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Mondială a Tineretului Muncitor

Unul dintre importantele do
cumente adoptate la cel de-al 
IV-lea Congres Mondial al Sin
dicatelor ținut la Leipzlg între 

1 — 15 noiembrie 1957 a fost și 
Apelul adresat de Congres tine
retului muncitor și sindicatelor 
din întreaga lume, care cheamă 
la pregătirea primei Conferințe 
Sindicale Mondiale a tineretului 
muncitor. Praga, „Orașul de 
Aur“ capitală a R. Cehoslovace 
va găzdui 
1958 
stare

In 
prin

20 iulie 
manife-

între 14 și 
această grandioasă 
tinerească.
actualele momente 

care trece omenirea, 
forțele păcii își intensifică lupta 
împotriva primejdiei unui război 
atomic pe care cercurile imperia
liste ar dori să-l dezlănțuie, cînd 
mișcarea muncitorească mondială 
se afirmă tot mai mult ca o 
uriașă forță socială, convocarea 
unei Conferințe Sindicale Mon
diale a tineretului muncitor ca
pătă o însemnătate deosebită. La 
ea sînt chemați să participe re
prezentanți ai tinerilor muncitori

istorice 
cînd

se însci’in
IN BRIGĂZI

de pretutindeni, indiferent de opi
niile politice, credințele religioa
se, naționalitatea sau rasa aces
tora, indiferent dacă organizațiile 
lor sindicale sînt sau nu afiliate 
la F.S.M Conferința are ca scop 
să consolideze prietenia și soli
daritatea frățească dintre tinerii 
muncitori din toată lumea, apar- 
ținînd atît țărilor socialiste cît 
și celor capitaliste, coloniale 
sau dependente.

In apelul celui de-al IV-lea 
Congres Mondial al Sindicatelor 
adresat tineretului muncitor sînt 
sintetizate problemele de impor
tanță vitală pentru tineretul 
muncitor ce se vor dezbate la 
această conferință. Printre aces
tea pot fi enumerate : problemele 
economice și sociale ale tineretu
lui muncitor (remunerarea mun
cii, învățămîntul profesional, 
drepturile sindicale și sociale ale 
tinerilor muncitori, bărbați și fe
mei, lupta lor și iu.pta sindicate
lor pentru satisfacerea revendi
cărilor lor și împotriva discrimi

nării) ; analiza 
experienței acu.

_ _ mulate și stabi-
p * 9 lirea măsurilor

5 1/ pentru întărirea
i (ț. & & unității de ac

țiune a tinerilor 
muncitori în 
lupta comună 
pentru pace și 
un viitor fericit; 
dezvoltarea ro
lului sindicate
lor în organi
zarea și uni
rea tineretului 
muncitor, spo
rirea participă
rii tineretului la 
activitatea 
întărire a.
dicatelor.

Dezbaterea a- 
cestor proble
me, de către re
prezentanții ti
neretului mun
citor de pe toa
te meridianele 
globului pămîn- 
tesc va consti
tui un pas în-

PATRIOTICA de 
sin-

București
„N-am vrea ca acțiunea pe care dorim s-o între

prindem împreună să rămînă doar o simplă înși
ruire de vorbe pe hîrtie — își încep scrisoarea către 
colegii lor de facultate studenții anului I de la sec
ția de limbă și literatură franceză a Facultății de 
filologie din București. Acțiunea aceasta pe care 
v-o propunem s-o realizăm împreună vrem să fie o 
pornire a entuziasmului nostru tineresc. E vorba dc 
formarea brigăzilor de muncă patriotică“.

Au trecut cîteva luni de cînd studenții anului I au 
lansat această chemare. Scrisoarea a circulat de la 
grupă la grupă, de la an la an, în toată facultatea, 
stîrnind peste tot interes. S-au constituit în fiecare 
an comandamente de inițiativă, comandamente alese 
și votate în adunări generale, care vor răspunde și 
vor conduce toate acțiunile de folos obștesc între
prinse de brigăzi. Și pe zi ce trece comandamentele 
primesc tot mai multe cereri, se înființează tot mai 
multe brigăzi. „Brigadierul“, organul comandamen
tului muncii patriotice pe facultate, anunță ca, pînă 
acum, peste 400 de studenți din toți anii Facultății 
de filologie s-au înscris pentru a pleca în stațiunea 
experimentală Săftica din raionul Snagov.

Iar pentru șantierul conductei „Magistrala de 
B-au înscris pînă acum peste 20 de studenți.pînă acum peste 20 de studenți.

T i m i ț o a r a

Sesiunea 
asta nu i-a —r, ■ . . .
versitar Timișoara să se înscrie în brigăzile de muncă 
patriotică care vor merge în vara acestui an , în 
G.A.S. ale regiunii pentru a ajuta la întreținerea și 
recoltarea culturilor. De fapt aceasta este o vecile 
tradiție. Și în vara trecută studenții timișoreni au 
mers să ajute la munci agricole.

Pînă în prezent, s-au înscris în aceste brigăzi peste 
500 de studenți. Cei mai mulți sînt de la Institutul 
agronomic. S-au mai înscris studenți de la Institu
tul pedagogic, de la Facultatea de medicină și de Ia 
Institutul politehnic. Studenții de Ia Institutul poli
tehnic sînt în perioada de practică pînă în luna au
gust. Totuși, s-au angajat să participe și la această 
acțiune de folos patriotic : în duminicile libere, în 
timpul practicii ei vor executa 9.000 ore muncă în 
G.AJS. din apropierea locurilor în care se vo,r afla.

Pe institute, toți studenții înscriși s-au organizat 
în brigăzi care au și fost repartizate pe gospodării 
de stat. Așa, de pildă, la G.A.S. Beșenova Nouă va 
merge brigada studenților din Institutul pedagogic, 
brigada celor de la Institutul agronomic va merge 
la G.A.S. Jebel, iar mediciniștii vor lucra pe ogoa
rele G.A.S. Timișoara.

Trustul regional Gostat a luat măsuri ca în pe
rioada celor 14 zile în care studenții vor efectua 
munca patriotică pe tarlalele G.A.S. să fie asigurată 
hrană și cazare.

de examene încă nu s-a terminat, 
împiedicat pe studenții din centrul

semnat înainte în Iu.pta pentru 
apărarea intereselor tinerei gene
rații de muncitori.

F.M.T.D. sprijină convocarea 
acestei .prima Conferințe Sindica
le Mondiale a tineretului munci
tor, deoarece ea corespunde 
tereselor vitale ale tineretului 
mocrat din întreaga lume.

★
In condiții grele trăiește tine

retul muncitor din țările capita
liste. Șomajul, această plagă a 
capitalismului — lovește în mi
lioane de tineri și tinere.

In țările capitaliste, în țările 
coloniale și dopendertte, tineretul 
este de două ori exploatat. Pe 
lîngă exploatarea la care este 
supusă întreaga clasă muncitoa
re, la muncă egală, salariile ti
nerilor muncitori sînt mult re
duse față de cele ale vîrstmcilor-.

Pentru o muncă egală cu cea 
a vîrstnicilor salariul unui mun
citor da 15 ani din Suedia — de 
pildă — este egal cu 41% din 
salariul unui adult. Tinerele fe
mei primesc deseori cu 20—40 
la sută mai puțin de cît bărbații. 
La fel se prezintă situația și în 
Australia, Canada etc. unde sala
riul tinerilor este mai scăzut cu 
30—50 la sută decît salariile 
adulților. In plus, în numeroase 
țări capitaliste și. coloniale se 
adaugă cangrena discriminării 
rasiale. In colonia engleză Rode- 
sia. salariul unui muncitor alb e 
de 20 de ori mai mare de cît al 
unui muncitor negru.

Condițiile de învățătură, do 
însușire a tehnicii și culturii sînt 
deosebit de grele. In'S.U.A. de 
exemplu, taxele școlare au cres
cut după război cu 2—2,5 ori, în 
Italia 2.700.000 copii de vîrstă 
școlară n-au posibilitatea să în 
vețe; în Somalia Britanică nu
mărul celor știutori de carte re
prezintă 0,15 la sută din întreaga 
populație.

însușirea unei meserii consti
tuie una din principalele aspirații 
legitime ale tinerilor din țările 
capitaliste. Dar mulți dintre e' 
nu au posibilitatea să-și realizeze 
această năzuință. In Franța de 
pildă, ucenicia este prelungită la 
4—5 ani, timp în care tinerii 
sînt puși să muncească fără pla
tă sau cu o plată de mizerie. 
Aceâstă formă de exploatare a

(Continuare i.i pag. 4-a)
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Proletari din toate tarile, uniți-vă !

relu ui
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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PRIMIREA 
de către tov. GIi. Apostol 

a delegației C. ('. S. 
din R. P. Ungară

Miercuri dimineață, delegația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Ungară condusă de tov. 
Somogy Miklos, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din 
R. P. Ungară, a fost primită la 
sediul Consiliului Central al Sin
dicatelor de către tov. Gheorghe 
Apostol, președintele C.C.S., mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.R.

Tov. Gheorghe Apostol a salutat 
călduros sosirea in tara noastră a 
reprezentanților sindicatelor 
Ungaria frățească în frunte cu 
Somogy Miklos, informlndu-i 
odată asupra unor probleme 
tuale din viata sindicatelor 
(ara noastră.

Tovarășul Somogy Miklos a in. 
format la rîndul’său conducerea 
sindicatelor din .(ara noastră asu
pra vieții sindicatelor din R. P. 
Ungară, asupra dezvoltării activi- 
■tății lor după evenimentele din oc
tombrie 1956 și mai ales după cel 
de al XlX-Iea Congres al sindica
telor din R. P. Ungară.

Exprimindu-și bucuria pentru in
vitația de o vizita R. P. Romină, 
pentru primirea călduroasă ce s-a 
făcut delegației sindicatelor din' 
R. P. Ungară, tov. Somogy Miklos 
a multum.it sindicatelor noastre 
pentru ajutorul frățesc, internatio. 
nalist, dat de către sindicatele din 
R. P. Romină clasei muncitoare și 
sindicatelor din R. P. Ungară in 
zilele grele ale contrarevoluției.

Intîlnirea dintre conducătorii 
mișcării sindicale din țara noastră 
și cel ai sindicatelor din R. P. Un
gară, care s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă frățească, a prilejuit un 
larg schimb de păreri.

/;z ragina 2-a

♦ Comisiile pentru exa
menele de maturitate 

de la școlile medii 
de cultură generală 
(sesiunea iunie 1953)

Mecanizarea șî automatizarea procesului de producție a devenit o preocupare de căpetenie a con
ducerilor întreprinderilor. La fabrica „Steaua Roșie" din Bacău s-a montat, în anii din urmă, o 
secție specială unde se fabrică hîrtie subțire pentru țigarete, hîrtie pergament etc. Fotografia 
noastră reprezintă două din aceste mașini care sînt complect au tomate. Mașinile sînt de fabricație 

sovietică.

UNDE-SI POT VALORIFICA

tinerii noștri energia■ B fl

Pe cuprinsul raionului nostru, 
trăiesc și muncesc mii de tineri. 
Organizația raională de partid se 
ocupă cu grijă și răspundere de 
educarea tineretului în spiritul, 
dragostei și devotamentului ne
mărginit față de patrie și partid. 
In fiecare comună, sat, organiza
țiile de partid.se ocupă de educa
rea comunistă a tineretului, în pri
mul rînd prin antrenarea sa la

DEVA. Vedere din centrul orașului (în fund, pe deal, ruinele cetății) Foto: D. F. DUMITRU

Nicolae Enacho
prim secretar al Comitetului 

raional P.M.R.-Tecuci
----- o-----  

rezolvarea sarcinilor economice 
concrete puse de partid în fața 
țărănimii muncitoare.

Nu există domeniu de activitate 
în care tineretul să nu-și fi adus o 
contribuție însemnată. In munca 
cu tineretul noi pornim de la ideia. 
că tinețetul este dornic de acțiuni 
mari, de răspundere, care să-i so
licite folosirea întregii sale ener
gii și capacități. Și avrid în vede
re faptul că munca practică, con
cretă, are un mare rol educativ, 
de aceia îi și încredințăm astfel 
de sarcini tineretului. Așa de pil
dă, în anul care a trecut, în sa
tele raionului Tecuci au fost plan
tați de către tineri jumătate mi
lion de pueți de arbori și pomi 
fructiferi. Această acțiune frumoa
să este continuată în anul acesta 
cu și mai mare avînt.

Peste tot, unde organizațiile de 
partid au cerut tineretului să în
deplinească sarcini concrete de 
mai mare, ori de mai mică răs
pundere, tineretul le-a dus la bun 
sfîrșit cu succes.

Dar organiza
țiile U.T.M. au 
dovedit oare ini
țiativă. cerind a- 
s omenea 
luptînd 
afirme 
anumit 
de activitate ? 
Să luăm un e-

xemplu. Stînele cooperatiste din 
raionul Tecuci nu sînt nici 
pînă la ora actuală organizate 
cum trebuie. In afara unor gos
podării colective — Cudalbi, Cîr- 
îomănești, Cotoroaia, numărul oi
lor, al vacilor cu lapte este încă, 
foarte mic în gospodăriile colec
tive. Deseori animalele nu sînt 
bine îngrijite, sînt lăsate doar în 
seama unui paznic. Dacă la 
G A.C. Cîrlomănești, unde majo
ritatea tinerilor 
sectorul zootehnic, producția 
crescut foarte mult, 
în general rezultate 
numele tînărului Parpa 
din această gospodărie 
mult cunoscut pentru 
sporită de lapte și lînă pe care a 
obținut-o, dacă s-au evidențiat in 
acest domeniu și tinerii Ioan Ciu
botarii și Ivan Grumăzescu din 
G.A.S. Țigănești, din păcate însă 
nu pot da mai multe exemple.

Oricine însă își poate aminti că 
înainte, în vremurile de mult apu-

lucrează în 
a 

s-au obținut 
bune, clapă 

Spiridon 
este de 
producția

In Orașul Stalin
Și anul acesta studenții de la Institutul politehnic 

au răspuns cu entuziasm chemării organizației 
U.T.M. de a sprijini muncile agricole în perioada 
vacanței de vară. în acest scop organizația U.T.M. 
din institut împreună cu Asociația studenților a des
fășurat o susținută muncă politică printre studenți 
organizînd convorbiri ale agitatorilor cu studenți, au 
fost scrise articole la gazeta de perete, s-au organi
zat aproape în fiecare an de studiu adunări gene
rale deschise ale orcanizațiilor U.T.M. în care litale deschise ale organizațiilor U.T.M. în 
s-a vorbit studenților despre necesitatea de a ajuta 
G.A.S. în munca de întreținere și recoltare a cul
turilor.

Ca urmare, pînă la 1 iunie, circa 500 de studeuți 
se înscriseseră să meargă la muncă în G.A.S. în pe
rioada vacanței de vară. Iar studenții anului II me
canică au hotărît în adunările generale să meargă 
cu toții la țară pentru a ajuta G.A.S. în muncile 
agricole. înscrierile continuă.

Pentru a evita unele lipsuri manifestate anul tre
cut în această acțiune și pentru a asigura studenților 
ce vor pleca în G.A.S. condiții mai bune de muncă 
și viață. Trustul regional Gostat a luat cîteva măsuri 
organizatorice. Așa, de pildă, se stabilește în prezent 
numărul de studenți de care are nevoie fiecare gos
podărie, condițiile de cazare și hrană, posibilitățile 
de petrecere a timpului liber de către studenți etc.

In curînd, după terminarea examenelor, primele 
brigăzi de studenți de la Institutul politehnic din 
Orașul Stalin vor pleca în G.A.S. Printre aceștia se 
numără studenți ca Vasile Munteanu și Georgeta So- 
rescu din anul II mecanică, Cornel Dascălii și Aurel 
Coltor din anul II silvicultură, Constanța Dinu din 
anul IV mecanică și mulți alții care au muncit și 
în vacanța de vară a anului trecut pe ogoarele G.A.S.

sarcini, 
să se 
într-un 
sector

unea
J® 2000 lene
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Educarea tinerilor
IN SPIRITUL TRADIȚIILOR
REVOLUȚIONARE ALE UZINEI
SNNSNNNNNNNNNNNSNSNNNSSNNNNNNNNSSNSNNVNNNNNNSNNNNNNNNN'NNNNNNNNNNNNNNNNNNSNSNNNNNNWXSX

Aproape 75 la sută din numă
rul muncitorilor uzinei, „Mao 
Țze-dun“ sînt tineri.

