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Tinerii piteșteni au dăruit Reșiței
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Un milion kg. fier vechi

Centrele și președinții

„Centrul" gospodăriei e așezat 
pe un deal. Chiar de lingă clădiri 
se desfășoară o luncă uriașă, pe 
care se întind, pînă la marginea 
orizontului dinspre miază-noapte, 
lanurile de floarea-soarelui, po- 
rumburile și grădina de zarzavat.

E o sîmbătă după amiază. 
Curtea gospodăriei a fost măturată 
cu grijă. S-a făcut și o pavoazare 
modestă : cîteva steaguri și ghir
lande de hîrtie colorată, agățate 
printre copacii seculari. Muncitorii 
gospodăriei au venit toți la festivi
tate. Unii sînt imbrăcați de sărbă
toare. alții, au venit direct de la 
grădina de zarzavat, de pe tractoa
re, în salopete, alții, în halate, de 
la grajduri. S-au așezat toți pe 
Iarbă. Momentul e solemn, o so- 

-*~'&Annitate simplă, dar cu o emoție 
firească.

Astăzi tinerii muncitori primesc 
o răspundere uriașă. Li se îndepli
nește o dorință mai veche : gos
podăria se va numi de acum 
„Gospodăria agricolă de stat a ti
neretului, Rotești, regiunea Pi
tești". Firma cea nouă a fost așe
zată pe frontispiciu. Organizația 
de partid, primul secretar al co
mitetului regional U.T.M., repre
zentantul Trustului Regional Gos
tat le urează succes. Tinerii iau 
cuvîntul. Directorul, Un tînăr înalt 
și energic, vorbește în numele 
conducerii.

— în gospodăria noastră, 95 la 
sută din muncitori, tehnicieni și 
funcționari sint tineri. Credem că 
merităm această cinste.

Tinărul director argumentează 
prin faptele oamenilor. prin re
zultatele lor. Brigada de tineret 
de la grădină, condusă de briga
diera utemistă Ceaușescu Elena, a 
dat anul trecut peste plan 10 tone 
roșii, 7 tone 
morcovi și 
beneficiu de 
rul mecanic
nul pe hantri cu 110 la sută, 
brigarzu - zootehnică și-a depă- 

~"șd planul de lapte-marfă cu

tineri iau cuvîntul. 
scurte.

litri, sectorul porcine a dat 
kg. carne peste plan. Pe 

trimestrul întîi din anul acesta 
s-au obținut economii frumoase : 
30.000 lei la culturile de cîmp, la 
grădină 73.000 lei, sporul de 
creștere la îngrășarea porcilor a 
fost depășit cu 3.385 kg. Și multe 
alte succese.

Mulți dintre
Vorbesc puțin, cu fraze 
simple. Sînt cam emoționați. Pîrșe 
Constantin, un tînăr înalt, frumos, 
de 25 de ani, șeful uneia din bri
găzile complexe de tineret, n-a 
spus decît citeva fraze : „Tovarăși, 
brigada noastră va munci și mai 
bine de acum înainte. Ne dăm 
seama ce răspundere avem și vom 
face din gospodăria noastră, a ti
neretului, care ne e acum și mai 
dragă, o gospodărie fruntașă". Pîr
șe e comunist. Utemiștii din bri
gada lui Untaru Ion, Vișan llie 
și ceilalți sînt alături. Da, toți bă
ieții lui își iubesc gospodăria și au 
făcut pentru ea adevărate fapte de 
vitejie. In zilele de vîrf ale cam
paniei nu aveau somn nici noap
tea, conta pentru ei fiecare oră, 
fiecare minut. Lucrau și duminica, 
pentru că trebuia cîștigat timp. 
Cele 500 de hectare pe care le

au ei în răspundere sînt ca o gră
dină, lucrate cu grijă, științific. 
Recoltele sînt mari. La griu vor 
obține 200 de kg. peste plan. Bă
ieții au făcut un calcul precis. Au 
numărat firele de griu fi boabele 
de pe un metru pătrat din lan. 
Fiecare bob îi interesează. Mașini
le sînt gata pentru recoltat, 
zate „la linie".

Mulgătorii și îngrijitorii 
porci sînt și ei, în riadul din 
Frații Bobin lucrează toți la

de 
față, 
sec

torul porcin : Constantin, Ion și 
Maria. Toată familia lor a îndră
git meseria asta. Cel mai mic, Con
stantin, are 24 de ani. E destul de 
tînăr, dar în meserie are o vechi
me de aproape zece ani. De fapt, 
tot colectivul lor e tînăr. Și fra
ții Mareș sînt tineri. împreună au 
crescut și au învățat meseria. N-ar 
pleca de aici, din gospodărie, nici 
în ruptul capului. Ei îngrijesc de 
purcei, părinții de scroafe. Nu 
le-a murit nici un purcel în ulti
mul an și au zilnic un spor de 
greutate de peste 250 de grame. 
Au scăzut și prețul de cost pe kilo-
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castraveți, 13 tone 
altele, aducind un 
245.000 lei. Secto- 

fi-a îndeplinit pla-

La sărbătoarea 
sfîrșitului de an 

școlar
Școlile respiră astăzi o at

mosferă de deosebită sărbătoa
re. Șorțuri scrobite, fețe însu
flețite și flori, mulțime de flori 
pentru profesori, părinți și mai 
ales pentru sărbătoriții zilei — 
elevii din toate clasele și din 
toate școlile care incheie anul 
școlar.

In sala de festiyitiți^a școlii 
medii 
s-au 
mai 
ai celor __ ___
Adunarea festivă de încheiere a 
anului școlar a fost deschisă de 
cuvîntul tovarășului director, 
care a apreciat in cuvinte cal
de realizările, succesele și 
bucuriile anului care se încheie 
astăzi. Munca didactică de bună 
calitate, activitatea educativă 
desfășurată de organizația de 
pionieri, sprijinul atent al pă
rinților au îmbunătățit nivelul 
la învățătură și iată că acest 
sfîrșit de an școlar însumează 
o cifră frumoasă și semnifica
tivă: 94% din elevii claselor 
din ciclul I, au promovat cu 
succes anul școlar (față de 
84% din anul trecut). Fruntașii 
fiecărei clase au fost distinși și 
felicitați. Carmen llie, Lazăr 
Ștefania, Balică C., șl mulți 
alții au primit astăzi recunoaș
terea muncii depuse in anul 
care a trecut.

Aceeași însuflețire și bucurie 
a dominat adunarea de încheie
re a anului școlar de la școala 
elementară nr. 19. Amfiteatrul 
Institutului de petrol, gaze și 
geologie, a întrunit în aduna
rea festivă pe părinții, elevii și 
profesorii școlii.

Domnește la aceste adunări o 
emoție puternică. Părinții își 
văd copiii crescuți cu un an, 
școlarii, pînă acum novici în 
clasa l-a, declară cu mindrie 
apartenența lor la o clasă mai 
mare, profesorii — unii tineri, 
sărbătoresc împreună cu școla
rii clasei încheierea primului 
an de invățărnint, alții îl in
cheie pe ultimul — sînt emoțio
nați și mișcați.

Anul școlar s-a încheiat tn- 
t'-o atmosferă de sărbătoare și 
deosebită bucurie. Începe va
canța elevilor din toate școlile 
patriei. Taberele de vară, clu
burile școlărești de vacanță, 
excursii, lectura pasionantă și 
nouă pentru cel măi mulți din
tre școlari, vin să umple acest 
timp de odihnă meritată. Și 
oriclt de frumoasă va fi vacan
ța, școlarii — toți, mai mari cu 
un an — se vor întoarce cu 
dragoste în școala Pe care o 
părăsesc astăzi pentru două 
luni.

Să le adresăm cu toții, ală
turi de tradiționalele felicitări 
pentru încheierea cu succes a 
anului școlar, urarea atit de 
plină de semnificații pentru ei: 
vacanță plăcută!

M. CELAC

31 din București 
celor 
școlii 
I-IV.

nr.
adunat părinții 
mici elevi ai 

din clasele

Se Împart premill»

Ecoul chemării tinerilor reșițenl 
de a realiza „cît mai multe eco
nomii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste", a străbătut și 
pe meleagurile regiunii Pitești.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid și mobilizați de organele 
și organizațiile de bază U.T.AL, 
tineretul piteștean a hotărît ca în 
cinstea zilei de 23 August să co
lecteze și să trimită cuptoarelor 
de oțel din Reșița peste 2.000.000 
kg. fier vechi.

In scurt timp 
tărîre, aproape 
cuprinși în cele 
brigăzi utemiste 
tică, au pornit 
drapelelor roșii la lucru.

In întreprinderi, pe ogoare, prin 
curți, acolo unde rugineau impor
tante cantități de metal au poposit 
cu căruțele, tinerii. Metalul a fost 
colectat, transportat în apropierea 
căii ferate, iar cînd cantitățile 
s-au înmulțit, metalul a fost în
cărcat în vagoane. Punctul de în- 
tîlnire al întregii cantități de me
tal colectat a fost gara Piatra 
Olt. Garniturile trenurilor de 
marfă sosite dinspre raioanele: 
Curtea de Argeș. Drăgășani, Cos- 
Iești, Rîmnicu Vîlcea, Cîmpulung- 
Muscel, Slatina ori din orașele 
Pitești, Govora, Călimănești și al
tele, au purtat cu ele spre Piatra

de la această ho- 
30.000 de t.neri, 
peste 1.050 de 
de muncă patrio- 

sub faldurile

---------•----------

Un fapt divers
Ut emis tul Gheorghe Carman 

de la Atelierele de zonă C.FJl. 
Oradea făcea revizia vagoane
lor de pe șantier. Aplecindu-se 
a zărit un ceas de mină lingă 
șina de cale ferată. L-a ridicat 
și fără să stea mult pe gînduri 
s-a dus la președintele comite
tului de întreprindere cerîn- 
du-i să-l ajute să-l identifice 
fără întîrziere pe păgubaș.

în scurt timp, cu sprijinul 
colectivului de muncitori s-a 
constatat al cui este ceasul. Era 
al ucenicului Gheorghe Bistran 
care-l pierduse în timp ce lucra 
la un vagon.

Bucuros că și-a găsit ceasul 
Gheorghe Bistran i-a mulțumit 
călduros lăcătușului Gh. Car
man.

La prima vedere această în- 
timplare pare a nu avea prea 
mare importanță. Fapta ute- 
mistului Gheorghe Carman, 
cinstea și demnitatea de care 
a dat dovadă, sînt însă trăsă
turi caracteristice tinerilor, u- 
temiștilor, rod al muncii poli- 
tico-educafive pe care o desfă
șoară, sub conducerea partidu
lui, organizația U.T.M.

GHEORGHE RUSU
sudor

uimim
Cine vrea ia cunoască Hune

doara de altădată, n-are decît aă 
treacă podul peste Cerna și pe 
urmă a-o ia la dreapta pe ulițele 
înguste și întortochiate din 
preajma Castelului Huniazilor. în 
partea aceea a-a ridicat în veac 
Hunedoara maistorilor tăbăcari 
și pielari, a iscusiților cojocari 
care-i îmblînzeau cu frumusețea 
cojoacelor chiar și pe fioroșii ie
niceri turci, și-a micilor patroni 
care „botezau" odată pe an cal
fele în apa Cernei în larma ve
selă a privitorilor.

Vechea așezare medievală de 
maistori și calfe, a devenit trep
tat un „centru industrial". S-au 
ridicat cîteva furnale și a înce
put a se clădi o uzină. încet- 
încet, orașul s-a mărit, au venit 
să se așeze în el oameni de 
aiurea să lucreze în oțeiărie, la 
furnale, la laminoare.

Uzina a schimbat complet viața 
vechii așezari. înmulțindu-se lo
cuitorii, traiul a devenit mai 
greu, mîna de lucru mai ieftină.

în preajma celui de al doilea 
război mondial Hunedoara abia 
de numără 5-6000 de locuitori. 
Dintre aceștia vreo două mii lu
crau (cînd lucrau !) în uzină la 
singurul furnal eare funcționa, 
ori la oțelaria rudimentara... 
Deși întreprindere de stat, ve
chea uzina funcționa aidoma 
unei uzine particulare. Muncito
rii erau la discreția administra
ției și mai ales la discreția celor 
care aranjau fel de fel de „fur
nituri" pentru stat. La o vreme 
și fonta a devenit o „furnitura" 
de stat. S-a descoperit că e mai 
avantajoasă cea din straiuătate. 
Și așa s-a făcut că fonta de la 
Hunedoara stătea stocată, iar fur
nalele oprite, pentru ca statul sa 
poată importa fouta Ia preț de 
cost... dublu și pentru ca mun-

Draqoș
citorii să nu mai găsească de 
lucru...

...Cine vrea să cunoască Hu
nedoara de altădată, să-l caute 
pe veteranul furnalist Francisc 
Schwitkoffer... în mintea și-n 
inima lui se oglindesc amîndouă 
orașele și cel vechi și cel nou. 
Călătoriile în trecutul asupririi

Vlcol

Olt, unul sau mai multe vagoane 
de fier vechi colectate de tineri. 
Cînd s-a format întreaga garnitură 
a trenului cu fier vechi, s-a cal
culat și greutatea transportului: 
1.000.000 kg.

Jumătate din angajament a fost 
îndeplinit. Trenul a placat spre 
Reșița. Iar tinerii au pornit din 
nou la colectarea altor cantități 
de metal care să contribuie la în
deplinirea întregului lor angaja
ment, — adevărat dar simbolic 
închinat celei de a XV-a aniver
sări a eliberării scumpei noastre 
patrii de sub jugul fascist. Acești tineri mineri — de la întreprinderea 

repaus.

