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Practica 
studenților

Ca urmare a generalizării unor 
bbservații prilejuite de experiența 
anului trecut, practica de produc
ție a studenților se va desfășura 
în vara aceasta în condiții mai 
bune. Institutele de învățănunt su
perior și-au creat legături mai 
strînsei cu întreprinderile, ceea ce 
a permis ca toți studenții să fie 
repartizați în unități corespunză
toare specialității lor»

îndrumați în permanență de 
cadre didactice, de ingineri, 
maiștri și muncitori, studenpi vor 
munci în mod efectiv, în timpul 
practicii, încadrîndu-se în progra
mul de lucru al întreprinderilor.

De asemenea, împreună cu tine
rii muncitori, studenții vor parti
cipa în această perioadă la acțiu
nile de muncă patriotică, la acti
vitatea culturala, artistică, sporti- 
yă etc. ce se va desfășura în în- 
țr aprinderi.

Totodată, pe baza temelor de 
cercetare științifică date de ca
tedre încă din timpul anului, 
studenții vor urmări în perioada 
practicii problemele tehnico-știin- 
țifice ale întreprinderii, culegîn- 
du-și materialele necesare pentru 
Rezolvarea temelor alese.

Colocviul de practică — pentru 
verificarea cunoștințelor acumula
te — va fi susținut anul acesta 
de studenți, în majoritatea cazu
rilor, la locul de muncă.

Pentru a-și efectua practica de 
producție, studenții sînt răspîn- 
diți în întreaga țară. Viitorii ingi
neri mecanici vor lucra alături de 
muncitorii Uzinelor „23 August" 
din Capitală, ,,Ernșt Thălmann" 
și „Steagul Roșu" din Orașul Sta
lin, în Fabrica de țevi de la Ro
man etc.; studenții care peste pu
țin timp vor lucra în siderurgie 
își vor face practica la combina
tele din Hunedoara și Reșița; cei 
da la facultățile de electrotehnică 
au fost repartizați la întreprinde
rile „Electroputere“-Craiova, „Cle
ment Gottwald"-București, „Elec- 

*trtimotor“ -Timișoara etc.; chi- 
miștii vor împleti cunoștințele, teo
retice însușite la cursuri cu cu
noașterea problemelor practice 
muncind la Combinatul chimic nr. 
1 din Făgăraș, Combinatul „1. V. 
Stalin" din orașul Victoria, Com
binatul „Karl..................
veni și altele. Pe șantierele de 
construcții de locuința din Capi
tală vor face practica de produc
ție viitorii ingineri constructori 
care învață în București. De ase
menea, studenții de la construcții 
au fost repartizați și pe alte șan
tiere, printre care cel al Hidrocen
tralei „V. I. Lenin" de la Bicaz.

Studenții de la institutele agro
nomice vor lucra în întreprinderi 
constructoare de mașini agricolei, 
pe ogoarele gospodăriilor agricole 
de stat și colective și în ferme 
experimentale.

Marș" din Tîrnă-

(Agerpres)
------a------

1.430 ha. vor fi redate 
agriculturii

In fiecare an torentele de apă 
ce coboară vijelioase de pe dea
lurile subcarpatice Greceanca — 
Pietroasele, din raionul Mizil, 
macină versantele, distrug pod
gorii, inundind în vale mii de 
hectare de pămint arabil. Pentru 
înlăturarea acestei calamități, 
Sfatul popular regional Ploești a 
luat inițiativa construirii unui 
canal lung de aproape 10 km 
care să colecteze atît apele pro
venite din torente cît și cele pro
venite din pînza freatică care în 
acest loc se află la suprafața 
solului. Tinerii din raionul Mizil 
au hotărît să sprijine prin mun
că voluntară construirea canalu- 

reda agriculturii 
1400 hectare pămint a-

lui care va 
peste 
rabil.

In 
XV-a 
triei 
Mondial 
V*ena, tinerii din raionul Mizil, 
mobilizați de organizațiile U.T.M., 
s-au angajat să sape pentru con
struirea canalului 47.000 metri 
cubi de pămint.

De curînd a avut loc prima zi 
de participare a tinerilor la a- 
ceastă lucrare de hidroameliora
ții. Aproape 2000 de tineri orga
nizați în peste 30 de brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică veniți 
din toate comunele raionu'ui Mi
zil au luat cu asalt coasta a- 
bruptă a dealului. Pămîntul lipi
cios amestecat cu apă și pietriș 
se săpa greu. Tinerii însă nu au 
dat înapoi. Ei au reușit să sape 
în această zi peste 4000 metri 
cubi de pămint.

în privința evidențierii e greu 
să facem aprecieri. Cu același 
elan au muncit tinerii colecti
viști din comunele Bădeni, Vin- 
tileanca, tinerii muncitori din 
G.A.S. Fintînele, G.A.S. Tohan 
și Săhăteni, tinerii cercetători de 
ia institutele de cercetări horti- 
viticole din Istria și Pietroasele.

GHEORGHE STOICA 
responsabil al comisiei tineret 
sătesc a Comitetului regional 

U.T.M -Ploesti

întîmpinarea celei de a 
aniversări a eliberării pa- 
noastre și a Festivalului 

al Tineretului de la

In întîmpinarea celei de a XV-a aniversări 
a eliberării patriei

Importante angajamente 
ale unor întreprinderi

Colectivele de muncă din Uzi
nele metalurgice „Vasile Roaită" 
și „Timpuri Noi", fabrica de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej", fabri
ca de încălțăm.nte „Kirov" și țe- 
sătoria „Donca Simo", hotărîte să 
întîmpine ziua de 23 August, cea 
mai mare sărbătoare națională a 
poporului nostru, cu noi realizări 
în producție, și-au luat angaja
mente sporite în întrecerea socia
listă. In adunări însuflețite care 
au avut loc în aceste cinci mari 
întreprinderi bucureștene vineri 
după-amiază, muncitorii, tehnicie
nii, inginerii și funcționarii s-au 
angajat să îndeplinească planul 
de producție la toți indicii pe pri
mele opt luni ale acestui an pînă 
la 23 August, să realizeze Indici 
mai înalți de folosire a capacității 
utilajelor și agregatelor și să ob
țină economii sporite peste plan.

Metalurgiștil de la Uzinele „Va
sile Roaită* au arătat că încă de 
la 25 iunie au îndeplinit planul de 
producție pe primul semestru al 
anului. El și-au propus să înde
plinească planul producției glo
bale pe primele 8 luni ale anului 
pînă la 23 August In proporție de 
102,9 la sută, să mărească pro
ductivitatea muncii cu 3 la sută și 
să realizeze peste plan economii 
în valoare de 1.380.000 lei.

Vorbind în numele colectivului 
din secția de mașini agricole a 
uzinelor, sudorul Gheorghe Co
diri, ajustoarea Aurica Albu, șe
ful sectorului ing. Alexandru Roșu 
și alții au arătat că vor munci 
astfel incit angajamentul de a li
vra agriculturii 600 de semănă
tori universale să fie îndeplinit la 
timp, economisind totodată însem
nate cantități de metal.

Colectivul fabricii de confecții 
„Gh. Gheorghiu Dej" s-a angajat 
să dea peste plan pînă la 23 Au
gust 5000 de costume bărbăteșt', 
35.000 de cămăși pentru bărbați 
și 10.000 de scurte și jachete. Mun-

cltorii, inginerii și tehnicienii a- 
cestei fabrici și-au revizuit anga
jamentul de a da în acest an eco
nomii peste plan în valoare de 3 
milioane lei și au hotărît să reali
zeze în total 7 milioane lei din 
care 4.500.000 lei pînă la 23 Au
gust.

Maiștrii Alexandru Chiselescu, 
șeful sectorului V și Pavel Zaha- 
ria, șeful secției de croit a secto
rului IV s-au angajat, în numele 
colectivelor de muncă din aceste 
sectoare, să obțină prin economisi
rea materiei prime și a materiale
lor auxiliare economii suplimenta
re în valoare de 100.000 lei. Luînd 
cuvîntul, fruntașa în producție 
Verona Vlaicu, a arătat că mun
citorii din sectorul de tricotaje vor 
economisi peste plan 125.000 lei.

Metalurgiștii de la Uzinele „Tim
puri Noi" s-au angajat să îndepli
nească planul producției globale 
pe primele 8 luni pînă la 22 au
gust, să mărească productivitatea 
muncii cu 5 la sută față de plan 
și să realizeze economii prin re
ducerea prețului de cost în valoare 
de 600.000 iei.

In numele colectivului de muncă 
din secția turnătorie, muncitorul 
Marin Turcu, președintele Comite
tului sindical de secție a arătat că 
pentru reducerea procentului de re
buturi cu 10 la sută se va revizui 
și îmbunătăți procesul tehnologic 
la o serie de repere. Strungarul 
Eremia Albu, fruntaș în producție 
a prezentat angajamentele munci
torilor din sectorul prelucrător 
care au hotărît, printre altele, să 
predea pînă la 16 august secției 
montaj ultimele piese pentru agre
gatele din planul lunii august.

Și colectivul fabricii „Kirov" a 
hotărît să cinstească ziua de 23 
August cu realizări de seamă: în
deplinirea pînă la 19 august a 
planului de producție pe primele

Concurs 
de fotografii 

artistice

Muncitori! comuniști Mircea Ghe- 
rescu și Constantin Năstăsescu de 
la uzinele „Clement Gottwald" din 
Capitală, lucrînd la un generator.

Foto : D. F. DUMITRU

(Continuare în pag. 3-a)

Imagine de pe șantierul naval Galati.
Foto : AGERPRES

Ministerul învățămîntului și 
Culturii organizează un concurs 
de fotografii artistice urmat de o 
expoziție cu tema „Socialismul 
învinge". Lucrările vor înfățișa 
imagmi din lupta poporului nostru 
muncitor care, sub conducerea par
tidului, construiește socialismul: 
imagini din industrie, de pe marile 
șantiere, din agricultură, comerțul 
de stat, cooperație, transporturi, 
de pe șantierele construcțiilor de 
locuințe, învățămînt, știință, artă 
și cultură, din activitatea sanitară, 
sport etc.

Concursul este deschis fotogra
filor amatori și profesioniști care 
pot trimite maximum cîte 15 foto
grafii alb-negru; numărul foto
grafiilor color este nelimitat. Pot 
fi prezentate la concurs și lucrări 
care au mai figurat în expozițiile 
de fotografii artistice organizate 
în țară și peste hotare. Lucrările 
se vor trimite pînă la 20 iulie a.c., 
în formatul minim de 9/12, pe a- 
dresa Asociației artiștilor fotografi 
— b-dul Magheru nr. 27 sau că
suța poștală nr. 223.

Juriul concursului, alcătuit din 
reprezentanți ai Ministerului învă
țămîntului și Culturii și Asociației 
artiștilor fotografi, va acorda pre
mii. Fotografiile care au mai fi
gurat în expoziții și au obținut 
premii sau mențiuni nu vor mai 
concura la premii. Dintre fotogra
fiile admise în expoziția „Socialis
mul învinge" se vor selecționa lu
crările cu care țara noastră va 
participa la o expoziție internațio
nală cu aceeași temă a țărilor so
cialiste ce se va organiza anul ace
sta la Berlin. De asemenea, ex
poziția va Ii multiplicată spre a fi 
trimisă în cîteva centre regionale 
cu prilejul zilei de 23 Augușt.

; % (Agerpres)„LEACUL / /
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Mai aflu ct. 
de citit cartea 
place opereta.

Din vorbă în vorbă, 
l-a citit pe Arghezi și că 
preferat e Coșbuc.

— Știi poezia asta? — 
întreabă deodată, și fără să 
tepte răspuns începe să-mi 
cite pasionat, îndrăgostit de 
care vers învățat, parcă 
cunoaște de cînd lumea.

Moi tîrziu, în fața carnetului 
de note, caut să refac după date
le culese de la toți cei ce cu a- 
tita dragoste și căldură mi au 
vorbit de el, drumul armonios 
pe care l-a urmat viața acestui 
fiu de țăran muncitor in condi-

Hi
tă

— Ca
Directa.... 

parcă vrînd s. 
ială-

— Să nu crez, 
laud, dar e cel mai* 
clasă. Uite, — îmi an, 
gul — la 
istorie are

Stăm de vorbă de aproape un 
sfert de ceas- Mă trimisese la el 
secretarul organizației de bază 
U.T.M., tovarășul Nicoda.

— Stai de vorbă cu Ștefan. E 
unul din cei mai apreciați ajus- 
tori din uzină, cu experiență, 
și-o să-ți spună lucruri interesan
te. Lucrează acolo, în fund.

Acolo, în fund, n-am găsit însă 
pe nimeni care, după părerea 
mea, îmi putea împărtăși prea 
multă experiență. Vreo doi băieți 
între 17—18 ani meștereau ceva 
la un banc. Încolo nu era ni
meni.

— Măi, nu știți voi unde-l 
pot găsi pe tovarășul Ștefan Ni- 
culae ?

Unul din băieți se întoarse 
spre mine și mă măsoară între
bător :

— Eu sînt !
— Dumneata ! ?
Caut să-mi maschez nedume

rirea. E drept, 
secretarul nu-mi 
spusese și vîrsta 

. aceluia la care 
mă trimetea : 
19 ani. în scurt 
timp însă, am 
aflat despre el
destule lucruri capabile să tre
zească interesul oricărui repor
ter. Rezultatele foarte bune în 
producție, le explica simplu, cu 
o modestie convingătoare :

— îmi place să pun accentul 
pe calitate. Nu dau „rasol" ni
ciodată. Mai bine mă uit de trei 
ori la piesă decit să mi-o dea 
controlul înapoi. Tocmai asta ii 
explicam „ucenicului".

Se întoarce și-i zîmbește prie
tenos flăcăului de lîngă el. îl 
privesc nedumerit deoarece dife
rența de vîrstă dintre „profesor" 
și „ucenic" este aproape insesi
zabilă. îmi explică că i s-a dat 
în grijă un elev de la clasa a 
IX-a a unei școli medii care fa
ce aici în uzină practica. Apoi, 
nu știu cum a venit vorba, dar 
îi descoper o pasiune — cititul.

— Ești de la ziar, trebuie să 
știi, cînd scoate Galan volumul 
11 al „Bărăganului" ?

— îți place să citești ?
— Foarte mult. Ori de 

ori am puțin timp liber.
îmi spune că i-au plăcut mult 

„Moromeții" și „Setea", — și

CÎM

mo“ și „Industria bumbacului* din 
Capitală, „30 Decembrie" și „Te- 
ba“ din Arad, „Vasia Vasilescu" 
din Mediaș și altele, unde indicele 
de utilizare a utilajelor a sporit 
considerabil. Astfel, comparativ cu 
luna decembrie a anului trecut, 
indicele de utilizare a crescut în 
cursul actualului semestru cu 11,4 
la sută la țesătoriile „Donca Si-

In cursul dimineții de vineri 
muncitorii din industria bumbacu
lui au îndeplinit planul de produc
ție pe primul semestru al anului. 
Un factor principal în obținerea 
acestui succes a fost creșterea 
continuă a indicilor de utilizare a 
utilajelor. Astfel, în luna trecută 
indicele de utilizare în acest sec
tor a fost' în filaturi cu 3,14 la 
sută și în țesătorii cu 3,7 la sută 
mai mare față de decembrie 1958. m0“ din Capitală și cu 9 la sută 
Totodată colectivele de muncă ale 
întreprinderilor din această ramură 
au dat în primele 5 luni ale anu
lui economii peste plan în valoare 
de aproximativ 3.500.000 lei.

O contribuție importantă la în
deplinirea înainte de termen a pla
nului de producție semestrial au 
adus-o întreprinderile „Donca Si-

la filatura ,,30 Decembrie" din 
Arad.

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din filaturile și țesătoriile de 
bumbac, care au închinat acest 
succes zilei de 23 August, și-au 
luat noi angajamente în cinstea 
marii sărbători a eliberării patriei.

(Agerpres)

La ce lucrează artiștii plastici 
din Valea Jiului

De curînd, cel mai tineri dintre 
membrii cenaclului plastic din Pe
troșani și ai cercului plastic din 
cadrul Clubului minier Lupeni au 
terminat peste 50 da lucrări de 
artă plastică realizate în cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 23 
August. Demne de amintit sînt 
picturile lui Fodor Kalman intitu
late „Piramidele din Valea Jiu
lui" și „După lucru", litogravura 
cu dimensiune de frescă

de același artist tn colaborare cu 
Imling Frieda intitulată „Valea 
Jiului în 1959", ciclul de 6 lito- 
gravuri inspirate din viața tine
retului din Valea Jiului ale grafi
cianului losif Matyas.