La sediul comitetului U.T.M., 
cîțiva tineri ieșiți din schimbul 
de dimineață, cercetează un do
sar încărcat cu tot felul de hîr- 
tii. Sînt aici vechi rapoarte, bi
lanțuri, prospecte, scrisori, un 
ziar „Socialistul“ din 13 decem
brie 1919, îngălbenit și ros, re- 
producînd 
uzinei 
trului 
nahuri, 
editate 
ceștia nici nu se născuseră — 
toate dînd la iveală episoade 
dintr-o istorie lungă și plină de 
luptă: istoria uzinei lor. încă 
din primii ani de activitate a a- 
cestei fabrici și pe măsură ce 
crunta exploatare înnegrea viața 
asupriților, în 
dinții cazangii își 
tot mai mult spiritul revolu
ționar. Ei au înscris de-a lungul 
anilor, pagini de grea și glorioa-

fotografiile eroilor 
căzuți în piața Tea- 

Național, reviste, altm- 
cele mai multe dintre ele 
în vremea cînd tinerii a-

muncă s-au îmbunătățit radical. 
Cele trei hale mari, cuptoarele e- 
lectrice, căminul de zi și creșa. 
cantina, sala de sport și clubul 
s-au construit după 1948. Vechile 
mașini au fost înlocuite cu insta
lații și utilaj de înaltă tehnici
tate.

Membrii comitetului U.T.M., 
de la uzinele „Mao Țze-dun“ 
(secretar Nicolae Olteanu) folo-

rîndurile celor 
face loc

să jertfă în istoria de luptă a 
clasei muncitoare.

Metalurgiștii protestează împo
triva represiunii răscoalei țără
nești din 1907, iau parte solidari 
la greva tipografilor din 1918, 
sprijină luptele ceferiștilor din 
1933, declară greve, manifestea
ză deschis, în stradă, împotriva 
readucerii pe tron a regelui Ca- 
rol al li-lea,’varsă sînge pe pă- 
mîntul Spaniei luptînd împotriva sesc faptele din istoria Veche și 
fascismului, sabotează producția nouă a uzinei ca unul dintre im- 
de război cerută de guvernul portantele mijloace de educație 
fascist. Despre toate aceste mari comunistă, patriotică a tinere- 
fapte de luptă vorbesc documen- tului.
tele cercetate de tineri. - - - ..........................-

Alunea aceasta de depistare și 
întocmire a monografiei uzinei 
face parte din planul de activita
te al comitetului U.T.M, privind 
educația patriotică a tinerilor 
muncitori. S<iu împlinit 10 ani 
de cînd uzina a intrat în pro
prietatea poporului. începînd de 
la 11 iunie 1948 — actul națio
nalizării — imaginea uzinei se a- 
seamănă cu aceea a unui rîu nă
valnic, clocotitor. Condițiile de

Popularizarea istoriei de luptă 
a uzinei se organizează începînd 
de la adunările deschise pe a- 
ceastă temă, pină la întîlnirile 
cu vechii muncitori comuniști din 
ilegalitate și cu foști uteciști. 
Acum, tinerii despre care spu
neam că i-am întîlnit la sediul 
comitetului U.T.M., cercetează 
vechi documente, și întocmesc 
împreună cu inginerul Niculescu, 
directorul școlii profesionale, ma
terialul necesar unui concurs

„Drumeții veseli" cu tema „Epi
soade din lupta muncitorilor de 
la „Mao Țze-dun" pentru liber
tate, pace și socialism de-a lun
gul anilor“.

Comitetul U.T.M. a întreprins 
și alte acțiuni în acest scop ca 
de pildă organizarea reuniunii : 
„Pentru cei de la Seni Veni“ cu 
care prilej tinerii metalurgiști au 
sărbătorit grupul de muncitori și 
tehnicieni întorși din China unde 
au participat la construirea ter
mocentralei de Ia Seni Veni și 
organizarea reuniunii în care au 
fost sărbătoriți laureații Premiu
lui de Stat din uzină, constructo
rii noului tip de cazane necesare 
electrificării țăriî.

Istoricul uzinei popularizat de 
organizația U.T.M. de la „Mao 
Țze-dun“ inspiră și activitatea 
cenaclului literar. Tinerii din ce-

V. BARAN

Ieri după-amiază 
ziua Împlinirii a 10 
de la naționalizare, Șan
tierele navale Oltenița 
au trăit cel mai impor
tant eveniment din is
toria lor. Pentru prima 
dată aici a fost lansată 
o motonavă de 2.000 
tone.

Vasul are o lungime 
de 100 metri, un depla-

în 
ani

sament de 2.740 țone și 
este amenajat pentru 
transportul de mărfuri 
generale uscate și auto
mobile.

Printre fruntașii In 
construcția vasului se 
găsesc muncitorii: Gor- 
delescu Vasile, Badea 
Gheorghe, Zagăr Victor 
și finărul Tănase Aurei.

Pe strada Aviator Radu Bel < 
Ier, intr-b clădire modestă «ej 
afla, instalată bibilofeCa popu-^ 
Iară nr. 36 din raionul ' Stalin i 
din Capitală.

Am trecut pe acolo într-o di-\ 
mineață ; nu mă gîndeam să* 
intru, n-aveam nici o treabă 
acolo și nici ușa nu era 

,să ca să-mi sugereze 
dimpotrivă, purta cu 
tate, plăcuța „închis“, 
muzat însă un bătrînel 
căznea, printr-o crăpătură, 
zărească dacă bibliotecara 
înăuntru.
atenția un cetățean oare aștep
ta puțin mai încolo, o gospo-< 
dină care și rezemase de scară 
plasa supraîncărcată și se uita 
în vitrină... N imunul nu era 
supărat : bibliotecara nu în
târziase, ceasurile arătau că 
mai sînt cinci minute pînă la 
ora deschiderii. Prezența lor 
acolo însă era un semn bun, 
pentru o bibliotecă de cartier; 
mi-am făcut deci și eu de lu
cru prin fața 
cînd ușa s-a 
prag, o fată 
dispusă ne-a 
înăuntru. își cunoștea cititorii 
și i-a mulțumit repede, cu ex
cepția bătrînelului căruia îi, 
plăceau cărțile de știință, că
lătorii, geografie și cu care a 
făcut un mai îndelungat popas 
prin rafturi. Pe urmă, a venit 
rîndul meu.

Așa am cunoscut-o pe Clara 
Țipa, și prin ea, munca bi
bliotecii populare dintr-un car. 
tier în plină înnoire. 

’ La biblioteca populară 
<36 se găsesc 1
' care circulă 
și gospodine, 
levi. Modest, 
„tovarășii de 
că e cea mai frecventată biblio-* > 
tecă din raion : vin aici peste 
o sută de cititori în fiecare

Condițiile sînt de așa 
tură îneît Clara nu poateiț 
fi simplă funcționară ; dacă** 
nu te muți aici cu o par-4> 
te din sufletul tău și nu-ți 
podărești biblioteca așa cujn** 

,ți-ai gospodări căminul, citita-^ 
' rii se simt tratați cu ndiferen-i\ 
\ță și nu vin. Clara a adus**
► multă bunăvoință în această £
* muncă, dificilă, răbdare, aten-4* 
[ție. Ea caută să răspundă pre-** 
>ferinței fiecăruia, să gradeze
* cărțile pe care le recomandă*^ 
[potrivit cunoștințelor cititoru-** 
dui respectiv, im așa fel încît<> 
’ să nu ofere unuia o carte prea*^ 
,grea pe care, neințelegînd-oA* 
tsă se simtă demobilizat, iar<k
* altuia ceva cere să-l plictiseas~*\ 
^că fiind depășită. Bineînțeles.
>pentru aceasta ea trebuie să^ 
[citească mult. Lecturile Clarei^ 
^sînt variate — de la Sadovea-*^ 
>nu la Albert Maltz, de la Pe-^ 
țtru Dumitriu la Tolstoi... Cdr-< 
tțile noi care îi trec prin mîini** 
>o ispitesc așa cum ispitesc pe 
![orice om care iubește cultura;^
► Clara se așează și citește, și > 
>pentru ea însăși și pentru citi-\> 
?tori. îi folosesc mult și lecțu-4^ 
^rile sistematice, din școala me-** 
>die. Acum, Clara Țipa e 
țdentăi la cursurile fără frec-<* 
>vență ale Facultății de filolo-** 
>gie, în anul II. își dă exame-<> 
țnele și din cînd în cînd, atunci^ 
*cînd are puțin răgaz, se mai**
ocupă și de chimie, vechea ei4^

* pasiune. <
► De ce m-am oprit asupra^ 
^acestei fete modeste, care mun-4*
► cește serios și cu multă voin-* > 
^ță? Dragostea ei pentru cul-^ 
^tură e un lucru firesc la
► ozn tînăr al epocii noastre. Mi** 
*se pare însă extrem de potri-^ 
^vită pentru munca pe care o<>
* îndeplinește ; e un fel de in-S 
afluență reciprocă între ea și^ 
^bibliotecă, o prietenie liniștită,** 
^armonioasă. Clara nu vorbește^ 
tmult despre munca ei; privin-4* 
[d-o însă cum muncește, simți** 
>că a înțeles menirea ei socială, 
tcă iubește omul din fiecare ci-<* 
[titor și-i răspunde cu atenție,**
► căutînd să-l ajute, să-l mulțu-4^ 
>mească. De aceea și locuitorii^ 
[cartierului îi sînt prieteni; nu^ 
>știu dacă mulți sînt conștiențiR 
țde aceea ce-i datorează, dar ori-j^ 
[cum, îi sînt recunoscători.

1. P. >

deschi- 
ideea ; 
placidi- 
M-,a ci
că re s?. 

să 
eta

Pe urmă mi-a atras

clădirii, 
deschis 
blondă 
poftit

pînă 
și, din 
și bine 

politicos

22.000 de cărți 
între pensionari 
muncitori și e- 

C.lara spune că 
la sfat afirmă“

La fabrica „Ra dio Popular" din Capitală se dă o mare atenție calificării cadrelor 
tinere. Fotoreporterul l-a surprins pe maistrul Radu Gheorghe dind explicații 
absolvenților școlii profesionale repartizați aici, asupra modului cum trebuie 

executat controlul circuitelor unui aparat de radio.

1
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Comisiile pentru examenele de maturitate
de la școlile medii de cultură generală (sesiunea iunie 1968)

Printr-un ordin al Ministr ului Invățămîntului și Culturii s-au stabilit centrele și președinții 
comisiilor pentru examenele de maturitate, de la școlile medii de cultură generală și pentru exa
menele de stat de la institutele pedagogice de învățători, din se siunea iunie 1958.

Examenele de maturitate și de stat încep în toată țara în ziua de 16 iunie 1958, orele 8 
dimineața.

Publicăm mai jos centrele unde vor funcționa comisiile, școlile medii de cultură generală și 
institutele pedagogice de învățăt ori ai căror candidați se vor pre zenta la aceste centre, precum și 
președinții comisiilor.

Iași — comisia nr. 2. Se vor pre
zenta candidații de la școlile me- 

din Iași, 
(învățămînt fără frec- 

univ.

Regiunea Bacău
Școala medie „Gh, Bacovia“ 

Bacău — comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii din : Buhuși, Adjud, Podul 
Turcului și de la școala medie 
„Gh. Bacovia“ Bacău (învăță
mînt seral, fără frecvență și res
tanțieri), Președinte conf univ. 
Budeanu Constantin — lași.

Școala medie nr. 2 Bacău — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
2 Bacău (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte, conf. univ. Burduja Cons
tantin — Iași.

Școala medie nr. 1 Roman — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 Roman (învățămînt seral, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. 
Ion — Iași.

Școala medie nr. 
Neamț — 
prezenta candidații de la școlile, 
medii: Bicaz, Tg. Neamț. 
Ceahlău și de la școlile medii nr. 
1 și 2 P. Neamț (învățămînt se
ral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Loghin Au
rel — Iași.

Școala medie Moinești — comi
sia nr. 5. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii: Tg. Oc
na, Comănești, Moinești (învăță
mînt seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte prof. univ. 
Neculce Victor — Iași,

Școala medie serală Constanța 
— comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie se
rală Constanța. Președinte lector 
univ. Elianu Ion — București.

Școala medie Medgidia — co
misia nr. 4. Se vor prezenta can
didații de la școala medie Med
gidia (învățămînt serai, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Constantin Bo- 
goescu — București.

Regiunea Cluj

Hălălău

2
comisia nr. 4.

Piatra
Se vor

Borca-

Școala medie „Gh. Barițiu" cu 
limba de predare romînă Cluj — 
comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii 
„Gh. Barițiu“ și nr. 23 secția ro
mînă Cluj (învățămînt seral și 
restanțieri). Președinte prof. 
univ. Cîmpeanu Virgil — Cluj.

Școaia medie nr. 4 cu limba 
de predare romînă Cluj — co
misia nr. 2. Se vor prezenta can
didații de la școala medie nr. 4 
cu limba de predare romînă Cluj 
(învățămînt fără frecvență și re
stanțieri). Președinte prof. univ. 
Pik Gheorghe — Cluj.

Școala medie „Brassay S.“ cu 
limba de predare maghiară-Cluj 
— comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie 
„Brassay S.“ cu limba de pre
dare maghiară (învățămînt se
ral și fără frecvență). Președin
te prof. univ. Szăsz Arpad 
Cluj,

Școala medie „Brassay S."

dații de la școlile medii: Cala
fat și Plenița (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Herovan Mircea 
— București.

Școala medie nr. 1 Caracal — 
comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
nr. 1 Caracal și Corabia (învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte conf. univ. 
Stancoveanu Gheorghe — Cra
iova.

Școala medie nr. 2 Tg. Jiu — 
comisia nr. ®. Se vor .prezenta 
candidații de la școlile medii: 
nr. 1, 2 și 3 Tg. Jiu și Novaci 
(învățămînt seral fără frecvență 
și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Gheorghiță Ștefan— Bucu
rești.

Regiunea Galați

Regiunea Baia Mare
nr. 1 cu limba de 
Baia Mare — co-

Școala medie 
predare romînă 
misia nr, 1. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii: Tg. 
Lăpuș, Vișeul de Sus, Sighet și 
școala medie nr. 1 Baia Mare 
(învățămînt seral, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte conf, 
univ. Nemeș Marian —

Școala medie nr. 2 cu 
predare maghiară Baia 
comisia nr. 2. Se vor 
candidații de la școlile 
limba de predare maghiară nr. 2 
Baia Mare și, din Sighet (învăță
mînt seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte lector univ. 
Adam Zsigmund — Cluj.

Școala medie nr. 1 cu limba de 
predare romînă Satu Mare — co
misia nr. 3. Se vor prezenta can-. 
didații de la școala medie Ne- 
grești, și școala medie nr. 1 Sa
tu Mare (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
conf. univ. Munteanu 
£luj.

Școala medie nr. 2 
predare romînă Satu Mare — co
misia nr. 4. Se vor prezenta can
didații de la școala medie Cărei 
— secția romînă și școala medie 
nr. 2 Satu Mare (învățămînt se
ral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte lector univ. 
Maria — Cluj.

Școala medie nr. 3 cu 
predare maghiară Satu 
comisia nr. 5. Se vor 
candidații de la școlile 
3 și 4 cu limba de predare ma
ghiară Satu Mare (învățămint 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte conf. univ. Ke- 
kedy Laszlo — Cluj.

Școala medie nr. 3 cu limba de 
predare ucrainiană Sighet — co
misia nr. 6. Se vor prezenta can
didații de la școala medie nr. 3 
cu limba de predare ucrainiană 
Sighet și candidații ucrainieni din 
regiunea Suceava (învățămint 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte lector univ. Drapaca Con
stantin — București.

Cluj. 
limba de 
Mare — 
prezenta 
medii cu

Georgeta —

cu limba de

Fiorescu

limba de 
Mare — 
prezenta 

medii nr.

Regiunea București

.. „cu 
limba de predare maghiară — 
Cluj comisia nr. 4. Se vor pre
zenta candidații de la școlile me
dii nr. 1, 3, 23 secția maghiară- 
Cluj, școala medie „Betlen Ga- 
bor“ din Aiud și Școala medie 
„Ady Endre“ din Zalău; Școala 
medie nr. 3 Dej și Școala medie 
secția maghiară Bistrița (învăță, 
mînt seral și restanțieri). Pre
ședinte, conf. univ. Blădy Geza— 
Cluj.

Școala medie nr. 8 cu limba de 
predare romînă — Cluj — comi
sia nr. 5. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii nr. 2, 6, 
8, 9 și 10 Cluj ; Școala medie 
Huedin (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te prof. univ. Macrea Dumitru — 
Cluj.

Școala medie „Mihai Viteazul** 
cu limba de predare romînă Tur
da —- comisia nr. 6. Se vor pre
zenta candidații de la școlile 
medii: „Mihai Viteazul“ și nr. 
2 Turda, Baia de Arieș, „Avram 
Iancu“ din Aiud ; ,,Hori>a, Cloșca 
și Crișan“ din Abrud (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte conf. univ. Ball 
Lascu — Cluj.