M. DOBR1CESCU

„Petre Gheorghe* B aia Mare
O țigară, o glumă și apoi din nou în șut

Foto: N. STELORIAN '

sînt într-un mic

V

Ion Brad

Brigăzi, în șiruri,,. iunie 1959 tovarășul

Brigăzi, în șiruri, cum pornesc cocorii, 
Ne însoțim cascada
De cîntece năvală
Cu soarele ce arcuiește zorii
Pe {ară, ca o poartă triumfală.

Brigăzi, în șiruri, cum pornesc cocorii, 
Să ne luăm avîntul
Cu aripi largi în zare.
Grădina țării — așteaptă muncitorii 
S-o facă toată asemeni unul potir de floare.

Brigăzi, în șiruri, cum pornesc cocorii, 
Noi ascultăm îndemnul
Partidului anume:
„Hal, tineret, înscrie noi victorii
In cartea uriașă — noua lume!"

Brigăzi, în șiruri, cum pornesc cocorii 
Cina a mal rîs văzduhul
Cu-atîta limpezime ?
Degeaba undeva se-ncruntă norii — 
Slăvltul soare veșnic veghează n înălțime!

Peste 4.600 studenți 
bucureșteni în gospodăriile

agricole de stat

Vinerj 26
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
crctar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a 
primit în audiență pe noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Chineze la 
București, Siu-Gien-Guo.

La primire au fost de față tova
rășul Nicolae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, precum și to
varășul Andrei Păcuraru, șeful Di
recției treburilor a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

IN S. U. A.

Un argument cosmic 
pentru... cursa 

înarmărilor

Răspunzînd cu entuziasm che
mării . organizațiilor U.T.M. de a 
participa și pe timpul verii la 
munca patriotică, peste 4600 de 
studenți bucureșteni și-au mani
festat dorința de a merge în gos
podăriile agricole de stat pentru 
a ajuta la lucrările din campania 
de vară.

acestea, după terminarea 
de examene, au plecat

re în parc, ți-a eonstruît nn 
grup școlar siderurgic, o școală 
medie, și își construiește un club 
muncitoresc...

Am enumerat dinadins tot ceea 
ce e nou în Hunedoara. Am vrut, 
ca prin enumerare, să dau o 
imagine a noului oraș țîșnit la 
lărgime de pe ulițele vechi și

nanta, scăpărătoare. Aici oame
nii i-au dezbrăcat fără să-și dea 
dea seama, de ei, cei vechi, în
carcerați în misticism și igno
ranță și au pășit în noua viață 
cu mentalitatea și obiceiurile o- 
mului modern.

La uzina cocso-chimică, de 
pildă sînt circa 300 de munci
tori foști țărani săraci, fără pa-

(Continuare în pag. lll-a)

Zilele 
sesiunii 
spre locurile de muncă primele 
grupuri de studenți ai institutelor 
din Capitală. Studenții de la In
stitutul de științe economice „V. 
1. Lenin" vor munci în gospodării
le agricole de stat Roșia, Braga- 
diru, la baza experimentală Fun- 
dulea. Combinatul alimentar „30 
Decembrie" etc. Studenții de la 
Universitatea „C. I. Parhon" vor 
lucra alături de muncitorii din 
G.A.S. Ivănești, Dudu, Bragadiru, 
Ștorobăneasa etc.; cei de la insti
tutul „Maxim Gorki" vor ajuta lu
crătorilor din gospodăriile de stat 
Andrășești, Budești și altele, iar 
cei de la I.M.F. au ' 
giunea Pitești.

Viitorii 
munci voluntar la 
mentală de la Săftica și la ferma 
didactică a Institutului „N. Băl- 
cescu" de la Băneasa.

Prin muncă sîrguincioasă, stu
denții vor contribui la îndeplinirea 
planului de producție al acestor 
unități și la obținerea de însem
nate economii, manifestîndu-și ast
fel recunoștința față de partid și 
guvern pentru condițiile minunate 
de învățătură și de trai ce le-au 
fost create.

plecat în re-

ingineri agronomi vot 
ferma experi-

în urmă cu multe zeci de 
ani, Cecil Rhodes și-a făcut 
faima — trista, e drept J — 
prin colonizarea sălbatica a 
unor vaste teritorii în favoarea 
coroanei britanice. Delirul pu
terii, pofta de jaf, l-au dus 
pînă acolo, incit într-o zi a 
amenințat stelele cu... coloni
zarea. Aceasta se petrecea în 
secolul al XIX-lea. A trebuit 
sa ajungem in secolul al XX-Iea 
pentru ca visul nebun al lui 
Rhodes sa fie reluat și să de
vină obiectul unor importante 
și grave studii „științifice" în 
Statele Unite. Un număr al 
analelor Academiei de științe 
din New York, intitulat „Omul 
in cosmos" reu
nește mai multe 
referate ale unor 
sociologi ameri
cani ținute la 
un simpozion al
Academiei de științe din New 
York. Marea întrebare la care 
încearcă să răspundă principa
lele trei referate — referatul 
principal fiind susținut de cu
noscutul sociolog american Ha
rold Lesswell — este următoa
rea : există oare pe celelalte 
planete blocuri politice, exista 
mari puteri ca Statele Unite, 
cultura este „avansata" sau 
„înapoiată" ? Nu cumva locui
torii altor planete au ambiții 
imperialiste și vor sa cotropeas
că pamintul pentru a-1 trans
forma într-o colonie

Mai trebuie oare menționat 
ca savanții ce-și pun asemenea 
probleme își trăiesc zilele în 
preajma Departamentului de 
Stat ? însuși modul de a con
cepe existența pe alte planete 
este infectat în ultimul grad de 
viziunea colonialistă a jafului, 
a acaparării, a războiului. Cres- 

capitalista, 
concep că 

existente 
trebuie să

a lor ?

SĂ NE CUNOAȘTEM PATRIA
burghezo-moșierești sînt întot
deauna triste. îți lasă un gust 
amar, te revoltă și te îndurerea
ză... Și totuși, cine vrea să cu
noască Hunedoara de altădată 
trebuie să călătorească în trecut. 
Iar cine vrea s-o cunoască pe cea 
de azi și de ntîine, să vină cu 
noi. Călătoriile în prezent și-n 
viitor te umplu de bucurie, de 
emoție. Sînt ca un zbor de șoim. 
Simți vîntul fluturîndu-ți tine
rește prin păr și soarele curgîn- 
du-ți prin inima...

a luat cu asalt 
zările...

în anii 
luat cu asalt zările. A ridicat pe 
o colină orașul muncitoresc, cu 
nenumărate blocuri, cu restau
rante, cu cinematografe, teatru, 
doua stadioane, a aruncat spre 
el o autostradă largă, a împins 
combinatul pînă la Peștiș, a înăl
țat spre cer furnale moderne, 
uzina cocso-chimică, noi oțelării, 
noi cuptoare Siemens-Martin, o 
termocentrală, un melanjor, a 
amenajat noi piețe, spații verzi, 
a transformat o limbă de pădu-

noștri. Hunedoara a

întortochiate, din umbra ziduri
lor negre și pitice amirosind a 
mucegai, de sub apăsătoarea so
brietate a bisericilor... Hunedoa
ra anului 1959 respiră lărgime 
ți azur, crește și se lărgește me
reu, iși freamătă din ce în ce 
mai puternic tinerețea cuceri
toare.

Blocuri noi se dezvelesc me
reu din schele și mortar, străzi 
noi răsar in toate direcțiile. Au
tobuse elegante leagă periferiile 
cu centrul, cu noul oraș, cu 
gara. Motociclete ai căror stă- 
pini Sînt oțelari și furnaliști se 
încrucișează cu mașini elegante, 
împrumutînd Hunedoarei trepi
dația marilor orașe. In anii noș
tri orașul acesta a polarizat în 
jurul său — într-un fel — în
treaga țară. Cei 60.000 de locui
tori de astăzi ai Hunedoarei sint 
reprezentanți ai tuturor regiuni
lor țării și ai tuturor păturilor 
sociale. Aici, în orașul acesta, în 
această cetate a focului, zeci de 
mii de oameni au reușit sa-și al
cătuiască o biografie, să devină 
individualități distincte, să-și gă
sească un sens al vieții și să se 
îmbăștineze. Aici fiecare viața 
• plină de dramatism, emojioe

cuți în jungla 
acești pseudosavanți 
toate viețuitoarele 
oriunde în Univers

(Agerpres).

leri au plecat la muncă patriotică in G.A.S. L. Caragiale’ șl „!. C. Frimu’ 150 studenți de la 
Facultatea de Istorie din București. In fotografie: un grup de studenți se pregătește de plecare

Be războiască neapărat și sa 
nutrească planuri de acaparare, 
întocmai marilor rechini din 
Statele Unite, a căror existen
ță, la drept vorbind, nu con
stituie altceva decît un șir lung 
de operații colonialiste de 
acaparare de teritorii, de ex
ploatare fără de margini.

Cum privește mister Lesswell 
comunicațiile interplanetare ? S 
O spune deschis, negăsind mo
tiv de rușinare : ca un fel de 
expediții coloniale. Autorul este 
suparat numai și de ideea că și 
alte „puteri" din Univers au 
posibilitatea de a se lansa in 
cosmos, și de aci vede un mo
tiv de certuri și războaie im

perialiste de co
tropire pe scară 
largă a lumii 
cosmice. S-ar fi 
cuvenit ca Less- 
well să se pre

ocupe în primul rînd de desco
peririle viitoare, de căile știin
țifice care stau în fața omeni
rii pentru a putea cunoaște 
universul. Dar nu, sociologul 
american este preocupat de cu 
totul altceva ; el este ros de 
ideea dominației colonialiste. 
De aceea, principala preocupa
re a sa o constituie împărțirea 
lumilor care vor fi descoperite 
și transformarea lor in colonii. 
Creierul înfierbintat a și desco
perit indicii care, chipurile, ar 
dovedi existența unor inamici 
cosmici „periculoși și perfizi". 
De unde a izbutit sa-șî faca o 
părere atit de cuprinzătoare 
asupra acestor „inamici", sa-i 
și califice cu epitete precise — 
„periculoși și perfizi" de vreme 
ce nimeni nu i-a văzut pina 
acum la fața ? Totuși, cine 
cauta găsește. Și cum Lesswell 
și colegii țin cu tot dinadinsul 
să găsească pentru a-și sus
ține halucinațiile — le gă
sesc. Va mai amintiți că în 
urmă cu ani, pe contul Uniunii 
Sovietice erau puse așa-zisele 
„farfurii zburătoare", un soi de 
discuri lucioase lansate chipu
rile, in scopuri de... spionaj. 
Propaganda imperialistă ameri
cană încerca să inducă în eroa
re opinia publică americană 
prin acest joc ieftin, nedibaci. 
Anii au trecut și minciuna’, 
avind picioare scurte, s-a 
spulberat. Acum aflăm o alta 
noutate din aceeași sursă ame
ricana : aceleași „farfurii zbu
rătoare" dovedesc intențiile a- 
gresive ale locuitorilor din 
Marte sau Venus. Cităm : 
„Existența unor obiective zbu
rătoare necunoscute... poate 
duce la concluzia ca noi sintem 
priviți cu suspiciune și supra- 
vegheați de civilizații mai dez
voltate și că încercările noas
tre de a ne fixa în altă parte 
pot căpăta riposta cuvenită 
unei amenințări", (pagina 193). 
Iată așadar că aceleași „farfu
rii zburătoare'” 
pentru 
tuie o 
fică" 
S.U.A. 
siune.

Cit de irațională este politica 
Departamentului de Stat, din 
moment ce la ora actuală ea a 
ajuns să caute și 
cosmice pentru... 
cursei înarmărilor 1

sînt menite 
a doua oară să consti- 
dovadă așa-zis „științi- 
în sprijinul politicii 

de înarmare, de agre-

argumente 
stimularea

a

CAROL ROMAN
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\ președinții comisiilor pentru examenele

- t.
Z 1 „B. 

, — comi-
«,1 prezenta can- 

„coala medie nr. 1 
.eu" (curs seral) și 

, ala medie serală Berea 
linte lector univ. Iacob 
București.

ALA MEDIE NR. 2 „M. 
NESCU" BUZĂU — comisia 

3. Se vor prezenta candidații 
--e la Școala medie nr. 2 „M. E- 
minescu" (curs de zi și curs fără 
frecvență). Președinte, prof. univ. 
Stihi Eugen Orașul Stalin.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 BU
ZĂU — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidatii de la școala 
medie nr. 3 (curs de zi). Preșe
dinte, conf. univ. Pufan Constan
tin — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N. 
GRIGORESCU" CIMPINA — co
misia nr. 5. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 1 
„N. Grigorescu" (curs de zi). Pre
ședinte, lector univ. Alexa Con
stanța — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N. 
GRIGORESCU" CÎMP1NA - co
misia nr. 6. Se vor prezenta can
didatii de la Școala medie nr. 1 
„N. Grigorescu" și de la sec
țiile serale : Băicoi, Țintea și Fi- 
lipeștii de Pădure (curs seral și 
restantieri). Președinte, lector 
univ. Iliescu Emilia — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „ILIE 
P1NTILIE" CIMPINA, — corni- 
sia nr. 7. Se vor prezenta candi
datii de la Școala medie nr. 2 
„Ilie Pintilie" și de la Școala 
medie din Breaza (curs de zi și 
restantieri). Președinte, lector 
univ. Riemer David — Iași.

ȘCOALA MEDIE SINAIA — 
comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidatii de la Școala medie din 
Sinaia și secția serală Bușteni 
(curs de zi, curs seral și restan
tieri). Președinte, lector univ. 
Năstase Anton — București.

ȘCOALA MEDIE MORENÎ, 
RAIONUL CIMPINA — comisia 
nr. 9. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie Moreni și 
secția serală Gura Ocniței (curs 
de zi, curs seral și restantieri). 
Președinte, lector univ. Donciu 
Nicolae — București.

