
gia. Principalele centre siderurgice 
ale țării. Metalurgia neferoaselor. 
Principalele regiuni și centre de 
producție. Industria construcțiilor 
de mașini, baza industrializării so
cialiste a țării, a mecanizării și a 
dezvoltării transporturilor. Ramu
rile industriei de mașini. Regiuni 
și centre. Industria chimică. Ramu
rile principale ale industriei chi
mice. Regiuni și centre mai im
portante. Industria materialelor de 
construcții. Principalele materiale 
de construcții. Regiuni de exploa
tare și centre importante. Indu
stria forestieră și de prelucrare a 
lemnului. Metode raționale de ex
ploatare după 23 August 1944. Prin
cipalele regiuni și centre ale indu
striei lemnului. Industria textilă. 
Ramurile industriei textile. Regiuni 
și centre importante. Industria ali
mentară. Ramurile industriei' ali
mentare. Regiuni și centre. Succe
sele obținute în industrie în primul 
plan cincinal și directivele cu pri
vire la dezvoltarea industriei în cel 
de al doilea plan cincinal al R.P.R.

Agricultura. Culturile de cereale. 
Principalele cereale cultivate. Re
giuni agricole. Localizare geogra
fică. Culturi de plante tehnice. Cul
tură legumelor. Pomicultura și vi
ticultura. regiuni pomicole și vi
ticole în R.P.R. Valorificarea pro
duselor pomicole în industria ali
mentară. Creșterea animalelor. 
Condițiile naturale care favorizea
ză creșterea animalelor în R.P.R. 
(pășuni, finețe etc.). Răspîndirea 
geografică a animalelor. Avicul
tura. apicultura, sericicultura, re
giuni și centre mai importante. 
Transformarea socialistă a agricul
turii. Realizări în lărgirea speciilor 
de cultbră, în creșterea producti
vității muncii agricole și a produc
ției la hectar. Succesele obținute în 
primul plan cincinal și directivele 
cu privire la dezvoltarea agricul
turii în cel de-al doilea plan cin
cinal al R.P.R.

Căile de comunicație și transport

Principalele popoare migratoare 
care au trecut peste teritoriul pa
triei noastre în sec. III—XIII și 
influența acestora asupra. popula
ției daco-romane, influența slavilor 
asupra procesului de formare a re
lațiilor feudale pe teritoriul patriei 
noastre.

Rolul creștinismului în consolida
rea relațiilor feudale pe teritoriul 
tării noastre; Statul feudal romîno- 
btilgar.

b) Dezvoltarea feudalismului.

Formarea statelor feudale — 
Țara Romînească și Moldova ; cu
cerirea Transilvaniei de către un
guri. Instituțiile feudale din Ță
rile Romîne în sec. XIV-XV.

Luptele de apărare împotriva tur
cilor în timpul lui Mircea cel Bă- 
trîu. Moldova în timpul lui Alexan
dru cel Bun. Răscoala de la Bo- 

jbîîria. Politica antiotomană a lui 
ii Ion. Corvin de Hunedoara. Țara 

Romînească în a doua jumătate a 
sec. XV ; Vlad Țepeș. Moldova în 
timpul lui Ștefan cel’Mare; luptele
pentru independență^ relațiile cu 
Rusia. Cultura în a doua jumătate 
a sec. XV. Răscoala condusă de 

.ru„ .>>1- Gheorghe Doja. Lupta împotriva 
cărbunilor' jrrffnTnr turcesc tn timpul lui Pr- 

tru Rareș și Ioan Vodă cel Cum
plit, întărirea legăturilor cu Rusia. 

Țările Romîne în timpul lui Mihai
Viteazul ; încercarea de constituire 
a unui stat centralizat pe teritoriul 
Patriei noastre. Cultura în sec. XVI. 
Țările Romîne în timpul lui Matei 
Basarâb. Vasile Lupu și Gheorghe 
Râkoczy : dezvoltarea economică, 
socială, politică și culturală ; re
lațiile culturale cu Kievul ; Petru 
Movilă.

Situația Țărilor Romîne la sfîr
șitul sec. XVII și începutul sec. 
XVIII ; Nicolae Milescu și legătu
rile cu Rusia ; politica externă a 
lui Constantin Brîncoveann și Di- 
mitrie Cantemîr; stabilirea stăpî- 
nirii austriaco în Transilvania. Cul
tura în sec. XVII.

c) Descopt&f-rea feudalismului și 
apariția relațiilor capitaliste (în 
sec. XVIII și prima jumătate a 
sec. XIX).

Domniile fanariote în Moldova și 
Țara Romînească ; înăsprirea ju
gului otoman ; ascuțirea luptei de 
clasă ; dezvoltarea social-economi- 
că în sec. XVIII, agricultura, meș
teșugurile, manufacturile, comer
țul, transporturile; relațiile de 
clasă.

Transilvania în sec. XVIII ; răs
coala condusă de Hor Far; Cloșea—și 
Ctișan. ...

însemnătatea războaielor ruso- 
turcești pentru slăbirea jugului oto
man și dezvoltarea Țărilor Romîne.

Cultura în sec. XVIII și la înce
putul sec. XIX.

Răscoala condusă de Tudor V1a- 
dimirescu și urmările ei.

Dezvoltarea Țărilor Romîne pînă 
la 1848 ; Importanța păcii, de la 
Adrianopoli ; Regulamentul Or
ganic ; dezvoltarea economică, 
politică și culturală ; principalele 
mișcări social-politice din Moldo
va, Țara Romînească și Transil
vania în preajma anului 1848.

Orînduirea capitalistă
a) Dezvoltarea capitalismului în 
doua jumătate a sec. al XlX-lea. 
Anul revoluționar 1848 în Mol

dova, Țara Romînească și Transil
vania ; activitatea revoluționară a 
lui Nicolae Bălcescu.

începutul formării statului na- 
țional-Romînia ; unirea Moldovei 
cu Țara Romînească, domnia lui 
Alexandru Ion Cuza ; importanța 
reformei agrare din anul 1864, cu
cerirea independenței naționale 
(1877).

a

Dezvoltarea capitalismului în 
Romînia la sfîrșitul sec. XIX : dez-

voltarea economică, socială și po
litică ; pătrunderea capitalului 
străin în economia romînească; 
clasele 'Sociale ; mișcarea munci
torească din Romînia pînă la 1900.

Cultura în a doua jumătate a 
see al XÎX-lea.

Dezvoltarea economică, socială, 
politică șî culturală a Transilvaniei 
intre 1848-1900.

b) Rotnînia în epoca imperialis
mului pînă la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie .

Dezvoltarea economică la înce
putul sec. al XX-lea ; răscoala ță
ranilor din anul 1907; creșterea 
mișcării muncitorești între anii 
1900-1917 ; activitatea lui I. C. Fri
mu și Ștefan Gheorghm ; dezvol
tarea culturii la începutul sec. al 
XX-lea.

Dezvoltarea economică, socială, 
politică și culturală a Transilva
niei între anii 1900-1914.

Romînia în tlniul războaielor 
balcanice și în timpul primului răz
boi mondial.

c) Romînia după victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
pînă la 23 August 1944.

Romînia în perioada avîntului 
revoluționar dintre anii 1917—ltt?2; 
situația economică, socială și.poli
tică ia sfîrșitul primului război 
mondial ; reforma agrară ; lupta 
clasei muncitoare între anii 1917- 
1920 ; însemnătatea creării Partidu
lui Comunist din Romînia și a 
U.T.C.

Viața economică și politică a 
Romîniei în perioada stabilizării 
relative a capitalismului (1923- 
1929).

Romînia în perioada crizei eco
nomice dintre anii 1929-1933; cri
za economică în Romînia ; poli
tica reacționară a regimului bur
ghezo-moșieresc ; luptele de la Lu- 
peni ; lupta P.C.R, pentru ieșirea 
revoluționară din criză ; Congre
sul al V-lea și importanța isto
rică a lui ; luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie-februa- 
rie 1933.

Romînia în perioada fascizării și 
a războiului antisovietic (1933- 
1944) ; lupta P.C.R. pentru crea
rea frontului popular antifascist; 
dictatura regală ; dictatul de la 
Viena ; dictatura antonesciană și 
participarea Romîniei la războiul 
criminal antisovietic ; lupta forțe
lor patriotice populare sub condu
cerea P.C.R. împotriva dictaturi
lor și împotriva războiului hitlerist; 
crearea Frontului Unic Muncito
resc.

Țara noastră 
după 23 August 1944
a) Prima etapă a revoluției. — 

Caracterul, forțele motrice, obiec
tivele și conținutul ei de clasă. 
Victoria insurecției armate, iniția
tă de P.C.R., în condițiile înain
tării victorioase a armatei sovie
tice ; răsturnarea dictaturii milita- 
ro-fasciste. Convenția de armisti
țiu și participarea Romîniei ia răz
boiul antihitlerist. Luptă maselor 
populare, sub conducerea clasei 
muncitoare în frunte cu P.C.R., 
împotriva reacțiunii interne și 
amestecului imperialist. Refacerea 
unității sindicale, crearea alianței 
revoluționare dintre clasa munci
toare și țărănimea muncitoare, 
crearea F.N.D., instaurarea puterii 
populare (6 martie 1945). Legifera
rea reformei agrare — lichidarea 
clasei moșierilor. Statutul naționa
lităților. Conferința națională a 
P.C.R. din 1945. Crearea B.P.D. și 
primele alegeri democrate (1946). 
Tratatul de pace de la Paris ; aju
torul diplomatic acordat Romîniei 
de către U.R.S.S. Refacerea trep
tată a economiei naționale. Ca
racterul anticapitalist al principa
lelor măsuri economice luate de pu
terea democrat-populară ; etatiza
rea B.N.R., controlul muncitoresc 
în întreprinderi (oficiile industria
le), reforma bănească din 1947. 
Lichidarea partidelor burgh^zo- 
moșierești. înlăturarea monarhiei 
și proclamarea R. P. R.

b) A doua etapă — caracterul, 
obiectivele și conținutul ei de cla
să ; lupta pentru construirea socia
lismului. Primul congres al P.M.R. 
Constituirea F.D.P. Alegerile din 
martie 1948. Naționalizarea prin
cipalelor întreprinderi industriale 
și bancare — lichidarea marii bur
ghezii ca clasă. Primele planuri de 
stat (1949 și 1950). începutul trans
formării socialiste a agriculturii. 
Planul de electrificare. Crearea 
sfaturilor populare — consolidarea 
regimului democrat-popular. Pri
mul plan cincinal al R. P. R. și 
importanța realizării lui pentru 
dezvoltarea economică și culturală 
a țării noastre. Constituția R.P.R. 
(1952). Al doilea congres al P.M.R. 
și perspectivele dezvoltării patriei 
noastre în lumina directivelor con
gresului. Politica externă a R.P.R'.} 
primirea R.P.R. în O.N.U.

PSIHOLOGIA 

Obiectul psihologiei
Definiția psihologiei. Psihicul 

— însușire deosebită a materiei 
organizate, însușire care constă în 
reflectarea realității. învățătura 
lui I. P. Pavlov despre activitatea 
nervoasă superioară — baza natu- 
ral-științifică a psihologiei. Legile 
fundamentale ale activității ner
voase superioare a omului. Con
diționarea social-istorică a con
științei omului.

Senzația și percepția. Noțiuni 
generale despre senzație și percep
ție. Noțiuni despre analizator. Fe
lurile senzațiilor. Sensibilitatea și 
condițiile schimbării ei. Legătura 
reciprocă a analizatorilor în pro
cesul educației. Importanța senza
țiilor pentru cunoașterea lumii ex
terioare.

Dependența percepției de expe
riența anterioară. Observația și 
condițiile unei bune observații.

Atenția. Noțiuni generale despre 
atenție. Bazele fiziologice ale aten
ției. Stabilitatea, distribuția și de
plasarea atenției. Distragerea aten
ției. Atenția voluntară și involun
tară. Educația atenției.

Memoria și imaginația. Noțiuni 
generale despre memorie. Repre
zentările și particularitățile lor 
caracteristice. Bazele fiziologice 
ale memoriei. Memorarea mecanică 
și logică. Imaginara. Imaginația 
creatoare și reproductivă. Condi
țiile de dezvoltare ale memoriei 
și imaginației. Educația memoriei.

Cnndirea și vorbirea. Noțiuni 
generale despre gîndire. Legătura 
strînsă dintre gîndire și vorbire. 
Analiza și sinteza. Bazele fiziolo
gice ale gîndirii și vorbirii. Ab
stractizarea și generalizarea. Noți- , 
unea și cuvîntui. Vorbirea orală

și scrisă. Educația gîndirii șl vor
birii.

Sentimente. Noțiuni generale 
despre sentimente. Bazele fiziolo
gice ale sentimentelor. Sentimen
tele moral-politice. Educația lor.

Acțiunile voluntare și deprinderi
le. Voința. Mișcările voluntare și 
caracterul lor de reflexe condițio
nate. Analiza acțiunii voluntare. 
Noțiuni despre deprinderi.

Formarea și fixarea deprinderi
lor. Calitățile de voință ale omu
lui de tip nou. Educația voin'ei.

Caracterizarea psihologică a 
personalității. Dependența însuși
rilor psihice ale personalității de 
educație. Tipurile activității ner
voase superioare și temperamen
tul. Caracterul ; trăsăturile de ca
racter. Educația caracterului. Ap
titudinile și dezvoltarea lor. Im
portanța dezvoltării multilaterale a 
aptitudinilor. Trăsăturile morale 
ale omului de tip nou șl forma
rea lor.

CONSTITUȚIA
Stalul socialist sovietic
Marea Revoluție Socialistă din 

Octombrie și crearea primului stat 
socialist din lume. Statul Socialist
— stat de tip nou, superior. Deo
sebirile fundamentate dintre statul 
socialist sovietic și statul burghez , 
superioritatea statului socialist so
vietic. Rolul conducător al P.C.U.S. 
în lupta pentru construirea socia
lismului și a comunismului în 
U.R.S.S.