Școala medie Câmpia Turzii — 
comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
C. Turzii, Luduș și Ocna Mureș 
(învățămînt seral, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Chiș Gheorghe — Cluj.

Școala medie cu limba de pre
dare rornină — Bistrița — comi
sia nr. 8. Se vor prezenta candi
dații de la școala medie secția 
română Bistrița, școlile medii: 
Beclean, nr. 2 și „Gh. Coșbuc“ 
Năsăud (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte lector univ. Posea Ion — 
Cluj.

Școala medie nr. 1 cu limba 
de predare romînă — Dej — co
misia nr. 9. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii: nr. 1 
și 2 Dej, nr. 1 și 2 Gherla, nr. 1 
Zalău (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte prof. 
univ. Silaș Gheorghe — Timi
șoara.

Școala medie nr. 1 Brăila — 
comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii, 
restanțieri : Brăila, Viziru și Ian- 
ca ; școala medie fără frecvență 
Ianca. Președinte prof. univ Bă- 
descu Radu — București.

Școala medie nr. 2 Brăila — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie se
rală Brăila și restanțieri Macin. 
Președinte prof. univ. Răvăruț 
Mihai — Iași.

Școala medie nr. 1 Galați — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie 
nr. 1 Galați (învățămînt seral). 
Președinte prof. univ. Caton Lau- 
rențiu — Galați.

Școala medie nr. 3 Galați — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1, 2 și 3 restanțieri Galați, șco
lile medii nr. 1 și 3 fără frecven
ță și școala medie serală D.N.G. 
Galați, școala medie fără frecven
tă și restanțieri din Pechea. Pre
ședinte prof. univ. Popovici 
Alexandru — Galați.

Școala medie nr. 1 Focșani — 
comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații restanțieri de la șco
lile medii din Focșani, Odobești 
și Vidra, învățămînt seral și fără 
frecvență Focșani, 
conf. univ. Trîandaf 
— Iași.

Școala medie nr. 2 
comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații restanțieri de la șco
lile medii: Tecuci, Mărășești și 
Panciu, învățămînt seral și fără 
frecvență Tecuci. Președinte 
prof. univ. Hulubei Dan — Ga
lați.

Președinte
Alexandru

Tecuci

Regiunea Hunedoara

Școala medie nr. 2 T. Măgurele 
— comisia nr. 1. Se vor prezen
ta candidații de la școlile medii 
nr. 1 și 2 T. Măgurele, Roșiorii 
de Vede, Alexandria și Zimnicea 
(învățămînt fără frecvență și re- 
stahțieri). Președinte conf. univ. 
Călin Vera — București.

Școala medie nr. 2 Călărași — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 Călărași, Slobozia, Fier
binți țț Urziceni (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Brătescu Gheor- 
ghe — București.

Școala medie nr. 1 Giurgiu — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 Giurgiu, (învățămînt se. 
ral, fără frecvența și restanțieri). 
Președinte lector univ. Negoiu 
Ion — București.

Școala medie Oltenița — comi
sia nr. 4. Se vor prezenta candi
dații de la, școlile medii din Ol
tenița, Buftea și Bolintinul din 
Vale (învățămînt seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
lector univ. Flexi Sofia — Bucu
rești«

Regiunea Craiova

Regiunea Constanța
Școala medie nr. 1 ,,Mircea cel 

Bătrân“ Constanța — comisia nr. 
1. Se vor prezenta candidații de 
la școlile medii nr. 1 și 2 Cons
tanța (învățămînt fără frecvență 
rți restanțieri). Președinte prof. 

< Iniv. Țițeica Radu — București.
Școala medie serală Constanța 

•- comisia nr. 2. Se vor prezenta 
i landidații de la școala medie se- 
i lală Constanța. Președinte conf.

Iniv, Popescu Ion — București.

Școala medie nr. 1 Craiova
— comisia nr. 1. Se vor prezen
ta candidații de la școlile me
dii : nr. 1 Craiova, Filipși, Băi- 
lești, Balș (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
prof. univ. Buia Alexandru — 
Craiova.

Școala medie nr. 2 Craiova — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
2 Craiova (învățămînt seral). 
Președinte prof. univ. Mihoc Va
sile •— Timișoara.

Școala medie nr. 2 Craiova — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
2 Craiova (învățămînt seral și 
restanțieri). Președinte conf. 
univ. Oană Ion — București.

Școala medie nr. 3 Craiova — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la școala nr. 3 Cra
iova (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Mavrodin Elena — Bucu
rești.

Școaia medie nr. 4 Craiova — 
comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie 
nr. 4 și școala medie serală 
„Electroputere“ Craiova (învăță
mînt seral și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Mincu Constan
tin — Craiova.

Școala medie nr. 1 T. Severin
— comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de !,a școlile medii nr. 
1, 2 și 3 T. Severin (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte conf. univ. Voi- 
nea Radu — București.

Școala medie Calafat — comi
sia nr. 7. Se vor prezenta candi-

Școala medie nr. 1 Alba lulia
— comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr.
1 și 2 Alba lulia, școala medie 
Teiuș (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte lector univ. Sălăgeanu Ion
— Petroșani.

Școala medie „Avram lancu"- 
Brad — comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii: Brad și Gura Barza (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. 
univ. Oancea Gh. Ursu — Timi
șoara.

Școala medie „Aurel Vlaicu“ 
Orăștie — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii: Orăștie și Sebeș (învă
țămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. 
univ. Mască Gheorghe — Petro
șani.

Școala medie Cugir raionul 
Orăștie — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie serală Cugir (învățămînt 
seral și restanțieri). Președinte 
lector univ. Vieroșanu Iuliu — 
Petroșani.

Școala medie „Decebal“ Deva
— comisia nr. 5. Se vor prezen
ta candidații de la școlile medii: 
„Decebal" și „Dr. Petru Ciroza" 
din Deva (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Petrea Ion — 
Petroșani,

Școala medie Hunedoara — 
comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie și 
școala medie serală din Hune
doara, școala medie Simeria (în
vățămînt seral, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Weisz Tiberiu — Cluj.

Școala medie nr. 1 cu limba de 
predare romînă Petroșani — co
misia nr. 7. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii: nr. 1 
Petroșani, Lupeni și Lonea (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte prof. univ. 
Gîrda Traian — Timișoara.

Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare maghiară Petroșani — 
comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr.
2 cu limba de predare maghiară 
Petroșani, școala medie cu limba 
de predare maghiară Deva (învă
țămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. univ. 
Grigersik Jeno — Cluj.

Regiunea Iași
Școala medie ,,M. Sadoveanu" 

Iași — comisia nr. 1. Se vor pre
zenta candidații de la școlile me
dii : „M. Sadoveanu“ și nr. 3
Iași, Vaslui, Pașcani și Hîrlău 
(învățămînt seral și restanțieri) 
Președinte prof. univ. Matei llie 
— Iași.

Școala medie „M. Sadoveanu’

dii: „M. Sadoveanu“ 
Pașcani " 
vență). Președinte prof.
Popa Hie — Iași.

Școala medie nr. 4 Iași — co
misia nr. 3. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 2, 
4, 5 și 6 din Iași — restanțieri. 
Președinte conf. univ. Sîrcu loan
— Iași.

Școala medie nr. 2 Iași — co
misia nr. 4. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii: nr. 2 
Iași, Vaslui (învățămînt fără 
frecvență). Președinte prof. univ. 
Zugrăvescu Ion — Iași.

Școala medie „llie Pintilie" 
Iași — comisia nr. 5. Se vor pre
zenta candidații de la școlile me
dii nr. 4 și 5 Iași (învățămînt 
seral și fără frecvență). Preșe
dinte prof. univ. Haimovici Adolf
— Iași.

Școala medie „V. Alecsandri“ 
Iași — comisia nr. 6. Se vor pre
zenta candidații de la școala me
die ,,V. Alecsandri“ Iași (învăță
mînt seral). Președinte lector 
univ. Enache Ion — Iași,

Școala medie nr. 1 Huși — co
misia nr. 7. Se vor prezenta can
didații de la școala mbdie nr. 1 
Huși, (invățămînt fără frecvență 
și restanțieri). ” 
univ. Ciohodaru 
Iași.

Școala medie 
comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 Bîrlad (învățămînt se
ral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Grămada 
Hie — lași.

Președinte lector
Constantin —

nr. 1 Bîrlad

Regiunea Oradea
Școala medie nr. 1 Beiuș — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 ~ ' 
orașul 
țămint 
fieri).
Pop Dumitru — Cluj.

Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare rornină Oradea — comi
sia nr. 2. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii nr. 1, 2 și 
5 Oradea, școlile medii : Vaduj 
Grișului, Imeu (învățămînt seral, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Savul 
Alexandru — Cluj.

Școala medie nr. 2 cu Ijmba de 
predare rornină Oradea — comi
sia nr. 3. Se vor prezenta candi
dații de la școala medie nr. 2 
Oradea și restul școlilor din reș- 
grune (învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte conf, 
univ. Cuparenco Lidia — Cluj.

Școala medie nr. 3 cu limba de 
predare maghiară Oradea — co
misia nr. 4. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii cu lim
ba de predare maghiară : nr. 3 și 
4 Oradea, Săcuieni (învățămint 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte conf. univ. Fel- 
szeghy Ödön — Cluj.

Beiuș, școala medie din 
Dr. P. Groz.a 

fără frecvență și 
Președinte lector

(învă- 
restan- 

univ.

Regiunea Pitești
Școala medie nr. 1 Cîmpulung

— comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 Cîmpulung (învățămînt se
ral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte lector univ. Vrabie 
Emil — București.

Școala medie nr. 1 Pitești —• 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidați! de la școlile medii din 
Pitești (învățămînt fără frecven
ță). Președinte lector univ. Petric 
Aron — București.

Școala medie nr. 2 Pitești — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii res
tanțieri din Pitești, restanțieri și' 
fără frecvență din Curtea de Ar
geș, restanțieri și fără frecvență 
din 
univ. Dobrin Tamara — Bucu
rești.

Școala medie serală Pitești — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidați! de la școala medie se
rală Pitești. Președinte prof. 
univ. Agirbiceenu Dumitru — 
București.

Școala medie nr. 1 R. Vîlcea— 
comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
1 învățămînt seral R. Vîlcea. 
Președinte prof. univ. Morariu 
Iuliu — Orașul Stalin.

Școala medie nr. 2 R. Vîlcea
— comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
R. Vîlcea, Horezu (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Polingher 
Adolf — București.

Școala medie nr. 1 Slatina — 
comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
Slatina. Drăgănești-Olt (învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte lector univ. 
Boiangiu Dumitru — București.

Școala medie nr. 2 Slatina — 
comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
2, învățămînt seral Slatina; în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri din Drăgășani. Preșe
dinte conf. univ. Georgescu-Bu- 
zău — București.

Găiești. Președinte lector

Regiunea Ploești
Școala medie nr. 1 Buzău — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr.
1 și 3 Buzău (învățămînt seral 
și fără frecvență), 
conf. univ. Almaș 
București.

Școala medie nr. 
comisia nr. 2. Se ’ 
candidații de la școlile medii: nr.
2 Buzău, Pătîrlagele (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte prof. univ. Drîmbă 
Constantin — București.

Școala media „N. Grigorescu“

Președinte
Dumitru —

2 Buzău — 
vor prezenta

Cîmpina — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de da școlile 

, medii din Cîmpina și Sinaia. (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. univ. 
Grosu Alexandru — București.

Școala medie „llie Pintilie" 
Cîmpina — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii : Cîmpina, Breaza, Moreni, 
Țintea și Filipeștii de Pădure (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. 
univ. Giurgea Margareta — 
București.

Școala medie ,,1. L. Caragiale“ 
Ploești — comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie „I. L. Caragiale“ din Plo
ești (învățămînt fără frecvență). 
Președinte conf. univ. Moruzi 
Constanța — București.

Școala medie „I. L. Caragiale" 
Ploești — comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie ,,I. L. Caragiale“ Ploești, 
școala medie serală nr. 4 Ploești 
(învățămînt fără frecvență, seral 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Vilichi Constantin — Bucu
rești.

Școala medie „Mihai Viteazul" 
Ploești — comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie „Mihai Viteazul“ Ploești 
(învățămînt seral, restanțieri). 
Președinte prof. univ. Șabac Ion 
București.

Școala medie nr. 4 Ploești — 
comisia nr. 8. 
candidații de la , 
2 și 4 Ploești, școala medie se
rală nr. 3 Teleajen și școala me
die serală Plopeni (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte prof, univ. 
culce Mihai — București.

Școala medie serală nr. 1 
ești — comisia nr. 9. Se vor 
zenta candidații de la școala 
die serală nr. 1 Ploești (învăță
mînt seral). Președinte conf. univ. 
Roșculeț Marcel — București.

Școala medie nr. 3 Tîrgoviște 
comisia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la școala nr. 3 Tîr
goviște (învățămînt 
ședințe conf. univ. 
ariana — București.

Școala medie nr. 3 Tîrgoviște 
— comisia nr. 12. Se vor prezenta 
candidatii de la școlile medii nr. 
1, 2, 3 Tîrgoviște (învățămînt se
ral, fără frecvență și restanțieri). 
Doicești, Pucioasa (secții serale). 
Președinte lector 
neanu Clandiu — București.

Școala medie nr. 1 R. Sărat — 
comisia nr. 13. Se vor prezenta 
candidatii de la școlile medii nr. 
1 și 2 R. Sărat (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri) Preșe- 

. dinte lector univ. Flondor Dumi
tru — București.

Școala medie nr. 2 cu limba 
de predare germană Orașul Sta
lin — comisia nr. 13. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie cu limba de predare ger
mană nr. 2 din Orașul Stalin 
(învățămînt seral, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Nichifor Natalia — Bucu
rești.

Regiunea Suceava

Se vor prezenta 
școlile medii nr.

Ne-

Plo- 
pre- 
me-

seral). Pre-
Murgoci A-

univ. Giurcă-

Regiunea Stalin
Școala medie nr. 1 Făgăraș — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
nr. 1 și 2 Făgăraș, Orașul Vic
toria (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Drăgulănescu 
Aurel — Or. Stalin.

Școala medie Sighișoara — 
comisia nr 2. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
nr. 1 și 2 Sighișoara, Agnita (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinie prof. 
univ. lonescu 
București.

Școala medie 
comisia nr. 3. 
candidații de la 
1 AAediaș, școala serală din Cop- 
șa Mică (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Tîmoveanu Mir- 
cea — Or. Stalin.

Școala medie nr. 1 „Al. Sahia' 
Tîrnăveni — comisia nr. 4. 
vor prezenta candidații 
școlile medii: 
năveni, Blaj (învățământ 
fără frecvență 
Președinte conf. univ. Naumescu 
Mircea — Or. Stalin.

Școala medie nr. 1 „Gh. La
zăr“ Sibiu — comisia nr. 5. Se 
vor prezenta candidații de la

Președinte
Haralambie

nr. 1 Mediaș —
Se vor prezenta 
școala medie nr.

r. 
de la 

„Al. Sahia“ Te
serai, 

și restanțieri).

școala medie „Gh. Lazăr" din 
Sibiu (învățământ seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
conf. univ. Mesaroș Ion — Cluj.

Școala medie nr. 3 Sibiu — 
comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de ta școala medie nr.
3 din Sibiu (învățămînt seral și 
restanțieri). Președinte conf. 
univ. Precup Nicolae — Cluj.

Școala medie nr. 1 Or. Stalin
— comisia nr. 8. Se vor prezen
ta candidații de la școlile medii 
nr. 1 și 5 Or. Stalin (învăță
mînt seral și restanțieri). Preșe
dinte prof. univ. Stihi Eugen — 
Or. Stalin.

Școala medie serală Orașul 
Stalin — comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii serale nr. 1, 2 și 3 din 
Orașul Stalin (învățămînt seral). 
Președinte lector univ. lonescu 
Varo Mircea — București.

Școala medie nr. 4 cu limba 
de predare germană — Sibiu — 
comisia nr. 11. 
candidații de la
4 cu limba de 
din Sibiu, nr. 3 
Mediaș, Bistrița 
Sebeș -— reg. Hunedoara, 
ședințe lector univ. Savin Emilia
— București.

Școala medie nr. 4 cu limba 
de predare maghiară — Or. Sta
lin — comisia nr. 12. Se vor pre
zenta candidații de la școala 
medie nr. 4 cu limba de preda
re maghiară Orașul Stalin, școa
la medie — secția maghiară Tîr
năveni (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte prof. univ. Csakany Bela — 
Cluj.