ȘCOALA MEDIE PATIRLA- 
GELE, RAIONUL CISLAU — 
comisia nr. 10. Se vor prezenta 
candidatii de la școala 
Pătîrlagele (curs de 
țieri). Președinte șef 
Ianculescu Alex. —

ȘCOALA 
RAGIALE" 
nr. 11. Se 
dații de la 
Caragiale" 
dinte, prof. 
-— București.

ȘCOALA MEDIE „T. L. CA- 
RAGIALE" PLOEȘTI - comi
sia nr. 12. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie „I. L. 
Caragiale" (curs de zi și 
țieri). Președinte, prof. 
Vîntu Valeriu — Galați.

ȘCOALA MEDIE NR. 
TOMA" PLOEȘTI —

z

u din raionul 
«ăl și restanție- 

- lector univ. Scar- 
— București.

ZA MEDIE NR. 4 SE- 
ypLOESTl — comisia nr. 

jfc vor prezenta candidatii de 
jcoala medie nr. 4 serală 

«iești și de la Școala medie nr. 
.«-«■'Teleajen (curs seral și restan

tieri). Președinte, lector univ. 
Potolea Eugen — București.

ȘCOALA MEDIE PUCIOA
SA — comisia nr. 22. Se vor 
prezenta candidații de h Școala 
medie Pucioasa și de la Secția 
serală Doicești (curs de zi, curs 
seral și restanțieri). Președinte, 
lector univ. Mutafalo Mihai — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „AL. 
VLAHUȚA" R. SARAT - comi
sia nr. 23. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 1 
„Al. Vlahuță" (curs de zi, curs 
seral și curs fără frecvență). 
Președinte, lector univ. Crețea 
Petru — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „ȘTE. 
FAN CEL MARE" R. SARAT — 
comisia nr. 24. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
nr. 2 „Ștefan cel Mare" (curs de 
Zii și restanțieri). Președinte, șef 
lucrări univ. Biber Gh. — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 TIR- 
GOVIȘTE — comisia nr. 25. Se 
vor prezenta candidații 
Școala medie nr. 1 (cu 
și curs seral). T 
lucr. univ. Dănescu 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TIR- 
GOVIȘTE — comisia nr. 26. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 (curs de zi 
și restanțieri). Președinte, conf. 
univ. Cernea Radu — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 TIR- 
GOVIȘTE — comisia nr. 27. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 3 (curs de zi 
și curs seral). Președinte, conf. 
univ. Moisescu Rada-Gertrude — 
București.

ȘCOALA MEDIE VĂLENI 
DE MUNTE — comisia nr. 28. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii Văleni de Munte 
și Slănic (curs de zi, curs fără 
frecvență și curs seral). Preșe
dinte, șef lucr. univ. Rădulescu 
Alex. — București.

. i de la 
1 (curs de zi 

Președinte, șef 
i Alex. —

Regiunea Stalin

medie 
zi, restan- 
lucr. univ. 
București.

„I. L. CA-MEDIE
PLOEȘTI — comisia 
vor prezenta candi- 
Școala medie „I. L. 
(curs de zi). Preșe- 
univ. Buzdugan Gh.

restan- 
univ.

2 „A. 
comisia 

nr. 13. Se vor prezenta candida
tii de la Școala medie nr. 2 
Toma" (curs de zi), 
conf. univ. Popescu 
—- București.

ȘCOALA MEDIE 
TOMA" PLOEȘTI — 
14. Se vor prezenta 
de la Școala medie 
Toma“ (curs de zi, restanțieri și 
curs fără frecvență). Președinte, 
conf. univ. 
București.

ȘCOALA 
VITEAZU" 
sia nr. 15. I 
didații de la Școala medie nr. 3 
„Mihai Viteazu“ (curs de zi și 
restanțieri). Președinte, conf. 
univ. Kandel Mauriciu — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 „M. 
VITEAZ U“ PLOEȘTI - comi
sia nr. 16. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 3 
„M. Viteazu" și Școala medie 
nr. 6 Ploești (curs de zi) Pre
ședinte, conf. univ. Moisil Gheor- 
ghe — București.

ȘCOALA MEDIE NR 4 PLO
EȘTI — comisia nr. 17. Se vor 
prezenta candidații de ia Școala 
medie nr. 4 Ploești și de la 
Școala medie Urlați (curs de zi, 
curs fără frecvență și restan
țieri). Președinte, prof. univ. Băr- 
bulescu Nicolae — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 PLO
EȘTI — comisia nr. 18. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr 6 Ploești (curs seral) 
Președinte, conf. univ. Timotiu 
Alexandru — București,

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SE
RALA PLOEȘTI — comisia nr. 
19. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 serală. Pre- 
ședinre conf. univ. Țugulea An
drei — București.

ȘCOALA MEDIE 
PAL 4 PLOEȘTI — 
20 Se vor prezenta 
de la Școala medie nr. 1 serală 
Ploești și de la secțiile serale

i».

„A. 
Președinte, 

C. loan

NR. 2 „A. 
comisia nr.

candidatii
nr. 2 „A.

lonescu Stela

MEDIE NR. 3 „M.
PLOEȘTI — comi- 

Se vor prezenta can

NR. 1 SE- 
comisia nr.

candidatii

ȘCOALA MEDIE NR. 1 AGNI
TA — comisia nr. 1. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 1 Agnita (curs de zi, curs 
seral și restanțieri). Președinte, 
conf. univ. Hangea Nic. — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE PREDEAL — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Predeal 
și Școala medie Săcele (curs de 
zi). Președinte conf. univ. Dră- 
ghici N. — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 FAGA- 
RAȘ — comisia nr. 3. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 1 (curs de zi și curs se
ral). Președinte conf. univ. Dră- 
gănescu M. — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 FAGA- 
RAȘ — comisia nr. 4. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 2 (curs de zi și restan
tieri). Președinte lector unjv. Ho- 
lan Adrian ~

ȘCOALA MEDIE SALIȘTE - 
comisia nr. 5. F 
candidații de la Școala medie Să- 
liște (curs de zi, curs fără frecven
ță și restanțieri). Președinte lec
tor univ. Dascălu Silvia — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIGHI
ȘOARA — comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Sighișoara (curs de zi 
și curs seral). Președinte lector 
univ. Turcu Victor — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SIGHI
ȘOARA — comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Sighișoara și de la 
Școala medie Rupea (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte șef lucrări univ. Zarea Ște
fan — București.

ȘCOALA MEDIE ORAȘUL 
VICTORIA — comisia nr. 8. Se 
vor prezenta candidații de la Școa
la medie orașul Victoria (curs de 
zi, seral și restanțieri). Președinte 
lector univ. Sarlea I. — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 
STALIN — comisia nr. 9. 
prezenta candidații de la 
medie nr. 1 (curs de zi). Preșe
dinte prof. univ. Moraru Iuliu — 
Or. Stalin.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 OR. 
STALIN — comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 (curs de zi). Preșe
dinte conf. univ. Nicolau Aurel — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 OR. 
STALIN — comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 (curs de zi și curs se
ral). Președinte conf. univ. Sand 
Marcel — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 OR. 
STALIN — comisia nr. 12. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 5 (curs de zi). Preșe
dinte conf. univ. Teodorescu Gri- 
gore — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 OR. 
STALIN — comisia nr. 13. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 5 (curs de zi). Preșe
dinte conf. univ, Vianu Sandu — 
București,

ȘCOALA MEDIE NR. 5 OR. 
STALIN — comisia nr. 14. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 5 (curs de zi și curs 
seral). Președinte conf. univ. Tres- 
tianu Sever — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 OR. 
STALIN — comisia nr. 15. Se vor 
prezenta candidații de Ia Școala 
medie nr. 5 (curs seral). Preșe
dinte conf. univ. Nicule„cu Al. — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 OR. 
STĂLIN — comisia nr. 16. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 5 (curs fără frecvență 
și restanțieri). Președinte 
univ. Gioflică Grațian — 
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 
STALIN — comisia nr. 17. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
pentru tineretul muncitor nr. 1 și 
nr. 3 din Or. Stalin. Președinte 
lector univ. Tănăsescu A. — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 „ȘTE
FAN GHEORGHIU" OR. STALIN 
— comisia nr. 18. Se vor prezenta 
candidații de la Școala pentru ti
neretul muncitor nr. 2 din Or. Sta
lin (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte șef lucrări univ. Gîrbacea 
Virgil — Cluj.

ȘCOALA DE 7 ANI NR. 12 OR. 
STALIN — comisia nr. 19. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
pentru tineretul muncitor din Or. 
Stalin (curs seral și restanțieri). 
Președinte lector univ. Dobrescu 
Andrei — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „GH. 
LAZAR" SIBIU — comisia nr. 20. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala pentru tineretul muncitor 
din Sibiu și de la secția romînă 
Cisnădie (curs seral). Președinte 
lector univ. ioniță Gheorghe — 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ME
DIAȘ — comisia nr. 21. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 (curs de zi și restan
țieri). Președinte, lector univ. 
Drăgulănescu Aurel — Or. Stalin.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ME
DIAȘ — comisia nr. 22. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Mediaș și dei la Școala 
pentru tineretul muncitor Copșa 
Mică (curs seral). Președinte lec
tor univ. Vidrașcu Maria —- Or. 
Stalin.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „GH. 
LAZAR" SIBIU — comisia nr. 23. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 „Gh. Lazăr" 
(curs de zi). Președinte conf. univ. 
Tîrnoveanu M. — Or. Stalin.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „GH. 
LAZAR" SIBIU — comisia nr. 24. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „Gh. Lazăr" (curs 
de zi și restanțieri). Președinte 
lector univ. Parpală Vasile — Or. 
Stalin.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „GH. 
LAZĂR" SIBIU — comisia nr. 25. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „Gh. Lazăr" (curs 
fără frecvență și curs seral). Pre
ședinte lector univ. Chiș Eugen — 
Or. Stalin.

cont. 
Bucu-

3 OR

Bucurețti.

Se vor prezenta

1 OR. 
Se vor 
Școala

ȘCOALA MEDIE NR. 3 SI
BIU — comisia nr. 26. Se vor 
prezenta candidatii de la Școala 
medie nr. 3 (curs de zi). Preșe
dinte conf. univ. Marinescu Mir
cea — Orașul Stalin.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 SI
BIU — comisia nr. -27. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 (curs de zi și re
stanțieri). Președinte 
Munteanu Giuseppe 
Stalin.

ȘCOALA MEDIE 
BIU — comisia nr. 
prezenta candidații de la 
medie rar. 3 (curs seral), 
dinte lector univ. Dăianu 
Orașul Stal'”

ȘCOALA MEDIE NR. 
BIU — comisia nr. 29. 
prezenta candidații de la 
medie nr. 3 și 5 Sibiu (curs de 
zi și curs seral). Președinte lec
tor univ. Cristian Liviu — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ME
DIAȘ, cu limba de predare ger. 
mană — comisia nr. 30. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 2 Mediaș și nr. 2 Ag
nita (curs de zi și restanțieri). 
Președinte, lector univ. Wersh 
loan — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR 3, cu 
limba de predare germană Sighi
șoara — comisia nr. 31. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 cu limba de predare 
germană Sighișoara (curs de zi). 
Președinte lector univ. Binder 
Ștefan — Timișioara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SI
BIU, cu limba de predare ger
mană — comisia nr. 32. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 cu limba de predare 
germană Sibiu și de la Școala 
medie cu limba de predare ger. 
mană Sebeș (curs de zi). Pre
ședinte lector univ. Izbășescu 
Mihai — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 SI
BIU, cu limba de predare ger
mană — comisia nr. 33. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 cu limba de predare 
germană Sibiu (curs de zi și curs 
fără frecvență). Președinte lector 
univ. Nahlik Maria — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 SI
BIU, cu limba de predare ger. 
mană — comisia nr. 34. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 cu limba de predare

lector univ.
— Orașul

NR. 3 SI- 
28. Se vor 

Școala 
Preșe- 
Ion —

germană Sibiu (curs seral). Pre
ședinte, lector univ. Stoica 
Gheorghe — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 SIBIU, 
cu limba de predare germană — 
comisia nr. 35. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
nr. 4 cu limba de predare ger
mană Sibiu și Școala tineretului 
muncitoresc Cisnădie (curs seral 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Nichifor Natalia — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NP. 2 ORA
ȘUL STALIN, cu limba de pre
dare germană — comisia nr. 36. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare germană Orașul 
(curs de zi). Președinte 
Wolff Ion — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ___
ȘUL STALIN, cu limba de pre
dare germană — comisia nr. 37. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare germană Orașul Stalin 
și de la Școala medie cu limba de 
predare germană Bistrița, regiu
nea Cluj (curs de zi, curs seral 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Savin Emilia — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORA
ȘUL STALIN, cu limba de pre
dare maghiară — comisia nr. 38. 
Se vor prezenta candidatii de la 
Școala medie nr. 4 cu limba de 
predare maghiară Orașul 
(curs de zi). Președinte 
Balla Emil — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR 4 ___
ȘUL STALIN, cu limba de pre
dare maghiară — comisia nr. 39. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 4 cu limba de 
predare maghiară Orașul Stalin 
și secția maghiară Săcele (curs 
de zi și curs seral). Președinte 
prof. univ. Toth Iosif — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „AL. SA- 
HIA“ TÎRNAVENI — comisia nr. 
40. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie „Al. Sahia" 
(curs de zi. curs seral și restan
țieri}. Președinte lector univ. Dra- 
gomir Ion — București.

ȘCOALA MEDIE BLAJ — co
misia nr. 41. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie din 
Blaj (curs de zi și restanțieri). 
Președinte lector univ. Crețoiu 
Viorica — Orașul Stalin.