Constituția U.R.S.S. din 1936. 
Orînduirea socială a U.R.S.S. So
vietele de deputați ai oamenilor 
muncii — baza politică a U.R.S.S.
— forma cea mai înaltă de orga
nizare a dictaturii proletariatului. 
Proprietatea socialistă : cele două 
forme ale ei — proprietatea de 
stat și proprietatea cooperatist- 
colhoznică. Proprietatea persona
lă în socialism. Sistemul economic 
socialist și superioritatea lui față 
de sistemul economic capitalist. 
Munca în societatea socialistă, un 
drept șl o datorie de onoare; 
noua atitudine față de muncă — 
întrecerile socialiste. Unitatea mo- 
ral-politică a societății socialiste 
sovietice. Clasele sociale din 
U.R.S.S.: clasa muncitoare, clasa 
țărănimii colhoznice; intelectua
litatea sovietică ; rolul conducă
tor al clasei muncitoare. Orîndui
rea de stat a U.R.S.S. : U.R.S.S. 
stat multinațional ; egalitatea în 
drepturi a popoarelor și republici
lor sovietice. Organul suprem al 
puterii de stat a U.R.S.S. Dreptu
rile fundamentale ale cetățenilor 
U.R.S.S. și garantarea lor.

Statul democrat-popular 
romîn

Crearea regimului de democrație 
populară — ca rezultat al luptei 
poporului muncitor condus de 
P.C.R. în condițiile înaintării vic
torioase ale Armatei Sovietice ; a- 
jutorul multilateral acordat țării 
noastre de către U.R.S.S. Princi
palele înfăptuiri democratice ale 
guvernului instaurat la 6 martie 
1945.

Proclamarea R.P.R. Constituția 
din 1948 a R.P.R. și superioritatea 
ei fată de constituțiile burghezo- 
moșierești (instrumente ale asu
pririi și exploatării poporului mun
citor). Transformările revoluțio
nare din țara noastră pe drumul 
construirii socialismului după 1948; 
necesitatea noii Constituții.

Constituția R.P.R. din 1952. O- 
rînduirea socială a R.P.R. Sfa
turile Populare, organe locale ale 
puterii de Stat — baza politică a 
statului nostru. Sectoarele econo
miei naționale a R.P.R.; proprie
tatea socialistă și formele ei în 
R.P.R. ; Proprietatea personală. 
Mica producție de mărfuri. Secto
rul particular-capitalist. Superiori
tatea sectorului socialist față de 
celelalte sectoare ale economiei na
ționale și rolul lui conducător în 
economia națională. Industrializa
rea socialistă și transformarea so
cialistă a agriculturii. Planifica
rea economiei naționale. Munca 
în R. P. R. Structura de clasă 
a societății noastre în etapa ac
tuală. Orînduirea de stat a 
R. P. R. ; Statul democrat-popular 
romîn, stat unitar, suveran și in
dependent. împărțirea adminis- 
trativ-teritorială a R.P.R. Orga
nul suprem al puterii de stat — 
Marea Adunare Națională a R.P.R.

Organele administrației de stat 
ale R.P.R. — Consiliul de Miniș
tri și Ministerele.

Organele locale ale puterii de 
stat — Sfaturile Populare, organele 
locale ale administrației de stat
— comitetele executive ale Sfatu
rilor Populare.

Instanțele judecătorești și pro
curatura : rolul și competența lor, 
felurile infracțiunilor și proceselor. 
Caracterul democratic al justiției 
populare.

Drepturile și îndatoririle funda
mentale ale cetățenilor R.P.R. Ga
rantarea drepturilor cetățenești; 
conținutul nou, socialist, al dato
riilor cetățenilor R.P.R.: legătura 
dintre drepturile și datoriile fun
damentale ale cetățenilor patriei 
noastre.

Sistemul electoral. Votul uni
versal, egal, direct și secret, drept 
al tuturor cetățenilor R.P.R. Ca
litatea de alegător și cea de can
didat.
■ P.M.R. — forța conducătoare și 
îndrumătoare a poporului nostru 
pe drumul construirii socialismu
lui. Unitatea indisolubilă dintre 
partid, guvern și poporul mun
citor.

U.T.M., organizația revoluțio
nară a tineretului muncitor din 
patria noastră, rezerva de cadre 
a P.M.R.

R.P.R., factor activ în lupta pen
tru pace și destindere în relațiile 
internaționale.

LIMBA Șl LITERATURA 
ROMÎNĂ

Limba romînă
Principiile lingvistice generale 

marxiste.
Vocabularul : componența voca

bularului limbii romîne : fondul 
principal de cuvinte și vocabularul 
schimbător. Mijloacele de îmbogă
țire a vocabularului : formarea 
cuvintelor prin derivare și com
punere, schimbarea funcției gra
maticale, introducerea cuvintelor 
.ioi din alte limbi.

tica : sunetele ; vocale, se-

tnivocale, diftogV, triftogi, consoa
ne. Silabe : despărțirea cuvintelor 
în silabe. Accefitul. Aplicații orto
grafice.

Morfologia : cuvintele flexibile și 
neflexiblle. Substantivul, felurile 
lui. Genul și numărul substanti
velor. Felurile^ articolului, acordul 
lui cu substantivul. Formarea 
adjectivelor. Compararea adjec
tivelor. Felurile pronumelor. Pro
numele personal (forme accen
tuate și neaccentuate). Funcția 
adjectivală a pronumelor. Declina
rea pronumelor. Felurile numera
lului. Verbul ; timpurile și lolosi- 
rea lor, modurile personale și ne
personale, conjugarea verbelor dia
teza activă, reflexivă, pasivă ; con
jugarea verbelor auxiliare, regu
late, neregulate, defective și im
personale. Cuvintele neflexibile 
(adverbe, prepoziții, conjuncții ș» 
interjecții), rolul lor în vorbire.

Sintaxa: sintaxa propoziției.
Părțile de vorbire care pot avea 
funcția de subiect. Subiectul sub 
înțeles. Predicatul verbal ș: cel 
nominal. Acordul predicatului cu 
subiectul într-o propoziție cu un 
singur subiect, cu mai multe su
biecte la persoane, numere și ge
nuri diferite. Felurile atributului 
și complementului. Ordinea cu
vintelor în propoziție, legătura cu
vintelor în propoziție și punctua
ția cerută.

Sintaxa frazei : propoziții prin
cipale și propoziții secundare. 
Fraza formată prin coordonare și 
subordonare. Felurile propozițiilor 
coordonate (copulative, adversati
ve, disjunctive, concluzive). Trans
formarea părților de propoziție tn 
propoziții subordonate. Felurile pro
pozițiilor subordonate (subiective, 
predicative, atributive, completive, 
circumstanțiale). Contragerea (re
ducerea) propozițiilor subordonate. 
Topica frazei ; raportul dintre pro
pozițiile și grupele de propoziții 
dintr-o frază și punctuația cerută. 
Aplicații de punctuație.

Literatura romînă
începuturile culturii noastre. Pri

mele manuscrise și tipărituri în 
limba slavă. Cultura romînească 
în secolul al XVI-lea. Primele 
texte și tipărituri în limba romînă.

Cultura și literatura tomînâ în 
secolul al XVII-lea. Istoriografia 
în limba romînă*). (Gr. Ureche. 
M. Costin, R. Popescu).

Cultura și literatura romînă în 
secolul al XVIII-lea. (I. Neculce, 
D. Cantemir). Școala Ardeleană*). 
Ion Btidai Deleanu: Țiganiada... 
(Cîntul X).

Literatura romînă în primul sfert 
al secolului XIX. Poeții Văcărești,
D. Golescu.

Literatura romînă în ce) ete-al 
doilea sfert al secolului al XIX- 
lea. Școala, presa, teatrul, artele 
plastice ; D. Bolintineanu*), Le
gende istorice. (Mama lui Ștefan 
cel Mare*), Daniil Sihastru. Cea 
de pe urmă noapte a lui zMihai 
cel Mare). C. Bollac*) : Poezia 
Socială (Clăcașul ♦), Muncitorul, 
Carnavalul).

M. Kogălniceanu ♦), îndrumător 
cultural.

N. Bălcescu *) : Istoria romînilor 
sub Mihai Vodă Viteazul ♦).

Gr. Alexandrescu *) ; Lirica pa 
triotică (Umbra lui Mircea la Co- 
zia *). Satire (Satira duhului 
meu). Fabule (Cîinele și cățelul *). 
Boul și vițelul).

C. Negruzzi *) : Alexandru Lă- 
pușneanu ♦).

V. Alecsandri *) : Poezii (Cîntec 
haiducesc, Peneș Curcanul, Sergen
tul *), Concert în luncă, Dan Că
pitan de plai, Iarna*). Teatru (Des
pot Vodă). Proză (Istoria unui 
galbîn ♦).

N. Filimon: Ciocoii vechi si 
noi.

Al. Odobescu : Milinea Vodă cel 
Rău. Pseudokinegheticos.

B. P. Hașdeu : Răzvan și Vidra. 
Revista Contemporanul, tribună 

de luptă a clasei muncitoare *). Ac
tivitatea de critic literar a lui C. 
Dobrogeanu-Gherea.

Mihail Eminescu *) : Poezii (Epi
gonii, împărat și proletar*). Scri
soarea III*), Sara pe deal*). Că
lin, Luceafărul).

Ion Creangă ♦) : Amintiri din co
pilărie ♦), Moș Ion Roată și Uni
rea, Harap Alb*).

I. L. Caragiaie *) : O scrisoare 
pierdută*), Un pedagog de școală 
nouă. Arendașul romîn*).

I. Slavici •) : Moara cu noroc*). 
George Coșbuc *) : Poezii (Nunta 

Zamfirei, Noapte de vară*). Noi 
vrem pămînt *), Doina, O scrisoare 
de la Muselim Selo*), Pașa Has
san).

Alexandru Vlahuță ♦,) : Unde ni 
sîrit visătorii, 1907 *), Socoteala*).

B. Șt. Delavrancea : Hagi Tu- 
dose, Apus de Soare.

St. O. Iosif: Doina.
C. Hogaș : In munții Neamțului 

(caracterizare generală).
Cezar Petrescu : întunecare.
G. Topîrceanu : Balade vesele și 

triste. Migdale amare (caracteri
zare generală).

Mihail Sadoveanu *): Baltagul ♦). 
Județ al sărmanilor *), Neamul 
Șoimăreștilor.

A. Toma ♦) : Secerișuri sfinte *), 
Cîntul vieții.

L. Rebreanu : Răscoala.
M. Beniuc: Versuri (caracteri

zare generală).
Alexandru Sahia ♦) f Uzina 

vie ♦).
Poezia romînească după 23 Au

gust *) : M. Beniuc*), Furtuni de 
primăvară*), M. Banuș : Despre 
pămînt. Dan Deșliu: Minerii din 
Maramureș. V. Porumbacti: Mama. 
A. Toma : Popor, izvor renăscător.
E. Jebeleanu : Lidice, Bălcescu.

Realizări în domeniul prozei •) :
M. Sadoveanu*) (Mitrea Cocor*), 
Nicoară Potcoavă). P. Dumitriu ♦): 
(Nopțile din iunie*).

Realizări în domeniul dramatur
giei ♦) : Camil Petrescu (Bălcescu).
N. Moraru, A. Baranga (Pentru 
fericirea poporului). M Davido- 
glu ♦) (Cetatea de foc*).

NOTA- — Candidații care au ter
minat școli cu limbi de predare ale 
naționalităților conlocuitoare, vor fi 
examinați din întreaga materie de 
limba romînă și numai din autorii 
și capitolele însemnate cu asterisc 
la literatura romînă

LIMBA Șl LITERATURA 
MAGHIARĂ

Limba maghiară
învățătura marxistă despre ling

vistică.
Vocabularul : Componența voca

bularului : fondul principal de cu
vinte și vocabularul schimbător, 
îmbogățirea vocabularului prin for
marea cuvintelor noi, în limba ma
ghiară.

Fonetica: Sunetele, vocalele, con-

*
soanele, Armonia vocală. Asimila
rea consoanelor. Despărțirea cu
vintelor în silabe. Aplicații orto
grafice.

Morfologia : Verbul și felurile lui. 
Timpurile. Formele de conjugare. 
Modurile verbale. Prefixele verbale. 
Substantivul. Formarea substanti
velor. Adjectivul. Formarea adjec
tivelor. Comparația adjectivelor. 
Numeraluj. Felurile pronumelui. 
Adverbul, articolul, conjuncția. Cu
vintele ,,modificatoare" (modosito 
szdk).

Sintaxa : Clasificarea propoziții
lor. Predicatul și subiectul. Com
plementul direct și complementele 
circumstanțiale. Atributul. Felurile 
frazei. Propozițiile principale și 
cele secundare.

Literatura maghiară
— începuturile culturii maghiare; 

Primele manuscrise în limba latină 
și limba maghiară.

— Heltai Gâspâr.
— Balassi Bâlint.
— Zrinyi Miklds.
— Literatura epocii ,,kurttc“.
— Literatura iluminării din sec. 

al XVIII lea.
— Csokonai Vitez Mihâly.
— Activitatea lui Kazinczy Fe

renc, lupta dusă de el pentru pri
menirea limbii.

— Katona Jdizsef: Bank bân.
— Kisfaludy Kâroly.
— Kolcsey Ferenc.
— Vorosrnarty Mihâly.
— Eotvos Jozsef.
— Petofi Sândor.
— Caracterizarea literaturii fn 

perioada despotismului (Tompa, 
Madach, Kerneny).