Se vor prezenta 
școala medie nr. 
predare germană 
Sighișoara, nr. 2

— reg. Cluj, 
Pre-

Școala medie nr. 1 Botoșani — 
comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii din 
Botoșani (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte prof. univ. Paveicu Vasile
— Iași.

Școala medie nr. 1 Fălticeni — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații. de la școlile medii Făl
ticeni (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Cirdei Filimon — lași.

Școala medie nr. 1 Suceava —- 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii din 
Suceava (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte prof. univ. Găina Silvestri
— Iași.

Școala medie nr. 1 Rădăuți — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii din 
Rădăuți (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte lector univ. Lăudat Ion — 
Iași.

Școala medie nr. 1 Cîmpulung 
Moldovenesc — comisia nr. 5. Se 
vor prezenta candidații de ' la 
școlile medii din C. Lung Moldo
venesc (învățămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte prof. 
univ, Cărăușu Dumitru — Iași.

Școala medie nr. 1 Dorohoi — 
comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii din 
Dorohoi (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinie 
conf. univ. Jan Renaud Altred — 
Iași.

dinte conf. univ. Imreh Iștvan — 
Cluj.

Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare germană Timișoara — 
comisia nr. 10. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii cu 
limba de predare germană din 
Timișoara. Arad, Lipova, Lugoj 
(invă|ămînt seral, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte, lector 
univ. Binder Ștefan —Timișoara.

Școaia medie Jimboiia — comi
sia nr. 11. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii Ji-mbo- 
lia, (învățămint seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
prof univ. Cișman Alexandru — 
Timișoara.

Regiunea Autonomă 
Mag iară

Regiunea Timișoara
Școala medie „Ion Slavici" cu 

limba de predare romînă Arad -— 
comisia nr. 1. Se vor prezema 
candidații de la școala medie „Ion 
Slavici“ Arad și de la școala me
die Lipova (invățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
lector Popa Constantin — Timi
șoara.

Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare romînă Arad — comisia 
nr. 2. Se vor prezenta candidații 
de la școala medie nr. 2 Arad 
(invățămînt seral). Președinie 
prof. univ. Gheorghiu Octav — 
Timișoara.

Școala medie nr. 1 Caransebeș
— comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
1 (învățămînt seral și restan
țieri). Președinie prof. univ. Pod- 
log Alexei — Timișoara.

Școala medie nr. 2 Caransebeș
— comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
nr. 2 Caransebeș, Oțelul Roșu și 
Oravița (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
prof. univ. Vangheiovici Mihai — 
Timișoara.

Școala medie nr. 1 Lugoj •— 
comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: 
nr. 1 Lugoj, Nădrag și Făget (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte cont, 
univ. Noiman 
șoara.

Școala medie 
comisia nr. 6. 
candidații de la , 
1 Reșița și școala serală Bocșa 
Vasiovei (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). " 
dinte conf. univ. Bitea 
mișoara.

Școala medie „Nikos 
Timișoara — comisia 
vor prezenta candidații de la 
școala medie „N. Beloianis" (în
vățămînt seral). Președinte prof. 
univ. Drăgulescu Corioian — Ti
mișoara.

Școala medie „Simion Bărnu- 
țiu" Timișoara — comisia nr. 8. 
Se vor prezenta candidații de la 
școlile medii: nr, 3 și „Simion 
Bărnuțiu“ Timișoara (învățămînt 
fără frecvență și 
Președinte prof. univ. Curea ion
— Timișoara.

Școala medie nr. 4 cu limba de 
predare maghiară Timișoara —- 
comisia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii: nr. 
4 cu limba 
Timișoara, 
de predare 
3 cu limba 
Lugoj (învățămînt seral, 
frecvență Și restanțieri).

Școaia medie „Dr. Petru Gro- 
za" cu limba de predare ma
ghiară Odorhei — comisia nr. 1. 
Se vor prezenta candidații de la 
școlile medii: „Dr. Petru Groza" 
Odorhei cu limba de predare ma
ghiară, Cristorul Săcuiesc (școa
la medie cu limba de predare 
maghiară) (învățămint seral, 
fără frecvență și res.anjieri) — 
Președinte conf. univ Szigheiti 
Ioszef — Cluj.

Școala medie „Bolyai Farkaș" 
cu iitnba de predare maghiară 
Tg. Mureș — comisia nr. 2. Se 
vor prezenta candidații de la șco
lile medii „Bolyai Farkaș“ Tg. Mu
reș, școala medie cu limba de 
predare maghiară Reghin (învă
țămint seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf, 
univ. Debreczy Sandor — Cluj.

Școala medie „Al. Papiu Ila- 
rian“ cu limba de predare ro
mînă Tg. Mureș — comisia nr. 
3. Se vor prezenta candidații de 
la școala medie „Al. Papiu Ila- 
rian" Tg. Mureș (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Ciobanu Ion — 
Cluj.

Școala medie nr. 3 cu limba de 
predare rornină Tg. Alureș — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de ia școala medie 
nr. 3 Tg. Mureș (învățămînt se
ral și restanțieri) președinte prof. 
univ. Jaquier Henri — Cluj.

Școaia medie nr. 4 cu limba 
de predare maghiară Tg. Mureș 
— comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
4 Tg. Mureș (învățămînt seral 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Antal Arpăd —- Cluj.

Școala medie „Petru Maior“ cu 
limba de predare rornină Re
ghin — comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii: „Petru Maior“ — cu lim
ba de predare romînă Reghin, 
școala medie (secția romînă) Sf. 
Gheorghe și Școala medie — 
secția romînă — Gheorghieni 
(învățămînt seral, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Moldovan Elena — Cluj.

Școala medie nr. 1 cu limba 
de predare maghiară Sf. Gheor
ghe — comisia nr. 7. Se vor pre
zenta candidații de la școlile 
medii nr. 1 cu limba de predare 
maghiară Sf. Gheorghe, școli și 
secții cu limba de predare ma
ghiară din Tg. Secuiesc. Baraolt. 
Miercurea Ciuc și Gheorghieni 
(învățămint seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
conf. univ. Kiss Ernö — Cluj.

nr. 6. Se vor prezenta candida
ții de la școala medie nr. 13' și 
școala medie serală F.R.B. nr. 5 
(învățămînt seral, fără frecven
ță și restanțieri). Președinte prof. 
univ. Spacu Petre — București.

Școala medie serală nr. 13 — 
comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie 
serală a Uzinelor „23 August“ 
(învățămînt seral). Președinte 
lector univ. Lipati Valentin — 
București.

Școala medie nr. 15 — comi
sia nr. 8. Se vor prezenta ca: 
didații de la șboala medie nr. u 
(învățămînt seral și restanțieri). 
Președinte prof. univ. Sudan 
Gabriel — București.

Școala medie nr. 26 — comi
sia nr. 9. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 26 
și 16; școlile medii serale nr. 6. 
și 7 (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Gheorghiu Ion
— București.

Școala medie nr. 17 „Matei 
Basarab" — comisia nr. 10. Se 
vor prezenta candidații de la 
școala medie nr. 17 „Matei Ba
sarab“ (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte conf. univ. Herman Gh.
— București.

Școala medie „Ion Creangă* — 
comisia nr. II. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie 
„Ion Creangă“ (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte prof. univ. Manoiiu Miha’ 
București.

Școaia medie „Gh. Șincai“ — 
comisia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie 
„Gh. Șincai“ (învățămînt seral, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Coșniță 
Cezar București.

Școala medie „Gh. Șincai“ — 
comisia nr. 13. Se vor prezența 
candidații de la școala medie 
„Gh. Șincai" (invățămîrit seral, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte prof. univ. Niculescu 
Alex. București.

Școala medie „Gh. Lazăr* — 
comisia nr. ,14. Se vor prezenta 
candidați) de la școala medie 

i, , t seral, 
și restanțieri). 

univ. Iancu Mi-

Maria — Timi-

nr. 1 Reșița — 
Se vor prezenta 
școala medie nr.

Preșe- 
lon — Ti-

Beloianis"
nr. 7. Se

restanțieri).

de predare maghiară 
nr. 3 și 4 cu limba 
maghiară Arad și nr. 
de predare maghiară 

fără
Preșe-

Cra ui Bucure ti
Școala medie nr. 7 „I. L. Ca

ragiale" — comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii nr. 7 și 28, (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte 
Ghermănescu Mihai

Școala medie nr. 
ragiale" — comisia 
prezenta candidați!

prof. univ. 
— București.
7 „I. L. Ca- 
nr. 2. Se vor 
de la școlile 

medii nr. 7 și 28 (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte conf. univ. Ca- 
zacu Boris — București.

Școala medie nr. 7 „I. L. Ca- 
ragiale“ — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
serală nr. 1 — „Casa Scînteii" 
Președinte conf. univ. lonescu 
Viorica — București.

Școaia medie nr. 11 — comisia 
nr. 4. Se vor prezenta candidații 
de la școala medie nr. 11 (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte prof. 
univ. Bărbulescu N. — București.

Școala medie nr. 12 — comisia 
nr. 5. Se vor prezenta candidații 
de la școala medie nr. 12 (învă
țămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte 
univ. Rădulescu Ion — 
rești.

Școala medie nr. 13 —

conf.
Bucu-

comisia

„Gh. Lazăr“ (invățămînt 
fără frecvență 
Președinte conf. 
hai București.

Școala medie 
comisia nr.' 15. 
candidații 
„Gh. Lazăr1 
fără frecvență ș 
Președinte conf univ. Stan Suciu 
Marta București.

Școala medie nr. 27 — comi
sia nr. 16. Se var prezenta can
didații de la școlile medii nr. 27, 
și 23 (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri) Preșe
dinte prof. univ Zapan Mihai, — 
București.

Școala medie serală „Electro* 
magnetica“ — comisia nr. 17. Se 
vor prezenta candidații de la 
școala medie serală „Electro
magnetica" (învățămînt seral). 
Președinte conf. univ. Băgdăne- 
scu Virgil, București.

Școala medie serală „Mao Țze- 
dun“ — comisia nr. 18. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie serală „Mao Țze-dun“ (în
vățămînt seral). Președinte conf, 
univ. lorgu Stoian, București.

Școala medie ,,N. Bălcescu" — 
comisia nr. 19. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie 
„N. Bălcescu“. Președinte conf. 
univ. Titejca Gabrjeia București.

Școala medie nr. 2 — comisia 
nr. 20. *Se vor prezenta candida
ții de la școlile medii nr. 2 și 
25; școala mțdie serală F. C, 
„Gneorghiu-Dej" (învățămînt se- 
Tal, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte prof. univ. Teodorescu 
Nicolae, București.

Școala medie nr. 24 — comisia 
nr. 21. Se vor prezenta candida
ții de la școala medie nr. 24 (în 
vățămînt fără frecvență și re
stanțieri). Președinte prof. univ. 
Nicolescu I. V., București.

Școaia medie nr. 3 — comisia 
nr. 22. Se vor prezenta candida
ții de la școala medie nr. 3 (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. u- 
niv. Simionescu Gh. București.

Școala medie nr. 3 — comisia 
nr. 23. Se vor prezenta candidații 
de la școala medie nr. 3 (învă
țămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. 
niv. Popa Grigore București.

Școala medie nr. 4 — comisia 
nr. 24. Se vor prezenta candida
ții de la școlile medii nr. 4 și 
nr. 6;, (învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Rabega Con
stantin, București.

Școala medie nr. 4 — comisia 
nr. 25. Se vor prezenta elevii de 
la școala medie serală nr. 11 
C.F.R. (invățămint seral și re- 
stanțieri). Președinte lector univ. 
Arginteanu Constantin, București.

, Gh. Lazăr“ — 
Se vor prezenta 

de la școala medie 
* (învățămînt seral, 

și restanțieri).

comisiilorCentrele și președinții 
examenului de stat de la institutele 
• pedagogice de învățători 

(sesiunea iunie 1958)
Institutul pedagogic de învă

țători Craiova — comisia nr. 1. 
Se vor prezenta candidații de la 
Institutul pedagogic 
tori din 
conf. univ. 
iova.

Institutul 
tori Cluj - 
vor prezenta candidații de la In
stitutul pedagogic de învățători 
din Cluj. Președinte conf. univ. 
Chircev Anatolie — Cluj.

Institutul pedagogic de învăță
tori Galați — comisia nr. 3. Se 
vor prezenta candidații de la In-

de învăță- 
Craiova. Președinte 
Lungu Ion — Cra-

pedagogic de învăță-
- comisia nr. 2. Se

stitutul pedagogic de învățători 
din Galați- Președinte conf. univ. 
Giurgea Maria — București.

Institutul pedagogic de învăță
tori Iași — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidați de la institu
tul pedagogic de învățători din 
lași. Președinte prof. univ. Bir- 
sănescu Ștefan — Iași.

Institutul pedagogic de învăță
tori Timișoara — comisia nr. 5. 
Se vor prezenta candidații de la 
Institutul pedagogic de învăță
tori d>n Timișoara. Președinte 
conf. univ. Apostolescu Nicolae 
— Timișoara.

u-

Institutul pedagogic de învăță
tori cu iimba de predare maghia
ră Tg. Mureș — comisia nr. 6. 
Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de învă
țători din Tg. Mureș. Președin
te lector univ. lozsa Ianoș — 
Cluj.

Institutul pedagogic de învăță
tori București — comisia nr. 7. 
Se vor prezenta candidații Insti
tuții pedagogic de îulvățători 
din București. Președinte conf, 
univ. Berea Ion — București.



Draga Dina,
Am aflat din ziar despre trista 

întîmplare prin care ai trecut. Cînd 
am citit ziarul aș fi vrut să fiu 
lingă tine. Nu fi descurajată, dra
gă Dina. Eu te. înțeleg fiindcă și 
eu am trecut acum cîțiva ani prin
tr-o asemenea întîmplare urâtă. 
Eram zguduită, tristă, dar viața 
mi-a dat curaj și ain învins toate 
suferințele. Aveam 19 ani și lu
cram ca practicantă la un institut 
da chimie, in acest timp m-am 
îndrăgostit do un tînăr coleg. Și 
el mă iubea, în toamnă urma sa 
ne căsătorim. într-o zi însă am 
primit vestea că sînt transferată 
la o filială a institutului, în Mol
dova. Aici, mergând într-o seară 
la un ba! am cunoscut un tînăr 
care m-a invitat să dansăm. In 
pauză am stat amîndoi la o masă, 
în grădină, unde ne-a servit cu 
bere. Erau acolo și colege de Ia 
noul loc de muncă și mă simțeam 
bine. Spre dimineață m-am trezit 
într-un parc blestemat, singură și 
distrusă sufletește. Niciodată n-am 
reușit să reconstitui cele ce s-au 
întîmplat. Treceam printr-un zbu
cium de nedescris. A doua zi, în 
acea groaznică situație, plină de

tulburare, am plecat acasă și i-am 
povestit mamei totul. N-am adus 
justiției la cunoștință aceste fapte. 
Nici eu nici dînsa n-am avut cu
rajul pe care l-ai avut tu. Am iz
bucnit amîndouă în plâns. Planuri
le mele de viitor, dragostea mea 
fuseseră călcate în Picioare Am a- 
lergat cu inima frîntă de durere 
și i-am povestit totul iubitului 
meu aștcptînd: cu răsuflarea oprită 
răspunsul său.., O, draga mea 
Dina, mi-e rușine să-ți1 spun cu ce 
ochi m-a privit. Am fugit îngro
zită Ia mama și am izbucnit iarăși 
în plîns. Dar iată că după doi ani 
l-am întâlnit pe Ionel. După cî- 
teva luni de prietenie, în care timp 
mi-am dat seama că-1 iubesc, i-am 
mărturisit tot zbuciumul prin care 
am trecut. Ionel mi-a înțeles nevi
novăția, mă iubea cu adevărat. Și

acum draga mea Dina cred să sint 
cea mai fericită fată din lume. Au 
trecut patru ani de la căsătoria 
noastră și dragostea noastră crește 
tot mai mult.

Nu fii tristă Dina. Tu ai dat 
dovadă de mult curaj, de o atitu
dine fermă, de o conștiință puter
nică. Ai cerut pedepsirea vinova
tului fără să-ți fie teamă că te vei 
face de rușine, Sînt sigură că ai 
să fii fericită. Acum cînd scriu e 
aici, lingă mine și soțul meu. 
Amîndoi am scris aceste rînduri 
și îți urăm din adîncul inimii în
credere deplină în viață și în tine 
însăți.