ȘCOALA MEDIE „AL. 
HIA" TÎRNAVENI, secția 
ghiară — comisia nr. 42. Se 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Al. Sahia", secția ma
ghiară (curs de zi, curs seral și 
restantieri). Președinte conf. univ. 
Bereim Adam — Cluj.
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Regiunea Suceava
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BO

TOȘANI — comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Botoșani (curs de 
zi, seral și fără frecvență) și 
Școala 
(curs seral și restanțieri) 
dinte conf. univ. Calistru 
Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 
TOȘANI — comisia nr. 2. 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr 2 Botoșani (curs_de zi). 
Președinte 
Constantin — Iași.

LICEUL 
CIMPULUNG-MOLDOVENESC 

— comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Dragoș 
Vodă" Cîmpulung Moldovenesc 
(curs de zi, curs seral, curs fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte lector univ. Rusu Ion-Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 DO- 
ROHOI — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Dorohoi și Școala 
medie Trușești (curs de zi, curs 
fără frecvență și '' "
Președinte prof. univ. Zapan Mi- 
hai-București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 DO
ROHOI — comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Dorohoi (curs de zi 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Vraciu Hariton — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 FĂL
TICENI — comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Fălticeni (curs de zi, 
curs seral, curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte lector 
univ. Ciolan Maria-Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 FĂL
TICENI — comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Fălticeni (curs de zi 
și restanțieri) Președinte conf. 
univ. Obreja Alexandru-Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 RĂ
DĂUȚI — comisia nr. 8. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Rădăuți (curs de zi, 
curs seral, cups fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. univ. 
Dobrescu Constantin-lași.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 RĂ
DĂUȚI — comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Rădăuți (curs de zi 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Stratul at Andrei — Iași.

ȘCOALA MEDIE ȘIRET — 
comisia nr. 10. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Șiret, Școala medie nr. 1 Sucea
va secția ucraineană (curs de zi 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Laszlo Magdalena — Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „ȘTE. 
FAN CEL MARE" SUCEAVA — 
comisia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
1 și nr. 2 (cure de zi, cure seral,

și fără frecvență) 
medie nr. 2 Botoșani 

Preșe- 
Elena-
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restantieri).

curs fără frecvență și restan
țieri). Președinte prof. univ. Ră- 
văruț Mihai — Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SU
CEAVA — comisia nr. 12. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Suceava (curs de 
zi). Președinte conf. univ. Bu- 
deanu Constantin — Iași.

ȘCOALA MEDIE VATRA 
DORNEI — comisia nr. 13. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie Vatra Dornei și 
Școala medie Gura Humorului 
(curs de zi, curs fără frecvență 
și restanțieri). Președinte prof, 
univ. Cocea Elena — Iași.

comisia nr. 19. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
6 Arad, de la Școala medie Lipova 
cu limba de predare germană (curs 
de zi, restanțieri). Președinte prof. 
Pancratz Arnold — Sibiu.

Regiunea Timișoara
ȘCOALA MEDIE NR. 1 LU. 

GOJ — comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Lugoj, Școala me
die Nădlag, Școala medie Bu- 
ziaș (curs de zi, curs seral, re
stanțieri). Președinte conf. univ. 
Dik Iosif — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 LU. 
GOJ — comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Lugoj (curs seral și 

" " lector
Timi-

restanțieri). Președinte 
univ. Centea Ovidiu — 
șoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 
GOj — comisia nr. 3.

2 LU.
Se vor 

prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Lugoj și Școala me- 

(curs de zi). Preșe- 
univ. Toma

die Făget 
dinte conf. 
Timișoara.

ȘCOALA
SITA - .. . .. ...
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Reșița (curs de zi 
și restanțieri). Președinte lector 
univ. Avram Vasile — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 RE
ȘIȚA — comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Reșița (curs seral și 
restanțieri). Președinte conf. univ. 
Reichel Iosif — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE JIMBOLIA— 
comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Jimbolia și Școala medie Sînni. 
colan Mare (curs de zi, 
seral, curs fără frecvență, restan
țieri). Președinte lector univ. 
Bica Maria — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE ORAVIȚA — 
comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Oravița și Școala medie Anina 
(curs de zi, curs seral, curs fără 
frecvență, restanțieri). Președin
te conf. univ. Racoveanu Ilie — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CA
RANSEBEȘ — comisia nr. 8. Se 
voir prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 Caransebeș, 
Școala medie Orșova, Școala 
medie Oțelul Roșu (curs de zi). 
Președinte prof. univ. Gheorghiu 
Octavian — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CA
RANSEBEȘ — comisia nr. 9. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 Caransebeș, 
Școala medie Orșova (curs se. 
ral). Președinte lector univ. 
pescu Ion — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ... 
RANSEBEȘ — comisia nr. 10. Se 
vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 2 Caransebeș și Școa
la medie nr. 1 Caransebeș (curs de 
zi, curs fără frecvență, restanțieri). 
Președinte lector univ. Cîmpeanu 
Eugen — Cluj.

ȘCOALA MEDIE BOCȘA VA- 
SIOVEI — comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie Bocșa Vasiovei (curs de zi, 
curs seral, curs fără frecvență, 
restanțieri). Președinte leotor univ. 
Schean Octavian — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ARAD
— comisia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
1 Arad (curs de zi, curs fără 
frecvență). Președinte conf. univ. 
Rosenstein Bernat — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE SERALA A- 
RAD — comisia nr. 13. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie serală Arad și Școala medie 
serală Lipova (curs seral și re
stanțieri). Președinte lector univ. 
Atanasiu Mihai — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ARAD
— comisia nr. 14. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
nr. 2 Arad (curs de zi). Președinte 
conf. univ. Ceterchi Ion — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ARAD
— comisia nr. 15. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
nr. 1, nr. 2 și nr. 5 Arad (curs 
seral și restanțieri). Președinte 
conf. unjv. Degan Cornel — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 ARAD
— comisia nr. 16. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
5 Arad și Școala medie Lipova 
(curs de zi). Președinte conf. univ. 
Zdrenghea Mircea — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 ARAD, 
cu limba de predare maghiară
— comisia nr. 17. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
3 și nr. 4 Arad (curs de zi). Pre
ședinte conf. univ. Peterfi Fran- 
cisc — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 ARAD, 
cu limba de predare maghiară — 
comisia nr. 18. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 
3 Arad și Școala medie Jimbolia 
(curs seral, restanțieri). Președinte 
lector univ. Pasternak Clara — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 ARAD, 
ou limba de predare germană —
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ȘCOALA MEDIE NR. 1 TIMI- 
ȘOARA — comisia nr. 20. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Timișoara (curs de 
zi). Președinte conf. univ. Gupa- 
rencu Lidia — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. I TIMI
ȘOARA — comisia nr. 21. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Timișoara (curs se
ral). Președinte prof. univ. Drăgu- 
lescu Coriolan — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 TIMI
ȘOARA — comisia nr. 22. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 și 
curs serat, curs fără 
restanțieri). Președinte conf. univ. 
Pop Aurel — Petroșani.

nr. 5 Timișoara 
frecvență,

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TIMI
ȘOARA, cu limba de predare ger
mană — comisia nr. 23. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Timișoara (curs de 
zi). Președinte prof. Schmidt Her
mann — Sibiu.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TIMI
ȘOARA, cu limba de predare ger
mană — comisia nr. 24. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Timișoara, Școala me
die nr. 4 Lugoj (curs de zi, curs 
seral, curs fără frecvență, restan
țieri). Președinte prof. Servatius 
Gustav — Mediaș.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 TIMI
ȘOARA — comisia nr. 25. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 Timișoara (curs de 
zi). Președinte prof. univ. Gheor
ghiu Th. Gh. — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 TIMI
ȘOARA — comisia nr. 
prezenta candidații de 
medie nr. 1, nr. 3, nr. 
Timișoara (curs de zi, 
restanțieri). Președinte 
Cocheci Vasile — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 TIMI
ȘOARA, cu limba de predare ma
ghiară — comisia nr. 27. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 Timișoara și Școala 
medie nr. 3 Lugoj (curs de zi, 
curs seral, curs fără frecvență, 
restanțieri). Președinte conf. univ. 
Debreczi Alexandru — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 TIMI
ȘOARA — comisia nr. 28. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 5 Timișoara (curs de zi, 
curs fără freicvență). Președinte 
prof. univ. Pora Eugen — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 7 TIMI
ȘOARA — comisia nr. 29. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 7 Timișoara (curs de 
zi). Președinte lector univ. Po- 
povici Constantin — Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 7 TIMI
ȘOARA — comisia nr. 30. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 7 și nr. 10 Timișoara 
(secția clasică și secția sportivă). 
Președinte lector univ. Zaciu Mir
cea — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 8 TIMI
ȘOARA, cu limba de predare sîr- 
bă — comisia nr. 31. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 8 Timișoara (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Jivcovici Mi
toc — București.

ȘCOALA MEDIE NR. 9 TIMI
ȘOARA, cu limba de predare ger
mană — comisia nr. 32. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 9 Timișoara, Școala me
die Reșița, Școala medie Jimbolia 
(curs de zi). Președinte prof. Toth 
Ervm — Orașul Stalin.

ȘCOALA MEDIE NADLAC, cu 
limba da predare slovacă—comisia 
nr. 33. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie Nadlac (curs 
de zi). Președinte lector univ. 
Barborică Cornel — Bucuraști.

26. Se vor 
la Școala 
5 și nr. 7 
curs seral, 
conf. univ.

Regiunea 
Autonomă Maghiară

REȘ — comisia nr. 6. Se vor pre
zenta candidatii de la Școala me
die „Unirea" (curs de zi). Preșe
dinte prof. univ. Drăgan Tudor — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE „PETRU MA
IOR" cu lb. de predare romînă 
REGHIN — comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Petru Maior1 (curs de zi, 
seral și restanțieri). Președinte 
conf. univ. Weiss Tiberiu — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 cu lb. 
de predare maghiară, REGHIN
— comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații de Ia Școala medie nr. 
2 Reghin (curs de zt și restanțieri)- 
Președinte conf. univ. Kiss Ar
pad — Tg. Mureș.

ȘCOALA MEDIE GHEORGHI- 
ENI — secția romînă — co
misia nr. 9. Se vor prezenta candi
dați; de la Școala medie Gheor- 
ghieni, Școala medie Toplița și 
Școala medie nr. 1 Sf. Gheorghe, 
secția romînă (curs de zi fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te lector univ. Drașoveanu Dumi
tru — Cluj.

ȘCOALA MEDIE MIERCUREA 
CIUC, cu lb. de predare maghiară
— comisia nr. 10. Se vor pre
zenta candidații de Ia Școala me
die Miercurea Ciuc și Școala me
die Gheorghieni, secția maghiară 
(curs de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte conf. univ. 
Marosi Paul — Cluj.

ȘCOALA MEDIE MIERCUREA 
CIUC, cu lb. de predare maghiară
— comisia nr. 11. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die Miercurea Ciuc (curs de zi). 
Președinte conf. univ. Maroș Ti
beriu — Tg. Mureș.

ȘCOALA MEDIE NR. 
GHEORGHE, cu lb. de 
maghiară — comisia nr. 
vor prezenta candidatii _ __
Școala medie nr. 1 Sf. Gheorghe, 
secția maghiară (curs de zi, se
ral, fără frecventă și restan
tieri). Președinte prof. univ. Gim- 
biș Mihai — Tg. Mureș.

ȘCOALA MEDIE TG. SACU- 
IESC, cu lb. de predare maghiară
— comisia nr. 13. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie 
Tg. Săcuiesc (curs de zi, seral 
și restantieri). Președinte lector 
univ. Bledy Elisabeta — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SF. 
GHEORGHE, cu lb. de predare 
maghiară — comisia nr. 14. Se 
vor prezenta candidatii de la 
Școala medie nr. 2 Sf. Gheorghe 
și Școala medie Baraolt cu lb. de 
predare maghiară (curs de zi). 
Președinte prof. univ. Kelemen 
Bela — Cluj.

ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU 
GROZA" ODORHEI, cu lb. de 
predare maghiară — comisia nr. 
15. Se vor prezenta candidatii 
de la Școala medie „Dr. Petru 
Groza" Odorhei (curs de zi, se
ral și restanțieri). Președinte șef 
lucrări univ. Barabas Bela — Tg. 
Mureș.

ȘCOALA MEDIE CRISTURUL 
SĂCUIESC, cu lb. de predare ma
ghiară — comisia nr. 16. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie Cristur, Școala medie Sîn- 
georgiu de Pădure cu lb. de pre
dare maghiară (curs de zi și se
ral). Președinte lector univ. Am- 
brus Petre — Tg Mureș.
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INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 
ÎNVĂȚĂTORI GALAȚI — comi
sia nr. 7. Se prezintă candidații 
de la Institutul pedagogic de în
vățători din Galați, de la Școala 
pedagogică din Galați (cursuri 
de zi, fără frecventă și restan
țieri). Președinte lector univ. 
Epuran Mihai — Bucuraști.

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI DEVA — comisia 
nr. 8. Se vor prezenta candidați! 
de la Școala pedag. de învăță
tori din Deva (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte insp. șef 
adj. Cismașu Cornel—Hunedoara.

INSTITUTUL PEDAGOGIC Dc. 
ÎNVĂȚĂTORI IAȘI — corni- L 
nr. 9. Se vor prezenta candida. 
de la Institutul pedag. de învățâvr 
tori Iași și de la școlile pedago
gice de învățători din Iași și 
Bîrlad (cursuri de zi, fără frec, 
vență și restanțieri). Președinta 
prof. univ. Pavelcu Vasile—Iași.