— Arany Jânos.
—- Opera lui Jokai Mor.
— Vajda Jânos.
— Mikszâth Kâlman.
— Poezia și activitatea publicis

tică a lui Ady Endre.
— Moricz Zsikmond, demascarea 

regimului burghezo-moșieresc în 
opera lui.

— Jdzsef Attila, poetul proleta
riatului.

— Literatura Ungariei între cele 
două războaie mondiale (scriitorii 
poporaniști și scriitori emigrației 
comuniste).

— Literatura maghiară din Ro
mînia (1918-1940).

— Dezvoltarea literaturii ma
ghiare din R.P.R. după 23 August 
1944.

LIMBA RUSA
Fonetica. Litere și sunete. Pro

nunțarea literară rusă. Vocalele 
accentuate și neaccentuate. Con
soanele surde și sonore, dure și 
muiate. Semnele despărțitoare 
(sefnnul tare și moale), ortografia 
vocalelor după consoanele : j, ș, 
șei, ț, k, h.

Morfologia'. Componența cuvîn- 
tului: tema, rădăcina, terminația, 
prefixul, sufixul. Tema derivată și 
nederivată. Cuvintele compuse și 
cuvintele prescurtate. Părțile de cu- 
vînt flexibile și neflexibile. Substan. 
tivul. Rolul substantivului în pro
poziție. Genul substantivelor. Nu
mărul substantivelor. Formarea 
pluralului substantivelor. Declina
rea substantivelor. Tipuri de decli
nare : declinarea I, II, III. Decli
narea substantivelor ..mati, doci, 
puti“ și a substantivelor de genul 
neutru cu terminația ,,mia'‘. Sub
stantive nedeclinabile. Funcțiile 
principale ale cazurilor. Sufixele 
substantivelor. Adjectivul. Rolul 
adjectivului în propoziție. Genul, 
numărul șl cazul adjectivului. A- 
cordul adjectivului cu substantivul. 
Categoriile adjectivelor. Gradele de 
comparație, formarea lor. Declina
rea adjectivelor. Numeralul. Rolul 
numeralului în propoziție. Cate
goriile numeralelor (numerale or
dinale și cardinale). Declinarea nu
meralelor ordinale. Pronume. Rolul 
pronumelui personal în propoziție. 
Categoriile pronumelui. Declinarea 
pronumelui. Declinarea pronumelui 
personal, posesiv, demonstrativ și 
determinativ. Verbul. Rolul verbu
lui în propoziție. Infinitivul verbe
lor. Conjugarea I și II. Aspectele 
verbelor. Formarea aspectelor ver
belor. Verbele de mișcare. Verbele 
tranzitive și netranzitive. Verbele 
reflexive. Modurile: indicativ, con
junctiv și imperativ. Formarea lor. 
Participiul activ și pasiv. Formarea 
participiilor. Declinarea participii- 
lor. Gerunziul. Gerunziul de aspect 
perfectiv și imperativ. Formarea 
gerunzilor de aspect perfectiv și 
imperfectiv. Adverbul. Funcțiile ad
verbului. Categoriile adverbului. 
Formarea adverbelor. Prepozițiile. 
Folosirea prepozițiilor cu cazurile. 
Conjuncția. Funcțiile și felârile con
juncțiilor. Particula și interjecția. 
Categoriile particulelor. Noțiuni 
despre interjecție.

Sintaxa. Sintaxa propoziției sim
ple. Propoziția simplă nedezvoltată 
și propoziția simplă dezvoltată. 
Părțile principale ale propoziției; 
subiectul și exprimarea lui. Predi
catul simplu și compus (nominal 
și verbal) și exprimarea lui. Păr
țile secundare ale propoziției și ex
primarea lor; atributul (acordat și 
neacordat), complementul (direct 
și indirect), complementul circum
stanțial de : loc, timp, de cauză și 
scop, complementul circumstanțial 
de mod. Felurile propoziției simple. 
Fraza prin coordonare și subor
donare. Felurile propozițiilor sub
ordonate : propoziția subordonată 
atributivă, completivă, de loc, de 
timp, de mod, de scop și de cauză. 
Principalele reguli de ortoepie, or
tografie și punctuație. Se va ține 
seamă de vocabularul însușit la 
limba rusă în școala medie, luîn- 
du-se ca bază textele studiate în 
cl. X. (Manualul de limba rusă, cl. 
X, ed. 1956).

LIMBA ENGLEZĂ
Morfologia. Articolul hotărît și 

nehotărît: cazurile principale de 
întrebuințare și de suprimare a ar
ticolului. Substantivul, genul sub
stantivelor, formarea pluralului 
substantivelor, genetivul substanti
vului. Adjectivul, formarea grade
lor de comparație (reguli generale 
și excepții). Adjectivul posesiv, de
monstrativ și nehotărît. Pronumele 
personal, posesiv, demonstrativ, in
terogativ, relativ, nehotărît. Verbul. 
Verbele auxiliare : to be, to have, 
to do). Verbe regulate : verbe nere
gulate, verbe defective; (shall, will
can, may). Conjugarea verbelor la 
indicativ : prezent, perfect, perfect 
compus, mai mult ca perfect, vii
tor. Modul condițional : prezent, 
trecut. Modul participiu : prezent, 
trecut. Modul imperativ. Modul in
finitiv. Diateza activă, pasivă. For
ma progresivă (continuous). Ad
verbul. Formarea adverbului cu su
fixul ly Cele mai importante ad
verbe de timp, loc, mod. Prepozi
ția. Conjuncția.

Sintaxa. Propoziția și felurile ei. 
Părțile principale și' secundare ale 
propoziției Topica propozițiilor 
afirmative, interogative, negative. 
Construirea propozițiilor imperso
nale. It is cold. It i& hot. Construc
ția „there is",’ „therb are". (în 
propoziții, afirmative, negative și 
interogative). Propoziția subordo
nată relativă introdusă cu ajutoîul 
pronumelor who, whom, .which, 
that. Principalele reguli de ortoe
pie, ortografic și punctuație. Se va 
ține seama de vocabularul însușit 
la limba engleză în școala medie.

LIMBA FRANCEZĂ
Morfologia. Articolul hotărit și 

nehotărît, suprimarea articolului ; 
articolul hotărît .contractat. Sub
stantivul ; formarea pluralului și a 
femininului ; decimarea oubstan- 
tivului. Adjectivul calificativ; for
marea femininului și a pluralului ; 
acordul cu substantivul ; formarea 
gradelor de comparație. Adjectivul 
posesiv. Pronumele personal, de
monstrativ, posesiv, interogativ, 
relativ și nehotărît. Adjectivul nu
meral, cardinal și ordinal. Verbul. 
Verbele auxiliare avoir și Stre. Cele 
trei grupe de verbe ; cele mai im
portante verbe din grupa a; treia : 
lire, ecrire, pouvoir, vouloir, fairc, 
devoir. Moduri și timpuri. Modul 
indicativ: prezentul, imperfectul, 
perfectul compus, mai mult ca per
fectul, perfectul simplu, viitorul. 
Modul imperativ și formarea lui. 
Modul participiu : prezent, trecut. 
Modul subjonctiv : prezentul. Mo
dul condițional : prezentul. Verbe 
pronominale. Conjugarea la dia
teza pasivă a indicativului prezent, 
imperfect, viitor. Adverbul: cele 
mai frecvente adverbe: de timp, 
loc și mod; formarea adverbelor 
cu sufixul — ment ; locuțiunile ad
verbiale ; gradele de comparație aie 
adverbelor. Prepoziția. Copjunc- 
ția ; cele mai importante conjunc.Ji 
coordonatoare șl subordonato;.re. 
Sufixele și prefixele cele mai frec
vente.

Sintaxa. Propoziția și felurile ei. 
Părțile principale și secundare ale 
propoziției. Topica propozițiilor a- 
firmative și interogative. Acordul 
participiului trecut. Noțiuni despre 
fraza formată prin coordonare și 
prin subordonare Propoziții secun
dare legate de cele principale prin 
pronumele relativ.

Principalele reguli de ortoepie, 
ortografie și punctbatic. Se va ține 
seama de vocabularul însușit la 
limba franceză în școala medie.

LIMBA GERMANA
Morfologia. Articolul hotărît și 

nehotărît; cele 3 genuri, declinarea 
articolului. Substantivul ; foi-niarea 
pluralului ; declinarea substantivu
lui. Adjectivul atributiv și predica
tiv ; formarea gradelor de compa
rație. declinarea adjectivelor. Nu
meralul cardinal și ordinal. Pronu
mele personal, posesiv^ interogativ, 
relativ, demonstrativ și. declinarea 
lor. Verbele auxiliare temporale și 
modale. Verbele slabe $i tari. Ver
bele cu prefixe separable și inse
parabile. Verbele reflexive. Conju
garea verbelor la (nodul-indicativ, 
diateza activă și pasivă; (Prezentul, 
imperfectul, perfectul compus, mai 
mult ca perfectul, viitorul I). Mo
dul conjuctiv. modul imperativ. Ad
verbul ; cele mai importante ad
verbe de timp, loc și mod. Prepo
ziția. Prepozițiile care cer cazul 
genetiv , cazul dativ ; cazul acuza
tiv : dativ sau acuzativ. Conjunc
ția.

Sintaxa: Propoziția și felurile ei. 
Topica propozițiilor afirmative și 
interogative. Fraza compusă prin 
coordonare cu conjuncțiile ; und, 
oder, aber. Prepoziția principală cu 
denii, darum, specifică limbii ger
mane. Topica acestor propoziții. 
Fraza compusă prin subordonare. 
Topica propoziției secundare. Locul 
verbului din propoziția principală 
în fraza care începe cu o propozi
ție secundară. Principalele reguli 
de ortoepie și ortografie. La exa
minarea candidaților se va ține 
seama de vocabularul însușii la 
limba germană în școala medie.

ISTORIA UNIVERSALĂ 
(Istoria modernă)

Partea l-a.

Revoluția burgheză din Anglia. 
Cauzele revoluției ; războiul civil ; 
Republica și Protectoratul (mișca
rea maselor populare: dictatura, 
militară a lui Cromwell) ; restau
rarea Stuarților; lovitura de stat 
din anul 1688. Importanța revolu
ției burgheze din Anglia.

Dezvoltarea Franței de la mijlo
cul sec. XVII pină la revoluție. Ab
solutismul monarhic în timpul luf 
Ludovic al XIV-lea ; colbertismul, 
administrația, armata ; caracterul 
și urmările războaielor lui Ludovic 
al XIV-lea. Criza sistemului feu- 
dalo-absolutist din Franța, în sec. 
XVIII.

Statele din Europa centrală, de 
la mijlocul sec. XVII ptnă la sfirși- 

‘tul sec: XVIII. Decăderea Sfîntului 
Imperiu Roman. Dezvoltarea Aus
triei : războaiele de cucerire ; refor
mele lui Iosif al II-lea. Statul feu- 
dalo-miiitarist prusac ; politica ex
ternă a lui Frederic al II-lea. De
căderea și împărțirea Poloniei.

Dezvoltarea Rusiei feudale în 
sec. XVII și XVIII. Unirea Ucrai
nei cu Rusia ; reformele lui Petru 
I : războaiele lui cu Turcia și Sue
dia ; monarhia absolută în Rusia ; 
politica internă și externă a Ecate- 
rinei a Il-a.

începutul revoluției industriale în, 
Anglia. întărirea regimului parla
mentar ; accentuarea acumulării' 
primitive a capitalului ; trecerea la 
industria mecanică ; urmările eco
nomice și sociale ale revoluției in
dustriale.

Formarea Statelor Unite ale Ame
rica. Coloniile din America de. nord; 
cauzele și caracterul războiului 
dintre coloniile engleze și metro
polă ; declarația de independență ; 
sfîrșitul războiului ; constituția a- 
mericană ; importanța formării 
S.U.A.

Partea 11-a.

Marea revoluție burgheză din 
rrahța. Cauzele revoluției; ideolo
gia revoluționară burgheză în 
Franța ; izbucnirea revoluției ; „De
clarația drepturilor omului și ale 
cetățeanului" ; Constituția burgheză 
din anul 1791 ; începutul războaie-'» 
lor revoluționate; convențiunea gi
rondină ; proclamarea republicii ; 
dictatura democratică iacobină ; 
contrarevoluția thermidoriană.

Franța și Europa între anii 1794— 
1815. Dictatura marei burghezii în

Va urma
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Să di seu i am despre
TINEREȚE- EDUCAȚIE - RĂSPUNDERI

O fată „SUBȚIRE
mai bine să meargă din nou să 
muncească și să trăiască în mij
locul tovarășilor ei, colectiviști. 
Văzînd că „nu-i înțeleasă", a pie
cat din nou la Botoșani tot cu 
speranța găsirii unui „post". Dar 
iată că „visul" i-a eșuat din nou.

Și iat-o din nou revenită în 
sat. Resemnată ? Ași, de unde! 
Oricine stă de vorbă cu ea, ii ex
plică cu ardoare că nu-i vorba 
decît de o situație „temporară". 
Ea e ferm convinsă că mai devre
me sau mai târziu, trebuie să-i 
suridă „norocul" și atunci va ple
ca la oraș, neapărat. Și cum ea 
se consideră „orășeancă", silită 
să trăiască temporar „în exil" în

Pe Elena Mănescu — Lenuța 
cum 1 se zice în sat — am întîl- 
nit-o într-o dimineață, cînd soa
rele năpădise pămîntul cu raze- 
le-l fierbinți, vrînd parcă sări 
pîrjolească. „Dimineață" cred că 
e impropriu spus, pentru că la 
ceasurile zece, cînd mă duceam 
împreună cu președintele către 
tarlalele colectivei „Olga Ban
ele" din Tocileni,, raionul Boto
șani colectiviștii terminaseră de 
acum de secerat o postață destul 
de mare din lanul cu ovăz.