DIDA și IONEL STAMATE 
Str. I. C. Frimu nr. 31 

București

In Cercul de artă decorativă al Casei pionierilor din Cluj

Dina e nevinovată !
multă emoție ar- 
întrebări de con- 
relatate aici m-au 

zguduit profund. Fapta lui Con
stantin Tîmplaru, pe care o în-

Am citit cu 
ticolul „Cîteva 
știință". Faptele

In raionul Caracal

A început recoltatul orzului
Corespondentul nostru pen

tru regiunea Craiova ne-a în- 
științat că în cursul zilei de 
ieri la subredacția ziarului no
stru din Craiova tînărul Eusta- 
țiu Popescu a transmis o veste 
îmbucurătoare.

Utemiștii și tinerii din G.A-C. 
iJean Dobrescu" din comuna 
Drăghiceni, raionul Caracal, au 
urmărit încă de acum cîteva 
zile cum orzul dădea în pîrgă. 
Pentru a nu pierde niciun bob 
din noua recoltă, cînd au so
cotit că timpul e optim — și 
asta s-a întâmplat acum trei

zile — ei au început recolta
tul, așa cum s-au angajat. Mai 
multe echipe de tineri, printre 
care cele conduse de Costel 
Butoi și Florica Marinescu, au 
ieșit cu atelajele necesare la 
s&oeriș.

In primele două ore tinerii 
au recoltat două hectare cm 
orz. Pînă seara a fost recoltat 
orzul de pe 8 hectare. A doua 
zi tinerii colectiviști au mai 
recoltat încă 8 hectare.

Acțiunea pentru strîngerea la 
timp a recoltei continuă.

fierez cu toată indignarea, este o 
faptă josnică și murdară.

Vreau însă să-mi arăt aici toată 
dezaprobarea mea față de răspun
sul dat Dinei de prietenul ei. 
Faptele petrecute nu pătează cu 
nimic cinstea Dinei. Atitudinea ei 
fermă, deschisă, este o atitudine 
justă care acuză pe principalii 
vinovați. Chior dacă între cei doi 
tineri nu ar fi existat iubirea, ci 
doar o prietenie sinceră, răspun
sul său de om laș, egoist este cu 
totul reprobabil. Să presupunem 
— tovarășe — că fiind și dum
neata într-o situație extrem de 
grea, de dificilă și cerînd spriji
nul moral al Dinei, aceasta ți-ar 
fi răspuns tot atât de laconic și 
cinic :

— „Drumurile 
părții".

Dar curm te-ai 
aceea ?

Dina a crezut
bit în toată puterea 
Răspunsul dumitale

noastre s-au des-

fi simțit în clipa

Plecarea delegației guvernamentale 
economice a R. P. D. Coreene

Miercuri dimineața au părăsit 
Capitala membrii delegației guver
namentale economice a R.P.D. Co
reene care timp de două săptă
mâni au fost oaspeți ai țării noa
stre. Membrii delegației au făcut 
vizite in Capitală și în alte centre 
din țară fi au avut convorbiri asu
pra unor probleme privind colabo
rarea economică fi asistența teh
nică dintre cele două țări.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ten II Lon, membru în 
Prezidiul C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, conducătorul delegației, 
fi Kim Ce Sen, adjunct al mini
strului Comerțului. Delegația a 
fost însoțită de un grup de experți 
tehnico-economici.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gh. Gaston- 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Marcel Po- 
pescu, ministrul Comerțului, Carol 
Loncear, adjunct al ministrului 
Industriei Grele, Ana Toma și V.. 
Steriopol, adjuneți ai ministrului 
Comerțului, Dionisie Ionescu, șe
ful Ceremonialului de Stat, P. Ba- 
buci, șef de secție în Ministerul 
Afacerilor Externe

Au fost de față Kim Ben Dik, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București și membri ai Ambasa
dei.

(Agerpres)

Decada
Culturii

R.S. Baltice
Miercuri, membrii delegației oa

menilor de cultură din Republi
cile Sovietice Baltice în frunte cu 
Alexandru Ansberg, ministrul Cul
turii din R.S.S. Estonă, însoțiți de 

al
A.R.L.UJS. și 
al Ambasadei 
București au

secretar

O victori® a fotbalului rominesc

Știința Cluj—Honved Budapesta 1-0
CLUJ (de, la corespondentul 

nostru).
Peste 15.000 de clujeni au ur

mărit azi după amiază o întîlnire 
fotbalistică de un înalt nivel teh
nic în care au evoluat renumita 
echipă maghiară H'Onved-Hudapesta
— clasată pe lofcul III în campio
natul niaghiar ■— și echipa 
dențllor clujeni, liderul 
serii a categoriei B.

Jucătorii maghiari, deși 
de cîțiva titulari aflați în 
maghiară de la Campionatul Mon
dial din Suedia, au deplasat la 
Cluj o echipă tehnică eu numeroa-

FuTneul final 
al Campionatului 
mondial de fotbal

Turneul final al Campionatului 
mondial de fotbal a continuat 
miercuri eu desfășurarea a șapte 
întâlniri din cadrul etapei a doua 
a preliminariilor. Rezultatele au 
relevat revenirea de formă a echi
pelor sud-amerieane și buna pre
gătire a formației Uniunii Sovie
tice care a obținut o victorie pre
țioasă asupra Austriei cu scorul 
de 2—0 (1—0). Unul din cele 
mai importante meciuri ale grupei 
a IV-a : Brazilia-Anglia s-a termi
nat nedecis : 0—0 după o luptă 
îndîrjită în care apărările ambe
lor reprezentative s au comportat 
excelent.

Iată celelalte rezultate : Argen-1 
tina — Irlanda de Nord 3—-1 j 
(1—1) ț Paraguay — Scoția 3—2 
(2—1) ; Mexic —1 Țara Galilor
1— I (0—1) ; Iugoslavia — Fran
ța 3—2 (1—1) ; R. Cehoslovacă
— R. F. Germană 2—2 (2—0).

în prima grupă conduce R. F. 
Germană cu 3 puncte urmată de 
Argentina, Irlanda 2 puncte și R. 
Cehoslovacă 1 punct. Primul loc 
îi» grupa H-a este ocupat de 
Iugoslavia — 3 puncte urmată de 
Franța, Paraguay — 2 puncte și 
Scoția — un punct. în grupa III-a 
BÎtuația va fi cunoscută după dis
putarea meciului Suedia — R. P. 
Ungară care are loc astăzi la 
Stockholm. în grupa IV-a pe pri
mele locuri se
U.R.S.S. ou 3 puncte ti oca te. Ur
mează Anglia — 2 puncte și Aus
tria — 0 puncte.

Campionatele 
internaționale de tenis 
de cîmp ale R. P. R.
In ziua a treia a Campionatelor 

internaționale de tenis de cîmp ce 
se desfășoară în Capitală, s-au în
registrat- următoarele rezultate : 
bărbați1: Leius (U.R.S.S.) — M. 
Vizirii (R.P.R.) 2—0; Iacobini
(Italia) — Takacs (R.P.R.) 2—1; 
Piro (Italia) — Rakoșl (R.P.R.)
2— 0; Andreea (U.R.S.S.) — An-
dreescu (R.P.R.) 2-0; Adam
(R.P.U.) — Cristea (R.P.R.) 2—1; 
Piaiek (R.P.R.) - Cobzuc (R.P.R.) 
2—0; femei: Bassl (Italia) — 
Roșianu (R.P.R.) 2-0 ; Bariocsi 
(R.PAJ.) — Kuzmenko (U.R.S.S.) 
2—0; SchvUx (R.D,G.)
(R.P.R.) 2—0. '-:lv

i stil- 
primei

lipsiți 
echipa

află ■ Brasilia șit

se individualități : Banyai, Bu- 
dai III, Dudas și Bhbolcsay.

Jocul a fost tehnic, ou deschi
deri lungi pe extreme. Budapes- 
tanii au excelat prin tehnică indi
viduală, iat studenții clujeni prin
tr-un joc avîntat cu numeroase 
combinații. A învins echipa clu
jeană care a șutat mai mult la 
poartă.

în d-ta, te-a iu- 
cuvîntului. 

mă face să 
mă îndoiesc asupra sentimentelor 
pe care le-ai nutrit fi le nutrești 
țață de Dina. Atunci cînd la un 
moment dat ai fost singurul în 
stiare s-o ajuți pe Dina, cînd Dina 
ți-a cerut sprijinul, ai reacționat 
ca im laș. Fapta aceasta nu este 
compatibilă cu un tânăr cinstit, cu 
un tânăr care învață in facultate. 
Sînt convins eă durerea a călit-o 
îndeajuns pe Dina ; nu va trece 
mult ți ea va începe să-și reclă
dească viața. Te sfătuiesc să-ți 
mai faci odată examenul conștiin
ței. Nu se poate, dacă o iubești, 
să te porți astfel ou această tânără 
nevinovată.

OREMER TIBERI® 
activist,

raionul U.T.M. 23 August 
București

săptămînii
Neamul Gheracilor
Avem acum prilejul de a vizio

na o nouă fi reușită producție a 
studiourilor cinemto grafice din
R. P. Bulgaria, „Neamul Ghețari
lor“. Realizat după o nuvelă a cu- 

, născutului scriitor clasic bulgar 
i Elin Pelin a cărui operă a mai 
J furnizat fi scenariul apreciatului 
i film „Pămînt“, nuvelă care a fost 

tradusă fi în rominește, filmul îți 
plasează acțiunea în mediul satu
lui bulgăresc la sfirșitul veacului 
trecut. „Neomul Gheracilor“ este 
istoria destrămării unei familii 
țărănești, a pauperizării ei sub 
presiunea relațiilor capitaliste.

Meritul realizatorilor filmului 
(scenariu : Cristo Seratov, regia: 
Anton Merinovici, operator: Tran- 
dafil Eahariev, muzica Konstan
tin lliev) constă in primul rînd 
în faptul de a fi considerat într-o 
lumină veridică nuvela scriitoru
lui clasic, explicind descompune
rea familiei și proprietății țără
nești printr-o justă evidențiere 
a rolului nefast al economiei 
burgheze. Boian, fiul mai mare al 
bățrînului Iordan Gherak apare 
ca un element țărănesc ce tin
de. spre înburghezire, fi de aceea 
nu are nici un fel de scrupul în 
urmărirea scopurilor sale egoiste, 
cu riscul distrugerii familiei sale. 
El devine un chiabur, aprig ex
ploatator al. țăranilor săraci și al 
propriei sale familii.

De asemenea rolul influenței 
modului de viață al orașului ca
pitalist, supus zeului ban și imo
ralității apare foarte pregnant în 
personalitatea mezinului Pavel 
oare trăiește departe de casă și a 
cărui cupiditate nu cunoaște mar
gini întru satisfacerea poftelor 
sale desfrînate. Bătrînul Gherak 
este neputincios de a opri distru
gerea familiei tocmai fiindcă nu 
pricepe adevărata esență a bolii 
care-o macină, privind-o ca pe o 
fatalitate supremă.

„Neamul Gheracilor“ îți dato
rează succesul și interpretării pro
fund realiste, cu momente de un 
zguduitor dramatism, datorită ți
nui grup de interpreți talentați 
avînd în frunte pe Ghiorghi Sta-

Manifestări consacrate
unui deceniu de Ia naționalizare

în Capitală și în întreaga țară 
au avut loc miercuri numeroase 
manifestări consacrate aniversării 
a 10 ani de la înfăptuirea actului 
revoluționar al naționalizării 
principalelor mijloace de produc
ție.

în Capitală, la Casa de cultură 
a sindicatelor a avut loc simpo
zionul cu tema „Un deceniu de 
la naționalizarea principalelor 
ramuri economice“.

Despre trecutul uzinei 
Țze-dun“ și dezvoltarea pe

„Mao 
care 

aceasta a luat-o în ultimii 10 ani 
a vorbit tov. Alexandru Gomoiu, 
directorul 
Constantin 
Mituitul de 
lângă C.C.
aspecte ale contribuției «indicate-

întreprinderii. Tov. 
Panciu, aspirant la In- 
Științe Sociale de pe 
al PjM.R. a înfățișat

tov. Eugen Rod an, 
Consiliului General 
I. S. Ilin, secretar 
Uniunii Sovietice la
vizitat stațiunile de odihnă de pe 
Valea Prahovei.

în continuare, membrii dele
gației au vizitat Orașul Stalin 
monumentele 
arhitectură.

sale istorice și

★
emerit de stat

cu
de

de
Li-

lor la înfăptuirea și consolidarea 
actului naționalizării.

La clubul C.F.R. Grivița Roșie 
unde s-au adunat numeroși mun
citori ceferiști și cetățeni din car
tier a vorbit despre actul revolu
ționar al naționalizării și efectele 
lui prof. Matei Laufer.

Asemenea adunări au avut loc 
și în alte 
tală.

întreprinderi din Capi-

★
de festivități a uzinei

Educarea tinerilor
IN SPIRITUL TRADIȚIILOR 
revoluționare ale uzinei

?' (Urmare din pag. l-a)

Ansamblul 
cîntece și dansuri din R.S.S. 
tuaniană, sub conducerea artis
tică a lui Ionas Șviadas, artist al 
poporului din U.R.S.S., a dat 
miercuri seara un spectacol în o- 
rașul Petroșani.

Publicul a primit cu deosebită 
căldură spectacolul alcătuit din 
cîntece și dansuri 
plauze îndelungate
măestria artiștilor sovietici.

lituaniene. A- 
au răsplătit

Patriotism înseamnă recunoș
tință față de lupta revoluționară 

naclul condus de tînărul tehni- din trecut, prețuirea libertăților 
cian Romeo lliescu, au creat nu
meroase producții literare pe ur
mătoarele teme: „Fața nouă 
a patriei", „Apărarea păcii", 
zina noastră“ și 
muncitori“. S-a prevăzut și un 
concurs privind 
text pentru cintecul uzinei. Pen
tru ca textul să fie cîț mai reu
șit, într-una din ședințele ce
naclului a fost organizată o în
tâlnire între membrii 
și vechi muncitori cazangii < 
au povestit tinerilor episoade 
istoria uzinei.

Acum, la aniversarea unui 
ceniu de industrie socialistă, 
mitetul U.T.M. a pregătit o 
trină-muzeu în care sînt expuse 
documente ce vorbesc despre 
viața de mizerie și exploatare a 
muncitorilor din timpul cînd u- 
zina era sub stăpînirea capita
liștilor, despre lupta lor dîrză, 
neînfricată, sub conducerea Par
tidului Comunist împotriva ex
ploatării. Sînt expuse, de aseme
nea, portrete ale eroilor uteciști 
care au lucrat in această uzină.

Prin intensa ei activitate orga
nizația U.T.M. de la „M.ao Țze- 
dun“ cultivă zi de zi în conștiin
ța tinerilor muncitori sentimentul 
patriotismului socialist, dorința 
de a continua prin întreaga lor 
activitate tradiția revoluționară 
glorioasă a muncitorilor din u. 
zină. Formele noi, metodele noi, 
s-au născut pornind de la viață. 
Într-una din adunările U.T.M. ci
neva a propus ca adunarea să se 
încheie cu un cîntec. Utemiștii 
au primit bucuroși propunerea; 
dar cintecul a început firav, 
mulți dintre tineri necunoscînd 
melodia. S-a ivit necesitatea în
vățării de cîntece de masă, pa
triotice, revoluționare. Așa s-a 
născut la ,„Mao Țze-dun“ acel 
cerc „Iubiți muzica“ despre care 
s-a mai scris în ziarul Kostru și 
care și-a propus să contribuie la 
educația comunistă a tineretului, 
învățînd, bunăoară, cintecul 
„Porniți înainte tovarăși" la șe
dințele cercului a fost invitat un 
bătrîn metalurgist care a povestit 
tinerilor din propriile sale amin
tiri cum învățau în trecut mun
citorii acest cîntec, pe furiș, fe- 
rindu-se de copoi și patroni dar 
cîntîndu-J cu patos în zilele de 
luptă. La cerc s-au făcut totodată 
expuneri despre cintecul popular, 
despre conținutul nou al acestuia 
care exprimă bucuria poporului 
pentru viața liberă în care tră
iește.

„U-
,.Portrete de

crearea unui

cenaclul di 
care 

din

de- 
co- 
vi-

cîștigate, dragostea nețărmurită 
față de patria socialistă, față de 
marile ei realizări, dorința și ho- 
tărirea de a le apăra chiar cu, 
prețul vieții. Nu se poate ca cel 
care a vizitat măcar timp de o 
singură oră muzeul „Doftana" să 
nu se fi simțit zguduit în adincul 
ființei lui și să nu fi simțit o fier
binte recunoștință pentru eroii 
care și-au Jertfit ani mulți din 
viață și uneori chiar viața însăși 
pentru fericirea poporului; nu se 
poate ca cel care a vizitat măcar 
o dată măreața construcție de 
la Bicaz, să nu se fi simțit cu
prins de o puternică mindre 
pentru patria de aii și de rnii- 
ne. Ținind cont de aceasta, în 
fiecare an, comitetul U.T.M. de 
la „Mao Țze-dun" organizează 
cu tinerii excursii în diferite 
colțuri ale țării. Multe dn aceste 
vizite dau posibilitatea tinerilor 
să înțeleagă mai bine importanța 
propriei lor munci. Hidrocentrala 
„V. I. Lenin“ și Combinatul si
derurgic din Hunedoara vizitate 
de tinerii metaluirgiști în acest 
an cuprind în giganticele lor con
strucții și produse ale uzinei 
în care lucrează ei : cazane de 
pildă. Este un sentiment de mîn- 
drie să vezi rodul muncii tale în
corporat în asemenea mărețe con- / 
strucții ale socialismului.