țiile noi create în ' țara noastră 
de către partid.

...Cînd în vara anului 1940 ve
nea pe lume în familia țăranului 
Ștefan, cel de-al doilea fiu, Ni- 
culae, tatăl n-a visat nici un mo
ment că acesta va avea alt destin 
decit acela hărăzit de apăsarea 
nemiloasă a asupririi burghezo- 
moșierești. 23 August a deschis 
însă și în fața fiului de țăran 
de pe Ialomița perspective neli
mitate de dezvoltare și Niculae 
a învățat să viseze și să îndrăz
nească. A plecat la oraș și în 
anul 1955 s-a înscris la Școala 
profesională de ucenici a Uzine
lor „Timpuri Noi" din Capitală. 
Porțile uzinei cu o veche tradi
ție de luptă revoluționară, s-au 
deschis cu dragoste în fața ute- 
mistului care la vîrsta de 18 ani 
obținea calificarea de ajustor de 
precizie. Sprijinul comuniștilor 
l-a ajutat să deslușească tainele 
meseriei, să-și în
sușească o înal
tă conștiință po
litici. Organi
zația U- T.M. i-a 
sădit în suflet 
dragostea 
de muncă, 
cultivat la 
înaltele însu
șiri ale omului 
de tip nou. In 
curînd și-a cîști- 
gat prin atitudi
nea lui dragostea 
și prețuirea ce
lor din jur, iar 
anul acesta a 
fost confirmat 
candidat de par
tid.

Dar flăcăul ve
nit de pe malul 
lalomiței, aici, 
între zidurile u- 
zinei, a adus cu 
el in fundul su
fletului, alături 
de setea nepoto
lită de cunoștin
țe, un vis scump 
și îndrăzneț, ce 
l-a purtat odată 
în pragul cele
brității pe alt fiu 
de jărit-i care în 
condițiile vitrege 
din trecut, 
găsit insă 
țelegere la ni
meni, pe Vlaicu. 
Dragostea pentru 
avioane, pentru 
cunoașterea și 
stăpinirea puterii 
care-l ajută pe 
om să se rupă de 
pămint și să se 
înalțe pe culmi 
neatinse, îl stă- 
pinea și nu-i dă
dea pace. Dorea 
să devină con
structor de a- 
vioane. Pentru 
a urma faculta-

matematică, ld.. 
media generală 4» 

Știi ce înseamnă, 
asta ? Două me
dii de 10 și una 
de 9 1; iar la 
geografie și la 
romîni are 10.

S-a înflăcărat 
și-mi vorbește 

repede, cu pasiune, parcă lăudin- 
du-și propriul fiu.

— Vino duminică la serbarea 
de sfîrșit de an — mă invită și 
diriginta — să-l vezi în echipa 
de teatru...

Ilotărît lucru, reporterul care 
peste ani îi va lua un eventual 
interviu inginerului Ștefan Nico- 
lae, proaspăt absolvent al facul
tății, va trebui să consemneze, 
la fel de vii ca și azi, energia 
plină de îndrăzneală, pasiunea 
nestăvilită și setea de desăvirșire 
a eroului său.

Ne vom mai întîlni cu Ștefan 
îl va chema poate altfel, va fi 
student sau muncitor în mină, 
dar îi vom recunoaște oriunde, 
sub orice înfățișare trăsăturile 
caracteristice ce fac din el unul 
din tipurile reprezentative ale 
generației lui 23 August.

VICTOR MAȘEK

n-a 
in-

La cules cireșe la G.A.S. Ștefănești, 
raionul Pitești

Depășesc viteza zilnică la
realizatăSATIREI

— Oamenii s-au unit în gospo
dăria colectivă dar spiritul indi
vidualist a mai rămas încă în 
conștiința unora ca pirul pe ogor, 
mă lămurește Mihai Bălan, învă
țător și student la fără frecvență, 
conducătorul de fapt al brigăzii 
artistice de agitație din satul Tă
tăreni, raionul Huși. El e cu alcă
tuirea textelor. Elena Vînătoru, 
utemistă, cu voce frumoasă, e so
listă. Grigore Panaide, utemistul 
despre care se spune că iscă 3 glu
me din 2 vorbe, e comicul brigă
zii. Lucia și Petru Băhnăreanu, 
Constantin Croitoru și alții sînt 
cu alte îndeletniciri pe care le 
impune un spectacol de satiră 
și umor. Și în. timp ce construc
ția căminului cultural continua 
vertiginos, în orele de seară, 
membrii brigăzii lucrau la pro
gramul lor. Munceau și ei în 
gospodărie și îi cunoșteau pe 
cei cu concepții înapoiate.

Vasile Diaconu, de pildă, era 
convins că nu trebuie să iasă la 
plivit pînă ce nu va cînta cucul 
într-un. anumit loc din luncă. 
Altfel se strică recolta.

Lui Nicolae Diaconu nu-i con
venea critica. „Nu critic, nu 
criticați".

— De ce nu critici ? l-a 
trebat Intr-o adunare cineva,

mă

Diaconu și-a scos pieptul afară 
și a rostit:

— Pentru ce adică, măi frate, 
să mă pun eu rău cu urni și cu 
alții ?

St. Beșleagă, tatăl directoarei 
căminului cultural cu Ion Dia
conu îi țineau isonul. „Are drep
tate omul 1“

Ion Băhnăreanu spre a se con
vinge că dacă e sau nu timp să 
iasă la prășit, 3 zile a urmărit o 
cioară să observe dacă se vede 
sau nu din porumb. Și a naibii 
cioară, din porumb se vedea me
reu, numai din buruienile C3re 
năpădiseră porumbul nu se vedea 
de fel.

Cîtorva, lui Ion Hornogea care 
are casă lîngă sfatul popular, 
Tasiei Gaiță, lui Nicolae Timiș 
și încă unora li se făcuse poftă 
să mai trăiască și fără să mun
cească.

Toți membrii brigăzii sînt co
lectiviști și întreg acest material 
de viață a fost cules de ei și pre
lucrat într-un instructiv program 
artistic — primul prezentat de 
brigadă pe scena noului cămin 
cultural.

Era după amiază, în zi de săr
bătoare. Căminul nou și frumos 
îi atrăsese pe toți locuitorii co
munei. Sala de festivități se um. 
|luse, Lțț bătaia unei tingiri ca-.

re ținea loc de gong, în sală pu
teai auzi zborul albinei. Cortina 
se ridică. Pe scenă apăru... Anton 
Pann cu a sa „poveste a vorbei".

...Se făcea că un om trimesese 
pe fiul său la un vecin să împru. 
mute o sită de făină de păpușoi 
pentru că el nu mai fusese de 
mult la moară și terminase mă- 
cinișul. Ii dăduse băiatului un 
săcușor în care să aducă făina. 
Dar între vecini se stabilise 
vremea aceea un asemenea 
baj — dictat probabil de 
ptrațiile fiecăruia — îneît 
vorbeau doar cu „domnia mea", 
„domnia ta" „domnia sa" etc. 
Astfel că băiețelul veni acasă 
tot cum se dusese. Cînd tatăl îl 
întrebă de ce n-a adus făina, i-a 
spus: „Eu sînt doar „domnia 
mea", vecinul „domnia sa" și 
(rangul excluzînd ca domniile să 
facă treabă) „n-avu cin-să țină 
sacul. N-avu cin-să toarne în el“.

Și brigada conchise: la prima 
adunare generală vom propune 
ca în gospodăria noastră colecti
vă să se aleagă cinci ...„domni" 
care să populeze un eventual 
muzeu... i

Povestea țintea drept pe cei ce 
se cam lăsau pe tînjeală.
L Țremurau cercevelele geamurls

aflați în

în 
liin- 
as- 
își

lor de rîsul oamenilor 
sală.

Au fost apoi luate 
satirei și umorului toate celelalte 
atitudini înapoiate potrivit că
rora nu trebuie să ieși la muncă 
pîn-ce ciicul nu cîntă într-un anu
me loc din luncă, sau pînă cînd 
cioara nu se afundă în lanul cu 
porumb — mă rog tot ce nu pu
tea fi trecut cu vederea.

Efectul a fost cel dorit mai 
cu seamă pentru cei care la spec
tacol se simțeau cu musca pe că
ciulă. In zilele următoare nu a 
mai stat nimeni cu urechea spre 
luncă, cu privirea către cioară și 
adunarea generală propusă de bri
gadă nu a mai fost necesară. Ion 
Hornogea și Tasia Ghiță, cărora nu 
le prea plăcea să muncciască, se si
tuează acum, judecind după nu
mărul zilelor muncă, printre co
lectiviștii fruntași ai gospodăriei. 
In felul acesta brigada artistică 
de agitație a organizației U.T.M. 
din Tătăreni își aduce contribuția 
la formarea conștiinței colectiviste 
a oamenilor, făcînd ca noul să 
pătrundă tot mai adînc și în gîn- 
durile și în mentalitatea oamenilor 
care au pornit pe drumul vieții 
noi,

i i

în țepii 
celelalte

C. SLAVIC

Dornici ti obțină re
zultate cît mai bune în 
strîngerea la timp a re
coltei, țăranii muncitori 
din cele 23 G.A.C.-uri 
din raionul Găești folo
sesc din plin fiecare mi
nut bun de lucru la re
coltatul orzului. Sub în
drumarea organizațiilor 
de partid, organizațiile 
de bază U.T.M. mobili
zează pe toți tinerii la 
strîngerea bogatei recol-

te de orz. De pildă, ti
nerii din G.A.C. „23 Au
gust" din satul Broșteni, 
comuna Vișina, au fost 
în primele rînduri la re
coltatul celor 25 hectare 
cu arz. Datorită bunei 
organizări a muncii, co
lectiviștii de aici au re
coltat orzul în numai 2 
zile, cu o zi mai înainte 
de termenul planificat. 
Din brigada complexă 
care muncește la seceriș

cei mai harnici s-au do
vedit utemiștii Emilia 
Gheorghe, lancu Chiru 
Tudor, Vica Petrescu și 
alții.

Din evaluarea făcută, 
a reieșit că se vor obține 
peste 2800 kg. orz la 
hectar.

Cu mult entuziasm au 
muncit și tinerii din 
G. A. C. „Viața nouă" 
din comuna Uliești, „1 
Mai", Mogoșani și altele

seceriș
oare au terminat din vre
me recoltatul orzului.

în aceste zile organi
zațiile de bază U.T.M. 
din celelalte G.A.C-uri 
din raion desfășoară o 
pasionantă întrecere pen
tru terminarea secerișu
lui orzului și se pregă
tesc ca peste cîteva zile 
să înceapă secerișul grîu-

B. CORNEANU

Moment dmtr-un spectacol prezentat de echipa artistică a căminului cultural din Răcăciunl, 
i i pegiunea BacăUț fi
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e. orele 9 dimineața.
.„rfSele unde vor funcționa comi- 
ezintă la fiecare centru, precum și

' .*
curești

.îOÎE NR. 7 „I.

mirescu — comisia nr. 21. Șe vor 
prezenta candidații de la Școala 

_____ ,,.x. , _ medie nr. 16 (curs de zi). Preșe- 
raionul 1. V.” Stă- dinte prof. univ. Steopoe Alex. 

^ohiisia nr. 1. Se vor pre- — București.
-•candidații de la Școala me- ȘCOALA MEDIE NR. 16 „G. 

.„■'nr. 7 (curs dc zi). Președinte COȘBUC", raionul Tudor Vladi- 
prof. univ. Neculce Mihai — Bucu- mirescu — comisia nr. 22. Se vor 
rești. w-.-j.j-*!! j i- “

ȘCOALA MEDIE NR. 7 „I. L. 
CARAGIALE" raionul I. V. Sta
lin — comisia nr. 2. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 7 (curs de zi). Președinte 
Conf. univ. Galbură Gheorghe — 
București.

ȘCOĂLA MEDIE NR. 7 „I. L. 
CARAGIALE" raionul 1. V. Sta
lin — comisia nr. 3. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 7 (cura seral). Președinte 
prof. univ. Kreindler Oscar — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 28 „DR. 
PETRU GROZA", raionul I. V. 
Stalin — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii nr. 28 și 35 (curs de zi). 
Președinte prof. univ. Ianu Aurel
— București.

ȘCOALA MEDIE NR. 32 „B. ST. 
DELAVRANCEA", raionul I. V. 
Stalin comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 32 —- Secția cu limba 
de predare rusă (curs de zi). Pre
ședinte lector univ. Vascenko Vic
tor — București.

ȘCOALA MEDIE SERALA 
I.R.E.B., raionul I. V. Stalin — 
comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii se
rale I.R.E.B. și C.P.C.S. (curs se
ral și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Stan Suciu Marta — Bucu
rești

ȘCOALA MEDIE NR. 10 „Z. 
KOSMODEMIANSKAIA", raionul 
1 Mai — com.sia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 10 (curs de zi). Pre
ședinte conf. univ. Murgulescu E- 
lena — București.

școala mume nr. io „z. 
KOSMODEMIANSKAIA", raionul 
1 Mai — Comisia nr. 8. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 10 (curs de zi). Pre
ședinte conf. univ. Gheorghiu Ion
— București.

ȘCOALA MEDIE NR. 11 „D. 
CANTEM1R" — București, raio
nul 1 Mai — comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 11 (curs de zi). Preșe
dinte prof. univ. Sudan Gabriel — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 11 „D. 
CANTEM1R", raionul 1 Mai — 
comisia nr. 10. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii se
rale nr. 11 și nr. 34. Președinte 
conf. univ. Berceanu Ion — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 12, raio- 
tul 1 Mai — comisia nr. 11. Se 
tor prezenta candidații de la Școa- 
a medie nr. 12 (curs de zi). Pre
ședinte prof. univ. Botez Mihai — 
îucurești.

ȘCOALA MEDIE NR. 12, raio- 
lul 1 Mai — comisia nr. 12. Se 
or prezenta candidații de la 
icoala medie nr. 12 (curs seral), 
’reședințe conf. univ. Paucă Ana.

ȘCOALA MEDIE NR. 13 „ML 
LAI VITEAZUL", raionul 23 Au- 
ust — comisia nr. 13. Se vor 
rezenta candidații de la Școala 
tedie nr. 13 (curs de zi). Preșe- 
inte prof. univ. acad. Vrînceanu 
iheorghe — București.
ȘCOALA MEDIE NR. 13 „Ml- 

IAI VITEAZUL", raionul 23 Au- 
ust — comisia nr. 14. Se vor 
rezenta candidații de la Școala 
iedie nr. 13 (curs seral și curs T--------1 ------- ,.
iră frecvență). Președinte conf. SINCAI", raionul N. Bălcescu — 
alv. Constantinescu Victor -— comisia nr. 35. Se vor prezenta 
ucurești.
ȘCOALA MEDIE NR. 14 cu 

mba de predare greacă, raionul 
1 August — comisia nr. 15. Se 
tr prezenta candidații de la 
țoala medie nr. 14 (curs de zi), 
•eședinte lector univ. Marinescu 
arin — Himu —• București.
ȘCOALA MEDIE NR. 15 „EL. 
IRBU", raionul 23 August — 
misia nr. 16, Se vor prezenta 
ndidații de la Șco.ala medie nr.

(curs de zi). Președinte conf. 
iv. Simionescu Gheorghe — 
icurești.
ȘCOALA MEDIE NR. 15 „EL. 
RBU". raionul 23 August — 
misia nr. 17, Se vor prezenta 
ndidații de la Școala medie nr.

(curs de zi). Președinte prof.
iv. Mazilu Panait — București. 
ȘCOALA MEDIE NR 15 „El. 
pBU“, ra’onul 23 August — 
misia nr. 18. Se vor prezenta 
ididații de la Școala medie nr.
(curs seral) și de la Șc. medie

LB. — serală. Președinte conf.
iv. Rădoi Alena.
ȘCOALA MEDIE NR. 9 cu lb. 
dare maghiară, raionul 23 Au
st — cc. . sia nr. 19. Se vor pre- 
ita candidații de la Școala ine- 

nr 9 (curs de zi). Președinte 
tor univ. Nagy Ladislau —

ȘCOALA MEDIE SERALA „23 
GUST'*, raionul 23 August — 
nisia nr 20. Se vor prezenta 
ididații de la Școala medie se- 
ă „23 August" (curs seral și 
tanțieri). Președinte prof. univ. 
bu Maria — București.
ICOALA MEDIE NR. 16 „G. 
ȘBUC", raionul Tudor Vladi-

L.

prezenia candidații de la Școala 
medie nr. 16 (curs seral și restan
țieri). Președinte prof. univ. Răi- 
leanu Gheorghe — București.