Am în(îlnit-o in drum către 
sat și se vede treaba că nu-i prea 
venea la indemină să dea ochi 
cu președintele. Plecase și ea pe 
cîmp, cu colectiviștii,, dar acum satul unde s-a născut și a cres- 
se întorcea în sat, deși țieaba cut, se comportă ca atare. La în- 
era încă in toi și ar fi fost mare 
nevoie șî de brațele ei tinere și 
viguroase. Ca înfățișare nu mi 
s-a părut mai deosebită decît ce
lelalte fete, dacă n-ar fi fost 
„bretonul" poznaș, tăiat „ca la 
oraș", care i se vîra în ochi me-

'fed. De '* 1
Simplu, 
tă cîtva 
obișnuit 
și apoi 
cîmpului

ce plecase de la cîmp ? 
Ea < ’ k_ e fată „subțire" trăi- 
tlmp la oraș și s-a dez- 
de îndeletnicirile rurale 
nici nu-i place munca 

__ r___; nu-i nici prea ușoară 
și unde mai pui că soarele arză
tor ar putea să-i întunece „tenul"

Cine este în fond Elena .Mă- 
nescu și cum de a ajuns să i se 
ducă faima în sat ?

Elena Mănescu este utemistă, 
fiică de colectiviști. Pînă a nu 
pleca la oraș, nu s-ar fi putut 
spune despre dînsa nici că este 
mai bună, nici mai rea decît alți 
tineri din sat. Dar iată că s-a 
dus să urmeze o școală medie La 
Botoșani. Școala n-a V—t t 
însă decît un singur an. Cum a- 
nul acesta i-a fost suficient Le- 
nuței ca sa „guste** din viața de 
oraș, probabil în compania unor 
„prietene** care au avut grijă 
„să-i deschidă ochii" asupra mul
tor „miraje" ale orașului, după 
ce a trecut anul, ea și-a încheiat 
socotelile cu școala, socotindu-se 
„coaptă" pentru un „post" de 
funcționară in Botoșani. Cum 
însă n-avea nici o calificare, nici 
o pregătire și pentru că în Bo
toșani voia, neapărat să fie 
„funcționară", nu și-a găsit „pos
tul" mult rîvnit șl s-a văzut ne
voită să se întoarcă în sat. Să 
se întoarcă era lesne. Vorba e că 
ea nu voia să se întoarcă „ori
cum". A venit în sat hotărîtă să 
facă cumva ca să ocupe un „post" 
în birourile cooperativei sătești. 
Dar, pasă-mi-te. cei de la coope
rativă n-au vrut să țină seamă 
de faptul că au de aface cu o fa
tă „subțire", trăită la oraș, și au 
jndemnat-o prietenește că ar fț

ceput, nici n-a vrut șă audă de 
muncă în colectivă. Stătea acasă 
toată ziua, ferindu-și cu strășni
cie „tenul" de soare, iar seara, 
pe răcoare, ieșea la plimbare, pe 
ulițele satului, sfidîndu-i pe cei
lalți tineri cu aerele ei de „fată 
de oraș". Cu tinerii din sat evita 
să aibă relații, că de, ține la 
„rang" ! Ea, fată cu școală de la 
oraș, cum poate să se bage in 
vorbă cu oricine! Azi așa, mîine 
la fel, deznodămîntul era firesc 
— a intrat în gura satului. Șl 
cum lucrul ăsta nu-î deloc plă
cut, mai de gura lumii, mai de 
rușinea satului, a Ieșit și ea la 
cîmp. A ieșit, cum spuneam, de 
gura satului, așa, mai mult... 
simbolic. Și dovadă că așa este, 
dacă te interesezi cîte zile-muncă 
are prestate, afli că din aduna
rea frînturilor de ceasuri petrecu
te pe cîmp, a reușit în var.a asta 

,______ să totalizeze exact...' ’ 6
urmat-î* muncă.

Nu știu în ce măsură am reu
șit să creionez, în rîndurile de 
mai sus, portretul utemistei Ele
na Mănescu, colectivistă din sa
tul Tocileni, raionul Botoșani. 
Fapt este însă că Lenuța a ajuns, 
vorba proverbului: „nici în că
ruță, nici în teleguță". La oraș 
n-a fost în stare să-și găsească 
un rost, să se apuce de o treabă 
pe măsura puterilor și capacității 
ei. Firesc ar fi fost să învețe din 
asta și să se fi întors în sat.

N-a avut cine să-i deschidă ochii, 
s-o facă să înțeleagă că locul ei 
e alături de ceilalți colectiviști? 
Nici asta ! Și organizația U.T.M. 
din sat și tovarășii din conduce
rea colectivei și mulți alți colec
tiviști au stat de vorbă cu ea 
prietenește, au sfătuit-o cu răb
dare, arătîndu-i că greșește.

Atunci care să fie cauza ? 
vină sînt părinții Lenuțel. 
toate că sînt colectiviști, ei 
morțiș ca fata lor să ajungă 
rășeancă.

zi le

(Urmare din pag. I-a)

Eu ași dori pe această cale să-i 
dau un sfat prietenesc. E timpul 
să înțeleagă că locul ei este în 
gospodăria colectivă, care-i asi
gură un viitor fericit, sigur, pen
tru că — după cum știe și ea ~ 
gospodăria lor e bogată, oamenii 
sînt harnici, iar tinerii fruntași 
ai colectivei se bucura de stima 
și prețuirea întregului sat, încă 
nu este târziu să înțeleagă acest 
lucru. Șl organizația U.T.M. din 
sat are datoria să persevereze în 
a-i explica și a o convinge pe Le
nuța cît de bine i se potrivește 
și el zicala noastră din popor: 
„De cît în coada târgului, mai 
bine în fruntea satului*1!.

CONSTANTIN COLIBABA 
instructor al comitetului regional 

U.T.M. Suceava

A '

> - '; F

Și în acest an prin grija F.L A.P. copiii din Franța. Italia și 
alte țări își petrec concediul în tabăra de la Sinaia. Foto
reporterul a surprins un moment interesant dintr-o disputată 

partidă de volei.

Pățaniile unor tineri doritori de sport

Eroici de la

ROMAN STf/C'TIF^CQ-PANTASr >C PE !■ M STEFA RADU HOl

Am tăiat doi porcani. pe care i-am luat cu noi ca să le afumăm 
carnea. Celorlalți le-am dat drumul în pădure.

De două zile stăm în adăpost. Aparatul de radiorecepție l-am 
luat cu noi, așa că putem comunica cu oceninii. Din păcate, nu 
ne pot ajuta cu nimic.

11 august
Nu l-am putut opri. Știam de mult că atunci cînd își pune 

ceva în gînd. e de o îndărătnicie nemaipomenită. Și-a amintit că 
a uitat să pună în lada cu documente filmele și fotografiile obți
nute cu prilejul ultimei călătorii în Oceanina. Le pusese de-o 
parte, într-o casetă, cu gîndul să le studieze.

Cîte n-am încercat, ca să-l conving să nu plece I
Am invocat mai întîi argumente rationale • poate că apa ajun

sese de acum la așezarea din vale ; drumul pînă acolo era desi
gur blocat de arbori smulși din rădăcini, de stînci prăvălite; 
chiar dacă ar fi răzbit pînă jos urcușul la grotă ar fi fost ane
voios. dacă nu imposibil. In afară de aceasta, documentele pier
dute puteau fi lesne refăcute, după trecerea potopului.

N-am iZbatit să-l înduplec. A pornit-o singur cu autotractorul 
spre vale 1

12 august
Au trecut 12 ore de la plecarea Iui Ifrim. Am încercat să por

nesc în căutarea lui, dar uraganul s-a întețit într-atîta, îneît abia 
am izbutit să cobor cîțiva zeci de metri.

La noi în S.M.T. Tulucești, 
raionul Galați. tinerii își iu
besc meseria. în aceeași măsu
ră însă sînt și mari amatori de 
sport. Ce mult doream ca în 
timpul liber să putem juca vo
lei, fotbal sau să ne antrenăm 
pentru alte diferite discipline 
sportive ! Dar ne lipsea toc
mai ceea ce era mai principal: 
terenul sportiv. într-o aduna
re generală U.T.M. am hotărît 
să construim singuri terenul. 
Tinerii au răspuns cu entu
ziasm. Ceea ce ne-a bucurat 
însă și mai mult a fost promi
siunea solemnă a colectivului 
de conducere al stațiunii noas
tre care ne-a acordat „teoretic" 
tot ajutorul.

Munca a început cu spor. 
Am reușit să aranjăm terenul. 
L-am tăvălugit, l-am jalonat, 
rămînînd doar să mai instalăm 
partea lemnoasă. Și am plecat 
să ne procurăm materialul ne
cesar. Nu știm cum o fi în alte 
părți, dar pe la noi aprobările 
în arest sens se dau foarte 
greu. A trebuit să ne adresăm 
sfatului popular comunal,, apoi

Ocolului Silvic Galați, regiunii 
U.T.M. Galați. Am ajuns chiar 
la U.C.F.S. Galați. în cele din 
urmă am obținut ceea ce ne 
trebuia.

în timp ce noi umblam du
pă lemnele necesare, conduce
rea stațiunii a luat alte mă
suri. Tov. ing. agronom m 
Boierescu ne-a arat cu 
rile terenul sportiv.

— De ce ați distrus 
noastră de atîtea zile ? 
trebat noi dezamăgiți 
varășul agronom.

— Ce nepriccptiți sînteți !? 
— ne-a răspuns dînsul. Ca să 
fie și mai bun, îl mai tăvălu
gim odată.

Nu știam ce să credem. Să 
știți că tovarășii din conducere 
încep să ne ajute, ne-am gîn- 
dit noi.

Peste cîteva zile însă terenul 
nostru sportiv a îmbrăcat hai
nă nouă. Era verde și frumos. 
Arătura fusese bine făcută, 
semănatul la timp, așa că... o- 
văzul răsărise bine. Conduce
rea era bucuroasă. Noi însă e- 
ram tare amărîți.

— Bine tovarășe director —

Traian 
plugu-

munca 
Am în- 
pe to-

Cine-și mat aduce aminte... ?
Un proverb popular, plin de 

înțelepciune, spune așa : „Nu 
lăsa pe mîine ce poți face azi"

— Ași ! ar răspunde tinerii 
din satul Băgara, din raionul 
Cluj. De ce sa ne pripim ? Nu 
avem atîta timp la dispoziție ?

— Ași ! Ar răspunde și to
varășii de la Sfatul Popular al 
comunei Dorolț, de care apar
ține satul. „încetul cu încetul, 
se face oțetul“.

Oțetul da, dar căminul cul
tural, ba.

în satul Băgara s-a început 
acum 
aduce 
unui 
ceput 
sirg., 
cabil

5 sau 6 ani (cine-și mai 
aminte ?) 

cămin cultural.
tinerii 

dar, în 
lucrarea

construcția
La în- 

au lucrat cu 
mod inexpli- 
a fost aban-

donată. E drept i s-au mai fă
cut unele... adăugiri. S-au astu
pat ferestrele și ușile cu seîn- 
duri. Atît. Așa cum se află 
construcția în momentul de fa
ță Sînt multe șanse ca să se 
deterioreze și în loc de o clă
dire folositoare 
ruină.

Este nevoie ca 
sat cît și sfatul 
munei să repună 
în șantier, fără 
pească firește (poate s-o 
făcut oțetul de atâția ani) că- 
minul cultural fiind o cons
trucție de care în primul rînd 

tinerii se vor bucura.
VIOREL CACOVEANU 

Corespondent

să devină o

atît tinerii din 
popular al co- 

construcția 
să se pri- 

fi

fel

Stâlpii... drept mărturie
uzinele 

_________   Orașul 
Stal In au cerut de multă vre
me ca traseul dintre cartierul 
muncitoresc și Uzină să fie 1’ 
luminat. Sfatul popular al o- 
rașului a luat hotărîrea să și 
treacă la fapte. împreună cu 
uzina electrică au întocmit 
planurile necesare, au săpat 
gropile, au adus și stîlpiî.

A trecut de atunci mai bine 
de o lună de zile. Muncitorii

Muncitorii de Ia 
„Steagul Roșu" din

așteptau cu nerăbdare să 
vada becurile luminîndu-le ca
lea, dar această bucurie n-au 
gustat-o încă. Lucrările au 
înce'put să facă... calea-ntoar- 
să. Gropile au fost astupate, 
planurile închise probabil in
tr-un sertar ; — numai stîlpiî 
au rămas culcați pe vechile’ 
locuri, drept mărturie a inten
țiilor frumoase ale Sfatului 
Popular al Orașului Stalin.

E. POPESCU102

13 august
Potopul continuă cu intensitate neștirbită.
Elementele dezlănțuite se manifestă prin fulgere orbitoare și 

zgomote infernale. Ifrim nu s-a întors. în cursul dimineții am 
observat prin binoclu că apele au crescut pînă la vreo 150 metri 
sub înălțimea la care se află grota. Așezarea noastră a fost cu 
siguranță înghițită de valuri, cu tot ce era în ea.

Am zărit plutind cadavrele a zeci de giganți ca și ale altor 
animale mai mici. Păreau încă vii și făceau mișcări de un gotesc 
tragic.

Mai port nădejdea că Ifrim a izbutit să se adăpostească cu au
totractorul în vreo grotă din apropiere. Sau poate că oceninii i-au 
venit în ajutor, deși nu-mi dau seama dacă s-au putut aventura 
la suprafață ,pe o, asemenea vreme, tyiqj np vreau ș* “* '**“J 
la altceva. Ar fi prea îngrozitor. 4
18 august . ț ’ ■

18 august i n
Singur...
Cunosc acum adevărul năpraznic, covîrșitor, în 

să cred.

să mă. gândesc

care n-am vrut

și’bascul' negru al lui Ifrim... 
Singur; înfiorător de singur...