Cunoașterea patriei, a bogăți
ilor ei, a realizărilor regimului 
democrat-popular, cunoașterea is
toriei de luptă a uzinei în care 
muncesc creează o legitimă min- 
drie, stimulează energii fără 
seamăn pe care tinerii le pun 
în slujba construirii socialismu
lui. Patriotismul socialist, e 
un patriotism activ. Tinerii de la 
„Mao Țze-dun“ își manifestă zi 
de zi acest sentiment prin larga 
și intensa lor participare la rea
lizările uzinei, la muncă volun
tară pentru înfrumusețarea uzinei 
și Capitalei, la toate acțiunile la 
care sînt mobilizați de organi
zație.

Tineretul vrea să-și cunoască 
patria și istoria revoluționară a 
locului în care trăiește și lucrea
ză, tradiția glorioasă a uzinei in 
care muncește, iar organizația 
ll.T.M. are sarcina să-l ajute să 
facă acest lucru, să-i crească pe 
tineri în spiritul acestor tradiții 
de luptă. Și în această privință 
organizația U.T.M. de la „Mao 
Țze-dun“ din București ne oferă 
un exemplu demn de urmat.

Filmele

matov, Ivan 
Ștefan Plicev etc.

imagine <pn filmul „Neamul Gheracilor" 
Dimov, M. Sopova,

Un condamnat 
la moarte a evadat

Film de o factură originală, 
„Vn condamnat la momrte a eva
dat*' s-a bucurat de aprecierea 
criticii progresiste de pretutin
deni, Realizat, de cunoscutul re
gizor francez Robert Bresson, 
după o carte de Andre Devigny în 
care acesta-și povestește propriu 
luptă împotriva hitlerismului, fil
mul are un dublu avantaj al 
autenticității, întrucît regizorul a 
fost el însuși deținut în timpul 
războiului într-un lagăr hitlerist. 
Se poate spune că măestria sobră 
a lui Robert Bresson cun&aște 
în acest film un apogeu. într-ade
văr, el a ferit creația sa de orice 
efect melodramatic, a evitat tot 
soiul de scene tari, spectaculoase 
pe care locul acțiunii i le oferea 
din belșug, concentrîndu-și atenția 
asupra atitudinii eroului princi
pal. într-un anumit sens, filmul 
său este o monografie a geniului 
tenacității pus în slujba unei 
cauze mărețe, în slujba luptei pen
tru eliberarea poporului de sub 
asuprirea nazistă. Dar „Un con
damnat la moarte a evadat" 
nu cade în păcatul unei scor
moniri bolnăvicioase în „eul" 
personajului principal ci reflectă 
prin drumul acestuia, lupta 
curajoasă a poporului împo
triva cotropitorilor imperialiști. 
Locotenentul Fontaine, eroul fil
mului, nu apare izolat de marea 
nvasă a luptătorilor din Rezistență 
și ajutorul pe care-l primește de 
la tovarășii săi din închisoare și 
de afară ce văd în evadarea lui 
propria lor victorie, reprezintă o 
dovadă elocventă a acestui lucru.

Interpretul locotenentului Fon
taine s-a încadrat perfect în vi-

ziunea regizorului, redînd 
chipul aproape imobil al eroului 
său, imaginea unui om ce s-a 
concentrat intr-o singură direcție : 
munca uriașă deși atât de migă
loasă pentru pregătirea 
din închisoarea fascistă, pentru a 
intra din nou în rindurile luptă
torilor. Interpretul i-a dat lui 
Robert Bresson un ajutor substan
țial pentru a realiza după pro- 
pria-i expresie „un film de aven
turi fără aventuri“, cu un bogat 
conținut de idei.

evadării

în sala
„1 Mai*' din Ploești a avut loc o 
adunare festivă consacrată sărbă
toririi unui deceniu de la națio
nalizare și împlinirii a 50 de ani 
de activitate a uzinei.

Cu acest prilej, ing. Constantin 
Pîrvu, directorul general al uzi
nei, a vorbit despre importanța 
actului de la 11 iunie 1948 și a 

.făcut un istoric al uzinei sublini
ind în deosebi marea dezvoltare 
pe care a luat-o îai anii puterii 
populare.

Au luat apoi cuvîniul cîțiva din 
veteranii uzinei, printre care Emil 
Stefanik, Anghel Dumitru, care lu
crează în uzină de peste 35 de 
ani. Ei au evocat momente emo
ționante din lupta și activitatea 
muncitorilor în cei 50 de ani de 
existență a uzinei.

Tov. Gh. Alecu, secretar al Co
mitetului regional de partid Plo
ești a felicitat călduros în numele 
comitetului regional de partid co
lectivul uzinei și oamenii muncii 
din regiune cu prilejul celor doua 
aniversări.

S-au înmînat apoi diplome ju
biliare, insigne comemorative, 
premii in bani muncitorilor cu ve
chime îndelungată în muncă și 
fruntașilor în producție.

Informați®
Pentru a sprijini filiateliștii în 

dorința lor de a-șl rezerva din 
timp emisiunile necesare comple
tării colecțiilor personale, oa și 
piesele de rezervă pentru schimb, 
sjau introdus abonamente la măr
cile poștale și la plicurile „prima 
zi“ din R.P.R.

Abonamentele se pot face la toa
te magazinele filatelice și la toate 
oficiile poștale din țară.

Unde*și pot valorifica

tinerii noștri energia
(Urmare din pug. l-a) lui sectorul zootehnic. Iată 

sarcină Importantă stă în fața 
ganizațiilor U.T.M.!

Organizațiile de partid conside
ră munca în rîndurile tineretului 
ca o parte componentă a muncii 
de partid. Datorită 
lucru cele mai multe 
zații U.T.M. nu se 
cu lucrări mărunte, 
iese în miezul frământărilor și 
prefacerilor care au loc astăzi în 
satele noastre. In comuna Ghidi- 
geni, de pildă, peste 500 de tineri 
sînt încadrați în formele socialiste 
de muncă. Ei s-au angajat să pre
dea statului peste 5000 kg. de po
rumb de pe lotul tineretului; au 
contractat cu statul creșterea a 
2000 de păsări. In unele gospodării 
echipele de tineret și-au adus o 
contribuție însemnată la ridicarea 
producției agricole. Această reali-

ce 
or-

se, toate vitele satului erau încre
dințate nu tinerilor, ci copiilor. 
Aceștia, cu abecedarul în traistă, 
aveau grijă de cirezi întregi; de 
multe ori trebuiau să renunțe la 
școală, întotdeauna renunțau la 
joacă. Nimeni nu mai cere 
copiilor asemenea sacrificii, 
tineretul ? De ce n-ar cere 
tinerii să li se încredințeze 
gul sector zootehnic 1 Este i 
ba de mare răspundere, un vast 
cîmp de activitate în oare și-ar 
putea folosi inițiativa, priceperea 
și energia. Ar fi o mare acțiune 
patriotică a prganizațiilor U.T.M., 
a utemiștilor și tinerilor. Plenara a 
III-a a C.C. al U.T.M. a cerut or
ganizațiilor U.T.M. să reabiliteze 
în ochii tinerilor meseria de cres
cători de animale, să cultive ____
respectul și dragostea pentru acea- tate a făcut °ca la conferința raio- 
stă meserie. Oare organizațiile —rr-r-ss _« — _j— 
U.T.M. n-ar putea să organizeze 
discuții în care Ciubotaru, Gru- 
măzescu, Spiridon, tehnicieni și 
ingineri zootehniști, să împărtășea
scă tineretului cunoștințele și ex
periența lor, să le vorbească tine
rilor despre frumusețea meseriei 
de crescători de animale, despre 
marea însemnătate a dezvoltării 
șeptelului ? Desigur că ar putea. 
Noi vrem să încredințăm tineretu-

astăzi
Dar 

i astăzi 
! între- 
o trea-

acestui 
organi- 
ocupă 

ele tră-

?î'

Scena d.n filmul „Un condamnat la moarte a evadat

nală U.T.M. să se adopte hotărî- 
rea de a se lărgi numărul echipe
lor de tineret din G.A.C., încre- 
dințîndu-li-se ramuri de producție 
importante. Din păcate peste acea
stă importantă hotărîre s-a așter
nut praful uitării. Și condiții de 
îndeplinire a ei există în multe 
G.A.C., care s-au desvoltat în ul
timul an.

Viața satelor din raionul nostru, 
a devenit în ultimii ani mai com
plexă, mai plină, mai bogată. 
Acum, după orele de muncă, la 
căminele culturale și casele de 
cultură roiesc tineri si bătrîni dor
nici să citească, să asculte o con
ferință, să vadă un film ori un 
spectacol. Și aici tineretul are un 
cuvint greu de spus. In cele 67 de 
cămine culturale se desfășoară o 
vie activitate, susținută în cea mai 
mare parte de tineret. Dar și în 
această direcție mai sînt multe 

Jde făcut. Activitatea culturală, ar- 
țtistică este încă generală, nelegată 
în întregime de viața satului, de 
preocupările reale ale sătenilor, 
nu are un profund conținut po
litic educativ. De multe ori 
echipele artistice prezintă pro
grame sărace, care n-au nimic 

icomun cu lupta pentru construi- 
[rea socialismului la sate. Comite
tul raional U.T.M., împreună cu 
secția de învățămînt și cultură a 
sfatului popular ar trebui să acor
de mai multă atenție programelor 
artistice prezentate în cadrul că
minelor culturale, să lege mai 
mult conținutul lor de sarcinile 
actuale ale construcției socialiste 
la sate.

Datorită preocupării comitetului 
raional U.T.M. în satele noastre 
funcționează aproape 30 de cercuri 

[ ale tinerilor naturaliști la care par- 
tioipă peste 2700 tineri. Ele re
prezintă un puternic mijloc de răs- 
pîndire a științei la sate. In pro- 

.1 gramul lo» i»tâă teme foarte in te-

resante: „Ce este viața“, „Origi
na omului“, „Somnul și visele" și 
altele. Dar programul acestor 
cercuri poate fi lărgit cu teme care 
să facă cunoscute tineretului unele 
probleme de mare actualitate pri
vind construirea socialismului. Iată 
un exemplu. In raionul nostru nu 
există sat unde să nu poată fi cul
tivată vița de vie. Consfătuirea de 
la Constanța a arătat importanța 
desvoltărij și refacerii patrimoniu
lui viticol. Nu ar fi bine ca în 
programul cercurilor tinerilor nalu- 
raliști să apară și teme ca : „Bu
tașii și modul lor de plantare'^ 
„Plantarea viei pe nisipurile nefG 
xate", „Istoricul viței de vie în 
țara noastră“? Ce discuții intere
sante s-ar putea creia în jurul 
unor asemenea probleme folosin- 
du-se exemplul gospodăriilor co
lective din Nicorești și Buciumenf 
caro au realizat anul trecut — 
cultivând vița de vie — aproape 
jumătate milion lei fiecare De a- 
semenea s-ar putea orcaniza dis
cuții științifice despre pomicultu
ră. agrotehnică, creșterea anima-i 
lelor etc.

Așa cum arătam mai sus, activi
tatea cultural-artistică și de răs- 
pîndire și însușire a științei la 
sate, revine în cea mai mare parte 
tineretului. In satele raionului nos
tru trăiesc și activează peste 360 
de învățători și profesori tineri, 
peste 50 de tehnicieni și ingineri 
agronomi tineri. O asemenea forță 
intelectuală n-a existat niciodată 
în satele noastre. Cine dacă nu or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
foloseasoă, să antreneze această 
masă de intelectuali în scopul ri
dicării nivelului general al țărani
lor muncitori din raionul nostru 1 
Pentru aceasta există metode și 
mijloace verificate de practică. 
Pentru atingerea unui scoc 
atît de nobil, organizațiile U.T.M . 
trebuie să lupte neobosit, zi de zi, 
să considere o sarcină de onoare 
aceea de a răspîndi cit mai mult 
lumina științei și culturii la sate.

★
Practica muncii de partid ne-a 

dovedit că lucrul principal în edu
carea tineretului este dezvoltarea 
noii atitudini socialiste față de 
muncă. Au obținut rezultate bune 
acele organizații de partid care au 
găsit formele cele mai bune de 
muncă cu tineretul, care au știut 
să-l antreneze în rezolvarea unor 
sarcini mari, de răspundere. Și pe 
viitor noi vom încredința tinere
tului asemenea sarcini, care să-i 
ceară folosirea avântului și price
perii sale, care să-i reclame iniția
tivă și frămîntări creatoare pen
tru rezolvarea lor. Sîntem siguri 
că în felul acesta vom reuși să 
creștem un tineret viguros, adevăr 
rat constructor al socialismului 1% 
sate.
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U.R.S.S. este gata

chiar și 11 îine să înceapă
tratative la cel mai înalt nivel

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite: La 11 iunie, la 
Comitetul sovietic pentru apărarea păcii a avut loc o confe
rință de presă a delegației reprezentanților organizațiilor engleze 
care luptă pentru pace, in cadrul conferinței de presă a luat cuvîn
tul William Simpson, președintele Comitetului executiv al Consiliu- 

di din Anglia. El a subliniat că în timpul con- 
vorbirii din 10 iunie primul ministru sovietic a răspuns în mo- 
dul cel mai prietenesc și foarte deschis la toate întrebările care 

C i-au fost puse de luptătorii englezi pentru pace.
★

deși Uniunea Sovietică a fost dis
pusă să țină această conferință la 
Moscova. După cum a comunicat 
Simpson, N. S. Hrușciov a spus 
că UNIUNEA SOVIETICA NU 
REFUZA NICI ȚINEREA UNEI 
CONFERINȚE LA GENEVA din

I.. ,...
Ç lui național al pac 

norbirii din 10 iu

★

S. Hrușciov a arătat printre’ N.
altele că UNIUNEA SOVIETICA 
ESTE GATA SA INCEAPA IME
DIAT, CHIAR M1INE, TRATA
TIVE LA CEL MAI ÎNALT NI- 
.VEL.

Nu S. Hrușciov a atras atenția 
asupra faptului că puterile occi
dentale frinează ducerea tratati
velor, folosind diferite subterfugii 
diplomatice. Opinia publică din 
multe țări insistă însă asupra 
ducerii cît mai grabnice a acestor 
tratative și, poate că va obținea 
ceea ce urmărește. In ceea ce pri
vește Uniunea Sovietică, a spus 
N. S. Hrușciov, ea a făcut și face 

. tot posibilul pentru ca aceste tra
tative să aibă loc.

Răspunzînd la întrebarea ce : 
probleme și-ar putea găsi rezol
varea rodnică în cadrul tratati
velor la cel maj înalt nivel, N. S. 
Hrușciov a declarat — după cum 
a spus Simpson — că dintre ace
ste probleme fac parte încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, 
crearea in Europa a unei zone 
denuclearizate, reducerea parțială 
a înarmărilor în Germania, în 
baza unei înțelegeri reciproce.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a spus că Uniunea Sovietică este 
gata să semneze un acord care 
să aibă drept scop micșorarea în
cordării în Orientul Apropiat.

In timpul convorbirii cu N. S. 
Hrușciov, a declarat Simpson. a 
fost abordată și problema încetă-

Relatârile 
lui W. Simpson asupra 
convorbirii avută cu 

N S. Hrușciov

moment ce se va ocupa de pro
bleme care interesează vital po
poarele tuturor țărilor.

Fiind întrebat ce ar dori po
poarelor Marii Britanii, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a răspuns că poporul 
sovietic dorește să trăiască în 
pace și prietenie cu toate popoa
rele.

Uniunea Sovietică năzuiește nu
mai spre pace și cea mai bună 
dovadă a acestui fapt o constituie 
ideea păcii promovată de guver
nul sovietic și care nu ipoate fi 
nicidecum compatibilă cu ideea 
războiului. Un guvern care ple-

dează pentru pace nu se poate 
pregăti de război. Hrușciov a 
amintit că lozinca lui Hitler — 
și această lozincă

,mai bine intențiile fasciștilor — 
era: Mai multe tunuri, mai puțin 
unt. Lozinca guvernului sovietic, 
lozinca poporului sovietic este: 
MAI PUȚINE TUNURI, MAI 
MULT UNT. Și această lozincă 
vorbește de la sine.