ȘGOALA MEDIE NR. 17 „MA
TEI BASARAB", raionul Tudor 
Vladimirescu — comisia nr. 23. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 17 (curs de zi). 
Președinte prof. univ. Parhon Con
stantin — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 17 „MA
TEI BASARAB", raionul Tudor 
Vladimirescu — comisia nr. 24. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 17 (curs de zi, 
seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte prof. univ. Iso- 
pescu Constantin — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 17 „MA
TEI BASARAB", raionul Tudor 
Vladimirescu — comisia nr. 25. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 17 (curs seral). 
Ftoeședinte conf. univ. Tilenschi 
Silviu — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 26 „AL. 
I. CUZA", raionul Tudor Vladimi- 
rescu 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 26 (curs de zi.Jără frec
vență și restanțieri). 
lector univ. Flexi Sofia — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 26 „AL. 
I. CUZA", raionul Tudor Vladimi- 
rescu — comisia nr. 27. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii serale „7 Noiembrie" și 
„Timpuri Noi", Președinte prof, 
univ. Pop Alihai — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 18 „M. 
EMINESCU", raionul N, Bălcescu
— comisia nr. 28. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
nr. 18 (curs de zi și curs seral). 
Președinte prof. univ. Agirbiceanu 
I. — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 18 „M. 
EMINESCU", raionul N. Bălcescu
— com'sia nr. 29. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
nr. 18 (curs seral). Președinte 
prof. univ. Steopoe Ion — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 19 „I. 
CREANGA", raionul N. Bălcescu
— comisia nr. 30. Se vor prezen
ta candidații de la Școala med:e 
nr. 19 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte praf. univ. Ion Con
stantin — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 „GH. 
SINCAI", raionul N. Bălcescu — 
comisia nr. 31. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
20 (curs de zi). Președinte conf. 
univ. Călin Sergiu — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 „GH. 
SINCAI", raionul N. Bălcescu — 
comisia nr. 32. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
20 (curs de zi). Președinte conf. 
univ. Țițeica Gabriela — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 „GH. 
SINCAI", raionul N. Bălcescu — 
comisia nr. 33. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr, 
20 (curs de zi). Președinte, conf, 
univ. Sachter Osias — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 „GH. 
SINCAI", raionul N. Bălcescu — 
comisia nr. 34. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
20 (curs seral). Președinte lector 
univ. Dobrin Tamara — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 „GH.

comisia nr. 26. Se vor

Președinte

candidații de la Școala medie nr. 
20 (curs seral și fără frecventă). 
Președinte lector univ. Toma Va- 
silescu — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 „GH. 
SINCÂI", raionul N. Bălcescu — 
comisia nr. 36. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
20 (restanțieri). Președinte conf. 
univ. Coșniță Cezar — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. 
LÂZAR", raionul V. I. Lenin — 
comisia nr. 37. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
22 „Gh. Lazăr" (curs seral și 
restanțieri). Președinte prof. univ. 
Petrescu Gheorghe — București,

ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. 
LAZAR", raionul V. I. Lenin — 
comisia nr. 38. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
22 (curs de zi). Președinte conf. 
univ. Virgil Nilt — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. 
LÂZAR", raionul V. 1. Lenin — 
comisia nr. 39. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
22 (curs de zi). Președinte conf. 
univ, Tripșa losif — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. 
LAZAR", raionul V. 1. Lenin — 
comisia nr. 40. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
22 (curs de zi și curs fără frec
vență). Președinte prof, univ, 
Stanciu Stoian — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. 
LÂZAR", raionul V. 1. Lenin — 
comisia nr. 41. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
22 (curs seral). Președinte prof, 
univ. Săvulescu Olga — București,

ȘCOALA MEDIE NR. 23 „D. 
BOLINTINEANU", raionul V. I.

Lenin — comisia nr. 42. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 23 (curs de zi și res
tanțieri). Președinte lector univ. 
Dumitrescu Zoe — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 27, raio
nul V. 1. Lenin — com.sia nr. 43. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 27 (curs de zi 
și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Oprea Florea — București.

ȘCOALA DE 7 ANI NR. 132, 
raionul V. 1. Lenin — comisia nr.
44. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie serală „Mao Țze- 
dun“ și de la Școala medie se
rală „Gr. Preoteasa". Președinte 
conf. univ. Bogoescu Constantin
— București.

ȘCOALA DE 7 ANI NR. 131, 
raionul V. 1. Lenin — comisia nr.
45. Se vor prezenta cand.dații de 
la Școala medie serală „Gr. Preo
teasa". Președinte lector univ. 
Lugojan Simion — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1. „N. 
BALGESCU", raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — comisia nr. 46. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 (curs de zi). Preșe
dinte prof. univ. Ghermănescu Mi
hai — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1. „N. 
BALGESCU", raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej- — comisia nr. 47. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 (curs de zi și 
curs seral). Președinte prof. univ. 
Buruiană Lascăr — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1. „N. 
BALGESCU", raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej -- comisia nr. 48. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 (curs seral). Preșe
dinte prof. univ. Creangă Constan
tin — București.

ȘGOALA MEDIE NR. 2 „T. 
VLADIMIRESCU", raionul Gh. 
Gheorghiu-Dej — com.sia nr- 49. 
Se vor prezenta candidații de ia 
Școala medie nr. 2 (curs de zi). 
Președinte cont, urjiv. Dgeamo 
Nicolae -r- București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „T. 
VLADIMIRESCU", raionul Gh, 
Gheorghiu-Dej — comisia nr. 50. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 (curs sera») 
și Școala medie serală „F, C. Gh. 
Gheorghiu-Dej". Președinte conf. 
univ. Marinescu Gh. — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 24 „V.
ALECSANDRI", raionul Gh. Gheor
ghiu-Dej — comisia nr. 51. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr, 24 — cu svc,ie elastoii. 
(curg de zi). Președinie cont umv. 
Calin Vera.

ȘCOALA MEDIE NR. 25, raio
nul Gh. Gheorghiu-Dej —comisia 
nr. 52. Se vor prezenta candidații 
de ia Școala medie nr. 25 (curs 
de zi și curs seral), Președinte 
copt. univ. Adrian Cabiria — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 25, raio
nul Gh. Gheorghiu-Dej — comisia 
nr. 53. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 25 (curs 
seral). Președinte conf. univ. Mo- 
ruzzi Constanța — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 „ION 
NECULCE", raionul Grivița Ro
șie — comisia nr. 54. Se vor pre
zenta candidații de ia Școala- me
die nr. 3 (curs de zi și curs fără 
frecvență). Președinte conf. univ. 
Ionescu Ilara.ambie — lnst. Po
litehnic București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 „ION 
NECULCE", raionul Grivița Ro
șie — comisia nr. 55. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 3 (curs seral și curs fără 
frecvență). Președinte conf. univ. 
Hițig losif — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AU
REL VLAICU", raionul Grivița 
Roșie — comisia nr. 56. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 (curs de zi). Preșe
dinte prof. univ. Drîmbă Constan
tin — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AU
REL VLAICU", raionul Grivița 
Roșie — comisia nr. 57. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 (curs de zi). Preșe
dinte lector univ. Brăescu Gh. — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AU
REL VLAICU", raionul Grivița 
Roșie — comisia nr. 58. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 (curs de zi) Preșe
dinte lector univ. Rulea Gheorghe
— București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AU
REL VLAICU", raionul Grivița 
Roșie — comisia nr- 59. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie serală C.F.R. Președinte 
conf. univ. Raicu Petre — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 „ILIE 
PINTILIE", raionul Grivița Roșie
— comisia nr. 60. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
nr. 6 (curs de zi). Președinte conf. 
univ. Gavrilă Stan. — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 „ILIE 
PINTILIE", raionul Grivița Roșie
— comisia nr. 61. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
nr. 6 (curs seral). Președinte conf. 
univ. Voinea Radu — București.

’ Alecsandri" Bacău (curs de zi), 
i Președinte conf. univ. Vasiliu 
■ George — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „V. 
ALECSANDRI" BACAU — comi
sia nr. 4. Se vor prezenta candi- 

. dații de la Școala medie nr. 2. 
i „V. Alecsandri" Bacău (curs de 

zi, fără frecvență, restanțieri). 
Președinte lector univ. Chiriac 

. Elena — București.
, ȘCOALA MEDIE NR. 2 „V. 
. ALECSANDRI" BACAU — cotni- 
; sia nr. 5. Se vor prezenta candi

dații de la Școala muncitorească 
„Steaua Roșie" (curs seral). Pre
ședinte conf. univ. Gross Teodora 
— București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „V. 
ALECSANDRI" BACAU — comi
sia nr. 6. Se vor prezenta candi
dații de la secția seraiă a Școlii 
medii nr. 2 Bacău. Președinte 
lector univ. Guțu Valeria — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE BICAZ — co
misia nr. 7. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Bicaz 
și Școala medie Borca (curs de 
zi, seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte lector univ. 
Neagu Mlhai — București.

ȘCOALA MEDIE BUHUȘI — 
comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Bu- 
huși (curs de zi, seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
lector univ. Homei Vasile — 
București.

ȘCOALA MEDIE MOINEȘTI — 
comisia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Maineștj și Școala medie Coma- 
nești secția serală (curs de zj, 
seral, fără frecvență, restan.ierij. 
Președinte prof. univ. Constanți- 
nescu Atihai — lași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 PIATRA 
NEAMȚ — comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 P. Neamț (curs de 
zi, seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte lector umv. 
Usersohn Henry — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 PIATRA 
NEAMȚ — comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 P. Neamț (curs de 
zi). Președinte lector univ, Ne- 
goiu Dumitru — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 RO
MÂN — comisia nr. 12. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr 1 Roman (curs de zi, se
ral și restanțieri). Președinte prof, 
univ. Claudian Virgil — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 RO
MAN — comisia nr. 13. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Roman (curs de zi, 
fără frecvență și reslanliert), Pre
ședinte lector univ. Molcomete 
Petre — Iași.

ȘCOALA MEDIE TG. NEAMȚ
— comisia nr. 14. Se vor prezen
ta cand.dații de la Școala medie 
Tg. Neamț (curs de zi, seral și 
restanțieri). Președinie lector univ. 
Cazan Gheorghe — București.

ȘCOALA MEDIE TG. OCNA — 
comisia nr. 15. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Tg. 
Ocna și secția serală Onești (curs 
dc zi, seral și restanțieri). Preșe
dinte lector univ. Nicolescu Aurgl
— București.

Regiunea Baia Mare

Regiunea Bacău
ȘCOALA MEDIE ADJUD — co

misia nr. 1. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Adjud 
și Școala medie Zeletin (curs de 
zi, fără frecvență și restanțierf). 
Președinte conf. univ. Stănescu 
Eugen — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „GH 
BACOVIA" BACAU — comisia 
nr. 2. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 „Gh. 
Bacovia“ Bacău (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te conf. univ. Drîmbă Ovidiu — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „V. 
ALECSANDRI" BACAU — comi
sia nr. 3. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 2 „V.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MÂRE cu lb. predare romînă — 
comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
1 Baia Mare (curs de zi și cura 
fără frecvență). Președinte conf. 
univ. Negru Alex. — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MÂRE cu lb. predare romînă — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
1 Baia Mare și Școala medie nr. 
1 Tg. Lăpuș (curs de zi, curs se
ral și restanțieri). Președinte lec
tor univ. Ausiender Desideriu — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SATU 
MÂRE cu lb. predare romînă — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
1 Satu Mare și Școala medie Ne
grești (curs de zi și curs fără 
frecvență). Președinte șef lucrări 
univ. Netedu Natalia — Timișoa
ra.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SATU 
MARE cu lb. predare romînă — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
Candidații de la Școala medie nr.
1 Satu Mare, Școala medie nr, 2 
Satu Mare și Școala medie Ne
grești (curs seral și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Nanu Ion 
r- Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SATU 
MÂRE lb. predare romînă — co
misia nr. 5. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 2 
Satu Mare (curs de zi). Preșe
dinte conf. univ. Vasiliu Radu — 
Uși.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CĂREI 
eu lb. 
hr. 6. 
de la 
(curs 
(ieri). Pre^ 
Turcu Aurel

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIGHET 
cu lb. predare romînă — comisia 
nr. 7. Se vor prezenta candidații de 
|a Școala medie nr. 1 Sighet și 
Școala medie Vișeu (curs de zi 
si curs fără frecvență). Președinte 
lector univ. Brădeanu Petre — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIGHET 
cu lb. predare romînă — comisia nr. 
8. Se vor prezenta candidații de la 
Școa’a medie nr. 1 Sighet și 
Școala medie Vișeu (curs seral și 
restanțieri). Președinte prof. univ. 
Curea loan — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 BAIA 
A4ÂRE — cu lb. predare maghiară 
f— comisia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr,
2 Baia Mare (curs de zi, curs

predare romînă — comisia 
Se vor prezenta candidații 
Școala medie nr. 1 Cărei 

de zi, curs seral și restan- 
Președinte lector univ. 

------1 ■— Cluj.

seral. curs fără frecvență și res
tanțieri). Președinte conf. univ. 
Felszeghy Edmond — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 SATU 
MARE — cu lb. predare ma
ghiară — comisia Nr. 10. Se var 
prezenta candidații de la Școala 
Medie Nr. 3 Satu Mare (curs de — Ciuj. 
zi și curs fără frecvență). Preșe
dinte, conf. univ. Bodor Andraș — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 SATU 
MÂRE — cu lb. predare maghia
ră — comisia nr. 11. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 3 Satu Mare, Școala medie 
nr. 2 Sighet și Școala medie nr. 
4 Satu Mare (curs de zi, curs 
seral și restanțieri). Președinte 
lector univ. Szabo losef — C uj.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 SATU 
MARE — cu lb. predare maghia
ră — comisia nr. 12. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 4 Satu Mare (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Imre Istvan
— Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CĂREI
— cu lb. predare maghiară — 
comisia nr. 13. Se vor prezenta 
candidații de la Școala med.e nr.
2 Cărei (curs de zi și restanțieri). 
Președinte lector univ. Dani Erno
— Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 SIGHET
— cu lb. predare ucraineană — 
comisia nr. 14. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr.
3 Sighet (curs de zi, curs fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te lector univ. Pavliuc Nicolae — 
București.

romînă — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
de 7 ani nr. 1 Cluj, Școala de 7 
ani nr. 23 Cluj, Școala medie „N. 
Baicescu" Cluj și Școa a medie 
Huedin (curs seral și reștanțieri). 
Președinte conf. univ Mesaroș ion

Regiunea București
ȘCOALA MEDIE NR. 1 GIUR

GIU — comisia nr. 1. Sa vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Giurgiu (curs de zi, 
curs seral și fără frecvență). Pre
ședinte conf. univ. Costăchel Va
leria — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 GIUR
GIU — comis.a nr. 2. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me- 
d.e nr. 2 Giurgiu (curs de 
Președinte lector univ. 
Mihai — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 
RĂȘl — comisia nr. 3. 
prezenta candidații de la 
medie nr. 1 Călărași (curs de zi 
și restanțieri). Preșul nte lector 
univ. Filimon Ion — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CĂLĂ
RAȘI — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Călărași (curs de zi). 
Președinte lector univ. Oană Ion
— Bucureșt..

ȘCOALA MEDIE NR. 1 TR. 
MĂGURELE — comisia , nr. 5, Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medic nr. 1 Tr. Măgurele 
(curs de zi, seral și restanțieri). 
Președ.nte conf. univ. Ghenea Ni
colae — București.

ȘCOALA MEDIE NR 2 TR. 
MĂGURELE — comisia nr. 6. Se 
vor prezenta candidații da la Școa
la medie nr. 2 Tr. Măgurele (curs 
de zi). Președinte lector univ. 
Pușcașu Gheorghe — București.

ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA
— Comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie A- 
lexandria (curs de zi). Președinte 
lector univ. Sîrbu Viorel — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA
— comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații de la Școala mod ie A- 
lexandria (curs seral și restanțieri) 
Președ nte lector univ. Caloianu 
Nicolae — București.

ȘCOALA MEDIE ROȘIORII DE 
VEDE —• comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie Roșiorii de Vede (curs de 
zi și curs fără frecvență). Pre
ședinte lector univ. Rozenswelg 
Didi — București.

ȘCOALA MEDIE ROȘIORII DE 
VEDE — comisia nr. 10. -Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
mediei Roșiorii de Vede și Școala 
medie Zimnicea (cura de zi, cura 
seral și restanțieri). Președinte 
lector univ. Tătăroiu Nlță — Bucu. 
rești.

ȘCOALA MEDIE BUFTEA — 
comisia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Buf
tea și Școala medie Bolintin Vale 
(curs de zi, curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte lector univ. 
Flondor Dumitru — București.

ȘCOALA MEDIE URZICENI — 
comisia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Ur- 
zicenl, Școala medie Fierbinți și 
Școala medie Slobozia (curs de zi, 
curs fără frecvență, curs seral și 
restanțieri). Președinte prof. univ. 
Ciorănescu Ecaterlna — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE OLTENIȚA — 
comisia nr. 13. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Ol
tenița (curs de zi, curs seral și 
restanțieri). Președinte conf. univ. 
Ionescu Mircea — București.

zi).
Nlchita
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Se vor
Școala

Regiunea Cluj
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CLUJ 

cu lb. predare romînă — comisia 
nr. 1. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 2 Cluj — 
secția clasică — (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Gheorghiță 
Ștefan — București.
' ȘCOALA MEDIE „E. RACOVI- 

ȚA“ CLUJ cu lb. predare romînă 
— comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie „E. 
Racoviță“ Cluj (curs de zi și curs 
fără frecvență). Președinte prof, 
univ. Lascu Nicolae — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „GHEORGHE 
BÂRIȚ1U" CLUJ cu lb. predare 
romînă — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Gheorghe Barițiu" Cluj, 
(curs seral). Președinte conf. 
univ. Ciobanu Ion — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „GHEORGHE 
BARIȚIU" CLUJ cu lb. predare

ȘCOALA MEDIE „GH. Ș1NCAI" 
CLUJ cu lb. predare romina — 
comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie „Gh. 
Șincai" Cluj și Școala medie „Gh. 
Bar.țiu" Cluj (curs de z.). Pre
ședinte conf. univ. Pătruț Ion — 
Cluj.

școala medie „n. balces- 
CU“ CȚUJ cu lb. predare romină 
— comisia nr. 6. Se Vur prezenta 
candidații de la Școala medie „N. 
Bălcescu" Cluj’și Școala medie 
Huedin (curs de zi, curs fără frec
vență).- Președ.nte conf. univ. lo- 
nescu Maria — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „M. EMINES
CU" CLUJ cu lb. predare romină 
—• comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la Șc. „M. Eminescu" 
Cluj (.curs de zi). Președ.nte conf. 
univ. Kis Gheorghe — Citij.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 CLUJ 
cu lb. predare maghiară — comi
sia nr. 8. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 3 Cluj 
cu lb. predare maghiară (curs de 
zi). Președinte prot. univ. Peterffy 
Ștefan — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „ADY EN- 
DRE" CLUJ cu lb. predare ma
ghiară — comisia nr. 9. Se vor 
prezenta cand.dații de la Școala 
medie „Ady Endre" și Școala me
die Huedin (curs de zi). Preșe
dinte prof. univ. Cselenyr Bela — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE „BRASSAI 
SAMUEL" CLUJ cu lb. predare 
magii.ară — comisia nr. 10. Se 
vor prezenta candidații de Ia Școa
la medie „Brassai Samuei" Cluj 
și Școala medie nr. 11 Cluj (curs 
de zi). Președinte lector univ. 
Toth Margareta — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „BRASSAI 
SAMUEL" CLUJ cu lb. predare 
maghiară — comisia nr. 11. Se 
vor prezenta, candidații de la Școa
la med.e „Brassai Samuel" Cluj 
(curs seral). Președinte conf. univ. 
Nachlik Zoltan. — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „BRASSAI 
SAMUEL" CLUJ cp lb. predare 
maghiară — comisia nr. 12. Se vor 
prezența candidații de la Școala 
medie „Brassai Samuel" Cluj 
(curs seral). Președinte conf. univ. 
Nagy Ferencz — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „AVRAAI 
JANCU" AIUD cu lb. predare ro- 
mină — comisia nr. 13. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Avram Iancu" Aiud și 
Școala medie Ocna Mureș (curs 
de zi, curs fără frecvență și res
tanțieri). Președinte lector univ. 
Hangan Teofil — Cluj.

ȘCOALA MEDIE BISTRIȚA cu 
lb. predare romînă — comisia nr.
14. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Bistrit-i (curs de 
zi, seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte lector univ. 
Posea Grlgore Cluj.

ȘCOALA MEDIE „HORIA, 
CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ABRUD cu 
lb. predare romînă — comisia nr.
15. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie „Horia, Cloșca și 
Crlșan" Abrud și Școala medie 
Bala de Ai’iaș (curs de zi, fără 
frecvență și restanțier.). Președinte 
lector univ. Tomuță Gheorghe — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 DEJ 
cu lb. predare romînă — comisia 
nr. 16. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 Dej și 
Școala medie Beclean (curs de zi 
curs fără frecvență, seral și restan
țieri). Președinte conf. univ. Pe- 
trea Ion — Petroșani.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 DEJ 
cu lb. predare romină — comisia 
nr. 17. Se vor prezent? candidații 
de la Școala medie nr. 2 Dej (curs 
de zi). Președinte lector univ. 
Pîrvu Ion — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. I GHER
LA cu lb. predare romînă — co
misia nr. 18. Se vor prezenta can
didații de la Școala med.e nr. 1 
Gherla și Școala medie nr. 2 Gher. 
Ia. (curs de zi și curs seral). Pre
ședinte conf. univ. Ursu Ion — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE CIMPIA TUR- 
Zll cu lb. predare romînă — co
misia nr. 19. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Cîm- 
pia Turzii și Școala medie Luduș 
(curs de zi). Președinte conf. univ. 
Pop Gheorghe — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „GEORGE 
COȘBUC" NASAUD cu lb. pre
dare romînă — comisia nr. 20. Se 
vor prezenta candidații da la Școa
la medie „George Coșbuc" și 
Școala medie nr. 2 Năsăud (curs 
de zi și curs fără frecvență). Pre
ședinte șef lucrări univ. Blumenfeld 
Alathi — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ZALAU 
cu limba de predare romînă — co
misia nr. 21. Se vor prezenta can. 
didații de la Școala medie nr. 1 
Zalău (curs de zi). Președinte lec
tor univ. Dumitrescu Pompiliu — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE „MIHAI VI
TEAZUL" TURDA cu lb. predare 
romînă — comisia nr. 22. Se vor 
prezonta candidații de la Școala 
medie „Mihai Viteazul" Turda 
(curs de zi și fără frecvență). Pre
ședinte șef lucrări univ. Zamfir 
Zorin — București.

ȘCOALA MEDIE „MIHAI VI
TEAZUL" TURDA cu lb. predare 
romînă — comisia nr. 23. 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Mihai Viteazul" 
(curs seral și restanțieri). 
ședințe lector univ. Săndulache A- 
lexandru — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TURDA 
cu lb. predare romînă — comisia 
nr. 24. Se vor prezenta candidații 
de la Școala media nr. 2 Turda

de zi). Președinte, conf. IOVA — comisia nr. 9.
Masca Gheorghe — Pe- prezenta când dații de la 

medie nr. 3 Craiova (curs 
.....................~i „BETHLEN Președinte lector univ.

GABOR" AIUD cu lb. . predare ~ ’
rfîaghlară — comisia nr. 25. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Bethlen Gabor" Aiud și 
Școala medie nr. 3 Turda (curs de 
z! și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Schwartz Arpad — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 DEJ cu 
lb. predare maghiară — comis a 
nr. 26. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 3 Dej și 
Școala medie Bistrița (curs de zi 
și seral). Președinte conf. univ. 
Beresk. Tiberiu — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „ADY EN
DRE" ZALAU cu lb. predare ma
ghiară — comisia nr. 27. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Ady Endre" Zalău (curs 
de zi și restanțieri). Președinte 
lector univ. K,och Ferencz — Cluj.

Regiunea Constanța
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trowni. _

ȘCOALA MEDIE
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Se vor

Turda
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ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON
STANȚA — comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Constanța (curs de 
zi). Președinte conf. univ. Rusnak 
Cornelia — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON- 
STANȚA — comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Constanța (curs de zi, 
curs fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Pîrvu Au
rel —- București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CON
STANȚA —■ comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Constanța (curs de 
zi) Președinte șef lucrări univ. 
Oțeteam? Dumitru București.

ȘCOALA MEDIE NR 2 CON
STANȚA — comisia nr. 4. Se 
vcr prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 2 Constanța (curs da
zi) . Președinte conf. univ. Bogatu 
Dumitru — Galați.
, ȘCOALA MEDIE NR. 3 CON- 

STANȚA — comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 Constanța (curs de
zj) . Președinte prof univ. Gheor- 
gli u Octavian — București.

ȘCOALA MEDIE SERALA 
CONSTANȚA — comisia nr. 6. Se 
vor prezența candidații.de la Școa
la medie serală Constanța (curs 
seral). Președinte lector univ.seral). Președinte lector
Ionescu Gh..— București.
— ‘ MEDIE SERAȚA

— comisia nr. 7. Se 
la 

serală Constanta 
. r_ ronf. univ. 

Dumitrescu Marin — București.
ȘCOALA MEDIE MEDGIDIA

— comisia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Medgidia (curs de zi). Președinte 
lector univ. Cristofor Elena — 
București.

ȘCOALA MEDIE MEDGIDIA 
comisia nr. 10. Șț vor prezenta 
candidații de la Școala medie Med
gidia (curs seral și rastanțieri). 
Președinte conf. univ. Petrescu 
Ștefan — București.

ȘCOALA MEDIE CERNAVODA
— comisia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de 
Cernavodă și !, 
șova (curs de zi, curs seral).

iv. Vrabie Err

ȘCOALA 
CONSTANTA 
vor prezenta candidați^ de 
Școala medie 
(curs seral) Președinți

la Școala medie 
Școala medie Hîr- 

. W - Pr«-
ședințe lector univ. Vrabie Emil — 
București.

ȘCOALA MEDIE FETEȘTI — 
comisia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Fe
tești (curs de zi, cura seral și 
restanțieri). Președinte lector univ. 
Pogasin Ion —■ Galați.

ȘCOALA MEDIE TULCEA — 
comisia nr. 13. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Tul- 
cea și Școala medie Babadag (curs 
de zi, curs seral) Președinte lec
tor univ. Coste» Traian — Bucu
rești.

Regiunea Craiova
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRAIO

VA — comisia nr. 1. — se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 1 inclusiv secția clasică 
Craiova (curs de zi). Președinte 
conf. univ. Wisemek Carol — Ti
mișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRA
IOVA — comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
mafie nr. 1 Craiova (curs de zi). 
Președ.nte conf. univ. Hălălău Ion
— Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRA
IOVA — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Craiova, Școala me
die Filiași (curs seral, curs fără 
frecvență și reștanțieri). Președin
te conf. univ. Pîrîușeanu Victor =- 
București,

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRA
IOVA — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Craiova (curs de zi). 
Președinte lector univ. Popa Con
stantin — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRA
IOVA — comisia nr. 5. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
dia nr. 2 Craiova (curs seral și 
restanțieri). Președinte lector univ. 
Roban Iolanda — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRA- 
IOVA — corpisla nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de la- Școala 
medie nr. 2 Craiova (restanțieri). 
Președinte lector univ. Boclort Ig
nat — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRA
IOVA — comisia nr. 7. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 3 Craiova (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Savic Gheor
ghe — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR 3 CRA
IOVA — comisia nr. 8. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr 3 Craiova (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Bitea Ion
— Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRA-

E. — Timișoara.
ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRA- 

IOVA — com.sia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 Craiova, Școala me
die nr. 4 Craiova, Eiectroputera 
Craiova (curs seral și restanțieri). 
Președifite șef lucrări univ. Ne- 
rescu Ion — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 CRA- 
IOVA — comisia nr. 11. Sa vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 Craiova (ctirs de zi)* 
Președinte conf. univ. Murariu Pe* 
tre — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TURNU 
SEVERIN — comisia nr. 12. Se 
vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 1 Turnu Severin. 
Școala medie nr. 2 Turnu Severin 
(curs de zi). Președinte lector 
univ. Zăgănescu Mircea — Timi» 
șoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 TUR
NU SEVERIN — comisia nr. 13L 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 Turnu Severin, 
Școala medie nr. 2 Turnu Severin, 
Școala medie nr. 3 Turnu Severin, 
Școala medie Strehaia (curs aerai 
și restanțieri). Președinte conf, 
univ. Dordea Toma — Timișoara,

ȘCOALA MEDIE NR. 3 TUR. 
NU SEVERIN — comisia nr. 14. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 3 Turnu Severin 
(curs de zi). Președinte lector 
univ. Arginteanu Constantin -*• 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 
JIU — comisia nr. 15. Se vor 
prazenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Tg. Jiu (curs de zi).

TG.

Președinte lector univ. Elianu Ion 
— București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2. TG. 
JIU —. comisia nr- *6- Se vor pre
zenta candidații de la Școala me-, 
die nr. 1 Țg. Jiu, Școala medje 
nr. 2 Tg, Jiu (curs seral și res
tanțieri). Președinte lector univ. 
Nicolescu Traiap — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 TG. 
JIU — comisia nr. 17. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 2 Tg. Jiu și Școala medie 
nr. 3 Tg. Jiu (curs de zi). Preșe
dinte conf. univ. Crohmălniceunu 
O. —- București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CARA
CAL — com'sia nr. 18. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Caracal'(.curs de zi). 
Președinte lector uniy. Țipați Va
lentin — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CARA
CAL — comisia nr. 19. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me* 
die nr. 1 Caracal. Școala medie 
nr. 2 Caracal, Școala medie 
(curs seral și restanțieri). Preșe
dinte prof. univ. Consțantinescu 
Gheorghe — București.
■ ȘCOALA MEDIE NR. 2 CARA- 
CAL —• comisia nr. 20. Se vor 
prezenta candidații da la Școala 
medie nr. 2 Caracal și Școala me
die Balș (curs.de zi). Președinte 
conf, univ. Hilsenrath Andrei — 
București.

ȘCOALA MEDIE CALAFAT — 
comisia nr. 21. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Ca
lafat, Școala medie Plenița (curs 
de zi). Președinte conf. univ. Miu 
Ion —- București.

ȘCOALA MEDIE CALAFAT — 
comisia nr. 22. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Ca
lafat, Școala medie Băileșt:, Școa
la medie Cetate (curs seral, curs 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte lector univ. Sîrzea Ilie — 
București.

ȘCOALA MEDIE CORABIA - 
comisia nr. 23. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Co
rabia (curs de zi, curs seral și 
restanțieri) Președinte lector univ. 
Rudner Valter — București.

Regiunea Galați
ȘCOALA MEDIE NR. 1 GA- 

LĂȚI — comisia nr. 1. Se vor pre
zenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Galați și Șpoala me
die Pechea (curs ji). Președinta 
conf. univ. Sîrbu loan — Galați.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 GALAȚI
— comisia nr, 2. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
2 Galați, restanțierii de la toate 
școlile din Galați și de la Pechea 
(curs zi, _ restanțieri). Președinte 
șef lucrări univ, Popescu St. Ion
— Galați.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 GALAȚI
— comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr.3 
și 4 Galați (curs de zi și fără 
frecvență). Președinte conf. univ. 
Văscăufeanu Eliza — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 GALAȚI
— comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie se
rală S.N.G., D.R.N.F. și secția se-' 
rală de la Școala medie nr. 1 Ga
lați (curs seral). Președinte lec
tor univ. Chițimia Ion — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRĂ
ILA — comisia nr. 5, Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 1 Brăila și Școala medie 
Viziru (curs de zi). Președinte 
conf. univ. Atanasiu Marcel — 
Galați.