Cu desăvîrișreSînt singur ! 
singur. Sînt unicul orn—printre 
milioane de ocenini, printre mi
liarde de alte făpturi ale Plane
tei Oceanelor ! 1 >

Aseară, cînd furtuna începuse 
să se ■ domolească,’ apa a ajuns 

- ia vreo 20—30 de metri sub in
trarea -grotei mele. La un mo
ment dat, am văzut plutind 
niște obiect® care-mi păreau 
cunoscute. Am alergat îiitr-aco- 
lo-și.am putut să le trag laf te'••și. am putut să le trag la 
mal. • Erau caseta cu fotografii

ne-ana adresat atunci tovarășu
lui director Ion Băcanu — pe 
terenul nostru de sport ați găsit 
să setnănați ovăz ?

Nu știam ce să mai facem. 
Ne-aiu plîns în toate ședințele. 
Pînă la urmă tovarășul direc
tor ne-a promis că se va repa
ra greșeala și că se va intere
sa personal de un greder cu 
care să tăvălugim din nou te
renul. De atunci am așteptat 
zile în șir. Așteptăm și astăzi. 
GrederUl întârzie să se arate 
iar ovăzul a și fost secerat. în 
plus, lemnele pentru care 
ne-am zbătut să le obținem, 
au dispărut.

Unde ? Cum ? Cine le-a 
luat ? Cine altcineva decît tov. 
inginer mecanic Ion Toparcă 
care cu aprobarea tovarășului 
director le-a tăiat și le-a folo- 
sit pentru ...confecționarea pe
nelor de batoză. Aceasta a fost 
ajutorul „dezinteresat" al con
ducerii stațiunii noastre, pen
tru a avea și noi un teren 
de sport.

VISARION TANASE 
secretarul organizației U.l.M. 

din S.M.T. Tu lucești

♦

!

de o sută de metri de inamic. Se 
dădu semnalul „ssst“, care însem
na plecarea echipei de pioneri. 
Aceasta începu să înainteze cu fe
reală de la copac la copac, pînă 
ce ajunse la cîmpul de mine. O 
însoțea și o grupă de pistolari, din 
care făceau parte și cei doi puș
cași mitraliori Petru și Tudor.

Simțind mișcarea în spatele lui 
inamicul din flancul stîng începu 
să tragă. Prima grupă dm care 
făceau parte Petru și Tudor, îl 
făcu repede să amuțească. Restul 
companiei trecuse poenița și era 
de-acum în liniile hitleriștilor, îna
intând în trăgători. In zorii zilei, 
compania a treia puse stăpînire pe 
creștetul cotei 498. Puțin timp 
după aceea, compania a asaltat o 
baracă — dormitor și a capturat 
un post de comandă al unui ba
talion hitlerist. Ceva mai târziu a 
cucerit și cota 566. în tot timpul 
acestor lupte Petru și Tudor au 
fost mereu nedespărțiți, unul mî- 
nuind cu dibăcie pușca mitralieră, 
celălalt alimentînd-o. La bilanțul 
luptelor comandantul a adus mul
țumiri întregii subunități pentru 
reușita atacului. în mod special 
a felicitat pe cei din grupa de 
cercetare, pomenind din nou nu
mele lui Petru și al lui Tudor 
pentru curajul de care dăduseră 
dovadă.

★
...De trei zile ostașii romîni 

ceau lupte grele pe cota 722 
aflată lîngă satill Visoka.

Compania a treia se afla la cî
teva sute de metri de sat.

Iosif și Tudor plecaseră cu o 
grupă de cercetare să recunoască 
drumul. Ajunseră pînă aproape de

du

marginea satului, dar acolo, la o 
colibă, îi simțiseră fasciștii. Grupa 
încercase să se retragă- Cum însă 
fasciștii erau aproape, voluntarii ar 
fi fost cu siguranță prinși. Fără 
să stea pe gînduri, Tudor și Petru 
își găsiră un loc bun de tragere 
și începură să-i împroaște pe fas
ciști cu foe : Tudor din pușca mi
tralieră, iar Petru din automat.

...Fasciștii presau mereu. Iosif 
Petru mai apucase să-1 vadă pe 
Tudor vîrînd sub cojoc cele patru 
încărcătoare pe care i le dăduse: 
două într-o parte și două în alta, 
așa cum mai făcuse și altădată în 
ocazii asemănătoare. Pe urmă îl 
pierduse din vedere.

Trecuse mult de miezul nopții. 
Oamenii adormiseră zgribuliți în 
cojoace. Doar pîndarii mai ve
gheau. Soldatul Iosif Petru, însă 
era încă treaz. Cum putea el să 
doarmă ?

...Se duse la comandant și cu vo
cea sugrumată, îi povesti întîm-

plarea cu Tudor și' temerile lui. 
Pe urmă îl rugă atît de insistent 
îneît ofițerul îi dădu învoirea să 
plece în căutarea lui Tudor. în
dată după aceea Iosif se pierdu în 
întuneric. în zori, cînd compania 
se pregătea pentru noul atac asu
pra satului, reapăru în marginea 
pădurii împreună cu Tudor. II gă
sise după o buturugă, pe un po- 
vîrniș prăpăstios. Tudor stătuse 
acolo rănit, înfășurat în bezna 
nopții fără să scoată măcar un 
geamăt deși durerile îl săgetau. 
Încercase el să se târască spre ai 
săi, dar nu fusese chip. Prea era 
pieptiș urcușul, și prea-i slăbiseră 
puterile. își strînsese pulpa eu 
centura pentru a-și opri sîi\gele 
pe care îl simțea fierbinte prelin- 
gîndu-i-se pe picior. Apoi, își des
făcuse pușca mitralieră de după 
gît și și-o așezase pe retezătura 
unei buturugi, gata de tragere.

Așa îl găsise Iosif : cu dinții în
cleștați de durere, aproape țeapăn 
de frig, dar dîrz și c.u mîinije în
cleștate pe oțelul rece.

Nu i-a fost de loc ușor ... 
tragă tîrîș după el. în spate nu 
era chip să-1 fi luat, căci malul 
era aproape vertical. Și-apoi Tu
dor cîntarea aproape suta de kilo
grame. A încercat în fel și chip 
dar nu-1 putea urni. Pînă la urmă 
însă, găsise soluția. Tudor s-a 
prins strîns cu mîinile de un pi
cior a lui Iosif și sprijinindu-se pe 
piciorul teafăr, au început împre
ună urcușul. Pecru scormonea ză
pada, agățîndu-se de cioturile pie
trelor, de rădăcinile copacilor, de 
orice ieșitură a pantei. Cîiyl au 
ajuns la companie erau amîndoi 
lac de apă.

îndată sanitarii au venit să-1 ia 
pe Tudor în primire. Stăpînin- 
du-și cu greu lacrimile, acesta îi 
predă lui Iosif pușca mitralieră, și 
parcă ar fi vrut să-i mai spună 
ceva. Dar Petru, înțelegîndu-i 
gîndul, i-o luă înainte : „Fii sigur, 
Tudore, că am să fiu la înălțime 
și că voi deveni un trăgător tot 
atît de bun ca și țipe". Și din 
clipa aceea Iosif Petru a rămas 
trăgător la pușca mitralieră.

...Compania intră din nou în 
vîrtejul luptelor. Inamicul opuuea 
o rezistență îndîrjită, treeînd în 
repetate rînduri la atacuri violente, 
susținute de vijelia brandurilor 
Compania însă rezistă eroic. Pier
derile începuseră să se facă sim
țite. însuși comandantul căzuse 

grunul tinerilor de 
rămăseseră cloar 
mulți fuseseră ră-

să-l

grav rănit-
la „Astra" 
cîțlva. Cei 
niți.

Iosif se _______ _ ____
său, în prima grupă. N-a dat un

Din
mrp 
mai

afla mereu la nostul

pas înapoi în fața sălbateceloi 
atacuri dușmane.

în zorii zilei de 5 martie, pan
durii puseră stăpînire definitiv pe 
cota 722, iar rfâtul Visoka a fost 
eliberat. Aci unitatea jură răzbu
nare pentru eroul utecist Ion Piir- 
caru, care fusese ucis în chip bar
bar de către „civilizatorii Euro
pei”. Tînărul erou preferase m:-i 
degrabă chinurile călăilor, și chiar 
moartea, decît să trădeze secretul 
militar.

...După un drum greu prin nă
meți și viscol, compania a treia 
ajunse pe un mamelon aflat la 
est de satul Kopanița.

Ostașii porniră la asaltul satu
lui. Gurile de foc ale armelor au
tomate inamice prinseră a grojiăi, 
întinzînd de-a curmezișul coastei 
adevărate pînze ale morții. Ostașii 
noștri își croiau voinicește drum 
prin nămeții care pe alocuri le 
ajungeau pînă la piept.

Pandurii pătrunseră în sat an- 
gajîndu-se într-o crîncenă lupta 
de stradă. Mitralierele dușmane 
trăgeau înfuriate, de prin gră
dini, din podurile caselor, prin 
grajduri, de la flecare colț. Grin
dina de gloanțe șuiera în toate 

grenadele aruncate 
bubuiau

secretul

părțile, iar „ 
prin geamurile caselor 
asurzitor.

Grupa din care făcea parte Iosif 
Petru era în frunte. Făcuse cu
rățirea unui grup de case și zorea 
vijelios spre centrul satului. Dar 
tocmai se ivi primejdia unei în
cercuiri. Fasciștii se năpustiră din 
două părți la un contraatac vio
lent în timp ce din față înaintau 
alte forțe inamice.

în acel moment utecistul Iosif 
Petru țîșni fără veste din șanț 
în mijlocul șoselei. își puse 
pușca mitralieră în poziție de tra
gere, se trînti lîngă ea și slobozi 
împotriva inamicului un potop de 
gloanțe. Situația fu astfel restabi
lită. Planul inamicului de a-i în
cercui fu zădărnicit. Iosif Petrii 
plăti însă cu viața sa curajul da 
care a dat dovadă. Prins în snopul 
unei arme automate fasciste, el 
încremeni cu capul pe pușca mi
tralieră. Un glonte ucigaș îi stră
punse pieptul.

Cînd ajutorul său l-a tras In 
șanțul drumului, cu el veni și
pușca mitralieră. Mina vo’iun'Tîului 
erou rămăsese încleștată pe 
gaci.

tră-

★
Tovarășii de arme nu 1 au 

pe utecistul lostf Petru. Ei 
stesc memoria viteazului pandur. 
Tudor, azi ofițer superior de avia
ție, le povestește adesea pilSților 
despre eroul de la Kopanița.

Cine răspunde de ceia 700 kg. grîu

ti? at
c’n-

5 puncte
Reconstituire

Acesta este 
un fragment 
dintr-un tablou 
al unui mare 
pictor romîn.

Să se spună:

lucrarea.

— Cine este
autorul.

— Titlul lu
crărfl.

— Anul cind
a fost executata

pierdute la fiecare hectarf
(Urmare din pag. l-a)

avut aceleași mijloace, aceleași 
posibilități ca și anul trecut, cind 
gospodăria a fost fruntașa pe re
giune.

Recoltă bogată 
pentru bobocii de rață

27 septembrie 2026
Potopul s-a oprit de mult și apa a- «căzut treptat pînă Ia nivelul 

ei dinainte.
Aceasta va fi ultima însemnare. Nu știp ce se va întîmpla cu 

mine, căci îmi sînt nervii întinși ca niște coarde, gata să plez
nească. De aceea am hotărît să încredințez jurnalul, împreună cu 
cele mai importante documente științifice și cu lucrările mele, 
ale lui Francesco și ale lui Ifrim acestei stînci.

Pe placa de piatră pe care o vdf așeza deasupra, în așa fel îneît 
documentele să fie ferite de intemperii și de orice alte primejdii, 
voi săpa o inscripție. Poate că, odată și odată, după moartea mea, 
toate acestea vor ajunge să folosească cuiva.

A început iar să plouă, dar de data asta liniștit. Oceninii spun 
că nu mai există primejdia ca apele să crească din nou.

...Singur, singur, singur....
Vreme de beție -—
I-auzi cum mai plouă,
Ce melancolie!
De cine sînt versurile acestea care mă obsedează ?
Aș vrea să strig, dar nu-i nici o ureche omenească care să mă 

audă. Ani și ani lumină mă despart de semenii mei!
Ploaia a stat. Am impresia că, acum cînd scriu aceste ultime 

rînduri, cineva mă pîndește.
Din nou halucinațiile...
Adio celor care poate vor citi aceste cuvinte.
Mă văd copil, jucîndu-mă în Palatul Pionierilor cu o mică ra

chetă, construită de mine. Deodată racheta explodează, mă ră
nește. Mîinile îmi sîngerează.... Amintirile năvălesc, se învălmă- 
șează... Studenția... Călătoria de nuntă cu Ruxandra : Sahara, 
fiordurile norvegiene, lacul Michigan, Ermitage-ul, Nașterea lui 
Dan... Plecarea mea în cosmos...

Apoi deodată, o prăbușire într-o prăpastie fără fund... ,
Aud ciripit de păsări... Dar aici nu sînt păsări!... Zumzăie în 

aer milioane de gîze.... Sînt gîze sau zgomote născocite de creie
rul meu bolnav ?...

Starea mea se aseamănă cu cea din prima expediție în Valea

Turmelor. Dar parcă e și mai rău... Totul e turbure, totul se ter
mină... Simt cum îmi pierd mințile...

Cine mă cheamă ? Vin, vin, făpturi ale stîncilor purpurii și ale 
cerului violet.