După cum a comunicat William 
Simpson, în cadrul convorbirii 
reprezentanților organizațiilor en
gleze care luptă pentru pace cu 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S. au fost atinse de 
asemenea o serie de probleme le
gate de extinderea colaborării 
culturale și economice dintre Est 
și Vest și, în special, dintre 
U.R.S.S. și Marea Britanie.

In numele delegației, la confe
rința de presă a luat cuvîntul 
Erick Tucker, secretar general al 
Comitetului de luptă pentru pace 
al asociației prietenilor quakerilor, 
care a declarat printre altele :

Tratativele noastre cu reprezen
tanții Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii au cuprins toate 
principalele . probleme ale zilei de 
astăzi.

In încheiere Erick Tucker a de
clarat că în urma tratativelor care 
au avut loc între delegația organi
zațiilor engleze care luptă pentru 
pace și Comitetul sovietic pentru 
apărarea păcii a fost adoptată o 
declarație comună. Toți parti- 
cipanții la întâlnire și-au ex
primat speranța că intr-un viitor 
apropiat va deveni posibilă desfă
șurarea de tratative la nivelul 
cel mai înalt precum și convinge
rea că succesul acestor tratative 
va fi mai probabil dacă va fi re
cunoscut principiul egalității re
prezentării.

dovedea cel

Convorbirea de la C.C. al P.C.U.S. 
cu delegația C.C. al P.C.

din Austria
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TAS.S transmite: La 10 iunie la 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice a 
avut loc o convorbire cu delega
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Austria.

In cursul convorbirii repre
zentanții celor două partide fră
țești au făcut .un schimb de pă
reri în legătură cu problemele de 
partid. După cum se arată in
tr-un comunicat oficial, convor
birea s-a desfășurat într-o at-

mosferă de caldă prietenie, în 
spiritul deplinei înțelegeri reci
proce și unității de vederi în ce 
privește problemele discutate.

La convorbire au participat 
Aieksei Kiricenko, Otto Kuusinen, 
membri jn Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S., Boris Ponoma.rev, 
membru al C.C. al P.C.U.S., Jo- 
hannes Koplenig, președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
Furnberg, Lauscher și Dubowski, 
membri în Biroul Politic al C.C. 
al P.C. din Austria.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ministru al R.P.R. în Austria

VIENA 11 (Agerpres). — La 
11 iunie, noul trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al R.P. 
Romîne în Republica Austria, 
prof. dr. Consiantin Nicuță, a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Austria, 
dr. Adolf Scharf.

Prezentîndu-și scrisorile de a- 
creditare. prof. dr. C. Nicuță, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R. P. Romîne în 
Republica Austria a declarat: 
.Guvernul Republicii Populare 
Romîne este animat de dorința 
c« relațiile prietenești și schim
burile multilaterale dintre cele 
două țări ale noastre să se dez
volte continuu, atît în interesul

reciproc, cît și ca o contribuție la 
colaborarea internațională".

In cuvîntul său de răspuns, 
președintele Republicii Austria, 
dr. Adolf Scharf, « declarat: 
„Este o bucurie pentru mine de 
a vă putea saluta ca reprezentant 
al țării dv. la Viena și îmi per
mit să-mi exprim convingerea că 
bunele relații existente între ță
rile noastre se vor dezvolta și în 
viitor spre prosperitatea popoare
lor noastre“.

După prezentarea scrisorilor 
dg acreditare a urmat o convor
bire amicală între președintele 
Republicii Austria, dr. Adolf 
Scharf și ministrul plenipotențiar 
al R. P. Romîne la Viena, prof. 
dr. C, Nicuță.

Răsculații libanezi au trecut 
la ofensivă

BEIRUT 11 (Agerpres). — Re- 
latind că în ultimele 48 de ore 
situația „a devenit și mai încăr
cată“ în Liban, agențiile do pre
să occidentale semnalează noi 
lupte violente atît în regiunea de 
nord «cît și în sudul țării și în 
împrejurimile capitalei. Corespon
dentul agenției United I’ress In
ternațional relatează că ultimele 
ciocniri între trupele guvernamen
tale și răsculați arată că răsculații

1 ÎNTÎMPINĂM
9 U’
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(Urmare din pag. l-a)

captta-

vo r 
de

rii unilaterale de către Uniunea 
Sovietică a experiențelor cu bom
bele atomice și cu hidrogen. Ară- 
tind că Stateie Unite ale Ameri- 
cii și Marea Britanie nu au ur
mat exemplul Uniunii Sovietice 
și că din această cauză Uniunea 
Sovietică ar putea să reia de pe 
acum experiențele, N. S. Hruș
ciov .a spus: UNIUNEA SOVIE
TICA nu face insă aceasta, ea 
ține seama de presiunea pe care 
opinia publică internațională o 
exercită în această problema asu
pra guvernelor S.U.A. și Angliei 
și SPERA CA IN URMA PRE
SIUNII EXERCITATE DE FOR
ȚELE PĂCII ASUPRA GUVER
NELOR S.U.A. $1 MARII BRI
TANII ELE 1ȘI VOR SCHIMBA 
POZIȚIA IN PROBLEMA EFEC
TUĂRII EXPERIENȚELOR CU 
ARMA TERMONUCLEARA.

N. S. Hrușciov a comunicat de
legației că la 10 iunie a primit 
din partea președintelui S.U.A., 
Eisenhower, răspunsul la propu
nerea sa privind ținerea unei con
ferințe a experților. Din acest 
răspuns reiese că S.U.A. sînt de 
acord să înceapă o astfel de con
ferință. Pentru ținerea acesteia 
ele propun să se aleagă Geneva,

—3 guvernelor S.U.A. și Angliei 
și SPERA CA IN URMA PRE-

Semnarea protocolului 
de colaborare 

tehnlco-țtiințificâ 
romîno-ungar

*' BUDAPESTA 11 (Agerpres).— 
Zilele acestea s-a semnat la Bu
dapesta protocolul celei de-a IX-a 
sesiuni a Comisiei romîno-ungară 
de colaborare tehnico-științifică.

La sesiune s-au adoptat hotă
rî: i menite să contribuie la ridi
carea nivelului industriei și agri
culturii, la întărirea prieteniei din
tre cele două țări,

Ca rezultat al tratativelor, par
tea ungară va primi un impor
tant ajutor în domeniul explorării 
și prelucrării țițeiului și gazului 
metan, în fabricarea plăcilor aglo
merate, a catgutului, precum și în 
alte domenii ale industriei și a- 
griculturii.

Partea romînă va primi ajutor 
în domeniul ‘mobilării cuprului, 
în repararea turbinelor cu abur, 
în fabricarea aluminiului și a za
hărului, în probleme de piscicul
tura și în alte domenii ale indus
triei și agriculturii.

S-au adoptat hotărîri cu privire 
la stabilirea unei colaborări directe 
între Institutele de cercetări ști
ințifice de specialitate din cei-e 
două țări.

Protocolul încheiat în urma tra
tativelor, care au decurs într-o 
atmosferă de prietenie, a fost sem
nat din partea romînă de Ti'oenu 
Abrihan, adjunct al ministrului In
dustriei Grele, iar din partea un
gară de Valyi Peter, vicepreședin
te al Departamentului de Stat al 
Planificării.

S. U. A. au efectuat 
o Rouă explozie nucleară

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
TASS transmite -• După cum a- 
nunță agenția United Presse Inter
national, la 10 iunie Statele Unite 
au efectuat o nouă explozie nu
cleară în Pacific.

Aceasta este cea de-a 5-a explo
zie din seria experiențelor cu 
arma nucleară începute la 23 
aprilie.

I

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
POLITICE DIN FRANȚA
NU dictaturii și fascismului!

Rezoluția C. C. al P. C. P
PÂRIS 11. — De la -coresipon-. 

den.ui Agerpres: La 10 iunie s-a 
încheiat 
Cen.ral 
Francez, 
raportul 
Raymond 
raclerul militarist și fascist 
manifestațiilor prevăzute pentru 
18 iunie (aniversare« apelului 
lansat de generalul De Gaulle în 
1940). Comitetul Central a apro
bat propunerea de a mobiliza în 
aceeași zi forțele democratice și 
republicane în apărarea Repu. 
blicii.

M-aurice Thorez, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.F. a rostit 
cuvîntul de încheiere.

Comitetul Central a adoptat la 
această plenară o rezoluție în 
care se spune între altele: 
„De Gaulle a fost adus la putere 
cu ajutorul unui complot. Nu este 
vorba de o simplă schimbare de 
guvern, ci de măsuri menite să 
desființeze regimul republican, 
măsuri care au șl dus la instiu- 
rarea puterii personale, scoasă de 
sub controlul democratic ai po
porului. In spatele puterii lui De 
Gaulle se conturează primejdia 
fascismului...

Acest guvern dictatorial a fost 
impus Franței prin loviturile de 
stat din Algeria și Ajaccio, prin 
amenințarea unei intervenții mi
litare a generalilor rebeli și prin 
șantajul războiului civil. Nu se 
poate ascunde sub aparența le
galității adevăratul caracter al 
loviturii de stat și deputății care 
au acceptat această capitulare au 
trădat mandatul care le-a fost 
încredințat de popor și s-au dezis 
de republică".

„Primul act guvernamental al 
lui De Gaulle, se spune în con
tinuare în rezoluție, a fost accep
tarea poziției ultracolonialiștilor 
cu privire la integrarea Algeriei. 
In acest fel ci acționează în con
tradicție cu un fapt istoric funda
mental — aspirațiile naționale 
ale poporului algerian. El nu ține 
seama cîtuși de puțin de urmă
rile nefaste ale războiului pentru 
economia franceză și pentru con
dițiile de trai ale oamenilor 
muncii". Cît privește intenția iui 
De Gaulle de a ține alegeri în

Ds Gaulle va ayea probabil o întrevedere cu Dulles

plenara Comitetului 
al Partidului Comunist 
In cadrul discuțiilor la 

lui Waldeck - Rochet. 
Guyot a subliniat ca- 

al

Algeria, plenara a subliniat 
, in țara cuprinsă de război

Dz Gaulle în fața 
presiunilor 

căpeteniilor putchului 
militar din Algeria
PARIS 11 (Agerpres). — La 11 

iunie, generalul De Gaulle care 
pută în prezent s-a abținut să 
condamne fățiș ,,Comitetul de 
salvare publică din Algeria“* a fost 
nevoit să facă acest lucru în mod 
indirect. Intr-o telegramă adresa
tă generalului Salan, reprezentări-

au trecut în unele sectoare la 
ofensivă. In regiunea muntoasă 
Șuf răsculații au atacat trupele gu
vernamentale în apropierea șoselei 
Beirut-Damasc. In jurul orașului 
Tripoli, alo cărui cartiere arabe se 
află în miinile răsculaților, au avut 
loc do asemenea, lupte violente 
între trupele guvernamentale și 
diferite grupuri ds răsculați care 
au făcut joncțiunea între ele.

★
NEW YORK 11 (Agerpres); — 

La 11 iunie Consiliul da Securitate 
a continuat discutarea pl’ngerii 
Libanului în legătură cu un pre
tins amestec a! Republicii Arabe 
Unite în treburile interne aie Li. 
banului. După cuvîntările repre
zentanților Japoniei, Panama, Co. 
lumbiei, Canadei și ai altor state, 
Consiliul de Securitate a adoptat 
proiectul de rezoluție al Suediei 
care prevede crearea unui grup 
special de observatori la frontie
rele Libanului. Rezoluția a fost a- 
doptată cu 10 voturi. Uniunea So
vietică s-a abținut de la vot.

> Apeluri semnate

> PARIS 11 (Agerpres). — In di
mineața de 11 iunie a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri 
francez prezidată de generalul De 
Gaulle.

In cadrul acestei ședințe minis
trul de externe Couve de Murville 
a făcut o comunicare asupra si
tuației internaționale.

De asemenea, a fost discutată 
problema relațiilor franco-tuni- 
siene.

că 
Șl 

aflata sub controlul și constringe- 
rea conducători,or rebeli dispu- 
n>nd de o armată de 500.000 de 
oameni nu este posibil decit un 
„simulacru de alegeri“.

Plenara a demascat planurile •-------- . .
reartiunii care cere un stat nu- tul Principal al guvernului fran- reacțiunii care cere „un stat PJ ce2 ln Algeria, generalul De 
terme scos de sub controlul ale- Gaulle a calificat moțiunea comi- 
gătorilor, un regim dictatorial jetului de salvare publică drept un 
capabil să impună maselor popa- document ,.inoportun și regreta- 
lare politica reacțiunii prin con- bil". In telegrama sa, De Gaulle 
strîngere și demagogie.

„Reforma constituțională pro
pusă de De Gaulle, se spune în 
rezoluție, urmărește tocmai acest 
scop. Referendumul din 5 octom
brie este un plebiscit personal. 
Ambele au ca scop intensificarea 
politicii războiului și a mizeriei 
duse de toate guvernele care s-au 
succedat timp de 11 ani".

Plenara a condamnat politica 
anticomunistă care refuză să ia 
în considerare cele 6 milioane de 
voturi ale francezilor și înlătură 
pe reprezentanții lor de la. acti
vitatea în instituțiile publice“. 
Plenara a subliniat răspunderea 
socialiștilor de dreapta și în spe
cial a lui Guy Mollet pentru În
călcarea permanentă a voinței a- 
legătorilor și a principiilor re
gimului parlamentar, pentru re
nunțarea la sprijinul clasei mun
citoare și la alianța cu partidul 
comunist.

„Sute de mii de bărbați și fe
mei s-au încadrat în puternica 
demonstrație pentru apărarea de
mocrației. Această mișcare con
tinuă și va continua să crească. 
Această mișcare își propune sar
cini uriașe: crearea a zeci de 
mii de comitete pentru apărarea 
republicii alese pe cale democra
tică capabile să organizeze o ri
postă imediată tuturor încercări
lor de intimidare sau violență 
din partea fasciștilor. Datorită 
acestor comitete milioane de 
francezi vor putea spune la 5 
octombrie „Nu dictaturii și fascis
mului. Nu războiului 
zeriei!“.

Chezășia victoriei în 
luptă este unitatea clasei 
toare bazată pe unitatea 
niștilor, socialiștilor, pe unirea în 
jurul clasej muncitoare a tuturor 
forțelor democrate și naționale".

face apel la „liniște".
Organizatorii putchulul militar 

au hotărlt să trimită la Paris de
legați pentru a exercita presiuni 
asupra guvernului. La 11 iunie, o 
delegație a comitetului de salvare 
publică din Algeria formată din 
opt persoane a sosit la Paris.

și mi-

această 
munci- 
com ii-

Ministrul de finanțe a făcut o 
comunicare asupra situației eco
nomice și financiare a țării.

După ședința Consiliului de Mi- 
niștri, Andre Malraux, ministrul' 
informațiilor, a declarat că pri
mul ministru De Gaulle va avea 
probabil o întrevedere cu secreta
rul Departamentului de Stat al 
S.U.A., Dulles, la începutul lunii 
Iulie.

cu singe
5Co de tineri și tinere din 

localitatea Gurgaon, în apro
piere de Delhi au trimis pre
ședintelui Eisenhower și pri

mului ministru al Angliei, Mac
millan, apeluri în care cer în
cetarea imediată a experien
țelor cu armele nucleare.

Cei 500 de tineri indieni au 
semnat apelurile cu sîngele 
lor.

In cadrul unui alt apel tine
rii cer primului ministru al 
Indiei Nehru și altor fruntași 

, Indieni să facă uz de influen- 
N ța lor pentru a împiedica ca 

„planeta să devină mormîntul 
c-mului".

CARTEA — prieten drag 
al tineretului din R. D. G

Cartea instructivă este îndrăgită de întreaga tinără gene, ape 
a Republicii Democrate Germane. Gustul pentru citit, pentru 
însușirea valorilor culturale ale creatorilor de frunte ai literaturii 
germane și universale este trezit tinerilor încă de mici, de clnd 
vin în contact cu școala.

Guvernul. R. D. Germane acordă o atenție deosebită creșterii 
și educării tineretului în spiritul nobilelor idei socialiste, in sp:- 
ritul păcii și prieteniei intre popoare. Școala constituie, desi
gur, mii locul cel mai important de creștere și formare a tână
rului. Invățămîntul cunoaște in R. D. Germană o permanentă 
înflorire. In acest an, de pildă, bugetul țării prevede 1487 milioa. 
ne mărci pentru educație. Milioanele de cărți, reviste și ziare 
care se tipăresc in R.D.G. constituie de asemenea mijloace în
semnate de educare sănătoasă a tineretului Republicii Democra
te Germane.