ȘCOALA MEDIE, NR. 2 BRĂ
ILA — comisia nr. 6. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 2 Brăila și Școala medie 
Măc:n (curs de zi), 
conf. univ. Giurcăneanu 
-• București.

ȘCOALA MEDIE NR. 
ILA — comisia nr. 7. Se 
zenta candidații de la Școala me
die nr. .3 Brăila, Școala medie 
Ianca (curs de zi). Brăila, Mă- 
cin, lanca și Viziru (curs fără 
frecvență și restanțieri). Preșcdin-
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te cont. univ. Mîrcă Mihai — Ga
lați.

ȘOOALA MEDIE NR. 3 BRĂ
ILA — comisia nr. & Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 1 și 2 (cur3 seral). Pre
ședinte conf. univ. Frangu Radu 
— Galați.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 FOC
ȘANI — comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Focșani (curs de zi și 
seral). Școala medie nr. 1 și 2 
Focșani, Odobeșji și Vidra (restan
țieri). Președinte iector univ. Du
mitrescu Teodor — Galați.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 FOC
ȘANI — comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii Focșani, Odobești și Vidra 
(curs de zi), orașul Focșani, Odo
bești și Vidra (curs fără frecven
ță). Președinte lector univ. (Sucu 
Silvia — București

ȘCOALA MEDIE NR. 1 TE
CUCI — comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Tecuci, școlile medii 
Mărășești și Panciu (curs de zi, 
seral și fără frecvență). Președinte 
lector univ. Toboșaru Ion — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TE
CUCI — comisia nr. 12. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Tecuci, școlile medii 
Mărășești și Panciu (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte lector univ. Nedelea Ma
rin — București.

Regiunea Hunedoara
ȘCOALA MEDIE „HORIA, 

CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ALBA IU- 
LIA — comisia nr. 1. Șe vor pre
zenta candidații de la Școala me
die „Horia, Cloșca și Crișan" Al
ba lulia (curs de zi și seral). Pre
ședinte prof. univ. Călugareanu 
Ghoorgl'.e — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ALBA 
IULIA — comisia nr- 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Alba lulia (curs zi și 
res.anțieri). Președinte lector 
univ. Opreanu Aurel — Cluj.

ȘCOALA MEDIE TEIUȘ-A.LBA
— comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Te- 
iuș (curs zi, ssral și reșianțieri). 
Președinte lector univ. Olah Con
stantin — Cluj.

ȘCOALA /MEDIE ZLATNA- 
ALBA — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie Zlatna (curs zi și seral). 
pTJȘbdinte lector univ. Pop Ion — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE „AVRAM IAN. 
CU“-BRAD — comisia nr. 5. Se 
vor prezenta candidații de la Școa
la medie „Avram Iancu" și Școala 
medie serală Gura Barza (curs 
zi, seral și restanțieri). Președinte 
lector univ. Gliga Ion — Cluj.

ȘCOALA MEDIE SIMBRIA 
HUNEDOARA — comisia nr. 6. 
Se vor prezenta candidații de la 
școala medie Șimeria și școala 
medie Hațeg (curs zi și seral). 
Președinte șef lucrări univ. Idi- 
țoiu Ilie — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE O. M. HUNE
DOARA — comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie O. M. Hunedoara și Școala 
medie serală (curs zi, seral și re
stanțieri), Președinte prof. univ. 
Gheorghiu Victor — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE „AUREL 
VLAICU" ORAȘTIE — comisia 
nr. 8. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie „Aurel 
Vlaicu" Orăștie (curs zi, seral și 
restanțieri). Președinte lector univ. 
Pațica Adrian —■ Cluj.

ȘCOALA MEDIE CUGIR ORAȘ
TIE comisia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de Ia Școala medie Cu- 
gir — secția serală (curs seral și 
restanțieri). Președinte lector univ. 
VI ad Ion - Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 PE
TROȘANI cu lb. de predare romtnă
— comisia nr. 10. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
nr. 1 Petroșani eu lb. de predare 
romțnă și Școala medie Lonea 
(curs zi, seral și restanțieri). Pre
ședinte lector univ. Schiopu Va
sile — Cluj.

ȘCOALA MEDIE LUPENI - 
comisia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Lu- 
peni (curs zi, seral și restanțieri). 
Președinte lector univ. Popa Vic
tor — Cluj.

ȘCOALA MEDIE SEBEȘ - co
misia nr. 12. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Sebeș 
(curs zi, seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte lector univ. 
Irimia Ion — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU 
GROZA“-DEVA — comisia nr. 13.

' Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „Dr. Petru Groza“ 
Deva (curs zi, restanțieri). Preșe
dinte lector univ. Niehita Eleono
ra •— Cluj.

ȘCOALA MEDIE „DECEBAL" 
DEVA — comisia nr. 14. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Decebal“ Deva (curs zi și 
seral). Președinte lector univ. Mo- 
canu Petre — Cluj.

ȘCOALA MEDIE PETROȘANI 
cu lb. de predare maghiară — co
misia nr. 15. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Deva 
și Școala medie Petroșani cu lb. de 
predare maghiară (curs zi și se
ral). Președinte conf. univ. Gri- 
goresik Eugen — Cluj.

Regiunea lași

dinte conf. univ. Gurievicl Ioa — 
Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 IAȘI— 
comisia nr, 2. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
nr. 2 lași (curs de zi și restan
țieri). Președinte conf. univ. Cio- 
praga Vasile — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 IAȘI
— comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
3 Iași (curs de zi și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Triandaf 
Alexandru — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 IAȘI
— comisia nr. 4. Se vor pre
zenta candidații de la școlile 
medii nr. 4 și nr. 7 Iași (curs 
de zi și restanțieri). Președinte 
conf. univ. Cosma Vasile — lași.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 IAȘI
— comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școlile nr. 5 și 
nr. 6 Iași (curs de zi și restan
țieri). Președinte conf. univ. Gră
madă Ilie — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 IAȘI
— comisia nr. 6. Se vor prezen
ta candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și nr. 4 Iași (curs se
ral). Președinte conf. univ. Ne- 
crasov Olga — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 IAȘI
— comisia nr. 7. Se vor prezen
ta candidații de la Școala me
die nr. 6 Iași (curs seral și res
tanțieri). Președinte prof. univ. 
Berlescu Dumitru — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 HUȘI
— comisia nr. 8. Se vor prezen
ta candidații de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Huși (curs de zi 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Gotlieb Ion — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 VA
SLUI — comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1 și 2 Vaslui (curs de 
zi și restanțieri). Președinte lec
tor univ. Petroyanu Magda —• 
Iași.

COMPLEXUL ȘCOLAR BIR- 
LAD — comisia nr, 10, Se vor 
prezenta candidații de la Com
plexul școlar Bîrlad (curs de zi 
și restanțieri). Președinte prof, 
univ. Macarovici Nepula — Iași.

COMPLEXUL ȘCQLAR BIR- 
LAD — -comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidații de la Com
plexul școlar Bîrlad (curs de zi 
și sera'). Președinte conf. univ. 
Fae.on Nina — București.

ȘCOALA MEDIE PAȘCANI — 
comisia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Pașcani (cursuri de zi, seral și 
restanțieri). Președinte prof. univ. 
Mihul Const. — Inși.

Regiunea Oradea

ți Școala medie Șknleu, 
naghiară (curs de zi).

Secueni ( 
secția magi. . ,
Președinte conf. univ. Balazsa Ia- 
noș — Cluj.

Regiunea Pitești
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CÎM- 

PULUNG-MUSCEL — comisia 
nr. 1. Se vor prezenta candidați! 
de la Școala medie nr. 1 Cîmpu- 
lung (curs de zi). Președinte 
prof. univ. Auslender Iosif — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CÎM- 
PULUNG-MUSCEL — comisia 
nr. 2. Se vor prezenta candidații 
de h Școala medie nr. 1 Cîm. 
pulung (curs seral, cura fără 
frecvență, restanțieri). Președinte 
lector univ. Grumăzescu Horia
— București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CÎM- 
PULUNG-MUSCEL — comisia 
nr. 3. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 2 Cîmpu- 
lung (curs de zi). Președinte 
lector univ. Teodorescu Georgeta
— București.

ȘCOALA MEDIE CURTEA 
DE ARGEȘ — comisia nr. 4. Se 
vor prezenta candidații de la Școa
la medie Curtea de Argeș (curs de 
zi, curs fără frecvență, restan
țieri). Președinte lector univ, 
Grindei Ion — Iași.

ȘCOALA MEDIE DRAGA- 
ȘANI — comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie Drăgășani (curs de zi, 
restanțieri). Președinte lector 
univ. Ciofu Angela — București.

ȘCOALA MEDIE GAEȘTI — 
comisia nr. 6. Se vor prezența 
candidații de la Școala 
Găeșți (curs de zi, 
frecvență, restantieri). 
conf. univ, Munteanu 
București.

ȘCOALA MEDIE 
TEȘTI

medie 
curs fără 
Președinte 
Aurel —

PI- 
vor

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BE- 
1UȘ — comisia nr. 1, Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Beiuș și Școala medie 
nr. 2 Beiuș (cirre dc zi și restan
țieri). Președinte conf. univ. Grop- 
șeanu Zeno — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORA
DEA — comisia nr- 2, Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Oradea (curs de zi). 
Președinte prof. univ. Silas Gh.— 
Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ORA
DEA — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Oradea, Școala me
die nr. 2 Salonta (curs de zi). 
Președinte lector univ. Țone Ju
liana — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ORA
DEA — comisia nr. 4. Se vor pre
zenta candidații de Ia Școala me
die nr. 2 Oradea, Școala medie 
Șimleu (curs da zi). Președinte 
lector univ. Goina Eugenia •— 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ORA- 
DEA — comisia nr. 5. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile me
dii nr. 1, nr. 2 și nr. 5 Oradea 
ți Școala medie Vadul Crișului 
(curs seral, restanțieri), Preșe
dinte lector univ. Gali Teodor — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 ORA
DEA, cu 
maghiară

Școala’ medie nr. 3 Oradea (curs 
de zi). Președinte dir. Școala me
die Gereb Ernest — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 3. ORA
DEA, cu limba de predare ma
ghiară — comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 și nr? 4 Oradea, 
Școala medie Secueni (curs se
ral și restanțieri). Președinte 
conf. univ. Szigeti Zoltan—Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORA
DEA, cu limba de predare ma
ghiară — comisia fir. 8. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 Oradea (curs de zi, 
curs fără frecvență). Președinte 
conf. univ, Kalik Karol — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORA- 
DEA, cu limba de predare ma
ghiară — comisia nr. 9. Se vor 
prezența candidații de la Școala 
medie nr, 4 Oradea, secția cla
sică, Școala medie Salonta (curs 
de zi). Președinte prof. unjv. Gal 
Ernest — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 ORA
DEA — comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 5 Oradea și Școala 
medie Vadul Crișului (curs de 
zi). Președinte conf. univ. Kal- 
los Nicolae — Cluj,

ȘCOALA 
misia nr. 
candidații 
Ineu (curs 
Președinte 
cherescu Dumitru -

comisia nr. 1. Se vor prezenta.* ȘCOALA MEDIE SECUENI— 
candidații de la Școala medif cu limba de predare maghiară, 
nr. 1 Iași și Școala medie Hîr- comisia nr. 12. Se vor prezenta 
lău (curs de zi și seral). Preșe- candidații de la Școala medie

ȘOOALA MEDIE NR. 1 IAȘI—

univ. Gali Teodor

limba de predare
■ comisia nr. 6. Se 

vor prezenta candidații de la

MEDIE INEU — co- 
11. Se vor prezenta 
de la Școala medie 

de zi, restanțieri), 
șef lucrări univ. Be- 

Timișoara,

NR. 1 
__  comisia nr. 7. Se 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Pitești (curs de zi, 
curs fără frecvență), 
prof. univ. Bădescu 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 PI
TEȘTI — comisia nr. 8. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. I Pitești (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Drimus 
Iosif — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 PI
TEȘTI — comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Pitești (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Vlasiu 1. — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 PI
TEȘTI — comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de k Școala 
medie nr. 2 Pitești (curs de zi). 
Președinte șef lucr. univ, Barbu 
Lucia — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 PI
TEȘTI — comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 Pitești (curs de zi). 
Președinte lector univ. Varta- 
manciuc Dumitru — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 PI
TEȘTI -— comisia nr. 12. 
prezenta candidații de la 
medie nr. 3 Pitești (curs 
Președinte lector univ. 
Francisc — București.

ȘCOALA MEDIE SERALA PI
TEȘTI — comisia nr. 13. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie serală Pitești (curs seral). 
Președinte lector 
Radu — București.

ȘCOALA MEDIE 
TEȘTI — eomisia nr. 14. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie serală Pitești (restanțieri). 
Președinte lector univ. Popescu 
Gh. — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 RIM- 
NICU VÎLCEA — comisia nr.
15. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 Rfmni- 
eu Vîlcea (curs de zi). Președin
te lector univ. Poghiru Cicerone 
— București.

ȘCOALA MEDIE NR. I RÎM- 
NICU VÎLCEA — comisia nr.
16. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 Rîmnl- 
cu Vîlcea (curs serai). Preșe
dinte lector univ. Cristofor Eu
gen — București.

ȘCOALA MEDIE 
NIGU VÎLCEA -
17. Se vor prezenta 
la Școala medie nr. 
cea (restanțieri). Președinte lec
tor univ. Comănescu Maria — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 RIM- 
NICU VÎLCEA — comisia nr.
18. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 2 Rîmni- 
cu Vîlcea (curs de zi). Preșe
dinte conf. univ. Pop Victor —- 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 RIM- 
NICU VÎLCEA — comisia nr.
19. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 2 Rîmni- 
cu Vîlcea și Școala medie 
rezu (curs de zi). Președinte 
tor univ. Bedighian Ohanez 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SLA
TINA — comisia nr. 20. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Slatina și Școala 
medie Drăgănești-Olt (curs de 
zi. curs fără frecvență). Preșe
dinte lector univ. Chiosa Clara — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SLA
TINA — comisia nr. 21. 
prezenta candidații de la 
medie nr. 2 Slatina (curs 
Președinte lector univ. 
trescu A. — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SLA
TINA — comisia nr. 22. Se vjor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Slatina (curs seral 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Ionașcu Alex. — București.

(Urmare în numărul viitor)

Președinte
Radu —

Se vor
Scoția 
de zi).
Albert

(curs seral), 
univ. Bilan

SERALA PI-

NR. I RIM- 
comisia nr. 
candidații de 

1 RîmnicuVîl-

Ho- 
lec-

Se vor 
Școala 
de zi).
Dumi-

Tractoristul Scftrlș&reantt Alexandru de la G.A.3. Poiana, comuna 
fiălinești, regiunea Pitești, lucrînd la seceratul lucernei

Importante angajamente 
ale unor întreprinderi 

din Capitală
(Urmare din pag. I-a)

8 luni ale anului, economii peste 
plan în valoare de un milion lei. 
darea în funcțiune a unei noi in
stalații de uscare a pieilor pe plăci 
de sticlă. Numeroși muncitori, teh
nicieni și ingineri, care au luat cit- 
vîntul la adunare, au arătat căile 
de realizare a acestor obiective. 
Dumitru Ionescu, ștanțor, a cărui 
inițiativă de a se scoate zilnic de 
la magazii cu 1 la sută mai puțină 
materie primă față de consumul 
normat, a adus pînă acum econo- 
mji în valoare de peste 134.Q60 
lei, s-a angajat să-și sporească în- 
tr-o măsură însemnată contul de 
economii care la 1 iunie se ridica 
la 1.159 kg. talpă, Muncitorul Dan 
Pândele care a cîșiigat titlul de 
cel mai bun croitor de piele din 
fabrică va realiză pipă la 23 Au
gust economii de piele in val »re 
de 3.500 lei.

Textiliștii de la țesătoria ,,Don- 
ca Simo" au hotărît să realizeze 
cu 11 zile înaipte de termen pianul 
global de producție pe primele 
8 luni ale anului și să dea peste 
plan 120.000 m.l. de țesături. Pro
ductivitatea muncii va crește cu 
l la sută față de plan și se vor 
obține economii prin reducerea pre
țului de cost în valoare de 300.090

lei. Așa cum au arătat muncitoa
rea fruntașă ioana Bunescu, mai
strul Ion Pîrvuiescu și jaițij aceste 
angajamente vor fi realizate prin 
folosirea Intensivă a utilajelor.