Așteptați-mă ! Sînt al vostru.
Ce mulți sînteți 1 Nu voi mai fi singur. Insfîrșit I... Luați-mă, 

purtați-mă pe sus, printre norii roșeați și liliachii...
Ce se întâmplă cu mine ?... De-aș putea să-mi mențin lucidi

tatea, măcar pînă voi pune totul la adăpost și pînă ce voi ciopli 
inscripția, acest ultim mesaj adresat... adresat cui ?... adresat... 
Universului...
REZUMATUL ULTIMELOR CAPITOLE

După citirea jurnalului, Dan Brebu și sofia sa Sanda, împreună 
cu Petre Șelaru se îndreaptă spre rachetă. Ei constată însă că ra
cheta și cel de al patrulea membru al expediției au dispărut și 
conchid că Lupu a plecat în cealaltă insulă a planetei, pentru a 
pregăti năva să decoleze fără ei. Nu au totuși nici o posibilitate 
de a porni în urmărirea lui.

Se hotărăsc de aceea să exploreze insula pe care se află. După 
multe peripeții, în care sînt gata să-și piardă viața, îl găsesc pe 
profesorul Anton Brebu într-un adăpost pe care i l-au construit 
oceninii. Nenorocirile întîmplate l-au făcut să-și piardă mințile, 
dar revederea cu Dan îi provoacă un șoc care îl însănătoșește.

Cu ajutorul prietenilor din fundul mării pornesc cu toții spre 
Insula Francesco. 11 descoperă pe Virgil Lupu' luptîndu-se cu 
un grup de ocenini, care se străduiau să-i împiedice plecarea. 
Surprins de aceia pe care voia să-i trădeze, Lupu se sinucide.

„Săgeata de argint” își ia zborul spre locurile de baștină ale 
temerarilor exploratori.

— SFÎRȘIT —
Desen de L. DARIAN
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In biroul președintelui sfatului 
popular din comuna Flădila se 
înfățișă un tinăr. Președintele tuși 
sec, și-i făcu semn să se așeze. A- 
poi se upucă să răsfoiască mai 
departe un do.iar.

— Tovarășe președinte...
-— Așteaptă !
— Nu am mull de discutat..
— Mai tirziu.
Paul Cincă — delegatul de ba

toză —. își frăminta șapca in 
mîini și așteaptă pînă cînd preșe
dintele binevoi șa stea și cu el de 
rodii.' Dlx_?

— Ei, spun?.
— Tovarășe președinte, tracto

riștii de la aria electrificat^ nr. 1 
vor ca la cele două batoze să se 
lucreze și noaptea. Acum, reali
zăm o depășire zilnică de 2000 
pe batoză. Dacă 
noaptea am putea 
nic 30-40.000 kg. 
rugăm să lămuriți 
cîteva zile să terminăm aici pen
tru a putea trece apoi și la cele
lalte opt arii.

— Aha, bun !
Și „bun** a rămas pînă cind pre

ședintele Dumitru Ștefănescu a 
fost schimbat din funcție. Cu Cos
te! Giscă. —r- noul președinte —

am lucra 
să treierăm 
pe batoză, 
oamenii ca

Cine

zii- 
Vă 
în

s-a întimplat la fel. Poate că 
mai decorul a fost întru 
schimbat. 80 de. cetățeni, din 
mună nici nu și-au cărat încă sno
pii la arie. Ceilalți s-au mulțumii 
să pună snopii in stoguri într-un 
aranjament destul de prost. Ca 
dovadă că așa e, la ei griul a n- 
ceput să crească in snopi. Această 
„nouă** cultură, este cultura lene
șilor , care in loc să îi intereseze 
(aptul că în hambarele lor poale 
sa intre mai mult grîtt, încetsrcă 
să realizeze o recoltă „excepțio
nală" pentru... bobocii de rata.

Ce părere ai, tovarășe prese- 
dinte i*

Acest lucru — după cit vezi — 
ilustrează în deosebi munca dumni
tale care privești din birou, zecile 
și șutele de stoguri ce așteaptă ca 
abia de acum încolo să fie treie- 
rate, în timp ce mulți țărani ntl 
găsesc metoda prin 
scoată din 
afli.

Iată doar dotuî aspecte. Mai. 
sînt de observat Insă și altei fn 
comuna Traian, la gospodăria a- 
gricolă colectivă, președintele stă 
in curte și nu găsește altceva mai 
bun de (acut decît să se certe cu 
oamenii pentru chestiuni destul 
de neserioase, fără să vadă griul 
de pe arie care nu a fost treierai 
decît în proporție de 20 la sută-

$i 
ion 
fie 
lui sfatului popular raional și co
mitetului executiv care nu iau 
nici un fel de măsuri concrete, 
care trebuie și pot să ducă la îm
bunătățirea muncii, la grăbirea 
treierișului și începerea celorlalte 
munci nu mai puțin urgente.

r»u- 
itva 
cn-

care să te 
amorțeala în cure *.•

în alte locuri din ra- 
domnește aceeași situa- 

sub oblăduirea președinte-

DANSEZ CU TINE - Patria, Bu
cur eștit Grădina Progresul, Alexan
dru Popov, Arta; MAZt’RCA 
DRAGOSTEI - Republica ; CAME
LIA — Magheru, I. C. Frimu, Gh. 
Doja, 1 Mai (sală și grădină) ; 
FEDRA — Vasi/e Alecsandri, Elena 
Pavel, înfrățirea între . popoare, 
Alex, Sflhiâ, 23 August, Libertății 
(sală și grădină) ; MI-E SETE - 
Lumina; POVESTEA UNUI OM 
ADEVARAT - Central: ROȘU ȘI 
NEGRU (ambele serii) — Doina;

Timpul probabil
Institutul Meteorologic Central, 

anunță pentru zilele de 15, 16 și 
17 augiist, următorul timp probabil:

In București : Vreme caniculară. 
Cer >’mai .mult senin. Vînt slab. 
Temperatura ridicată.

In fără: Vremea caniculară va 
continua să se manifeste în cea mai 
mare parte a țării, exceptând zo
nele din nord-vest unde vor cădea 
averse izolate însoțite de descăr
cări electrice și temperatura va 
scădea ușor. In restul țării, tempe 
r'atura se va menține ridicată, ma
ximele ureînd între 35—40 de grade 
în zonele de cîmpie.

fe
DIN ARGENTINA IN MEXIC - 
Maxim Gorki; OAMENI DIN VA
LEA CĂRBUNILOR. AȘTERNE-TE 
MASA. JUCINDU-TE LA LOCUL 
DE MUNCA. BARCUȚA - Timpuri 

: Noi; CRONICA AMANTILOR SA- 
i RACI Tineretului ALECO — 
. Grlulfa. INFERNUL ÎNGERILOR 
i - Vasile Roaită; TAINA NOPȚII

ETERNE — Cultural; VOCAȚIE — 
i Unirea . IN TOIUL LUPTEI —

C. David ; tNTR-tJN CEAS BUN- 
Ttacăra ; VAGABONDUL (ambele 
scrii) T Vladimirescu (grădină) : 
UN PICHET IN MUNȚI - Munca; 
VRĂJITORUL - Miorifa; PASA
REA FURTUNII — Moșilor (sală 
șl grădină).

[ ANUNȚ IMPORTANT 
f „Comisia de organizare a 
f Festivalului orășenesc Bucu-> 
| rești anunță că tragerea „Tom- 
[boia Festivalului" va avea loc' 
[duminică 1 sept, arele 9.30 la, 
(Palatul Pionierilni, in loc de 
[ foi 15 august a.c."

k



singura cale pentru reunificarea Germaniei
Sovietice Socialiste,

Să fie interzise armele nucleare!

Pregătiri pentru cel 
de-al IV-lea Congres 

al F.M.T.D.
KIEV 13 (Agerpres). — Servi

ciile de poștă, telegraf și centrala 
telefonică internațională din Kiev 
sînt gata să deservească pe par- 
ticipanții celui de-al IV-lea Con
gres al Federației Mondiale a Ti
nerelului Democrat care se va 
deschide la 16 august în capitala 
Ucrainei.

In pavilioanele Expoziției expe
rienței înaintate din economia 
națională a R.S.S. Ucrainene, 
unde vor avea loc ședințele Con
gresului și ale comisiilor lui. au 
fost instalate aparate prin care se 
va transmite simultan traducerea 
rapoartelor și cuvîntărilor în șase 
limbi. Delegații vor avea posibi
litatea să rostească cuvîntări de 
la locul unde se află cu ajutorul 
microfoanelor montate pe fiecare 
masă.

BERLIN 13 (Agerpres). TASS transmite: La 13 august a fost semnată la Casa Centrală 
a unității din Berlin într-o atmosferă deosebit de prietenească și cordială Declarația comună cu 
privire la tratativele dintre delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și delegațiile Partidului Socialist Unit din Germania și guvernului Republicii Democrate 
Germane.

Declarația comună a fost semnată de N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al P.C.U.S.» A. I. 
Mikoian, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
W. Ulbricht, prim secretar al C.C. al P.S.U.G., O. Grotewohl, primul ministru al Republicii Demo
crate Germane.

In declarația comună cu pri
vire la tratativele dintre delega
ția de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice cu delegațiile 
Partidului Socialist Unit din 
Germania și guvernului Republi
cii Democrate Germane se arată 
că vizita delegației de partid 'Și 
guvernamentale a Uniunii Sovie
tice în Republica Democrată Ger
mană și rezultatele tratativelor 
dintre reprezentanții celor două 
partide și celor două guverne 
dovedesc întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
U.R.S.S. și R.D.G., precum și 
între P.C.U.S. și P.S.U.G.

Tratativele care au avut loc, 
se spune în declarația comună, 
au confirmat din nou deplina in- 
dentitate de vederi a celor două 
păr{i in problemele situației in
ternaționale și in special ale si
tuației din Europa.

CELE DOUA PĂRȚI ARATA 
CA LA BAZA POLITICII EX
TERNE A UNIUNII SOVIETICE 
ȘI REPUBLICII DEMOCRATE 
GERMANE SE AFLA LUPTA 
PENTRU CONSOLIDAREA PĂ
CII IN EUROPA ȘI IN ÎN
TREAGA LUME, PENTRU IN- 
TARIREA CONTINUA A UNI- 
TAȚII ȚARILOR SOCIALISTE, 
PENTRU TRADUCEREA FER
MA IN VIAȚA A PRINCIPIU
LUI COEXISTENȚEI PAȘNICE 
A STATELOR CU ORINDUIRI 
SOCIALE DIFERITE.

In declarația comună se subli
niază că fiecare pas făcut pe ca
lea limitării armamentelor are în 
prezent o însemnătate hotărî- 
toare. Guvernul Republicii Demo
crate Germane sprijină propu
nerea Uniunii Sovietice cu pri
vire la încetarea, sau cei pu(in 
suspendarea pe 2—3 ani. a expe
riențelor cu arma atomică și cu 
hidrogen. In declarație este con
damnată poziția puterilor occi
dentale care se eschivează de la 
luarea vreunor măsuri practice 
în vederea dezarmării și încetării 
experiențelor cu armele atomice 
și cu hidrogen.

Declarația conține propunerea fă
cută de guvernul Republicii Demo
crate Germane guvernului R.F.G. 
în legătură cu încheierea unui 
acord referitor la renunțarea la

înarmarea atomică a armatelor din 
cele două state germane și cu 
privire la interzicerea producției 
de arme nucleare în Germania.

Guvernul Uniunii Sovietice, se 
arată în declarație, sprijină acea
stă propunere a Republicii Demo
crate Germane și declară că este 
gata să ajungă la un acord cu 
puterile occidentale cu privire la 
renunțarea stocării armelor a- 
tomice și cu hidrogen pe teritoriul 
Germaniei,

In declarație se arată totodată

propuneri ale R.D.G. și își expri- și R. D. G. 
mă în același timp hotărîrea de 
a contribui la apropierea și rea
lizarea înțelegerii între R.D.G. și 
R.F.G.

Declarația constată părerea 
unanimă a părților Că actuala li
nie politică a guvernului R.F.G. 
este principalul obstacol în calea 
reunificării Germaniei ca stat iu
bitor de pace și democrat. Cele 
două părți declară că nici nu 
poate fi vorba de reunificarea 
Germaniei în dauna intereselor

Declarația comună cu privire la tratativele 
delegațiilor de partid și guvernamentale 

ale U.R.S.S. și R.D.G.

SITUAȚIA din oman
LONDRA 13 (Agerpres). — 

Agențiile de presă occidentale re
latează că trupele intervenționiste 
britanice continuă operațiile • pe 
teritoriul Oman încercînd să-și a- 
sigure controlul asupra văii Nizwa, 
unde se găsesc principalele puncte 
de rezistență ale triburilor arabo 
care s-au răsculat împotriva sulta
nului marionetă sprijinit de An
glia. Corespondentul din Oman al 
agenției Associated Press transmite 
astfel că importante coloane mili* 
tare britanice sprijinite de unități 
aeriene, au început o operație de 
„cercetare" a regiunii muntoase 
din centrul regiunii Oman.

Reprezentantul Imamului, a fă
cut la Cairo o declarație în care

subliniază că „de la 23 iulie, data 
cind au început ostilitățile, și până 
astăzi, nici un grup de rezistența 
nu s-a predat englezilor. Și coman
damentul britanic nu trebuie să 
conteze nici în viitor pe eventua
litatea că poporul nostru care a 
început lupta se va preda dușma
nului".

★
CAIRO 13 (Agerpres). — După 

cum anunță ziarul „Al Masa**, nu
meroși tineri egipteni se adresează 
reprezentanței Omanului la Cairo 
exprimîndu-și dorința să plece ca 
voluntari în Oman pentru a lupta 
de partea poporului Omanului îm

potriva imperialismului englez.

că în cadrul tratativelor partea 
sovietică a exprimat deplina soli
daritate cu declarația comună a 
Republicii Democrate Germane și 
Poloniei că Marea Baltică trebuie 
să fie o mare a păcii și să ser
vească intereselor dezvoltării paș
nice a țărilor europene.