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI ORADEA — co
misia nr. 10. Se vor prezenta can
didatii de la Școala petdag. de în
vățători Oradea (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte conf. 
univ. Apostolescu Nicolae — Timi
șoara.

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI CÎMPULUNG — 
REG. PITEȘTI — comisia nr. 11. 
Se prezintă candidații de la Șcc^- 
la pedagogică de învățători din 
Cîmpulung, reg. Pitești (cursuri 
de zi și restantieri). Președinte, 
șef secția învătămînt Ple^tfej** ~ 
sile—Cîmpulung. '

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI BUZĂU — comi
sia nr. 12. Se vor prezenta can. 
didații de la Școala pedagogică 
de învățători din Buzău (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
lector pedag. lonescu Ioana — , 
București.

ȘCOALA MEDIE DE CUL
TURA GENERALA SIBIU — co
misia nr. 13. Se vor prezenta 
candidații de Ia Școala pedago
gică de învățători Sibiu și de la 
Școala pedagogică de educatoare 
cu limba de predare germană din 
Sibiu (cursuri de zi, fără frecven- 
ță și restanțieri). Președinte in
spector metodist Silvestru Pa- 
tița — Orașul Stalin.

ȘCOALA MEDIE DE CULTU
RA GENERALA GURA HUMO
RULUI — comisia nr. 14. Se pre
zintă candidații de la Școala peda
gogică de învățători Gura Hu
morului (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte lect. univ. Tea- • 
ciuc Octav — Iași.

INSTITUTUL DE ÎNVĂȚĂ
TORI TIMIȘOARA — Emisia nr. 
15. Se vor prezen’ta c^tiptii 
la Institutul pedagogic de învăță
tori Timișoara și de la școlile pe
dagogice de învățători din Arad 
și Timișoara (cursuri de zi, fără 
frecventă și restantieri). 
dinte lector univ. Bărbulescu 
dina — București.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
ÎNVĂȚĂTORI CU LIMBA 
PREDARE MAGHIARA - comi
sia nr. 16. Se prezintă candidatii 
de la școlile pedagogice de învă
țători cu limba de predare ma
ghiară Odorhei și Aiud (cursuri 
de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte prof. univ. Ros- 
za Eugen — Cluj.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 
ÎNVĂȚĂTORI DIN ORAȘUL 
BUCUREȘTI — comisia nr. 17. 
Se prezintă candidații de la In
stitutul pedagogic de învățători 
București, Școala pedagogică de 
învățători București și școlile pe
dagogice de educatoare din Bucu
rești, Constanta și Galati (cursuri 
de zi, fără frecventă și restan
tieri). Președinte conf. univ. Giur- 
gea

Preșe-
Di-

DE 
DE

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI BACAU - comi
sia nr. 1. Se vor prezenta candi- 
dații de la Școala pedagogică de 
învățători Bacău și Școala peda
gogică de educatoare Bacău 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte lector 
univ. Timofte Leon — Iași.

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI SIGHET - comi
sia nr. 2. Se vor prezenta can- 

pedagogică 
(cursuri de 
restanțieri). 
Maximilian, 
Sa tu Mare.

Maria — București.

didații de la Școala 
de învățători Sighet 
zi, fără frecvență și 
Președinte Boroș 
inspector metodist —

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 
ÎNVĂȚĂTORI CLUJ — comisia 
nr. 3. Se vor prezenta candidații 
de la Institutul pedagogic de în
vățători Cluj, de la Școala pe
dagogică de învățători Cluj și de 
la Școlile pedagogice de educa
toare din Cluj, Cărei și Arad 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. 
univ. Chircev Anatolie — Cluj.

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI CONSTANȚA — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la Școala pedago
gică de învățători Constanța 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte lector 
univ. Georgescu Ștefan — Bucu
rești.

ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI cu lb. de predare 
ucraineană TULCEA — comisia 
nr. 5. Se vor prezenta candidații 
de la Școala pedagogică de învăță
tori cu lb. de predare ucraineană 
din Tulcea (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte lector univ. 
Drăpaca Constantin — București.

INSTITUTUL PEDAGOGIC DE 
ÎNVĂȚĂTORI CRAIOVA - co
misia nr. 6. Se vor prezenta can
didații de la Institutul pedagogic 
de învățători Craiova și Școala 
pedagogică de învățători Craiova 
(cursuri de zi și restanțieri). 

ȘCOALA MEDIE „UNIREA" cu Președinte conf. univ. Lungu Ion 
lb. de predare romînă, TG. MU- — Craiova.

ȘCOALA MEDIE „BOLYAI 
FAROAS" cu lb. de predare ma
ghiară TG. i'AUREȘ — comisia 
nr. 1. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie „Bolyal Far- 
caș“ (curs de zi și restanțieri). 
Președinte prof. univ. Szekely Ca
rol — Tg. Mureș.

ȘCOALA MEDIE „AL. PAPIU 
ILĂR1AN" cu lb. de predare ro
mînă, TG. MUREȘ — comisia 
nr. 2. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie „Al. Papiu 11a- 
rian" (curs de zi, seral și restan
țieri). Președinte conf. univ. Ro
mulus Tudoran — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 ou lb. 
de predare maghiară, TG. zMU- 
REȘ — comisia nr. 3. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 4 (curs serai). Președinta 
prof. univ. Etereopsi Ana — Tg. 
Mureș.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 cu lb. 
de predare maghiară, TG. MU
REȘ — comisia nr. 4. Se vor pre
zenta candidații de la Școala me
die nr. 4 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Covacs Io
sif — Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 cu lb. 
de predare maghiară, TG. MU
REȘ — comisia nr. 5. Se vor pre
zenta candidați) de la Școala me
die nr. 4 (curs de zi). Președinte 
prof. univ. Soos Paul — Tg. 
Alureș.

ar prezenta candidați! 
pedagogică de învăță-

Examenul 
de diploma 
al absolvenților 

fostelor școli tehnice 
de gred mediu

GRUPUL ȘCOLAR METALUR
GIC BUCUREȘTI — comisia nr. 
1. Se vor prezenta absolvenții fos
telor școli tehnice de grad mediu 
ce au aparținut Ministerului In
dustriei Grele. Președinte lector 
univ. Mihăilescu Nicolae — Bucu
rești.

GRUPUL ȘCOLAR CONS
TRUCȚII BUCUREȘTI — comisia 
nr. 2. Se vor prezenta absolvenții 
fostelor școli tehnice de grad me
diu ce au aparținut Ministerului 
Construcții, industriei materialelor j 
de construcții și industriei lemnu- ' 
lui. Președinte conf. univ. Hiiiy' 
Virgil — București.

GRUPUL ȘCOLAR COMER
CIAL BUCUREȘTI — comisia 
nr. 3. Se vor prezenta absolven
ții fostelor școli tehnice de grad 
mediu ce au aparținut Ministeru
lui Comerțului. Președinte conf. 
univ. Puchița Victor — București.

ȘCOALA TEHNICA COMER
CIALA BUCUREȘTI - comisia 
nr. 4. Se vor prezenta absolven
ții fostelor școli tehnice de grad 
mediu ce au aparținut Ministeru
lui Finanțelor. Președinte lector 
univ. Donoaica Ștefan — Bucu
rești.

GRUPUL ȘCOLAR COMER
CIAL BUCUREȘTI — comisia 
nr. 5. Se vor prezenta absolvenții 
fostelor școli tehnice de grad me
diu ce au aparținut Direcției Cen
trale de Statistică. Președinte lec
tor univ. Murgu Gheorghe—Bucu
rești.



Poșta redacției
Petre Vlad—învățător (Curcani. 

Oltenița). .
Noile dumitale versuri aduc 

confirmarea îmbucurătoare a 
promisiunilor din lucrarea pre
cedentă. Constatăm acum nu nu. 
mai îndemîna're ci și un interes 
pasionat pentru problemele de 
actualitate, capacitatea (cu une
le inconsecvențe) de a le trata 
personal, de a surprinde poezia 
unor aspecte concrete ale reali
tății noastre socialiste. Cităm o 
strofă din „Prologul unei po
vești trăite".

în marea-i lumina, a minții 
fereastră

Mai larg se deschide, mi-e 
inima plină

De-ncredere-n forța, in liniștea 
noastră

Și-n ziua Comunei ce are să 
vină" !

Oînd cauți poezia în afara 
materialului de viață tratat eșu
ezi. Finalul „Draglinei", în care 
probabil din dorința de „origina
litate" ai abandonat ideea cen
trală, nu numai că e gratuit, și 
nu îmbogățește versurile dar e 
lipsit de logică: penultimul vers 
anunță grav apariția lunii „pa
lidă și sfîntă" pentru ca urmă
torul să afirme că luna „poartă 
în surîsu-i grație cochetă* (?!). 
Multă atenție, încă, la exprima
re — abundă expresiile impro
prii, pretențioase sau plate: 
„doină în trluri de mezzo-so- 
prană", „frumoasa văpaie", 
„admirabilă flacără", „hartă Iu- 
meescă" (pentru hartă a univer
sului) etc.

Fele* Dumitru—militar (<3oa- 
stanța.

Foarte lăudabilă intenția de a 
ctnta pe omul muncii creatoare, 
pe pasionatul înnoitor al tehni
cii — inovatorul. Din păcate, o 
faci în mod tehnicist, narînd 

.prozaic procesul trecerii șpanului 
"„prin ochiul cheii pentru plug", 
numărul pieselor care se vor 
realiza ta timpul înainte pierdut 
ate. in această îngrămădire de 
detalii tehnice, se pierde tocmai 
chipul inovatorului. O lectură a- 
tentă din poezia contemporană 
de valoare îți va lămuri mai 
bine ce înseamnă poezia închi
nată muncii.

Ane-Maria Ohîță, elevă oi. a 
Vll-a (Ploești).

Citim din promițătoarele du
mitale poeții:

„Partidul ne-a dus pașii 
Din primii ani de școală 
Și neam purtat cravata 
Cea roșie cu fali“.

(„închinare deceniului")

„Mi-e tînăr scrisul, un boboc 
Mijind pe creonga vieții, 
Pornit prin țări să-și faci loc 
Din geana tinereții- 
Azururi eu le string la sin 
Cu brațele-mi întinse 
Spre culmea anilor ce vin 
Pe căi de visuri ninse"

(„Ghirlande vii")

Din frumusețile patriei (Vedere din Borsec)

Cum a întinerit un G.A.S.
(Urmare din pag, l-a)

gram cu un leu și patru bani. Da, 
băieții țin socoteala la fiecare ban. 
Le-a intrat in obișnuința zilnică 
grija pentru fiecare leu din ave
rea gospodăriei, pentru averea as
ta uriașă, ai cărei gospodari sini 
ei, tinerii, de acum. Cu acest eve
niment, fiecare tinăr se simte par
că mai matur, mai răspunzător 
față de sine și față de tovarășii 
săi. Se simte asta în întreaga at
mosferă din gospodărie, la fiecare

Clntărefut mexican — Patria, 
București, Grădina 13 Septembrie, 
Gh. Dojia. Grădina Dinamo (Calea 
Floreasca 20—22), Alex S.ahia ; 
Săgeata albastră — Republica, 
I. C. Frimu ; Ivan Brovkin se în
soară — Magheru. Maxim Gorki, 
înfrățirea între popoare ; Fata în 
negru — V. Alecsandri, T. Vladi- 
rrirescu. Libertății ; Frunze Roșii 
— Lumina, G. Coșbuc ; Alarmă 
la graniță — Central, Vasile Roai- 
tă 23 Augusl ; Fata din Kiev (se
ria a Il-ia) — Victoria, Miorița, 
(sală). Moșilor (grădină); Trenul 
prieteniei — 13 Septembrie (sală) ; 
Program de filme documentare

Costache Ocneanu (Alba Iulia)
Ușurință de versificare există 

(cu ecouri de romanță uneori). 
Este surprinzător de ce nu te 
cheiamă, însă, decît „vechiul 
cîntec din trecut", „nostalgiile", 
„reveriile", „clipele de melanco
lie" ?. Nu simți nevoia să-ți 
împrospătezi poezia părăsind a- 
cest cerc strimt de stări sufle
tești (atît de mult cîntate în tre
cut) să-ți călăuzești Pegasul pe 
drumurile pline de inspirație ale 
realității noi ? Pe aceste drumuri 
vei întîlni incomparabil mai mul
te și mai bogate surse de inspi
rație decît „zborul anilor pustii" 
petrecuți în tovărășia fantome
lor.

Vasile Ion—elev (Drăgășani).
Și de data aceasta versurile 

mărturisesc posibilități remarca
bile pentru vîrsta dumitale. Ideea 
e frumoasă, mesajul ceva mai 
clar.

„Chiar de-o si cad rănit. Cu 
inima senină

Spre culmile nădejdii mă voi 
târî pe coate

Alături de tovarășii ce urcă 
spre cetate

Iar steagul vieții noastre va 
flutura-n lumină".

Țelurile noastre — acele 
„culmi", „țărmuri însorite" — 
spre care năzuiești nu trebuie 
să rămînă în poezia dumitale 
vagi, neconturate. încearcă să le 
cînți direct. Credem că vei reuși.

Romanescu Getter — (Ctmpu- 
lung-Muscel).

Ideea educativi a poeziei e 
merituoasă. Versificarea arată 
oarecare ușurință. Vrei să scrii 
despre tinerii snobi și extrava
ganțele lor. Nu reușești însă să-ți 
îndrepți vehemența împotriva 
aspectului moral al celor care-și 
irosesc tinerețea în preocupări 
mărunte și frivole. Tonul e prea 
didacticist pentru o poezie. In
dicațiile pe care ni le ceri nu pot 
cuprinde decît îndemnul de a 
citi și de a gtadi mai profund 
asupra conținutului poeziei. Lec
tura poeziei clasice și contem
porane îți va fi cel mai prețios 
ajutor în încercările dumitale.