Posibilitățile de realizare a a- 
cestor angajamente sporite au fost 
analizate și în consfătuirile de pro
ducție de pe locurile de muncă, 
unde numeroși muncitori, tehni
cieni și ingineri au făcut noi pro
puneri valoroase pentru descope
rirea și folosirea rezervelor inter
ne. Sub conducarea organizațiilor 
de partid, comitetele sindicale și 
comitetele U.T.M. din aceste între
prinderi vor desfășura o. susținută 
muncă politică pentru mobilizarea 
tuturor muncitorilor, tehniclenilor 
și inginerilor la traducerea în viață 
a angajamentelor, contribuind ast
fel la înfăptuirea sarcinilor trasa
te de partid.

Angajamentele celor cinci între
prinderi din Capitală constituie un 
imbold și pentru celelalte colective 
da muncă în întrecerea pe care o 
desîășoară pentru punerea în va
loare a unor noi rezerve interne, 
spre a întîmpina cea da-a XV-a 
aniversare a eliberării patriei noa
stre cu noi și însemnate 6ucccse în 
producție.

(Ager,pre®)

PARIS 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: La Congresul Partidu
lui Comunist Francez continuă 
dezbaterile pe marginea raportu
lui prezentat de Maurice Thorez.

Reprezentantul Federației Parti
dului Comunist din Departamen
tul Aisne a subliniat că năzuința 
spre unitatea de acțiune crește, 
sînt tot mai dese cazurile cînd co
muniștii, socialiștii și alți republi
cani, se unesc pentru a duce în 
comun lupta în apărarea revendi
cărilor oamenilor muncii și a 
drepturilor acestora.

Paul Laurent (Federația pari
ziană) și-a consacrat cuvîntarea 
problemelor tineretului. El a asi
gurat Congresul Partidului Comu
nist că mișcarea tineretului comu
nist sprijină pe deplin Partidul 
Comunist

E. Fajon, membru al Biroului 
Politic a) C.C. ai P.C. Francez și

Cuvîntarea

dire< 
a voim., 
relațiile l 
liști. Poli, 
a spus Faj 
dică ce stă 
citorilor și foi 
Franța.

E. Fajon a a. . 
cauzele care fac ca 
partidului socialist să z 
asupra unor pături i 
muncitoare și a cerut să 
mascate metodele liderilor' 
liști de dreapta și să li se v. 
ripostă.

Orientarea șovinistă și colonia- nez, 
listă a monopolurilor franceze se 
ră&frînge asupra politicii conducă
torilor socialiști de dreapta. Ac
tuala criză a partidului socialist 
și scindarea Iul, a subliniat E. Fa
jon, se explică prin contradicija 
crescîndă dintre această politică

PARIS 26 (Agerpres). — ta șe
dința din după amiaza zilei de 26 
iunie a Congresului Partidului 
Gomunisit Francez a luat cuvîntul 
tovarășul Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.O. 
al PJVLR., șeful Direcției de pro
pagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R., care a rostit următoarea 
cuvîntare de salut;

Dragi tovarăși,

Vă aducem salutat frățesc al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, aJ clasei mun
citoare și al tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară Ro- 
mînă.

Masele largi populare din Ro
minia urmăresc cu o caldă sim
patie activitatea neobosită a Parti
dului Comunist Francez, continua
tor al marilor tradiții revoluționare 
ale Comunei din Paris, avangardă 
a proletariatului francez.

Poporul romîn cunoaște lupta 
eroică, dusă cu prețul multor jertfe 
de comuniștii francezi in anii răz
boiului, împotriva fascismului și 
cotropitorilor hitleriști. Exprimind 
năzuințele poporului său, Partidul 
Comunist Francez militează pentru 
dezvoltarea democratică a Franței, 
pentru interesele și cerințele vitale 
ale oamenilor muncii, pentru uni
tatea clasei muncitoare și a tuturor 
forțelor democratice, pentru o po
litică de salvgardare a păcii și de 
colaborare internațională.

între Partidul Comunist Fran
cez și partidul nostru există în
delungate legături de solidaritate 
intemaționallstă ; în rînd cu toate 
celelalte partide comuniste și mun
citorești, ele sînt legate intre ele 
printr-o nestrămutată fidelitate 
față de ideile biruitoare ale mar- 
xism-leninismulul, temelia acelei 
unități și coeziuni ideologice a 
mișcării comuniste internaționale 
care constituie forța de bază a 
progresului in lumea contem
porană.

Viitoare balerina

Decernarea de titluri
Vineri seara a avut loc la se

diul U.C.F.S. festivitatea decernă
rii titlului de maestru emerit și 
maestru al sportului unui număr 
de sportivi fruntași care s-au re
marcat prin performanțele obținu
te în activitatea lor competițio- 
nală.

Au primit înalta distincție de 
maestru emerit al sportului cam
pionul mondial de tir Constantin 
Antonescu și rugbistul Gheorghe 
Pîrcălăbescu. Un număr de 67 
sportivi au fost distinși cu titlul 
de maestru al sportului. Printre 
aceștia se află: E. Niculeșcu 
(baschet), Z. Szabo (atletism),

unor sportivi fruntași
Viorica Udrescu (canotaj), N. Ta- 
rara (canotaj), 1. Neacșu, Gh. Pa- 
honțu, Șt. Onisie (fotbal), L. Ba- 
roga (haltere), O. Nodea, V. Șe- 
laru (handbal), R. Turușanko (pa
tinaj), V. Szabo (motociclism), 
Gh. Langa (călărie), V. Mladin 
(rugbi), Ecaterina Orb (scrimă), 
B. Soos, Elisa beta Polihroniade 
(șah), D. Ionescu (pentatlon mo
dern) și alții.

In cadrul festivității tov. 
Manole Bodnăraș, președintele 
U.C.F.S., a felicitat pe cei distinși 
urindu-le noi suceese în muncă 
și sport.

(Agerpres)

PE SCURT
în primul tur al probei de dublu 

bărbați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la Wim
bledon perechea Leyus-Lihaciov 
(U.R.S.S.) a eliminat cu 4—6; 
7—5; 6—3; 6—3 pe Candy (Au
stralia)—Baranovik (R.F. Germa
nă). Cuplul Ayala (Chile)—Krish
nan (India) a învins cu 6—3 î 
6—3 | 6—2 pe Molinarl-Grinda 
(Franța).

In turul patru al probei de 
simplu bărbațj Olmedo (Peru) l-a 
întrecut cu 6—4; 3—6; 6—4; 7—5 
pe Krishnan (India).

★
La Lodz s-a disputat la 25 iu

nie întîlnirea internațională de 
fotbal dintre echipele selecționate 
ale orașelor Lodz și Tel Avlv. Me
ciul a-a Încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (1—0),

impresiile unui savant 
francez despre barajul 

de la Bicaz
Savantul francez Albert Caquoț, 

membru al Institutului Franței, 
unul dintre marii specialiști în 
domeniul construcțiilor hidroteh
nice, în timpul petrecut în țara 
noastră, unde a condus lucrările 
sesiunii anuale de lucru a Comi
tetului permanent pentru studiul 
principiilor științifice ale standar
dizării din cadrul Organizației In
ternaționale de Standardizare, a 
făcut și o vizită la marele baraj 
de pe Bistrița al hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz.

„Impresiile noastre despre exe
cuția barajului, despre soluțiile 
tehnice, utilajul și tehnica betonu
lui sînt cu totul favorabile — a 
declarat dl. Albert Caquot unui 
corespondent al Agerpres. Betoa- 
nele sînt de cea mai bună calita
te. Am remarcat că se folosesc ci
menturile cu termicitate redusă, 

-ceea ce este foarte judicios. In 
privința complexului de utilaje, pu
nerea acestora la punct și ampla
sarea lor s-a făcut cu pricepere, 
deoarece permit mișcarea în două 
direcții (transversal și longitudi
nal). Prin aceasta se reduc mult 
munca omului și prețul de cost. 
Organizarea muncii mi s-a părut, 
de asemenea, excelentă. In con
cluzie am constatat că sînteți bine 
organizați pentru a face cele mai 
bune lucrări în prezent și în 
viitor",

hoslovaciă-, 
Italian.

La congres , 
telegramele de 
partidelor comunist 
Grecia, R. D, Vietn 
Chineză.

tovarășului Leonte Răutu
Dragi tovarăși.
Congresul vostru are loc ta 

preajma unor date scumpe am
belor noastre popoare. La 24 Au
gust 1959 poporul francez va mar
ca a 15-a aniversare a eliberării 
Parisului. Pentru poporul romin 
ziua de 23 August este ziua celei 
mai mari sărbători naționale. In 
această zi van sărbători a 15-a a- 
niversare a eliberării Romimei de 
aub jugul fascist.

Mulți fii ai partidului nostru, pa- 
trioți, antifasciști ca și ostași ai 
armatei rornine, care au luptat in 
războiul antihitlerist, alături de 
ostașii Armatei Sovietice Elibera
toare, și-au dat viața pentru in- 
fringerea fascismului, pentru liber
tatea și independența patriei lor. 
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării țării noastre, po
porul romin va trece în revistă ma
rile realizări pe care le-a obținut 
în anii puterii populare în opera 
de făurire a orinduiril noi, socia
liste.

Acum peste 30 de ani țara noas
tră a fost vizitată de înîlăcăratul 
revoluționar care a fost Henry 
Barbusse. In scrierile sale Bar- 
busse, exprimindu-și simpatia pen
tru poporm romîn, descria starea 
de înapoiere a industriei, mizeria 
satu ui rominesc, atmosfera de 
inăbtișire a gindirii și activității 
creatoare, teroarea și opresiunea, 
împotriva oamenilor tțtuncii. Bar
busse își exprima convingerea că 
Rominia, această „Iară tinără și 
minunată, plină de resurse și ae 
forțe noi", va cunoaște într-un 
viitor apropiat un avint conside
rabil.

Acest avint a devenit azi reali
tate. Ceea ce industria ronunească 
producea atunci într-un an intreg, 
se produce astăzi în mai pujin de 
două luni. Pentru peisajul Romi- 
niei contemporane sînt caracteris
tice impunătoarele construcții in
dustriale ridicate în anii puterii 
populare. Se înalță noi centrale 
electrice și uzine ale industriei 
metalurgice, petrolifere, chimice, 
fabrici de bunuri de consum, lo
cuințe pentru oamenii muncii. Din 
cele 3.600.000 de familii țărănești, 
aproape 2 milioane și jumătate au 
pășit pe calea agriculturii socia
liste intrind in cooperative agrico
le de producție.

Rezultatele muncii pline de elan 
a poporului, unite cu efectele co
laborării frățești cu celelalte țări 
socialiste, dau posibilitatea ca, pe 
măsura dezvoltării economiei, să 
se aloce resurse importante In ve
derea ridicării continue a nivelu
lui de trai material și cultural al 
oamenilor muncii — creșterii sa
lariului real al muncitorilor ți 
funcționarilor, sporirii veniturilor 
țărănimii, asigurării condițiilor 
din ce in ce mai bune de viață 
și de muncă creatoare pentru oa
menii de cultură.

Mai avem desigur greutăți de 
înfruntat. Dar poporul nostru, în
suflețit de realizările debindite, 
muncește cu perseverență sub con
ducerea partidului pe toate tări- 
murile de activitate, pătruns de 
încredere in perspectivele ce I se 
deschid în drumul spre victoria 
deplină a socialismului in pa
tria sa.

Dragl tovarăși,

Raportul general prezentat la 
congresul dv. relevă în mod justi. 
ficat însemnătatea vitală a luptei

pentru înlăturarea primejdiilor 
care amenință pacea.

Voința popoarelor lumii este să 
se pună capăt războiului rece in
tre Est și Vest, ți să se instau
reze o atmosferă de destindere în 
Europa și în lumea Întreaga fă- 
cînd posibilă rezolvarea pe cale 
de tratative a problemelor arză
toare ale relațiilor internaționale 
ți in primul rind a problemei 
Berlinului, reglementării pașnice 
cu Germania, înlăturării primej
diei militarismului revanșard, 
opririi cursei Înarmărilor și in
terzicerii armelor nucleare.

Poporul romin sprijină cu ho- 
tărire politica guvernului Repu
blicii Populare Romine, care ală
turi de Uniunea Sovietică ți de 
celelalte țări ale lagărului socia
list se călăuzește de ideea coexis
tenței pașnice între cele două 
sisteme — socialist șl capitalist— 
între toate statele fără deosebire 
de regim social.

Țara noastră se străduiește să 
aduca un aport activ la realiza
rea destinderii Internaționale și 
rezolvarea pașnică a problemelor 
litigioase care Îngreunează în 
prezent atmosfera internaționala. 
Guvernul Republicii Populare Ro
mine depune eforturi continue in 
vederea destinderii și colaborării 
pașnice intre țările balcanice, 
eforturi care se bucură de un 
ecou favorabil în opinia publică 
a tuturor țarilor socialiste și 
nesocialiste din această parte a 
Europei.

Republica Populară Romină dez
voltă an de an legaturile econo
mice, culturale, științifice cu 
Franța, ca dealtiel și cu alte țari 
capitaliste. Opinia publică dm 
țara noastră este încredințată că 
re.ațiile dintre Franța și Rominia 
se pot dezvo ta și pe viitor în mod 
rodnic pe bază de egalitate in 
drepturi și avantaj reciproc. A- 
ceasta o confirmă însăși realita
tea.

Existența, prestigiul și indisolu
bila coeziune a lagărului socialist 
— temelie a luptei pentru pace in 
lume — atitudinea favorabila pă
cii a mai multor țări nesocialiste, 
continua creștere a forțelor păcii 
în întreaga lume, proces de care 
nu pot să nu țină seamă cercurile 
conducătoare din țările capita.iste, 
deschid o perspectivă cu totul 
nouă în istoria relațiilor interna
ționale — perspectiva excluderii 
războiului mondial din viața so
cietății.

Poporul nostru dă o înaltă pre
țuire acțiunii perseverente a Parti
dului Comunist Francez ți a altor 
forțe democratice din Franța pen
tru apărarea ți consolidarea păcii, 
pentru micșorarea încordării in re
lațiile intemaționaile ți un spirit 
de colaborare pașnică in reiajiile 
dintre state, indiferent de orindui- 
rea lor socială.

Din împuternicirea Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn delegația noastră urează 
Partidului Comunist Francez noi 
și noi succese in activitatea sa no
bilă, animată de fidelitate față de 
oauza înfloririi patriei sa.e, față 
de cauza socialismului, democra-
ției și păcii.

Trăiască Partidul Comunist
Francez I Trăiască prietenia dintre 
poporul romîn și poporul francez I 
Trăiască socialismul I

A apărut în limba romtnă în Editura 
Politică numărul 7 pe 1959 ai revistei 
„Probleme ale Păcii și Socialismulur
In acest număr al revistei 

„Probleme ale păcii și socia
lismului" sînt publicate artico
lele : Exper ența reorganizării 
conducerii industriei în Ceho
slovacia de B. Kohler; Eco
nomia socialismului și democra
ția in conducerea econom ei de 
M. Makarova ; Cu privire la a- 
precierea teoretică a problemei 
negrilor din S.U.A. de J. Jack- 
son ; Din practica muncii ideo
logice a Partidului Comunist 
din Indonezia de D. Aidd; 
Lupta împotriva consecințelor 
„pieței comune" în Italia de 
B. Manzocchi; Adevărata față 
a democrației burgheze din 
Olanda de M. Bakker; Șt in- 
ța în slujba construirii socia
lismului de H. Jablonski; Un 
„nou" cuvînt al revizioniști
lor în problema dictaturii pro
letariatului și a trecerii la so
cialism de D. Cesnokov ; Ideo
logia dictaturii militare da A. 
Stil.

Rubrica „Pagini din istorie" 
cuprinde articolul: 30 de ani 
de la prima conferință a parti

delor comuniste d n America 
Latină de P. Albeidi.

Rubrica „In partidele comu 
niște și muncitorești" conține 
un bogat material informativ 
cu privire la activitatea unoi 
partide frățești.

In rubrica „Cărți și reviste" 
sînt publicate articolele : Co
muniștii italieni despre colo
nialismul contemporan de S. 
Bruni; Avocații colonialismu
lui de A. Kouts.

Numărul 7 conțină și note 
bibliografice.