La slăbirea încordării in Europa, 
se spune In declarație, ar contribui 
șl măsuri ca retragerea tuturor 
trupelor străine din țările euro
pene și încheierea unui tratat de 
neagresiune între țările care fac 
parte din blocul Atlanticului de 
nord și sistemul defensiv al Tra
tatului de la Varșovia.

In declarație se subliniază unita
tea de vederi dintre cele două de
legații în ceea ce privește necesi
tatea reducerii considerabile în 
viitorul apropiat a efectivelor tru
pelor celor patru mari puteri sta
ționate în Germania. Republica 
Democrată Germană a declarat că 
este gata să contribuie la crearea 
in Europa a unei zone a arma
mentelor limitate și controlate 
pentru a ușura crearea unui sistem 
eficient de securitate europeană.

In cadrul tratativelor, se arată 
în declarație, la propunerea de
legației R.D.G., a fost discutată 
în mod amănunțit problema ger
mană. CELE DOUA PĂRȚI 
SI NT UNANIME IN PAREREA 
CA PROBLEMA VITALA A NA
ȚIUNII GERMANE — RESTA
BILIREA UNITĂȚII EI - ESTE 
IN PRIMUL RIND O CAUZA A 
POPORULUI GERMAN ÎNSUȘI. 
După cum a propus Republica 
Democrată Germană, calea reală 
spre atingerea acestui scop este 
crearea unei confederații germa
ne pe baza unui acord între 
R.D.G. și R.F.G. în problemele 
cele mai importante și actuale ale 
vieții naționale a poporului ger
man.

Uniunea Sovietică, se sublinia
ză in declarație, sprijină aceste

R.D.G. NU EXISTA DECIT O 
SINGURA CALE DE REZOL
VARE PAȘNICA A PROBLEMEI 
GERMANE — CALEA APRO- 
PIERII ȘI A TRATATIVELOR 
INTRE CELE DOUA STATE 
GERMANE EXISTENTE.

Declarația arată că Uniunea 
Sovietică vede în Republica De
mocrată Germană un bastion de 
nădejde al păcii în Europa. In 
această ordine de idei declarația 
subliniază că Uniunea Sovietică 
și R.D.G. vor apăra in comun in
dependența Republicii Democrate 
Germane, nu vor admite violarea 
frontierelor ei și vor da o ripostă 
hotărîtă oricăror încercări de a 
atenta la munca pașnică și la 
cuceririle democratice ale oame
nilor muncii din R.D.G.

în cadrul tratativelor — se 
spune în declarație — au fost 
discutate o serie de probleme pri
vind dezvoltarea și întărirea 
continuă a relațiilor dintre 
U.R.S.S. și R.D.G. în diferite do
menii. S-a căzut de acord ca în 
viitorul apropiat să se ducă la 
Berlin tratative în vederea înche
ierii unui acord între U.R.S.S. 

cu privire la li
vrările reciproce de mărfuri pe 
o perioadă de trei ani — 
1958-1960.

Declarația subliniază că o nouă 
etapă în dezvoltarea colaborării 
economice o va constitui larga 
cooperare a industriei construc
toare de mașini și a altor ramuri 
industriale ale celor două țări.. 
Organele economice — de plani 
ficare ale celor două state Iu-t 
crează în prezent la înfăptuirea 
acestei cooperări.

Cele două delegații au subli
niat rolul uriaș al unității de 
acțiune a clasei muncitoare ger
mane în lupta împotriva milita
rismului german și a primejdiei 
unui nou război, precum și în 
opera de reunificare a Germaniei 
pe o bază pașnică și democrată.

Delegațiile de partid ale 
P.C.U.S. și P.S.U.G. consideră 
că tratativele care au avut loc 
în zilele de I și 2 august între 
partidele comuniste și guvernele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei constituie 
o mare contribuție la întărirea 
unității țărilor socialiste, a part'- ■ 
delor lor comuniste și muncito
rești și a întregii mișcări cornii 
niște internaționale.

Cele două delegații au consta
tat că în ultimul timp unitatea 
mișcării comuniste internaționale 
s-a întărit și mai mult în ciuda 
încercărilor forțelor imperialiste 
reacționare și ale elementelor re
vizioniste și oportuniste de tot 
felul de a submina solidaritatea 
frățească a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Miting la Berlin
BERLIN 13 (Agerpres). —

După cum transmite A.D.N., în 
după amiaza zilei de 13 august a

Președintele Ho Si Min 
a sosit la Sofia

SOFIA 13 (Agerpres). — ATB 
transmite: La invitația Prezidiu
lui Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, Consiliului de Miniștri și 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, la 13 august a 
sosit la Sofia într-o vizită de prie
tenie, Ho Și Min, secretar gene
ral al Partidului Muncii din Viet
nam și președinte al Republicii 
Democrate Vietnam, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc.

Cu prilejul vizitei președintelui 
Ho Și Min în Bulgaria, în piața 
„9 Septembrie" din Sofia a avut 
loc un mare miting.

avut loc în piața Marx-Engels din 
Berlin un mare miting cu prilejul 
încheierii tratativelor între delega
ția de partid și guvernamentală a 
U.R.S.S. și delegațiile Partidului 
Socialist Unit din Germania și 
guvernului R. D. Germane.

La miting au luat cuvîntul 
N.S. Hrușciov, Walter Ulbricht, 
și Otto Nuschke.

A lll-a conferință internațională pentru interzicerea armei 
atomice și cu hidrogen

TOKIO 13 (Agerpres), — La 12 august au început la Tokio 
ședințele -plenare ale celei de-a 3-a conferințe internaționale pen
tru interzicerea armei atomice și cu hidrogen. In sala uriașă in 
care are loc conferința s-ați adunat peste 10.000 de persoane — 
reprezentanți ai diferitelor orașe și prefecturi din Japonia, acti
viști ai mișcării pentru pace și pentru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen. La conferință participă delegați din 22 de țări și 
reprezentanți a șapte organizații internaționale.

Kaoru lasui, secretarul gene
ral al conferinței, și Morrow, cu
noscut luptător pentru pace din 
Australia, au prezentat rapoarte 
cu privire la rezultatele lucrări- 
■lor ședințelor pregătitoare și la 
sarcinile conferinței.

Kaoru lasui a subliniat necesi
tatea unirii tuturor forțelor păcii 
pentru a obține interzicerea ar
mei nucleare — una din princi
palele sarcini ale luptei în etapa 
actuală. In afară de sarcina 
principală — interzicerea armei 
nucleare, a spus el, conferința 
trebuie să discute și să adopte 
hotăriri și în alte probleme im
portante ca, de pildă, lichidarea 
bazelor militare de pe teritorii 
străine, interzicerea trimiterii de 
arme nucleare în alte țări, lichi
darea tuturor blocurilor și alian
țelor militare și obținerea dezar
mării generale.

După ce au vorbit delegatul ja
ponez Nambara și delegatul a- 
merican Hommer Jack, partici- 
panții la conferință au întîmpi- 
nat cu căldură pe șeful delega
ției sovietice I. A. Kairov. Uniu
nea Sovietică, a spus I. A. Kal- 
rov, nu a fost supusă unui bom
bardament atomic ca Japonia. 
Totuși, Uniunea Sovietică știe : 
bine ce aduce cu sine un război, : 
știe ce înseamnă durerea și 
lacrimile mamelor și orfanilor, ce 1 
înseamnă distrugerea unor va- ; 
loroase monumente de cultură, i 
create de mîinile omului. Noi |

urîm moartea și iubim viața, con
strucția, munca. Iată de ce po
porul sovietic este împotriva răz
boiului, împotriva armei atomice, 
pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice, spre binele 
omului.

In ședința de seară a 
cuvîntul Țai Tln-kai, șeful 
gației chineze.

Poporul Chinei — a spus 
gatul chinez — preocupat
munca pașnică constructivă, con
sideră cauza apărării păcii ca o 
cauză a sa sfîntă. Poporul chi-

luat 
dele-

dele- 
de

nez, ca și popoarele tuturor ți- 
rilor lumii, are nevoie de pace 
și nu de război.

In ședința de seară au mai 
luat cuvîntul delegații Haleb 
Mohei Ed-Din (Egipt), RameȘ 
Rameshvari Nehru (India), Ur- 
leaga (Peru), Rotblat (Anglia)^ 
și alții.

In ședința de seară s-a dat 
citire mesajelor de salut adresate 
conferinței de președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. A. Bulganin, președintele Iu
goslaviei, Tito, președintele In- 
diei, Prasad, Joliot Curie și alțiia

★
TOKIO 13 (Agerpres).— TASS 

transmite: La 13 august Confer 
rința internațională pentru in
terzicerea armei atomice și cu 
hidrogen și-a continuat lucră
rile. Au avut loc ședințe ale coi 
misiilor.

Mesajul adresat de N. A. Bulganin
MOSCOVA J3 (Agerpres). — 

TASS transmite : N. A. Bulganin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a adresat celei de-a 
3-a conferințe internaționale pen
tru interzicerea armei atomice și 
cu hidrogen de la Tokio, un me
saj în care se spune printre al
tele :

Interzicerea folosirii armei ato
mice și încetarea experiențelor cu 
această armă ar crea fără îndo
ială condiții favorabile pentru re
zolvarea tuturor problemelor 
dezarmării și aceasta ar contribui 
la înlăturarea primejdiei izbucni
rii unui război atomic nimicitor.

Pentru a pune stavilă dezvol
tării mai departe a armei atomice 
guvernul sovietic a propus să se 
interzică în primul rînd experien
țele cu arma atomică.

Guvernul sovietic este gata* 
dacă puterile occidentale nu sînt 
dispuse să sprijine în prezent pro
punerea privind interzicerea to
tală și definitivă a experiențelor, 
să încheie un acord de a se re
nunța la experiențele cu arma a- 
tomică cel puțin pentru un timp 
de 2—3 ani. Dar propunerile gu. 
vernului sovietic n-au găsit spri
jin din partea statelor occiden
tale.

Sperăm că cea de-a treia con
ferință internațională care s-a în
trunit la Tokio, exprimînd nă
zuințele tuturor popoarelor spre 
stabilirea unei păci trainice, își 
va aduce contribuția la rezolvarea 
pozitivă a acestei probleme ur
gente.

Savanlil sovietici propun o conferință 
Internațională a oamenilor de ștlinfâ

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : 197 de oameni 
de știință sovietici, printre care 
A. Nesmeianov, N. Semenov, I. 
Bardin, A. Topciev, P. Kapița, 

Skobelțîn, K. Ostrovitianov, 
Vinogradov, A. Vinogradov, 
Palladio, A. Oparin și alții, 
semnat o declarație în care 
spune printre altele:

D. 
V. 
A.
au 
se

■ Artiștii romîni peste hotare—
Răsunător succes la Geneva

Avînd în vedere datoria oame
nilor de știință față de societa
te. oamenii de știință sovietici 
cheamă pe oamenii de știință 
din alte țări să ridice încăodată 
deschis problema necesității im
perioase a unor acțiuni comune 
mai hotărîte pentru preîntîmpi- 
narea primejdiei unui nou război 
nuclear.

Sprijinim ideea necesității 
convocării unei conferințe în 
problema interzicerii armei ato
mice. Fie ca la o adunare inter
națională a celor mai cunoscut! 
reprezentanți ai științei să-și spu
nă cgvîntul nu numai oamenii de 
știință — atomiști din toate ță
rile. ci și reprezentanții celor
lalte ramuri ale științei: bio
logi, medici, filozofi de toate o- 
rientările, economiști, istorici,

sociologi, pedagogi și alții.
Noi, oamenii de știință sovie

tici, declarăm că sîntem gata să 
acționăm în comun cu oamenii 
de știința din orice țară, să exa
minăm orice propuneri îndreptate 
spre preîntîmpinarea unui război 
atomic, spre asigurarea păcii și 
liniștei pentru întreaga omenire.

HEW YORK *3 
După cum anunța 
ce Presse'* Belgia 
viitoarea sesiune a ......... o
rale O.N.U., care se deschide 
17 septembrie, să examineze pro
blema intitulată „Acțiune colec
tiva pentru informarea și lămu
rirea popoarelor lumii asupra pri
mejdiilor cursei înarmărilor și în 
special asupra efectelor destructi
ve ale armelor nucleare11.

(Agerpres). — 
agenfia „b'run- 
a cerut ca 
Adunării gene-

• la

j GENEVA 13 (Agerpres). — 
? Corespondență specială : Odată 
f cu spectacolele date în orașele 
ț Quiberen și Questembert, An- 
j samblul de dansuri al Sfatului 
I Popular al Capitalei R. P. Ro- 
Imînc și-a încheiat turneul în 

Franța. Ansamblul Sfatului 
Popular al Capitalei R.P.R. a 
dat in Franța, timp de 3 săptă- 
mîni, 22 spectacole în 19 orașe, 
la care au asistat peste 200.000 
spectatori. Ansamblul a primit 
din multe orașe ale Franței pro
puneri de a-și prelungi turneul

# Date fiind însă participarea ar- 
i tiștilor romîni la „Serbările de 
i Ia Geneva1* aceste propuneri nu 
, au putut fi acceptate, invitațiile

care Austria, Marea Britanie, 
Danemarca, Franța, Germania 
occidentală, Italia, iugoslavia, 
Spania etc. In afara locuitori
lor Genevei, un foarte mare nu
măr de turiști străini au venit 
special pentru a asista Ia fes
tivități.

In ziua de 10 august Ansam
blul Sfatului Popular al Capi
talei R.P.R. a dat primul spec
tacol la Geneva în fața a peste 
30.000 de persoane. SPECTA
COLUL S-A BUCURAT DE 
UN RĂSUNĂTOR SUCCES. 
LA SFÎRȘITUL REPREZEN
TAȚIEI SPECTATORII AU 
ÎNCONJURAT PODIUMUL 

PE CARE AU PREZENTAT 
Irămînînd valabile pentru vara PROGRAMUL ARTIȘTII RO- 

viitoare.