Dtoulescu Victor — (Bălcești- 
Craiova).

Greu de dat un răspuns cate
goric judecind după singura du
mitale lucrare scrisă în ultimii 
ani. Poezia satirică e un gen 
dificil care cere o mai serioasă 
experiență poetică (poezia du
mitale e mai mult un fel de 
convorbire rimată). Ideea cu 
nodul gordian e exprimată con
fuz. Poate e bine să încerci și 
altfel de poezie pentru a-ți veri
fica posibilitățile.

om. După festivitate, fiecare a 
plecat la treabă : pe tractoare, la 
grajduri și la boxe, la grădina de 
zarzavat. Pirșe și-a luat băieții 
în remorcă și-au plecat spre cele 
500 de hectare pe care le au în 
seamă, undeva, la douăzeci de km. 
depărtare. Brigadiera Ceaușescu 
Elena, pleacă cu fetele spre grădi
nă, frații Bobin spre boxele cu 
purcei. Gospodarii au pornit la 
treabă, entuziaști și gravi, mai ma
turi și mai responsabili pe faptele 
lor ca oricind. Gospodăria însăși 
a întinerit astăzi prin ei.

— Timpuri Noi, Alex. Popov ; 
Taifun la Nagasaki — Tineretului, 
Olga Bancic ; Articolul 420 —
8 Martie : Fata din Kiev (seria 
I-a) — Cultural ; Melba — Unirea; 
Trapez — Volga. 1 Mai (grădină); 
Răsfățatul — Grivița ; Cintecul 
matrozilor — 30 Decembrie : Lu
mea tăcerii — Arta (grădină) ; 
Umbrela sfintui ui Petru — 1 Mai, 
Flacăra ; Zboară cocorii — 8 Mai, 
N. Bălcescu ; Favoritul 13 — C. 
David, Munca ; Edeș Anna — 
Arta, B Delavrancea ; Dorința — 
Clubul „Boleslaw Bierut" , Mari
narul îndrăgostit — Donoa Simo ; 
Cei 44 — Popular,

închiderea lucrărilor 
Consfătuirii științifice 

romîno-sovietice
In zilele de 26 și 27 iunie a.c., 

în aula Academiei R. P. Romine 
au conținuat lucrările Consfătuirii 
științifice romîno-sovietice, privind 
problemele filozofice ale științelor 
naturii, organizată de Institutul de 
studii romîno-sovietic.

In cursul ședințelor au mai pre
zentat comunicări prof. V. P. Gert- 
kov, de la Institutul de filozofie al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. — 
„Despre metoda generală de cer
cetare și metodele științelor parti
culare", acad. Șerban Țițeica, — 
„Problema determinismului în me
canica cuantică", prof. I. Repciuc, 
— „Despre puncte nodale și sal
turi în biologie", I. Peatnițchi, — 
„Legea contrariilor și negația dia
lectică în determinismul vitalității 
formelor organice", conf. N. Bot- 
nariuc, — „Unele aspecte ale re
lației intra și interspecifice la ani
male", conf. P. Raiciu, — „Varia- 
bilitatea. adecvată și adaptabilita
tea organismelor".

In ședința de încheiere a consfă
tuirii, la discuții au luat euvîntul 
academicienii M. Ralea, G. I. Gu- 
lian și Gh. Vrănceanu, prof. Al. 
Priadcencu și T. Bușnijă, membri- 
coraspondenți <i Academiei R. P. 
Romine, prof. A. Popavici, prof. T. 
Vescan, M. Oiurdaru, cercetători 
de la institute ale Academiei, pre
cum și cadre didactice din învăță- 
mîntul superior.

Acad. V. MalinschI, în numele 
Biroului Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne, a relevat în conclu
ziile consfătuirii actualitate* su
biectelor abordate, originalitatea 
tratării lor, contribuția celor care 
au luat parte la discuții. Vorbito
rul a subliniat însemnătatea ace
stei sesiuni pentru progresul cer
cetărilor și legarea lor mai strînsă 
de sarcinile construcției socialiste 
din țara noastră și pentru întărirea 
relațiilor de colaborare științifică 
romîno-sovietică.

Acad. Petre Gonstantinescu-Iași, 
directorul Institutului de Studii 
romîno-sovietic, a rostit apoi cu- 
vîntul de închidere a lucrărilor.

(Agerpres)

Decorarea acad. 
Raluca Ripan

Printr-un decret *1 Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romine, a fost con
ferit ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne* clasa a Il-a, to
varășei academician Raluca Ri
pan, cu prilejul împlinirii a 65 de 
ani de la naștere, pentru merite 
deosebite în munca științifică și în 
activitatea obștească.

(Agerpres)

Plecarea 
Ansamblului 

de Stat bielorus
Ansamblul de Stat de oîntece și 

dansuri din R.S.S. Bielorusă care 
a participat la manifestările ce au 
avut loc în țara noastră cu prilejul 
Zilelor culturii și artei bieloruse, 
a plecat sîmbătă seara din orașul 
Iași spre patrie.

Gu prilejul turneului întreprins 
în patria noastră solii artei bielo
ruse au prezentat peste 20 de spec
tacole în Gapitală și în diferite lo
calități din țară ca Ploești, Orașul 
Stalin, Galați, Brăila, Bacău, Ro
man și alte orașe.

(Agerpree)

(Urmare din pag, l-a) 

mint. Au părăsit ogoarele chia- 
burești și au venit la combinat. 
Și în numai patru ani au devenit 
alți oameni. Unii sînt mecanici, 
alții încălzitori la baterii, ori 
chiar maiștri. S-au mutat la oraș 
și au prins obiceiurile orașului. 
Uzina și orașul le-au schimbat 
destinele, i-au făcut oameni, cu 
majusculă.

Am cunoscut un fost țăran de 
prin părțile Albei-Iulii, pe Aurel 
Stanciu, maistru la oțelaria 
nouă. Omul acesta a pornit de 
jos de la „om nr. 4“ adică de 
Ia cea mai mică funcție dintr-o 
echipa de topitori. A fost rînd 
pe rînd „om nr. 3“, „om nr. 2“, 
„om nr. 1“ adică prim topitor 
și însfîrșit maistru. Ei bine, Au
rel Stanciu a parcurs repede un 
drum destul de greu. Calificarea 
de maistru oțelar nu se obține 
cît ai bate din palme ! Totuși 
ce l-a făcut pe Aurel Stanciu sa 
parcurgă atît de repede acest 
drum ? Dragostea de munca, pe 
de o parte și sprijinul uzinei pe 
de alta ! Pentru dragostea aceas
ta de munca Aurel Stanciu a 
fost primit de tînăr în partid, a 
fost trimis de 1 Mai la Moscova 
ca reprezentant al siderurgici
lor romîni... Nu e întîmplator 
faptul ca viața lui Aurel Stan
ciu constituie unul din subiec
tele unei cooproducții cinemato
grafice romîno-sovietice !

în blocul 77, apartamentul 2, 
din orașul muncitoresc, într-un 
dormitor elegant și curat ca un 
pahar, locuiesc patru tineri : Du
mitru Brujan — prim topitor la 
oțelăria Siemens Martin, Gheor- 
ghe Cochină — dintr-o echipă de

Talentații elevi *1 școlii populare de artă din Oradea au încheiat un nou an școlar. Iată-1 ta foto
grafia noastră la spectacolul dat eu acest prilej ta sala Teatrului de Stat din Oradea 

Foto: N. STELORIAN

„Vlaicu Vodă44 în reluare 
la „Teatrul Armatei44

Spectacol vechi, „Vlaic» Vodă" 
a foit pur și nimplu recreat, re- 
înscenat la „Teatrul Armatei". 
Specificăm acest lucru întrucît 
reluările mai constituie uneori, 
pentru teatrele noastre un sim
plu prilej de a da de două, trei 
ori cu pensula peste decorurile 
părăginite și de a mai face doua- 
trei repetiții rememorative. Or, 
spectacolul se cere primenit, în
tinerit. Publicul, sever și impar
țial va sesisa acest proces artis
tic și va veni pentru a doua 
oară să vizioneze spectacolul. 
Iată de oe la „Vlaicu Vodă" o 
sala plină, și iată de ce specta
colul merge din ce în ce mai 
bine.

Nu cred că e nevoie să mai 
analizăm piesa lui Davila, cunos
cută noua tuturor încă din ma
nualele școlare. Reamintim însă 
calitățile deosebite care consti
tuie logica menținerii ei pe sce
nă : piesa insuflă uu cald și en
tuziast patriotism, militează pen
tru ideea păcii. Se vorbește pe 
scenă de oroarea vărsărilor de 
singe în folosul exploatatorilor. 
Se combate lașitatea și influența 
bisericii catolice care, înc»^ de 
pe atunci, se arăta ambițioasă și 
vicleană. Ca toate marile piese 
clasice, ea mizează pe popor, pe 
etica desăvîrșită și pe patriotis
mul vibrant al acestuia. Romîn 
Gruie sfetnic mut al domnitoru
lui, întruchipează pregnant forța 
și intransigența poporului.

Regia lui Ion Sahigbian, a mi
zat pe amploare, pe frescă. Ver
surile replicilor au fost coborîte 
la o gamă unică, lăsînd să răsu
ne mai înalt monologurile cheie, 
aforistice. Scenele de masă au 
fost drămuite cu ingeniozitate și 
maturitate scenică. Gh. Cheța, re
gizor adjunct, a dat spectacolu
lui cea de a doua tinerețe, prin 
înlocuirea actorilor din rolurile 
de căpetenie și prin scoaterea jo
cului din rutina creată de cele 
cîteva sute de reprezentații. Un 
prooea artistic șreu, tot stît de 
greu, olt și • punere în scenă. 
Așa cum m prezintă, spectacolul 
are nerv, vioiciune, tinerețe.

muiii
reparații, Alexandru Negrea — 
din secția de alimentare cu fier 
vechi și Carp Tiviș — furnalist. 
Viața fiecăruia dintre ei me
rită să fie cunoscută. To
tuși nu o voi povesti de
cît pe a celui mai tînăr dintre 
ei și anume pe a Iui Dumitru 
Brujan. Flăcăul acesta de două
zeci și doi de ani, subțirel, ener
gic, a rămas de mic al nimănui. 
S-a aciuiat pe lîngă bunici, a 
terminat țcoala elementară și a 
dat examen la școala profesio
nală. A fost repartizat la Hune
doara. în 1954, deci la vîrsta de 
17 ani, a fost angajat muncitor 
calificat, în hala de lingotiere. 
Pe urmă a trecut topitor de re
zerva, iar în 1958, a luat con
ducerea brigăzii lui Miculic loan, 
fostul său șef de echipa. Dumi
tru Brujan, deși nu are mai mult 
de 22 ani, conduce o echipa, are 
în primire un cuptor și, mai 
mult decît atîta, are în echipă 
un „tînăr44 de 50 de ani care 
nu vrea sa-și parasească șeful de 
echipa cu nici un preț ! De ce ? 
îi e drag cum conduce !... Ion 
Mercea „om nr. 2“ n-a vrut sa 
părăsească echipa nici cînd a- 
ceasta a primit titlul de brigada 
de tineret. „Sînt tînăr și eu !“ 
a declarat el și... oamenii l-au 
crezut pe cuvînt.

Aceștia sînt oamenii Hunedoa
rei de astazi. Ei se bucura de 
respectul și prețuirea publica. Ei 
sînt, dacă vreți — personalitățile 
orașului. Ei, oțelarii Aurel Stan
ciu, Ștefan Tripșa, Dumitru Șer
ban, Ion Tărnăuceanu, Traian 
Bîrlea, Dumitru Brujan.

Pe aleia fruntașilor, care în
cepe de la intrarea principală în 
combinat, se află expuse portre

Dintre aotori, Aurel Rogalski, 
în rolul lui Vlaicu-Vodă ne rea
mintește calitățile sale obișnuite, 
căldura, forța de convingere.

Măiestria artistică a actorului 
se impune prin prestanța conti
nuă și omenescul pe oare le dă 
rolului, ajutîndu-și judicios re
plicile cu vocea caldă și creator 
studiată, gestul rezervat folosit 
ou înțelepciune, mișcarea lentă

Cronica dramatică
lasînd interiorizării aoeentnl de 
căpetenie.

Aglae Metaxa în Doamna Cla
ra, împletește cele doua senti
mente de fond ale rolului : vicle* 
nia și teroarea. Femeia-barbat, 
lasînd grațiile de-o parte, optea
ză pentru machiavelism în tra
vesti papistășesc — nuanța fină 
pe care actrița o realizează în
tocmai.

O frumoasă creație, susținută 
cu veritabile efecte pînă la ca
păt, izbutește Ion Punea în ro

ȘTIRI SPORTIVE
Pe stadionul „V. I. Lenin" din 

Moscova în fața a peste 100.000 de 
spectatori s-a disputat sîmbătă 
primul meci al preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal (grupa 
est — U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R. P. Romînă) intre echipele 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria. Iniil- 
nirea s-a terminat cu un rezultat 
nedecis: 1—1. Scorul a fost des
chis tn minutul 25 de Milonov, ex
trema dreaptă a echipei bulgare.

★
Astăzi la Constanța fi Ploești 

vor avea loc două noi jocuri in
ternaționale de fotbal. Echipa ita
liană Alessandria tși încheie tur
neul in țara noastră jucind la 
Constanta cu echipa locală Farul. 
La Ploești echipa campioană a 
tării, Petrolul Ploești susține un 
meci In compania echipei turce 
Vefa Istanbul, care tși începe 
turneul de 3 jocuri.

tele lor și ale altora, împreună 
cu cifrele care vorbesc despre 
faptele lor. Și cînd mă gîndesc 
că oamenii aceștia au făcut în
tr-un timp atît de scurt — un 
salt atît de uriaș — îmi vine să 
îmbrățișez orașul acesta care a 
luat ou asalt zările...