In fotografie : un aspect de la „Săptămina cărții" care s-a 
desfășurat la Berlin în luna octombrie, anul trecut, cu prilejul 
celei de a 8-a aniversări a Republicii Democrate Germane.
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nerație însăși, a devenit o ches- nînd prin aceasta reduceri ale 
tiune dfe onoare și eroism. consumului de metal. Inițiativa

Constituția țării noastre. Co- tinerilor de la Combinatul Meta- 
dul Muncii, consfințesc dreptu- ■ «-•* ■ *« -■’-’-u
rile tinerilor muncitori. Numeroși 
tineri muncitori sînt astăzi depu- 
tați ai sfaturilor populare și în 
Marea Adunare Națională, adu- 
cîndu-și contribuția lor 1« ' con
ducerea și gospodărirea treburi
lor de stat și obștești.

Tinerii muncitori consideră o 
datorie sfîntă a lor participarea 
la lupta pentru dezvoltarea con
tinuă a economiei noastre națio
nale. In consfătuirile de produc
ție, în «dunările generale U.T.M. 
și în adunările sindicale, tinere
tul ia parte activă la discutarea 
problemelor de muncă și de trai 
ale colectivelor din care face par- 
te. Cele peste 14.000 de brigăzi 
de tineret, antrenate în întreceri 
socialiste sînt o dovadă a parti
cipării entuziaste a tineretului 
la organizarea muncii, Ta lupta 
pentru sporirea producției. Inte
resul și entuziasmul lor este do
vedit de asemenea de însemna
tele "inițiative cu care tinerelul 
vine în sprijinul îndeplinirii .sar
cinilor mari puse de partid și .gu
vern în fața industriei noastre. 
Este cunoscută astfel acțiunea de 
realizare de economii egale cu 
prețui de cost al unor impor
tante produse finite, inițiată de 
tinerii de la Uziriele Metalurgi
ce „Progresul“ din Brăila. La 
aceasta s.au adăugat inițiativele 
penlru cel mai bine organizat 
loc de muncă și pentru atitudine 
civilizată în producție a tineri
lor de. la uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu“, întrecerea pentru rea
lizarea de cît mai multe inovații 
și raționalizări a tinerilor de la 
uzinele „Encsel Mauriciu“ din 
Tg. Mureș, acțiunea pentru eco
nomisirea metalului ■ pornită de 
tinerii Combinatului Metalurgic 
Reșița și altele.

In lupta pentru transformarea 
socialistă a țării mii de tineri 
muncitori au muncit eroic pe 
marile șantiere naționale ale ti
neretului începînd cu Agnita-Bo- 
torca, Bumbești-Livezeni, Salva- 
Vișeu. In acest an tinerii din pa
tria noastră se îndreaptă spre 
un nou mare șantier încredințat 
de partid și guvern tineretului: 
conducta de gaz metan Nadeș- 
Onești.

Toate acestea' 
citatea de muncă 
nere.ului nostru 
participă alături 
por muncitor la 
ciclismului în țara noastră.

Organizațiile U.T.M. și sindi
cale luptă pentru îmbunătățirea 
continua a muncii de educare 
comunistă a tineretului, atît in 
producție cit și în a-ara produc
ției. Se aplică numeroase forme 
de educare patriotică a tinerilor 
muncitori. Au devenit tradiționa
le întîlnirile între tineri și co- 
mun.știi virstn.ci —care poves
tesc despre trecutul de luptă al ti
neretului condus de partid împotri
va exploatării capitaliste, despre 
munca și viața tineretului înainte 
de 23 August 1944, Se organi
zează numeroase excursii, vizio
nări de filme în colectiv și piese 
de teatru, numeroase manifestări 
cuilturale și sportive, cercuri de 
prieteni ai cărții și ai muzicii 
etc. care contribuie la educația 
comunistă a tineretului.

Organizațiile sindicale și orga- 
nizațiile U.T.M. se străduiesc zi 
de zi să asigure tinerilor munci
tori tot ceea ce le este necesar. 
Acum în preajma organizării 
primei Conferințe Sindicale Mon
diale a tineretului muncitor or
ganizațiile U,T.M. și organiza
țiile sindicale trebuie să-și în
drepte și mai mult atenția spre 
continua îmbunătățire a muncii 
lor cu tineretul muncitor. Acea
stă muncă trebuie să se desfă
șoare sub semnul ridicării con
științei internaționaliste a tinerilor 
muncitori, al dezvoltării spiritu
lui de solidaritate muncitorească 
cu lupta tinerilor muncitori din 
întreaga lume. Activitatea orga
nizațiilor U.T.M. și sindicale va 
trebui să se axeze în primul rînd 
pe intensificarea participării in 
procesul de producție, pentru dez. 
voltarea întrecerii socialiste, a 
îmbunătățirii disciplinei în mun
că.

Intre 10-20 iunie a.c. se vor 
organiza într-un număr de 39 
centre industriale din țară, reu
niuni orășenești ale tineretului 
muncitor consacrate primei Con
ferințe Sindicale Mondiale a ti
neretului muncitor. In București 
se vor organiza reuniuni ra.o- 
nale. - ” ’

In această perioadă în întrea
ga țară vor avea loc numeroase 
acțiuni. Se vor organiza adunări 
sindicale sau adunări generale 
deschise ale organizațiilor U.T.M. 
în care se va citi Apelul celui de 
al IV-lea Congres Mondial al 
Sindicatelor privind convocarea 
Conferinței Sindicale Mondiale a 
ti'nereitului muncitor. In aceste a- 
dunări tinerii muncitori 'își vor 
lua angajamente pentru în.împi- 
narea Conferinței cu noi succese 
în producție. Angajamentele ti
neretului vor trebui indreptateîn 
primul rind spre obiective princi
pale: creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost, realizarea de cît mai multe 
economii. .,, ■ - ■ .

Tineretul d'n întreprinderile 
metalurgice trebuie să-și îndrepte 
acum atenția în special spre ob
ținerea unui volum cît maj mare 
de produse peste plan, din aceeași 
cantitate de materie primă, obți-

fi 
la 
a-

tinerilor la adăpostul uceniciei 
s-a dezvoltat în mod considerabil 
în ultimii ani în țările 
liste.

Toate aceste probleme 
discutate la conferința
Praga. Hotărîrile ce se vor 
dopta vor fi de un real folos lup
tei tineretului din țările capita
liste și coloniale.

Cercurile monopoliste încearcă 
pe calea descompunerii morale a 
tinerei generații sau prin perse
cuții, să îndepărteze ; tineretul de 
la lupta pentru cauza dreaptă a 
clasei muncitoare. Dar tot mai 
mulți sînt acei care se încadrea
ză în lupta condusă de partidele 
comuniste pentru zdrobirea ex
ploatării, pentru demascare« ex
ploatatorilor și a celor ce urzesc 
un nou război, în care tineretul 
să fie folosit drept carne de tun.

Cu toată propaganda mincinoa
să cu care burghezia încearcă a 
defăima situația tinerilor din țările 
socialiste, tot mai mulți tineri 
muncitori din lumea capitalistă au 
aflat adevărul despre drepturile 
și libertățile tinerilor scăpați de 
exploatarea capitaliștilor, despre 
viața minunată a tinerilor d-n ță
rile cu regim socialist.

In întreaga lume forțele iubi
toare de pace își intensifică lup
ta împotriva primejdiei unui nou 
război. Tinerii sînt cei mai inte
resați în lupta pentru apărarea 
păcii deoarece asupra lor cade în 
primul rind sarcina ducerii răz
boiului. Război, înseamnă pentru 
tineret întreruperea muncii' crea
toare, întreruperea desăvîrșirii 
educației și culturii lor, despărți
rea de cei dragi, distrugerea vii
torului și chiar a vieții lor. Ei 
sînt primii chemați să lupte și 
să-și dea viața pentru a ridica 
profiturile capitaliștilor. Acest 
lucru este cu prisosință demon
strat de războaiele și conflictele 
armate din Indonezia, Algeria, 
Tunisia, Yemen, de încercările tot 
mai febrile ale militariștilor ger
mani de a înzestra forțele arma
te vest-germane cu arma nucleară 
și cu rachete.

Cea mai vitală și legitimă as
pirație a tineretului din întreaga 
lume este pacea. Conferința de 
la Praga este pentru tineretul 
muncitor un nou prilej de a-și 
manifesta dorința de pace, hotă- 
rîrea de a lupta împotriva poli
ticii războinice a cercurilor mi
litariste imperialiste.

Tineretul muncitor din țările 
lagărului socialist se bucură de 
drepturi și libertăți pe care ti
nerii din țările capitaliste nu le 
cunosc. Dreptul la muncă, sala
riul egal la munca egală, posibi
litate« ridicării continuie a cali
ficării, dreptul la învățătură, po
sibilități de afirmare în muncă a 
tuturor capacităților și talentelor 
lor, de înfăptuire a tuturor visu
rilor, condiții optime de odihnă 
și de petrecere a timpului liber, 
sînt drepturi pe_ care tinerii le-.au 
dobîndit odată cu schimbarea 
orînduirii sociale, cu desființarea 
exploatării capitaliste. Clasa 
muncitoare, în țările lagărului 
socialist este clasa conducătoare 
în stat. Tineretul muncitor este 
parte integrantă a clasei munci
toare. Toate drepturile și libertă
țile au fost dobîndite datorită 
transformărilor politice, economi- 
ce^și sociale ce au avut loc în 
aceste țări prin cucerirea puterii 
de către clasa muncitoare con
dusă de partidele marxist-leni- 
niste. In țările socialiste, tine
retul muncitor luptă cu toate 
forțele sale pentru construirea 
unei societăți noi, lipsită de ex
ploatare, societatea socialistă. 
Sindicatele, în colaborare cu or
ganizațiile de tineret, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
se preocupă continuu de dezvol
tarea și valorificarea capacități
lor creatoare ale tineretului, de 
mobilizarea Iui la opera de dez
voltare economică și culturală a 
țărilor lor. Statele socialiste, a- 
cordă tineretului muncitor ' o 
atenție deosebită asigurîndu-i pe 
zi ce trece condiții tot mai bune 
de muncă și de viață.

Drepturile de care se bucură 
astăzi tineretul muncitor din ță
rile socialiste sînt încă o dovadă 
în plus că numai orînduirea so
cialistă este aceea care asigură 
tuturor celor ce muncesc o viață 
fericită și luminoasă.

In cei 14 ani care au trecut de 
la eliberarea patriei noastre, via
ța tineretului muncitor din R. P. 
Romînă s-a schimbat fundamen
tal.

In regimul nostru de democra
ție populară tinerii muncitori ală
turi de întregul tineret al patriei 
noastre are asigurată o viață mi
nunată. Tineretul nostru se bu
cură din plin de drepturi poli
tice, îi este asigurat dreptul la 
muncă, primește salariu egal 
pentru muncă egală, îi sînt.cre- 
eațe condiții tot mai bune pentru 
odihnă, distracție și cultură. In 
patria noastră, porțile tuturor 
școlilor sînt larg deschise fiilor 
oamenilor muncii. în munca și 
lupta pentru construirea socialis
mului în Republica Populară Ro
mînă tineretul naționalităților 
conlocuitoare se bucură de ace
leași drepturi și libertăți ca și 
tinerii romîni. In condițiile regi
mului democrat-popular, pentru 
tineretul nostru, munca construc
tivă, făuritoare a viitorului țării, 
în care se formează tînăra ge-
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dovedesc'capa- 
și creație a ti- 
muncitor care 
de întregul po- 
construirea so-

lurgic Reșița in această privință 
va trebui extinsă în toate între
prinderile metalurgica a!» țării 
noastre. Paralel cu aceasta, tre
buie să șe acorde o mai mare 
atenție aplicării inițiativei tineri
lor. de. ia Uzinele Metalurgice 
„Progresul“ din Brăila, pentru 
realizarea de economii egale, cu 
prețul de cost al unor produse 
finite.

Organizațiile U.T.M. și sin
dicale de pe șantierele industriale 
și de construcții de locuințe vor 
trebui să-și îndrepte alenția în 
primul rînd spre realizarea de 
construcții bune, ieftine și în
tr-un timp cît mai scurt. E nece
sar ca angajamentele tineretului 
de aici să se îndrepte spre eco
nomii de materiale, buna gospo
dărire a șantierelor, organizarea 
întrecerilor pentru terminarea lu
crărilor într-un timp cît mai 
scurt.

De asemenea, tinerii muncitori 
din G.A.S. și S.M T. trebuie să-și 
îndeplinească angajamentele lua
te în adunările generale U.T.M., 
privind traducerea în viață a mă
surilor stabilit» de Consfătuirea 
de la Constanța a țăranilor și 
lucrătorilor din sectorul socialist 
al agriculturii pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare 
a agriculturii noastre. Ei trebuie 
să-șj depună tot efortul pentru 
pregătirea pa"cuiuj de mașini șt 
tractoare necesar» campaniei a- 
gricole de vară în așa fel îpcît să 
poată fi folosită întreaga capaci
tate de lucru a mașinilor. E ne
cesară asigurarea unui cit mai 
mare volum de lucrări de întreți
nere, la culturile prășitonre și t.i 
special la porumb, precum și o 
bună desfășurare a lucrărilor de 
recoltare a păioaselor.

Paralel cu desfășurarea șt in
tensificarea aplicării inițiaiivelor 
tinerești din .industrie și agricul
tură, organizațiile U.T.M. și cele 
sindicale vor trebuj să acorde o 
mai mare atenție consfătuirilor 
de producție și schimburilor de 
experiență între brigăzile de ti
neret, mijloc eficace de creștere 
a producției și productivității 
muncii.

Se recomandă șă se folosească 
toaie mijloacele . de care dispun 
organizațiile de bază U.T.M. și 
comitetele sindicale din intreprin- 
deri (gazete de pere.e, gazete de 
uzină, stații de amplificare, lo
zinci, panouri, graf.ee etc.) pen
tru o largă popularizare a anga
jamentelor și realizărilor dobin- 
dite de tineri in in.impinarea 
primei Conferințe S ndicale Mon
diale a tineretului munc/or.

Dm Întreaga lume sosesc vești 
despre ecoul favorabil pe care 
l-a avut convocarea primei Con
ferințe Sindicale Mondiale a ti
neretului muncilor. La Secreta
riatul Federației Sindicale Ălon- 
diale și-au anunțăt deja partici
parea numeroase delegații: orga
nizațiile sindicale din Columbia 
au hotărît să trimită la conferință 
o delegație unică ; tineretul mun
citor chinez va fi reprezentat 
prin 13 delegați aleși la Confe
rința națională de la Șanhai la 
care au participat 568 de repre
zentanți ai tinerilor muncitori; 
Comitetul național «1 Sindicatului 
unit al constructorilor de mașini 
din Australia a chemat organiza
țiile regionale să aleagă delegați 
la Conferință și să strîngă mij
loacele financiare necesare; in 
Ungaria tineretul din întreprin
deri pregătește daruri pentru de
legații la Conferință; în U.R.S.S. 
tineretul sovietic din marile uzi
ne și șantiere discută Apelul cu 
pjivire la organizarea Conferinței 
făcînd o largă popularizare a 
obiectivelor ei. Toate acestea do
vedesc că tinerii muncitori din 
întreaga lume simt nevoia de a 
se întîlni, de a face schimb de 
păreri și de a-șj coordona efor
turile în lupta comună pentru o 
viață mai bună, pentru pace.

Uniunea Tineretului Muncitor 
participă cu entuziasm la aceas
tă nouă acțiune de cooperare cu 
tineretul lumii, adueîndu-și și de 
astă dată contribuția sa la cauza 
unității și solidarității tineretului 
de pretutindeni în lupta pentru 
pace și un viitor luminos. Con
ferința de la Praga consiituie un 
nou prilej de strîngere a relații
lor de colaborare existente cu 
organizațiile de tineret democra
tice din celelalte țări și de sta
bilire« unor noi legături de prie
tenie și colaborare cu toate or
ganizațiile de tineret muncitoresc, 
în scopul întăririi unității in
ternaționale a clasei muncitoare. 
Pentru unitatea, de acțiune a ti
nerilor,. a întregii mișcări sindi
cale tineretul patriei noistre are ■ 
datoria de a sprijini cu toate for
țele acțiunile .întreorinse pentru 
succesul primei Conferințe Sindi- 

jCai® Mondiale a tineretului mun-, 
citor. . - .

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.TAL 
împreună cu organizațiile sindi
cale să considere întîmpjnarea. 
primei Conferințe Sindicale Mon
diale a tinerilor muncitori drept 
un prilej de mobilizare mai in-, 
tensă a tineretului în muncă, de 
afirmare a capacității creatoare 
a tineretului în lupta pentru con
tinua dezvoltare a economiei 
noastre naționale, pentru un vii
tor strălucit al tinerei noastre 
generații.
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