La „Scrisori și note" sînt 
publicate articolele: Popoarele 
cer de I. Novac; „Sarvoda^a" 
sau pretinsa rezolvare a pro
blemelor sociale d n India de 
A. Mîrza ; Sportul și pacea de 
L. Kuhn.

Revista „Probleme ale păcii 
și socialismului" apare lunar 
în limbile albaneza, bulgară, 
cehă, chineză, coreeana, en
gleză, franceză, germană, Ita
liană, japoneză, mongolă, o 
landeză, poloneză, rom.nă, rusă, 
spaniolă, suedeză, ungară, viet
nameză.



. șădinte al 
Planificării 

yzentat un ra- 
măsurile pentru 

„u al industriei tex-

ul a arătat că în pri- 
„• al septenalului, industria 

.ezvoltă într-un ritm mai rapid 
acît s-a prevăzut în plan. In 

comparație cu primul semestru al 
anului trecut, în perioada ianua
rie—iunie a.c., volumul producției 
industriale va crește cu 11 la 
sută, în timp ce sarcina anuală 
fusese stabilită la 7,7 la sută.

Ritmul accelerat al dezvoltării 
industriei grele și avîntul impe
tuos al agriculturii au creat con
dițiile pentru asigurarea industriei 
producătoare de mărfuri de larg 
consuni cu materie primă, utilaje, 
combustibil, energie și materiale.

A. N. Kosîghin a relevat apoi 
rolul important al industriei texti
le în îndeplinirea sarcinii sporirii 
producției mărfurilor de consum 
popular. Producția industriei texti
le — a precizat raportorul — re
prezintă aproximativ 1/10 din în
treaga producție globală a indus
triei Uniunii Sovietice. In Uniu
nea Sovietică există peste 2.000 de 
diverse întreprinderi textile în 
care lucrează peste 1.300.000 de 
muncitori, ingineri 
In 1958 producția 
fost de aproape 
metri, fiind. de 1,7 
decît cea din anul 
zent, a declarat A. N. Kosîghin, 
noi producem mai multe țesături 
decît oricare altă țară din lume, 
cu excepția S.U.A.

în raport se arată că cifrele de 
control pe anul 1965 prevăd spo
rirea producției de țesături la 10,6 
miliarde metri — cu peste 3 mi
liarde metri mai mult decît s-a 
produs în anul 1958. Totodată va 
crește substanțial producția țesă
turilor celor mai solicitate de 
populație, îndeosebi a țesăturilor 
din melanjuri de fibre naturale și 
artificiale. »

In raport se arată că în com
parație cu industria Angliei și a 
S.U.A., industria sovietică a atins 
un grad mai înalt de .solicitare 
a utilajului. Astfel, de pildă, a 
spus A. N. Kosîghin, deși la noi 
numărul de fusuri este de 2,4 ori 
mai mic și numărul- de războaie 
de 1,5 ori mai mic decît în Anglia, 
producția noastră de țesături este 
de trei ori mai mare. In compa
rație cu noi, S.U.A. produc cu 50 
la sută mai multe țesături; dar ele 
au de 2 ori mai multe fusuri și de 
1,7 or; mai multe războaie.

In cursul septenalului, 26 mi
liarde de ruble se vor investi pen
tru instalarea a 7,5 milioane de 
fusuri și a 155.000 de războaie, 
respectiv de peste patru ori și de 
peste trei ori mai mult decît în 
ultimul cincinal.

In raport un loc însemnat a fost 
rezervat problemelor înzestrării 
industriei textile cu tehnica nouă. 
Relevînd realizările substanțiale 
dobîndite în ultima vreme în acest 
domeniu, A. N. Kosîghin a arătat 
că greutatea specifică a mașinilor 
de filat moderne în industria bum
bacului, a crescut la 84 la sută, 
iar a războaielor automate la 53 
la sută. In septenal, a arătat 
A. N. Kosîghin, trebuie să înlo
cuim aproape toate mașinile de fi- 

. lat cu randament scăzut, cu ma
șini noi și să ridicăm la 75 la 
sută greutatea specifică a războa
ielor automate.

c. U.S.

Ecoul international 
al declarației 

guvernului sovietic
R. P* Albania

/portul său, A. N. Kosîghin 
Titit că planul septenal pre- 

; reconstruirea și lărgirea a 37 
,. uzine în funcțiune și construi

au.- tie rea a 6 uzine noi.
In încheierea raportului, A. N. 

Kosîghin a subliniat că discutarea 
la plenară a măsurilor legate de 
avîntul continuu al 'industriei texti
le demonstrează că în septenal o 
sarcină din cele mai importante 
țjste aceea a realizării unui ase
menea nivel al producției de țe
sături, îmbrăcăminte și încălțămin
te care să permită satisfacerea din

plin a nevoilor întregii populații 
din U.R.S.S.

Luînd cuvînful Ia plenara C.C. 
al P.C.U.S., VIKTOR GRIȘIN, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., a decla
rat că Asociația unională a rațio- 
nalizatorilor și inventatorilor, a 
cărei activitate este condusă de 
sindicate, grupează în prezent 
peste 1.100.000 muncitori, ingineri 
și tehnicieni. In urma aplicării în 
anul 1958 a propunerilor de rațio
nalizare s-au realizat economii în 
valoare de peste 9.700.000.000 ru
ble.

TIRANA. ■— Opinia publică din 
Albania a primit cu un sentiment 
de profundă satisfacție și aproba
re declarație guvernului sovietic 
în problema asigurării păcii și 
securității în regiunea Balcanilor 
și Adriaticii. Toate ziarele au pu
blicat la loc de frunte în ziua de 
26 iunie textul declarației. Ziarul 
„Zeri i Popullit" a publicat decla
rația sub titlul „Pentru crearea în 
Balcani și ln regiunea Adriaticii a 
unei zone în care să nu existe ar
ma atomică". Ziarul „Bashkimi" a 
publicat declarația sub titlul „Pen
tru asigurarea păcii în regiunea 
Balcanilor și Adriaticii".

marilor puteri la asigurarea secu
rității și independenței țărilor 
balcanice și țărilor de pe li
toralul Mării Adriatice. „Ini
țiativa creării în Balcani și în re
giunea Mării Adriatice a unei 
zone a păcii în care să nu existe 
arma atomică și rachetă, cu garan
ții din partaa celor patru puteri 
a primit formularea sa diplomatică 
oficială în declarația guvernului 
sovietic", subliniază ziarul „Paese".

Presa burgheză se lim.tează să 
publice citate din declarație, fără 
a face deocamdată comentarii.

Grecia

Italia

și funcționari, 
de țesături a 
7,5 miliarde 

ori mai mare 
1940. In-pre-

★

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul infor
mativ cu privire la plenara Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice :

La 26 iunie 1959 au avut loc 
ședințele da dimineață și de după 
amiază ale Plenarei Comitetului 
Central al P.C.U.S. A continuat 
discutarea problemelor care figu
rează pe ordinea de zi a plenarei.

In ședința de dimineață au luat 
cuvîntul: P. M. Melnik (directo
rul Institutului de automatică de 
pe lîngă Comitetul de Stat al Pla
nificării din R.S.S. Ucraineană), 
A. G. Soldatov (președintele Con
siliului economiei naționale Perm), 
V. A. Kucerenko (președintele Co
mitetului de Stat pentru construc
ții de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.), A. S. Sobolev 
(directorul Combinatului de bum
bac de la Gluhovo), N. V. Laptev 
(secretarul Comitetului regional 
Celeabinsk al P.C.U.S.), A. T. 
Șmarev (președintele Consiliului 
economiei naționale din Tataria), 
I. V. Spiridonov (secretarul Comi
tetului regional Leningrad al 
P.C.U.S.), M. T. Efremov (secre
tarul Comitetului regional Kuibî- 
șev al P.C.U.S.), G. 1. Ciogovadze

★

(președintele Consiliului economiei 
naționale din Gruzia), K. M. Si
makov (președintele Consiliului 
economiei naționale din Kazahsta- 
nul de Est).

In ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul: I. D. Mustafaev 
(secretarul C.C. al P. C. din A- 
zerbaidjan), V. N. Novikov (vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R., președinte al 
Comitetului de Stat al Planifică
rii din R.S.F.S.R.), G. G. Oreș- 
kin (directorul Uzinei metalurgice 
„Dzerjinski" din Dneprodzerjinsk, 
V. K. Klimenko (secretarul Comi
tetului regional Lugansk al P. C. 
din Ucraina), M. A. Dresveankin 
(șeful unei brigăzi de forjori de 
la Uzina constructoare de mașini 
grele din Ural), V. T. Zabaluev 
(președintele Consiliului economiei 
naționale Novosibirsk), S. A. 
Movsesian (președintele Consiliu
lui economiei naționale din Arme
nia), A. A. Kolcik (șef de brigadă 
la mina „Latughin" din regiunea 
Stalina), G. I. Gaile (președintele 
Consiliului economiei naționale din 
Letonia), M. S. Sidelnikov (ingi
ner șef la Uzina de tractoare din 
Stalingrad).

Plenara C.C. al P.C.U.S. își 
continuă lucrările.

ROMA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite: Declarația guvernului 
sovietic în care se propune crea
rea unei zone denuclearizate în re
giunea Balcanilor și a Marii Adria
tice este publicată la loc de frun
te de către ziarele italiene. Ziarul 
„Unita" publică citate ample d.n 
acest document, subliniind carac
terul lui constructiv și pașnic și 
subliniind că prevede garantarea 
securității țărilor din Europa de 
sud-est.

Este vorba despre ,<o propunere 
sovietică de pace în Balcani" 
scrie ziarul „Avânți", organ al 
partidului socialist, subl.niind im
portanța propunerii guvernului so
vietic cu privire la participarea

ATENA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Declarația gu
vernului sovietic în problema asi
gurării păcii și securității în re
giunea Balcanilor și Mării Adria- 
tice a găsit un ecou profund și a 
fost aprobată de cercurile democra
tice d.n Grecia.

„In declarația sa, scrie ziarul 
„Avghi", guvernul sovietic propune 
guvernelor Greciei, Italiei și Tur
ciei să plece urechea la glasul 
chibzuit al vecinilor lor șt al po
poarelor lor și să revizuiască po
ziția negativă pe care au adoptat-o 
în ce privește planul de creare a 
unei zone denuclearizate".

Ziarul „Anexartitos Typos*, ară- 
tînd că „inițiativa sovietică a că
pătat un larg ecou in toate capi
talele Occidentului", subliniază că 
această problemă trebuie să facă 
obiectul discuțiilor la conferințele 
internaționale.

O recunoaștere a superiorității 
U.R.S.S. față de S.U.A.

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul Congre. 
sului Legiunii americane din sta
tul New Hampshire, generalul- 
locotenent Shriever, șeful Direc
ției pentru cercetări și perfecțio
nări a Ministerului Aviației al 
S.U.A., a spus:

„In octombrie 1957, cind a fost 
lansat pe orbită primul satelit 
sovietic, poporul american a fost 
profund impresionat.

Chiar și înainte de această do
vadă elocventă a forței rodnice 
a intelectualității sovietice, la noi 
unii erau alarmați din cauza anu
mitor tendințe în domeniul în. 
vățămîntului nostru. In martie 
1957 am arătat că în cei șase 
ani precedenți numărul celor care 
au primit diplome de ingineri în 
U.R.S.S. s-a dublat. In această 
perioadă numărul diplomelor de 
ingineri acordate în Statele Uni
te s-a redus aproape la jumătate.

Acum, după aproximativ 19 
luni de la apariția primului sa
telit, această tendință se accen. 
tuează și mai mult. Uniunea So
vietică pregătește ca și pînă a- 
cum cîte trei ingineri pentru fie
care inginer de-al nostru și acest 
raport va creștșe în scurt timp 
la 4/1. Uniunea Sovietică pregă. 
tește doi lucrători științifici pen
tru fiecare lucrător științific pre
gătit în țara noastră, cinci meta- 
lurgiști pentru un metalurgist 
de-al nostru etc. In toate dome, 
niile științei și tehnicii moderne 
Uniunea Sovietică a obținut suc
cese importante nu numai prin 
sateliții săi artificiali, prin mica 
șa lună și prin rachetele sale 
balistice. Ea creează cea mai 
mare centrală electrică din lume 
care va folosi energia solară. Ea 
înfăptuiește cel mai vast program 
din lume de studiere a oceane
lor — acest domeniu uriaș .de pe 
propria noastră planetă în cea 
mai mare parte nestudiat, ale că
rui probleme sînt aproape tot 
atît de mari c? și cele legate 
de spațiul cosmic”.

Această fotografie reprezintă cheiul portului 
Neapole, unul dintre cele mai importante ale Medi- 
teranei. Cheiurile sînt complet goale. Timp de două 
săptămînl nici un va por n-a intrat în port. Toată 
activitatea a fost întreruptă. Aceeași imagine o

prezintă dealtfel toate porturile italiene. Muncitorii 
portuari și marinarii de pe vasele comerciale sînt in 
grevă. Oamenii muncii din Italia luptă cu hotărire 
pentru smulgerea de drepturi de la patroni.

Eșecuri 
în serie...

La clubul Uniunii Tineretului 
Liber German au fost expuse 
darurile pregătite de tinerii 
muncitori din R. D. Germană 
pentru Festivalul de la Viena. 
Imaginea noastră vă redă un 
aspect al unei vitrine cu ase

menea daruri.

Foto: ZENTRALBILD-BERLIN

O hotărîre a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. 
privind institutele de 

învățâmint superior și 
mediu de specialitate

MOSCOVA. 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. a adoptat o ho- 
tărîre potrivit căreia institutele 
de învățămînt superior și mediu 
de specialitate sînt trecute din 
subordonarea unională sub con
ducerea Consiliilor de Miniștri ale 
republicilor unionale.

In hotărîre se subliniază că a- 
ceastă măsură are drept țel dez
voltarea continuă și perfecționarea 
sistemului de învățămînt superior 
și mediu de specialitate în țară, 
întărirea legăturilor dintre institu
tele de învățămînt și producție și 
îmbunătățirea pregătirii practice 
a studenților, precum și lărgirea 
drepturilor republicilor unionale.

In hotărîre se arată necesitatea 
ridicării continue a calității pregă
tirii specialiștilor, deoarece pro
ducția contemporană, se sublinia
ză în hotărîre, se bazează pe cele 
mai noi realizări ale științei și 
tehnicii, cere de la absolvenții 
institutelor de învățămînt superior 
și mediu de specialitate un înalt 
nivel de pregătire teoretică și o 
bună cunoaștere a practicii.

In conformitate cu cifrele de 
control ale planului septenal pe 
anii 1959—1965, în U.R.S.S. ur
mează să absolve institutele de 
învățămînt superior 2.300.000 spe
cialiști față de 1.700.000 oameni 
pregătiți în perioada 1952—1958. 
In anii 1959—1965 vor fi admiși 
în institutele de învățămînt mediu 
de specialitate 4.000.000 oameni.

In prezent, în economia naționa
lă a țării sovietice lucrează apro
ximativ 7.500.000 specialiști cu 
studii superioare și medii de spe
cialitate.

LIBERTATE
LUI MANOLIS GLEZOS!

ATENA 26 (Agerprea). — în 
declarația publicată la 25 iunie in 
ziarul „Avghi", Comitetul sindical 
pentru apărarea lui Manolis Gle- 
zos și a tradițiilor democratice, 
protestează împotriva planurilor 
autorităților grecești de a organiza 
judecarea lui Manolis Glezos de 
către un tribunal militar. „Neți- 
nînd seama de indignarea întregii 
Grecii, de protestele opiniei pu
blice mondiale, se spune în de
clarație, guvernul vrea să-l trimi
tă pe luptătorul din rezistență, 
Manolis Glezos — mândria națiunii 
•— în fafa unui tribunal militar".

Comitetul declară apoi că a ho- 
tărît să adreseze partidelor poli
tice, sindicatelor, oamenilor de 
știință, cultură, reprezentanților 
bisericii, întregului popor, chema
rea de a „duce o luptă hotărîtă 
pentru restabilirea democrației în 
Grecia care a avut mult de sufe
rit, pentru apărarea drepturi
lor sindicale și democratice, pen 
tru restabilirea unei situații nor
male, pentru anularea legilor și 
decretelor speciale", pentru pre- 
întîmpinarea judecării lui Manolis 
Glezos de către un tribunal mili
tar.