Două monumente

Castelul Huniazilor ți combi
natul siderurgic sînt așezate a- 
proape față în față. Ori cine 
intră în Hunedoara cu trenul 
vede de departe trupurile zvelte 
ale coșurilor și furnalelor cu fu- 
ioarele lor veșnice de fum, tur
nul stației de răcire al uzinei 
cocso-chimice, cu nourii lui de 
sidef izbucnind mereu ca din- 
tr-un crater de vulcan ciudat și 
printre ele, ascuțindu-ae spre 
azur, turnul străvechiului castel.

Două monumente, amindouă 
înfipte în istorie. Dar unul în
chide ușile peste un trecut 
amar ; nimeni nu va mai intra 
în cuprinsul acestui trecut nici
odată. Celălalt și-a deschis fe
restrele spre viitor și a aruncat 
drumuri spre toate zările. Și dru
murile acestea sînt însorite și 
proaspete și pline de oameni care 
pășesc spre împlinirea visului de 
aur...

în cel dintîi, stăruie tăcerea 
adîncă din veac. în cel de al 
doilea răsună clocotul muncii. 
Ard neîntrerupt cuptoarele, curge 
oțelul incandescent, șerpuiesc 
șerpii de foc ai laminoarclor, du
duie furnalele, se răstoarnă în 
vagoane piloții rubinii de cocs. 
Oamenii care stapînesc cuptoa
rele, furnalele ți macaralele ea 

lul lui Mirce*. Efortul trebuie 
subliniat cu atît mai mult cu cît 
rolul se desfășoară pe game fe
lurite, de la idilă la iritare, de 
la iritare la beția de glorie, de 
la beția de glorie la ucidere și 
apoi remușcare. Trecerea de la 
o stare psihică la alta se face 
uneori brusc și a cerut actorului 
o maturitate deplina. Ion Punea 
a făcut față cu succes unui rol 
frumos dar greu.

Eugenia Bosînceanu, în Anca, 
a avut ingenuitate. Era necesa
ră. Trecînd pe o singură gamă, 
ea s-a luptat tot timpul cu mo
notonia și, deseori, a învins. 
Lipsită de așa zisele „scene tari“, 
absentă de pe scenă în clipele 
de încleștare și desnodămînt, ea 
a reușit totuși să ne dea suavi
tate și poezia fecioarelor cîntate 
de istorie.

Restul actorilor țin de vechea 
distribuție.

în concluzie : un spectacol 
oare dovedește că și reluările 
trebuie și pot avea un înalt ni
vel artistic.

AL. ANDRIȚOIU

In minutul 68 interul stingă Ko- 
rolenkov egalează. In echipa 
U.R.S.S., conform hotăririi Fede
rației internaționale de fotbal, nu 
au fost incluși jucătorii care au 
participat la turneul final al cam
pionatului mondial de la Stock
holm.

La 19 iulie, tot la Moscova, 
echipa olimpică a U.R.S.S. întîl- 
nește reprezentativa R. P. Romi
ne. Returul acestui meci va avea 
loc la 2 august la București.

In cursul săptămlnii viitoare va 
juca tn țara noastră echipa R. P. 
Chineze, precum și echipa polone
ză Gwardia. In primul meci fotba
liștii dtn R. P. Chineză vor întllnl 
la 5 iulie la București selecționata 
de tineret a R. P. Romîne. Fotba
liștii de la Gwardia vor sosi în 
Capitală la sftrșitul acestei luni, 
urmînd ca la 2 iulie să tnttlneas- 
că la Bacău echipa locală Dinamo.

(Agerpres)

nițte dinosauri de fier, tși îm- 
blînzesc țerpii de metal, cuce
resc zi de zi viitorul. în cinstea 
acestui viitor se desfășoară în 
marele combinat splendida între
cere cu cealaltă cetate de foc a 
țării, Reșița ! „Patriei mai mult 
oțel, mai multă foută, mai mult 
cocs, mai multe laminate, în 
cinstea marii sărbători a elibe
rării 1“ Lozinca aceasta vorbește 
peste tot, în halele luminoase, 
în dogoarea cuptoarelor, în ini
ma fiecărui muncitor. Străluceș
te în ea conștiința înalta a omu
lui nou, crescut de partid și 
călăuzit de el. Freamătă în ea 
elanul creației și al tinereții.

Fruntași în întrecerea cu Re
șița, hunedorenii au dat patriei 
in semestrul I al anului în con
tul angajamentelor luate peste 
plan : 31.895 tone cocs, 9661 tone 
fontă, 21.385 tone oțel, 13.909 
tone laminate. Toate acestea i-au 
fost cucerite viitorului. în cins
tea celei de a 15-a aniversari a 
eliberării patriei i se vor cuceri 
viitorului încă 19.000 tone cocs, 
7.500 tone fontă, încă 20.700 
tone oțel, încă 2000 tone lami
nate I

...Doua monumente stau fața 
în fața la Hunedoara. Pe unul- 
l-au zidit din veac. Pe celălalt 
l-au ridicat și-l desavîrșesc me
reu cei dintîi oameni liberi cu 
adevarat ai patriei noastre. E un 
monument al renașterii noastre, 
în care se întîlnesc virtuțile har
nicului și talentatului nostru po
por cu grija fața de oameni și 
înțelepciunea partidului și fră
țeasca dragoste a marelui popor 
sovietic. E un monument și un 
avantpost al civilizației socia
liste.

Au începu. 
In următoarele 
se vor desfășu™» 
treg cuprinsul țăl 
recolta la cereale f, 
general bună, iar în. 
chiar foarte bună. ît> 
rea lucrărilor de string, 
pierderi a recoltei, ca și 3*. 
1 alte lucrări de vară, trebuie * 
țină seamă de condițiile specs 
ale acestui an.

Intr-o perioadă foarte scurtă de 
timp, cînd este o mare aglomerare 
de lucrări agricole, trebuie — așa 
cum se arată în recomandările Mi
nisterului Agriculturii și Silvicul
turii — să se recolteze cerealele 
păioase de pe o suprafață de peste 
3.740.000 hectare, să se transporte 
la arii și să se treiere recolta, să 
se facă însămînțări de plante fu
rajere în miriști și să se execute 
arături de vară.

Pentru executarea în termeni 
oiptimi a recoltărilor și a celorlalte 
lucrări agricole de vară sînt asi
gurate condiții mult mai bune de
cît în anii trecuți. Sectorul socia
list cooperatist al agriculturii, care 
deține cea mai mare parte din su
prafețele cultivate cu cereale și-a 
îmbogățit experiența în organiza
rea lucrărilor și folosirea tehnicii 
înaintate. Agricultura dispune de 
o bază tehnico-materială mult 
mai puternică decît în vara trecu
tă. Se vor folosi 30.700 de trac
toare, 10.650 combine, 10.615 sece 
rători-legători, 12.278 de batoze, 
precum și alte utilaje agricole mo
derne, care asigură mecanizarea 
unui volum sporit de lucrări agri 
cole.

Folosind cît mai bine toate a- 
ceste condiții, asigurînd mobiliza
rea tuturor lucrătorilor din gospo
dăriile agricole de stat, stațiunile 
de mașini și tractoare și a harni
cei noastre țărănimi muncitoare, 
strîngerea recoltei se va putea tace 
într-o perioadă scurtă de timp, 
executîndu-se la vreme și celelalte 
lucrări agricole

Pentru buna desfășurare a mun
cilor de recoltare și a celorlalte 
lucrări agricole de vară, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii o- 
bligă gospodăriile agricole de stat, 
stațiunile de mașini și tractoare 
și recomandă unităților agricole, 
cooperatiste să întocmească pla
nuri operative de lucru cu sarcini 
concrete pe secții, brigăzi și oa
meni, astfel ca să se folosească 
fiecare zi bună de lucru și întrea
ga capacitate a tractoarelor, com
binelor, secerătorilor, a celorlalte 
mașini și utilaje agricole și mij
loace de transport, precum și a 
tuturor atelajelor.

In perioada aceasta, organiza
țiile U.T.M. din G.A.S. au sarcini 
deosebit de importante. Ele trebuie 
să mobilizeze pe toți tinerii meca
nizatori și muncitori la muncile de 
campanie, să ducă o intensă acti
vitate politică în mijlocul lor pen
tru a spori continuu aportul aces
tora la strîngerea la vreme a re
coltei. O atenție deosebită trebuie 
să dea organizațiile U.T.M. în
drumării și controlului asupra fo
losirii de către tinerii mecaniza
tori a întregii capacități de lucru 
a mașinilor, folosirii fiecărei ore 
bună de lucru. Tinerii trebuie să 
fie în primele rînduri, în lupta 
pentru strîngerea fără pierderi și 
ia timp a recoltei, să fie exemple 
de hărnicie în muncă.

Croazieră O.N.T.
Oficiul național de turism „Gar- 

pați“ din R. P. Romînă organizea
ză între 27 iunie și 15 iulie o 
croazieră internațională a priete
niei pe Marea Neagră și pe Marea 
Mediterană. La această croazieră, 
care se face cu vasul „Transilva
nia", participă turiști din R. P. 
Bulgaria, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

Turiștii vor vizita Republica Ara
bă Unită, Grecia, Liban, R. P. Ro
mînă, Turcia și U.R.S.S.

(Agerpres)

CM
ritor'

StațmtHv 
sînt obligate*, 
rea funcțional 
șini agricole, apt 
buranți, lubrifiai^ 
piese de schimb, . 
mai bune cadre de . 
tozari etc., să organic 
fel lucrările de vară îv 
șui să înceapă îndată 
sele au dat în pîrgă și sa 
mine în cel mult 8 zile, v

Stațiunile de mașini și traci 
sînt obligate de asemenea să p 
nească treierișul în cel mult 5 zii 
de la începerea recoltării.

Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii recomandă unităților coo
peratiste să folosească alături de 
mijloacele S.M.T. toate atelajele și 
forțele proprii pentru strîngerea la 
vreme și fără pierderi a recoltei, 
să transporte concomitent cu sece
rișul, snopii pe arii și să-i așeze 
în stoguri bine clădite și vîrfuite.

Pentru scurtarea la maximum a 
timpului de strîngere a recoltei și 
executarea la vreme a celorlalte 
lucrări, se recomandă să se folo
sească toate formele de într-ajuto- 
rare între unitățile agricole coo
peratiste, precum și între țăranii 
cu gospodării individuale.

Utemiștii și tinerii din agricul
tură trebuie să considere o înaltă 
îndatorire patriotică aportul lor la 
executarea la vreme a lucrărilor 
agricole de vară, la strîngerea 
fără pierderi a recoltei și asigu
rarea fondului central al statului 
de produse agricole. împreună cu 
întregul popor muncitor, tineretul 
de la sate să întîmpine marea săr
bătoare a eliberării patriei printr-o 
muncă entuziastă pentru asigura
rea plinii oamenilor muncii.

Luni 29 iunie

Premiera 
la

cinematografele
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MAXIM GORKI

ZEMSKOV
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. rîm- 
-.rimite 

.-.câtori etc. 
Latine va fi 

xlelegați din 20 
.n't tineretul din 

jirak și numeroase 
pregătiri intense în 

cipării la festival, 
de tineret din Indone- 

iralia au și plecat spre

uda greutăților și obstaco- 
reate de autorități, tineretul 

S.U.A. a constituit o delegație 
mată din 400 de membri. In 

a.F. Germană zeci de mii de ti
neri au cerut să facă parte din 
delegația de 1.000 de persoane 
care va pleca la Viena. In cele 
zece zile ale festivalului se vor or
ganiza Ziua tinerelor fete, Ziua 
tineretului din colonii, Ziua satelor 
etc. La programele artistice își 
vor da concursul ansambluri din 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R. Ceho
slovacă etc. De asemenea vor da 
recitaluri Paul Robeson și alte 
personalități marcante ale vieții 
artistice.

In cadrul festivalului vor fi or
ganizate o gală de filme, expoziții 
de fotografii, artă plastică etc.

Aproximativ 2000 de sportivi 
din 60 de țări vor participa la 
competițiile sportive din cadrul 
festivalului.

strui în Uniunea Sovietică 
cursul planului septenal vor pro
duce anual aproximativ 60 miliar
de Kwh. de energie electrică.

Ignatl Novikov a spus că în 
cursul septenalului se prevede să 
se Instaleze linii pentru transpor
tul energiei electrice cu o lungime 
totală de 200.000 km.

In cuvîntarea rostită la Plena
ra C.C. al P.C.U.S., Gheorghi Or
lov, vicepreședinte al Com.tetului 
de Stat al Planificării d.n 
R.S.F.S.R., a spus că industria 
forestieră a Uniunii Sovietice a 
depășit toate țările lumii sub ra
portul volumului producției.

G. Orlov a arătat că în prezent 
Uniunea Sovietică stochează anual 
376 milioane metri cubi de mate
rial lemnos, în timp ce Statele 
Unite stochează cel mult 330 mi
lioane metri cubi.

Luînd cuvîntul la plenară, Pavel 
Melnik, directorul Institutului de 
automatică din R.S.S. Ucrainea- 

al P.C.U.S.), Z.’N. Nuriev . nă, a arătat că în Uniunea So
vietică se automatizează instala
țiile pentru turnarea continuă a 
oțelului care se introduc în uzi
nele siderurgice.