La 9 august Ansamblul Sfa
tului Popular al Capitalei a so
sit la Geneva pentru a participa 
la tradiționalul festival care are 
loc aici în fiecare vară. La a- 
cest festival iau parte grupuri 
folclorice din 23 de țări, printre

Condițiile de admitere în institutele 
pedagogice de învățători

Ministerul Invătămîntului și 
Culturii aduce la cunoștință ce
lor interesați condițiile de admi
tere în institutele pedagogice de 
învățători în anul școlar 
1957/1958.

1. — Admiterea în anul I la 
institutele pedagogice de învăță
tori se face pe bază de concurs.

2. — înscrierile pentru con
cursul de admitere se fac la in
stitutele pedagogice de învăță
tori din București, Cluj, Iași, Ti
mișoara, Craiova și Galati.

3. — Se pot prezenta la con
cursul de admitere în institutele 
pedagogice de învățători, absol
venții școlilor medii de cultură 
generală cu diplomă de maturi
tate, care au maximum 25 ani 
împliniți între 1 ianuarie și 31 
decembrie 1957.

4. — înscrierile pentru con
cursul de admitere se fac între 
15 august și 14 septembrie.

5. — înscrierea candidaților la 
concursul de admitere se va 
face pe bază de cerere indivi
duală, la care se vor anexa ur
mătoarele acte în original:

a) certificatul de naștere ;
b) diploma de maturitate;
c) certificat de sănătate elibe

rat de spitale unificate de adulti. 
Acest certificat trebuie să cu
prindă obligatoriu următoarele 
examene medicale :

— microradiografia sau 
dioscopia pulmonară ;

— reacția wasserman;
— un examen clinic (boli ... 

terne, O.R.L., oftalmologie, chi
rurgie și neurologie) ;

d) declarația tip, 
H.C.M. nr. 2759/1953;

e) formularul pentru stabili
rea taxei sau aprobarea bursei;

f) recipisa de plată a taxei de 
5 lei pentru înscrierea la con
cursul de admitere. Plata de 5 
lei se va face la casieria institu-

MOSCOVA. La 12 august un 
grup de foști participanți la miș
carea de rezistență din Italia, care 
au luat parte la cel de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților, au fost invitați la 
Comitetul sovietic al veteranilor 
de război, unde într-un cadru so
lemn le-au fost înmînate medalii 
memoriale de partizani.

MOSCOVA. Presa a publicat tex
tul comunicatului comun iraniano- 
sovietic cu privire la semnarea la 
11 august la Teheran a acordului 
dintre U.R.S.S. și Iran referitor la

MINI, SOLICITINDUI SĂ 
REPETE DANSURILE ȘI PIE
SELE MUZICALE POPULARE 
EXECUTATE. Solii artei popu
lare romînești și maestrul co
regraf Nicolae Sever au fost în
delung aplaudați de public.

Ne ceriu prietenii vietnamezi

Sîntem atît de departe și totuși 
atît de aproape

1 Ne vine greu să 
fi sentimentele noastre 
{ noștință încercate față de ță-
j rile prietene, cind, în plină re

zistență, la începutul anului 
U 1950, postul de radio vietna- 
j mez anunța — spre, marea bu

curie a întregului popor — re
cunoașterea Republicii Demo
crate Vietnam de către China 
Populară, Uniunea Sovietică, 
Romînia și de către toate ță- 

I rile frățești de democrație 
populară.

Era intr-o seară: după o 
cină frugală ne-am adunat cu 
toții, activiști, ofițeri și soldați 
în jurul unui foc vesel. Eta 
foarte frig, batalionul nostru se 
găsea în munți. La un mo
ment dat apăru un agent de 

i legătură ținînd in brațe un 
i pachet mare de zidre și scri

sori. Vesel, aproape că strigă: 
1 „Tovarăși, ne-au recunoscut ță

rile prietene, lnchipuiți-vă, toa- 
i te țările prietene. Sînt așa de 

departe de noi..."
Toți tovarășii își îndreptară 

[ privirea spre puștiul cu aer in- 
i teligent și descurcăreț și • îl 

copleșiră cu întrebări:
—„Dacă ai ascultat radio-ul, 

spune-n^ ce știri sînt ?
— „O știre senzațională, to* 

varăși I China, Uniunea Sovie
tică, Bulgaria, Ungaria, Iugo
slavia, R.D. Germană, R.P.D. 
Coreeană, Polonia, Cehoslova
cia, Mongolia și...

— ,„Șh 9* ? întrebară toți, 
neputîndu-și ascunde nerăbda
rea.

— „Și... mi-aduc aminte a- 
I cuma... Romînia; toate 'ne-au 
I recunoscut.
| Ovații însuflețite salutară a-

exprimăm 
de recu- P. M. CUNG

ceasta veste bună. In jurul fo
cului se dansa, se rîdea: toată 
lumea vorbea de țările priete
ne, de locurile acestea atît de. 
îndepărtate dar unde inimile 
popoarelor erau aiit de aproape 
du noi.

„Ah, Romînia frățească, a- 
ceastă țară balcanică, aproape 
de Marea Neagră, a;a bogată 
în petrol...” spuse unul din to
varășii noștri, care părea a fi 
un intelectual si care probabil 
a învățat ceva la școală despre 
Romînia, înainte de a intra in 
mișcarea de rezistență.

Mulfi nu cunoșteau mare 
lucru despre Romînia, iar unii 
n-au cunoscut-o pînă la a- 
ceastă seară memorabilă. «

Romînia este foarte departe ? 
Limba, obiceiurile sînt diferite 
de ale noastre, desigur. Niciu- 
nul dintre noi nu văzuse vreo
dată la față un romîn. Dar ne 
simțeam foarte aproape, din 
moment ce Romînia este o 
țară de democrație populară 
iar poporul romin are aceleașt 
aspirații, urmărește aceleași 
scopuri ca și poporul vietna
mez.

Ne simțeam mai puternici, 
mai siguri de noi. Vietnamul 
are numai 24 milioane de lo
cuitori, . dar familia noastră so
cialistă aproape un miliard și 
are multi prieteni în toată lu
mea. Avem dușmani cruzi și 
perfizi dar avem frați credin
cioși și foarte puternici si prie
teni al căror număr crește ne
încetat.

f

4

tuiui unde se înscriu candidafii:
g) trei fotografii 6/9;
h) o carte poștală cu adresa 

candidatului.
Cei care nu depun actele speci

ficate mai sus, pînă la termene
le arătate la pct. 4, nu vor fi

Complot antiguvernamental 
descoperit în Siria 
(Agerpres). —

Damasc a tran»-
12 august un co-

le arătate la pct. 4, nu 
admiși la concurs.

în timpul concursului ____
dații vor avea asupra lor buleti
nul de identitate.

6. — Concursul de admitere 
se va ține între 16 și 26 septem
brie. Rezultatele se vor comuni* 
ca la 28 septembrie.

7. — Concursul de admitere 
este precedat de vizita medicală 
și de proba de aptitudini muzi
cale ale candidaților. Ambele 
probe sînt eliminatorii.

8. — Candfdații admiși în ur
ma vizitei medicale și a probei 
de aptitudini la muzică vor da 
probe la următoarele discipline:

— Limba și literatura romînă- 
scris și oral

— Aritmetica scris și oral
— Istoria Romînici — oral 
Probele scrise sînt eliminato

rii.
9. — Candidații reușiți la 

concursul de admitere se vor în
scrie la institut între 28 și 3Q 
septembrie 1957, pe bază de ce
rere individuală.

10. — Candidații admiși, care 
nu se vor prezenta la institutul 
pedagogic de învățători pînă cel 
mai tîrziu în 5 zile de la înce
perea cursurilor și nu vor îna
inta certificate medicale sau alte, 
acte care să dovedească imposi-* 
bilitatea prezentării lor. vor fi- 
exmatriculați. în locul lor pot fi 
admiși candidații care au fost 
respinși, în ordinea mediilor, nu 
însă mai mici de „5“.

★
Programele disciplinelor pen

tru concursul de admitere se gă
sesc la secretariatele institutelor 
pedagogice de învățători.

candi-

și fostul președinte al Sirieî, Și- 
șakli, sosit în mod ilegal în țară, 
și atașatul militar al Siriei la 
Roma, Husseini, aceștia doi din 
urmă fiind de asemenea unii din
tre organizatorii principali ai pro
iectatei lovituri de stat.

După cum se arată în comuni
catul postului de radio Damasc, 
complotul imperialist a fost desco
perit datorită spiritului de patrio
tism al unor ofițeri sirieni. In 
comunicat sînt citate declarațiile 
unora dintre ofițerii sirieni care 
au arătat că organizatorii complo
tului au declarat că Statele Unite 
ar oferi un „ajutor" pentru Siria 
în valoare de 300 pînă la 400 mi
lioane dolari, ca preț al răstur
nării actualului guvern de la Da
masc.

DAMASC 13 
Postul de radio 
mis în seara de „
municat oficial prin care se anun
ță că autoritățile militare siriene 
au descoperit un complot pus la 
cale de anumite cercuri din S.U.A. 
în scopul răsturnării actualului 
guvern sirian.

In comunicat se arată că unul 
din organizatorii complotului este 
agentul de spionaj american Ho
ward Stone, care a organizat în ul
timii ani și comploturile și lovi
turile de stat hidreptate împotri
va guvernelor din Iran și Guate
mala. Stone a fost sprijinit activ, 
de ambasadorul S.U.A. din Da
masc.

Stone a organizat întrevederi 
între o serie de elemente corupte

0 delegație guvernamentală 
a R. P. Mongole ne va 

vizita tara

ȘOMAJ IN AFRICA DE SUD

lor, cunoaștem ceva 
despre Romînia:

Datorită 
mai multe ...... 
luptele sale eroice în timpul do
minației fasciste, uriașele efor
turi pentru construirea socialis
mului, marea sa prietenie pen
tru poporul vietnamez... și ce
lebrul dans „pernița".

Dien-Bien-Fu! Acordurile de 
la Geneva au fost semnate și 
pacea restabilită. Vin ajutoare 
din partea țărilor prietene. Ro 
mînia ne trimite mașini și di
ferite mărfuri, ingineri, ziariști, 
delegații comerciale, artistice, 
Locuitorii orașului Hanoi vor
besc și astăzi despre ansamblul 
„Ciocîrlia*, despre cîntccele, 
dansurile sale și mai ales despre 
prietenia fierbinte a poporului 
romîn al cărui sol era. Nu au 
uitat nici vasul Dimitrov care 
a înfruntat timp de 3 luni va
lurile și furtunile pentru a ne 
aduce mașini agricole.

Numeroase delegații vietna
meze au vizitat Romînia, o ex
poziție a fost organizată la 
București, studenți vietnamezi 
studiază în institutele romînești 
de învățămînt superior.

In ctirtnd președintele nostru 
Ho Și Min va vizita Republica 
Populară Romînă. Vizita sa va 
contribui și mai mult la întări
rea legăturilor de prietenie care 
unesc pentru totdeauna cele 
două popoare ale non site în 
marea familie socialistă.

Ne despart mii de kilometri, 
dar inimile noastre nc apropie, 
marxism-leninismul ne unește 
pentru totdeauna în lupta pen
tru socialism, pentru pace în 
lume și pentru pne*enie între 
toate popoarele:

ULAN BATOR 13 (Agerpres). 
— La 13 august a părăsit Mon
golia, îndreptîndu-se spre R. D. 
Germană, o delegație guverna
mentală mongolă, condusă de 
primul ministru Țedenbal.

Delegația guvernamentală mon
golă va vizita în continuare Al
bania, -Iugoslavia, Bulgaria, Ro
mînia, Ungaria, Cehoslovacia și 
Polonia.
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LA CLUJ: Intilnirea triunghiulară 
de atletism (juniori) —Romînia, Polonia, 

Cehoslovacia

Autoritățile sud-africane s-au făcut renumite prin politica rasistă pe care o duc fața de băști- 
nașii negri. In schimb, ele nu întreprind nimic pentru rezolvarea problemelor interne acute, ca de 
pildă cea a șomajului, fapt pe care îl demonstrează și clișeul de mai sus. Șomeri din Capetown 
demonstrează pentru obținerea ajutorului de șomaj.

Plai. „Sitoteir. Iei. L60.10. REDACȚIA SI ADMINISIRAJIA BucaceiU IIPARUL Combinatul Pollgr.llc .Cm (dnteU J, ,V. SUUa".

Amatorii de atletism din Cluj au toate motivele să fie mulțu
miți. La sfîrșitul acestei săptămini ei vor putea fi spectatorii unei 
interesante intîlniri triunghiulare de atletism, juniori, ce se va des
fășura între reprezentativele Romîniei, Poloniei și Cehoslovaciei.

Intilnirea atletică triunghiulară de la Cluj nu este la prima ei 
ediție. Juniorii celor trei țari s-au mai întrecut incă de doua ori : 
odată in Polonia și odată în Cehoslovacia. De data aceasta cinstea 
de organizatori și gazdă le revine juniorilor noștri. Dată fiind va
loarea participanților la această importantă întrecere, formațiile ce
lor trei țări și-au început din timp pregătirile in vederea unei cit 
mai bune comportări. Astfel, juniorii și junioarele noastre au avut 
duminică un concurs de verificare la Cluj unde ei și-au definitivat 
pregătirile.

Oaspeții noștri, care vor sosi în țară in cursul săptăminii. și-au 
început și ei pregătirile încă cu mult înainte în vederea acestei 
intîlniri atletice. Rămîne de văzut „pe teren" rezultatele ce le vor 
obține speranțele atletismului celor trei țări.

P-

«TAS MM - a