★
BERLIN 26 (Agerpres). — Zia

rul „Neues Deutschland" publică un 
articol intitulat „Manolis Glezos 
— steaua speranței", semnat de 
Albert Norden, membru al Birou
lui Politic al C.C. al PJS.U.G. Ar
ticolul este prefața la o recentă 
broșură despre Manolis Glezos, 
eroul național al Greciei.

Cînd in 1941 armata hitleristă

ocupase Grecia, scrie A. Norden, 
pe firmamentul acestei țări a răsă
rit o stea a speranței : Manolis 
Glezos. El a smuls steagul fascist 
de pe Acropole și a însuflețit pe 
greci la noi fapte de eroism în 
lupta împotriva fascismului. Glezos 
întruchipează dragostea de liberia- 4^ 
te a grecilor.

Articolul dă glas protestului plin 
de mânie împotriva represaliilor la 
adresa eroului național al Greciei, 
pentru care patria este mai scum-, 
pă decît propria-i viață.

Gîndurile noastre, scrie A. Nor
den, se îndreaptă spre Manolis 
Glezos care a lovit propriul nostru 
dușman — nazismul, și care din 
acest motiv este deosebit de drag 
democraților germani. Protestele 
noastre vor salva viața lui Mano
lis Glezos. Steaua care a răsărit pe 
cerul Greciei nu trebuie să apună.

★

PRAGA 26. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Opinia publi
că cehoslovacă își exprimă indig
narea față de măsurile samavol
nice cărora le-au căzut victime e- 
roul național al poporului grec, 
Manolis Glezos, și alți patrioți 
greci, luptători pentru pace și pro
gres.

Moțiuni de protest împotriva 
persecutării patrioților greci au 
fost adoptate cu prilejul unor adu
nări ținute zilele acestea de mun
citorii marii întreprinderi ceho
slovacei „Tesla" și de oamenii ----
cii din întreprinderile și instituțiile 
din regiunile Brno, Ostrawa și 
Bratislava.

JAPONIA : Ziua de lupta împotriva revizuirii 
„tratatului de securitate" 

japono-american
TOKIO 26 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 25 iunie a avut loc 
în Japonia Ziua națională de 
luptă împotriva revizuirii așa-nu- 
mitului „tratat de securitate" japo
no-american.

La chemarea Consiliului generalUrmele trecutului nazistnu pot fi șterse• ••
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BERLIN. — Departamentul pre- 
sei de pe ltngă Președinția Con. 
siliului d« Miniștri al R. D. Ger. 
mane, a dat publicității un comu
nicat cu privire la ședința Consi- 
jiului de Miniștri în cadrul căreia 
Otto Grotewohl, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat 
raportul cu privire la rezultatele 
vizitei de prietenie a delegației de 
partid și guvernamentale a R. D. 
Germane în Uniunea Sovietică. 
Consiliul de Miniștri a luat cu
noștință și a aprobat raportul lui 
Otto Grotewohl, precum și comu
nicatul semnat la Moscova.

PRAGA. — La 25 iunie au sosit 
la Praga membrii delegației ro- 
mîne care vor participa la Festi
valul Teatrului Național Ceho
slovac, ce va avea loc începînd de 
la 4 iulie la Karlovy Vary. Dele
gația este alcătuită din Radu Be
ngasi, artist emerit, laureat al 
Premiului de Stat, și Beate Fre- 
danov. artistă emerită.

VARȘOVIA. — La Varșovia se 
desfășoară de cîteva zile Confe
rința grupului de lucru al Comi
siei permanente pentru colaborarea 
economică și tehnico-științifică în 
domeniul agriculturii și silvicultu
rii de pe lîngă Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc. La lucră
rile conferinței participă oameni de 
știință și lucrători din domeniul 
protecției pădurilor din R. P. Bul
garia, R. P. Ungară, R. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă și Uniunea 
Sovietică.

WASHINGTON. — Camera re
prezentanților a aprobat cu majo
ritate de voturi cererea președin- 
telui Eisenhower, privitoare la ri
dicarea plafonului datoriei publice 
n S.U.A. la 295.000.000.000 dolari 
pentru anul fiscal, care începe la 
30 iunie, ceea ce înseamnă o creș
tere de 7.000.000.000 dolari față de 
actualul plafon. Pentru cererea

e-

președintelui Eisenhower eu fost 
255. iar contra 117 voturi.

MOSCOVA. — La 26 iunie N. S. 
Hrușciov președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. l-a primit, 
la cererea acestuia pe A. Masud- 
Ansari ambasadorul Iranului in 
Uniunea Sovietică cu care a avut 
o convorbire.

GENEVA. — La 25 iunie și-a 
încheiat lucrările la Geneva, cea 
de-a 43-a sesiune a conferinței ge. 
nenale a Organizației Internațio. 
na le a Muncii (O.I.M.).

OTTAIO. — După cum relatea
ză agențiile de presă, la 26 iunie 
George Pearkes ministrul de 
Război al Canadei, a recunoscut 
că in Canada se efectuează expe 
riențe cu arma bacteriologică. 
Aceste experiențe au loc la Sub. 
field, in provincia Alberta.

ROMA. — Agenția France Press? 
relatează că la 26 iunie un milion 
de muncitori metalurgiști italieni 
au declaiat o grevă de protest de 
48 ore, grevă care s-a extins asu
pra întregului teritoriu italian.

MOSCOVA. — La 26 iunie, Ave- 
rel Harriman, fruntaș politic de 
vază din America și fost ambasa
dor al S.U.A. in U.R.S.S., a pă
răsit Moscova, plecînd la Paris.

ASUNCION. — După cum rela
tează agenția Associated Press, la 
24 iunie, in urma descoperirii 
unui complot îndreptat împotriva 
guvernului dictatorului Stroessner, 
au fost arestați mai mulți lideri
ai Partidului liberal de opoziție
din Paraguay. Printre liderii ares
tați se află dr. Alejandro Arce,
președintele Partidului liberal, 
Justo Benitez, Livieres Bank și 
I. Gauto.

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă la 25 iunie 
avioane ale forțelor maritime mi
litare americane au violat de două 
ori spațiul aerian al Republicii 
Populate Chineze deasupra insule

(provincia Guan- 

cuvînit al Ministe- 
Extenne al R. P.

lor Sișațlundao 
dun).

Purtătorul de 
rului Afacerilor _____  _
Chineze a dat un nou avertisment 
serios în legătură cu aceste pro
vocări militare.

RANGOON. — Pictorul Birma- 
nez U Ohn Lwln, care a vizitat 
țara noastră in cursul anului tre
cut, a vorbit recent la Rangoon 
despre viața și opera pictorilor 
romini N. Grigorescu și Theodor 
Aman.

MOSCOVA. - între 16 și 25 iu
nie la Moscova și-a ținut ședințele 
conferința experților Comisiei pen
tru problemele electrificării și fo
losirii celor mai perfecționate ti
puri de tracțiune din cadrul Orga
nizației de colaoorare în domeniul 
căilor ferate. La lucrările confe
rinței au luat parte reprezentanți 
ai căilor ferate din R. P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R. P. Chineză, 
R. P. D. Coreeană. R. D. Germa
nă, R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară. U.R.S.S. și ai Co
mitetului pentru transportul fero
viar din Organizația de colaborare 
în domeniul căilor ferate.

PHENIAN. — La Phenian a avut 
loc un mare miting al oamenilor 
muncii, din capitala R. P. D. Co
reene, in cadrul căruia Toi En 
Ghen, președintele Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene, a vorbit despre 
vizita făcută in U.R.S.S., in țările 
de democrație populară din Euro
pa și R. P. Mongolă.

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. l-a nu
mit pe Evgheni Zabrodin ambasa
dor B1 U.R.S.S. în Nepal.

Panteleimon Ponomarenko a fost 
eliberat din funcția de ambasador 
al U.R.S.S. în Nepal, în legătură 
cu trecerea sa într-o altă muncă.

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
— La 26 iunie aviația americană 
a anunțat eșecul lansării unei ra
chete cu două etaje purtătoare a 
unui satelit artificial de tip „Dis
coverer". Satelitul, lansat în sea
ra de 25 iunie, nu a putut fi pla
sat pe orbită. Comandamentul a- 
viației a declarat că nu a putut 
încă stabili cauzele acestui eșec. 
Pînă în prezent din cei patru sa
teliți artificiali de tip „Discoverer" 
lansați de Statele Unite, numai al 
doilea a putut fi plasat pe orbită.

Agențiile americane de presă 
anunță de asemenea că un proto
tip al rachetei balistice interconti
nentale „Atlas" s-a aprins în 
cursul unei experiențe și a făcut 
explozie. Accidentul s-a produs la 
centrul de experimentare al socie
tății „Convair-Astronautics" la Sy- 
comore Canyon, în apropiere de 
orașul San Diego, California.

Herr Adenauer și-a adus aminte 
de nazism. Prima oară după mulți 
ani. Ciudata sa amnezie l-a pără
sit pentru cîteva minute. Atunci, 
cu un curaj neobișnuit, a rostit 
cuvîntul nazism. Firește, nu pentru 
a pomeni despre pensioara frumu
șică ce o primea pe vremea lui 
Hitler ca un om cumsecade ce 
era. Nu despre asta... Și-a amintit 
de nazism pe cind stătea de vorbă 
cu un corespondent al agenției 
„United Press International" și 
pentru că venise vorba de acuza
țiile din ce în ce mai numeroase 
privind renașterea fascismului în 
Germania occidentală, bătrînul 
cancelar a declarat : „în Germa
nia occidentală, democrația are o 
bază sănătoasă. Nazismul nu a 
existat decît 12 ani și acum s-au 
șters ultimele sale urme".

Pentru un oarecare bătrin trecut 
de 80 de ani, pierderea memoriei 
e scuzabilă. Adenauer e însă can
celar și în plus nici nu vrea să 
$e deslipească de jilțul în care se 
află, deși nimeni nu-l roagă să 
rămînă. Se pare că Adenauer în
cearcă să alunge umbrele trecutu
lui, înfățișind un cer înnourat

drept senin. Cam greu chiar ți 
pentru un prestidigitator politic 
ca el. Umbrele il înconjoară ți nu 
sînt doar niște stafii ce dau tîr- 
coale unui castel părăsit, ci per
soane de cea mai înaltă răspun
dere la Bonn.

Kurt Georg Kiesinger este unul 
din cei mai apropiați colaboratori 
ai cancelarului de la Bonn. Ofi
cial deține funcția de președinte 
al Consiliului de miniștri din 
Baden-Wurtemberg. Cine este în 
fond acest colaborator al lui Ade
nauer ? Un singur amănunt biogra
fic este suficient. In timpul răz
boiului nazist a fost omul de le
gătură dintre Goebbels și Ribentrop 
adică s-a aflat in sferele cele mai 
înalte ale Reichului hitlerist. De 
curînd a fost descoperit un docu
ment secret datat 27 noiembrie 
1942. Din acest document reiese 
că Kiesinger a fost responsabil 
pentru spionajul economic hitlerist 
în Anglia și Suedia și dădea cu 
autoritate sfaturi, își permitea ob
servații critice și îndruma organi
zarea activității de spionaj. Ar pu
tea spune cineva că Herr Kiesin
ger nu constituie o „bază sănătoa-

JJ

—•—
Nn vrem un nou 

Little Rock“
NEW YORK 26 (Agerpres). 

— Agențiile de presă anunță 
că în cartierul Glendale din 
orașul New York, a avut loc o 
manifestație rasistă împotriva 
admiterii unui număr de circa 
400 de copii negri în școlile 
din Glendale. Copiii negri au 
organizat o contramanifestație 
în fața primăriei cartierului 
Glendale, purtînd pancarte pe 
care era scris „Nu vrem un 
nou Little Rock”,

să" pentru 
ni? Și nu

Recent a 
meni despre 41 de diplomați vest- 
germani. Dovezi zdrobitoare. Așii 
crimei, jafului și Spionajului hitle
rist au devenit la Bonn diplomați, 
trimișii lui Adenauer peste hotare. 
Hasso von Etzdorf conduce secția 
pentru Occident a ministerului de 
externe de la Bonn. A fost mem
bru ul partidului nazist și ober- 
slurmbanfuhrer S.A. Din 1938 și 
pini în 1944 a reprezentat minis
terul nazist al afacerilor externe 
la comandamentul suprem hitle
rist. in biografia lui se află par
ticiparea activă la executarea unor 
ostateci francezi și la jefuirea va
lorilor artistice din Franța. In 
mod firesc, acum i s-a încredințat 
raionul occidental la tejgheaua 
diplomatică de la Bonn. Doar are 
experiență.

Dr. Werne von Berger conduce 
secția comercială din ministerul de 
externe de la Bonn. In 1933 a in
trat în partidul hitlerist. In cali
tate de șef al secției occidentale 
din ministerul de externe hitlerist 
a participat la deportarea a zeci 
de mii de oameni nevinovați. In 
1952 o comisie parlamentară vest- 
germană in fața faptelor de ne
contestat a apreciat ci nu este 
demn de a deține posturi diploma
tice. In 1954 a fost însă reinte
grat în aparatul diplomatic. Apa
rențele de ,denazificare" păreau 
de-acum salvate.

Putem continua înșiruirea : am
basadorii vesl-germani la Paris, 
Washington, Cairo, Addis-Abeba, 
Roma, Stockholm, Delhi și Berna 
sînt posesori ai carnetului de 
membru al partidului hitlerist.

Herr cancelar vrea să șteargă 
urmele. Imposibil. Sînt prea vizi
bile iar omenirea nu suferă de 
amnezie. Cit despre „sănătatea 
democrației vest-germane, e nevoie 
de un medic care s-o trateze de 
urgență, începînd tratamentul prin- 
tr-o extirpare a cangrenei naziste.

democrația vest-germa- 
numai el...
fost publicat un docu-

E. O.
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al sindicatelor, Partidului socialist 
și Partidului comunist, la 25 iunie 
oamenii muncii din Japonia au 
luat parte în unanimitate la lupta 
împotriva revizuirii „tratatului de 
securitate" japono-american. in 
parlament au avut loc dezbateri 
pe marginea discursului premieru
lui Kiși care a militat pentru întă
rirea alianței militare japono-ame- 
ricane. Pe străzile orașelor și sa
telor au manifestat sute de mii de 
muncitori și funcționari demon- 
slrîndu-și hotărirea de a apăra 
cea, libertatea și independența 
triei lor. in semn de protest 
potriva planurilor militare ale 
vernului, minerii japonezi au
clarat la 25 iunie o grevă de 21 
ore. Au încetat lucrul pe timp de 
o oră metalurgiștii, muncitorii ti-, ' ' 
pografi, muncitorii și funcționarii \ 
de la întreprinderile chimice, do
cherii și feroviarii. Muncitorilor și 
funcționarilor li s-au alăturat 
250.000 de studenți din 70 de in
stituții de învățămînt superior.

Un grandios miting a avut loc 
la Tokio. Luînd cuvîntul la mi
ting Koyama, șeful secției politice 
a Consiliului general al sindicate
lor, a declarat că lupta împotriva 
„tratatului de securitate" și pentru 
lichidarea lui a depășit cadrul dis
cuțiilor.

Potrivit datelor preliminare, la 
mitingurile, demonstrațiile și gre
vele organizate la 25 iunie în semn 
de protest împotriva revizuirii 
„tratatului de securitate" au luat 
parte patru milioane de oameni.

ATENA 26 (Agerpres). — Co- 
mentînd vizita secretarului gene
ral al N.A.T.O., Spaak, în Grecia, 
ziarul „Athinaiki" scrie că, deși 
această vizită este învăluită in 
secret, este clar că principala pro
blemă a tratativelor dintre Spaak 
și guvernul grec va fi problema 
amplasării bazelor pentru rachete 
ale N.A.T.O. pe teritoriul Greciei.

Presa greacă apreciază Vizita 
lui Spaak ca fiind o verigă a pre
siunilor ce se fac în prezent de 
către puterile occidentale asupra 
Greciei, în scopul creării de baze 
pentru rachete pe teritoriul Gre
ciei;

Presa greacă relatează că, date 
fiind protestele largi ale opiniei 
publice din Grecia împotriva pla
nurilor de amplasare a bazelor 
pentru rachete în Grecia, Spaak 
intenționează să acorde o deose
bită atenție studierii stării de spi
rit a populației țării..