Apoi s-a dat cuvîntul lui Vla
dimir Kucarenko, președintele Co
mitetului de stat pentru construcții 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., care a arătat că în 
decurs de zece am (1948—1958) 
producția medie pe cap de munci- 
tor-constructor în Uniunea Sovie
tică a sporit de peste două ori. 
In S.U.A., a spus el, în această 
perioadă productivitatea muncii 
muncitorilor constructori a crescut 
doar cu 20 la sută. Ritmul mediu 
anual de creștere a productivității 
muncii în construcții a reprezen
tat în U.R.S.S. în cei șapte ani 
preceidenți aproximativ 8 la sută, 
iar în Ș.U.A. 1,5 la sută.

;nța din 
.1 Comite- 

»..S. au con- 
problemele 

marginea rapor- 
uvîntul tovarășii: 

(directorul Uzinei 
>‘de rulmenți), A. N. 

(președintele Acade- 
Științe a U.R.S.S.), N. I. 

i (brigadierul lucrărilor în 
Jj de la mina „Sevemaia — 2" 

trustului „Krasnodonugol', regi
unea Lugansk, R.S.S. Ucraineană),
A. Kaharov (președintele Comite
tului de Stat al Planificării din 
R.S.S. Tadjică), S. P. Pavlov (se
cretar al C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S.), A. N. Vitașkievici 
(strungar de la Uzina de linii 
automate din Minsk), O. I. Nefe
dova (președintele C.C. al Sindi
catului muncitorilor din industria 
textilă și ușoară), A. B. Aristov 
(membru al Prezidiului, secretar 
al C.C. ' “ "
(secretar al Comitetului regional 
Bașkiria al P.C.U.S.), V. I. Ga
ganova (filatoare de la Combina
tul de țesături de bumbac din 
Vîșnii Volocek, regiunea Kalinin),
B. P. Beșcev (ministrul Căilor de 
comunicații al U.R.S.S.), D. D. 
Karaev (secretar al C.C. al Par
tidului Comunist din Turkmenia), 
1. S. Senin (vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene), A. I. Kostousov (pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru automatizare și construcții de 
mașini de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.).

Ședința următoare a Plenarei
C. C. va avea loc la 29 iunie, ora 
10 dimineața (ora Moscovei).

A1OSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmitei: Ignati Novikov, 
ministrul Centralelor Electrice al 
U.R.S.S., a declarat în cadrul 
Plenarei C.C. al P.C.U.S. că cen
tralele electrice care se vor con-

I

în Ș.U.A. 1,5 la sută.

---------•---------

Clica lisînmanistâ se menține tn Coreea de Sud 
numai datorită ocu pației americane.

Constituirea 
Federației tineretului 

pe întreaga indie
DELHI 27 (Agerpres). — La 

Delhi a avut loc o conferință a 
organizațiilor de tineret din India 
în cadrul căreia s-a constituit 
„Federația tineretului pe întreaga 
Indie". Federația, la care au ade
rat pînă acum peste 200.000 de 
membri, a hotărît să se afilieze la 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat.

Federația tineretului pe întreaga 
Indie este prima organizație uni
ficată a tineretului din India. In 
programul său ea își propune să 
se ocupe, în afară de activitățile 
specifice tineretului, și de proble
me ca înlăturarea șomajului și a 
analfabetismului, asistența socială, 
apărarea suveranității și indepen
denței naționale, lupta împotriva 
colonialismului și apărarea păcii.

Printre sarcinile imediate a’.e fe
derației au fost înscrise campania 
de solidaritate cu tineretul alge- 
rian, precum și pregătirile în ve
derea celui de-al Vll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor de la Viena la care Federația 
își propune să participe cu o dele
gație.

F. Kozlov a vizitat 
șantierul expoziției 

americane din Moscova
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 27 Iunie Frol 
Kozlov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a vizitat șantierul expoziției națio
nale americane. Frol Kozlov a de
clarat că înainte de a pleca în 
S.U.A., unde urmează să participe 
la deschiderea expoziției sovietice, 
îi face plăcere să viziteze șantierul 
expoziției americane de la Mos
cova. Expoziția sovietică de la 
New York și cea americană de la 
Moscova, a spus F. Kozlov, tre
buie să slujească la apropierea și 
la întărirea prieteniei între po
poarele sovietic și american.

i

Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. este o oglindă 
a marilor succese obținute de Uniunea Sovietică pe drumul construc
ției comuniste. In fotografie: țesături din fibre sintetice în pavilionul 

„Industria ușoară" Foto : TASS

Congresul 
Comunist

Partidului 
Francez

PARIS 27 (Agerpres). - TASS 
transmite :

In ședința din dimineața de 26 
iunie a Congresului al XV-lea al 
Partidului Comunist Francez _ au 
continuat discuțiile pe marginea 
raportului lui Maurice Thorez.

La congres a rostit de asemenea 
o amplă cuvîntare Marcel Servin, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.C.F. El a vor
bit despre problemele muncii orga
nizatorice de partid și a subliniat 
necesitatea întăririi legăturilor 
Partidului comunist cu masele. 
Convingerea comuniștilor că vor 
învinge în lupta împotriva reac- 
țiunii, a subliniat Servin, se ba
zează pe încrederea lor nestrămu
tată în clasa muncitoare și în ma
sele populare.

Servin a anunțat că potrivit da
telor obținute în urma preschim
bării carnetelor de partid, la șfir- 
șitul lunii mai 1959 în Partidul 
Comunist Francez existau 425.150 
membri.

La sfîrșitul ședinței de diminea
ță au rostit cuvintări de salut 

. ’alme Dutt, reprezentantul Partidu- 
•.tii Comunist din Marea Britanie, 
Gyula Kallai, reprezentantul Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar. La congres au fost de aseme

ni noi mesaje 
congresului J *

în mesaj se subliniază ajutorul 
frățesc și solidaritatea dintre po
porul algerian și proletariatul 
francez.

Leon Felx, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Francez, 
care a luat cuvîntul în ședință, a 
subliniat că „imensa majoritate a 
francezilor doresc să se pună ca
păt războiului în Algeria". Unicul 
mijloc de a curma războiul, a 
spus el, sînt tratativele cu repre
zentanții acelora împotriva cărora 
Franța luptă în decurs de 56 luni.

In ședință au luat de asemenea 
cuvîntul reprezentanții Federații
lor Partidului Comunist din Paris 
și din departamentul Paris.

Apoi Jacques Duclos, secretar al 
C.C. al P.C. Francez, a rostit o 
amplă cuvîntare despre perspecti
vele mișcării muncitorești din 
Franța și dec, pre programul Parti
dului Comunist Francez.

nea citite o serie de 
de salut trimise c- „ 
mai multe partide comuniste 
alte țări.

de
din

★
PARIS 27 (Agerpres). 

TASS transmite: in ședința 
după-amiaza zilei de 26 iun.ci

din 
a 

celui de-al XV-lea Congres al Par-
Udului Comunist Francez s-a dat 
citire mesajului de salut adresat 
congresului de Partidul Comunist 
din Algeria care își exprimă re
cunoștința pentru lupta pe care 
comuniștii francezi o duc în frun
tea clasei muncitoare franceze 
pentru încetarea războiului din 
Algeria prin tratative, pentru li
bertate, pentru plinei și pentru 
pace în lumea întreagă.

Recepția de la Legația R.P. Romine
din Paris

PARIS 27. — Corespondentul 
Agerpres transmite: In seara zi
lei de 26 iunie, Mircea Bălănescu, 
ministrul R. P. Romîne la Paris, 
a oferit în saloanele Legației Re
publicii Populare Romîne, o recep
ție în cinstea membrilor delegației 
economice romîne condusă de to
varășul Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne.

In cursul recepției, violonistul 
romîn Ștefan Ruha, 
concursurilor muzicale internațio
nale „George Enescu" și ,,P. 
I. Ceaikovski", distins cu premiul 
II la concursul de vioară din ca
drul Concursului internațional de 
interpretare muzicală „Marguerite 
Long-Jacques Thibaud", a oferit 
un recital de vioară, acompaniat 
la pian de pianistul Ferdinand 
Weiss.

La recepție au participat nume
roase personalități, printre care, 
Jean Deciry, directorul Departa
mentului pentru problemele econo
mice din Ministerul Afacerilor

laureat al

Externe al Franței, Daniel Mayer, 
președintele Ligii drepturilor omu
lui, Andre Philip, fost ministru, 
unul din liderii Partidului socia
list autonom francez, ambasado
rul Chateigneau, fost guvernator 
general al Algeriei, reprezentanți 
ai corpului diplomatic acreditați la 
Paris, Wils, director generai ai 
întreprinderilor „Fives-Lille", Katz, 
director general al Societății „Hy
drocarbon", dirijorul romîn Geor
ge Georgescu, artist al poporului 
al Republicii Populare Romîne, 
care se află în Franța ca membru 
al juriului Concursuiui internațio
nal de interpretare muzicală „Mar
guerite Long-Jacques Thibaud", 
violonista franceză Jeannine An
drade, scriitorul Alarcel Aymee și 
alții.

Comisia senatorială

w \
1

că risc să cad...
Desen de V. CRIVĂȚ

Pentru asigurarea păcii 
in regiunea Balcanilor 

și Mării Ădriatice
— Ecoul declarafiei guvernului sovietic —

SOFIA 27 (Agerpres). — Presa 
bulgară comentează pe larg decla
rația guvernului sovietic in proble
ma asigurării păcii și securității în 
regiunea Balcanilor și Mării Adria- 
tice. in articolul de fond ziarul 
„Rabotnicesko Delo" din 27 iunie 
scrie că din Moscova a răsunat din 
nou o chemare nobilă la înțelegere 
și pace în Balcani și în regiunea 
Mării Ădriatice.

Declarația guvernului sovietic 
constituie o expresie a îngrijorării 
profunde a guvernului sovietic în 
legătură cu situația periculoasă ce 
se creează în această regiune a lu
mii, se spune în articol.

Actuala poziție a flancului sud- 
european al N.A.T.O. nu~mai sa
tisface pe strategii acestuia. Ei do
resc să îl „consolideze" considera
bil și consideră că vor obține a- 
ceasta dacă vor crea baze atomice 
și pentru rachete ale N.A.T.O. pe 
toată întinderea acestui flanc.

Firește că Uniunea Sovietică nu 
poate privi cu indiferență aceste

îm-

Libertate
lui Manolis Glezos

ATENA 27 (Agerpres). Nume
roși fruntași ai vieții publice din 
Grecia și-au exprimat protestul îm
potriva arestării lui Manolis Gle
zos, eroul național al poporului 
grec, și a intenției autorităților de 
a-1 trimite spre judecare in fața 
tribunalului militar.

Generalul L. SPAIS, fost mi
nistru al armatei, referindu-se la 
acțiunea curajoasă a lui Glezos 
care în urmă cu 18 ani a smuls 
steagul cu zvastica de pe Acropo
le, a declarat: „Vestea despre 
smulgerea steagului german a
constituit lucrul cel mai îmbucu
rător și încurajator, deoarece s-a 
dovedit că sufletul Greciei, 
prezentat în acel moment 
Glezos nu putea fi biruit, 
condiții fapta lui Glezos 
adevăr o faptă eroică 
țională. Eroică deoarece 
cui vieții sale Glezos 
rît steagul german, și națională 
deoarece a întărit și a însuflețit 
moralul poporului grec în vederea 
victoriei. Vestea mi-a parvenit la 
închisoarea Averof, unde mă aflam 
deținut în acele zile și mi-amintesc 
cit de mare a fost bucuria tutu
ror deținuților greci. Cred că chiar 
dacă s-ar lua in considerare numai 
această faptă, Glezos n-ar tretbui 
să fie ținta actualei prigoane".

Generalul în rezervă M. ANDO- 
NOPULOS, comandantul diviziei 
a 8-a în 1947—1948, a declarat ur
mătoarele :

„Acțiunea lui Glezos, care a 
smuls steagul nazist, are fără în
doială amploarea unei adevărate 
fapte de vitejie. Ea a entuziasmat 
și încurajat pe toți acei care și-au 
manifestat hotărîrea de a rezista 
față de cotropitori".

re
de către 
In acele 
era în 
și na- 
cu ris- 
a cobo-

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Ziarul „Promîșleno Economices- 
kaia Gazeta" a 
nie o scrisoare 
sovietici Vasili

publicat la 26 iu- 
a academicienilor 

Nemdnov, Stanis-

Leon-lav Strumilin și a lui Lev 
tev, membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., în 
care aceștia cer eliberarea lui Ma
nolis Glezos și a altor democrați 
greci care au fost aruncați în în
chisori. Nu trebuie să aibă loc o 
crimă, se spune în scrisoare. Fie 
ca mînia și hotărîrea tuturor oa
menilor cinstiți din Grecia și din 
lumea întreaga să oprească mina 
răufăcătorilor.

BERLIN 27 (Agerpres). — 
Comitetul german pentru elibera
rea lui Manolis Glezos a adresat 
un apel populației din Republica 
Democrată Germană în care sub
liniază că viața eroului național 
grec Manolis Glezos este în peri
col și cere să se facă totul pentru 
apărarea vieții marelui democrat 
și patriot grec.

PRAG A 27 (Agerpres). —
Știrea că eroul național grec, 

Manolis Glezos, care este deținut 
ilegal în închisoare, urmează să 
fie judecat în iulie de un tribunal 
militar din Atena și că viața sa 
se află în primejdie a provocat în 
Cehoslovacia un val de indignare. 
Agenția Ceteka relatează că oame
nii muncii din Cehoslovacia con
tinuă să trimită regelui Paul al 
Greciei scrisori, telegrame și re
zoluții în care cer eliberarea lui 
Manolis Glezos.

provocări împotriva păcii și 
potriva propriei sale securități. De 
aceea ea propune lucrul cel mai 
logic și mai rezonabil — trans
formarea regiunii Balcanilor și 
Mării Ădriatice intr-o zonă in care 
să nu existe arme atomice și ra
chetă.

Poporul bulgar sprijină întru- 
totul propunerea Uniunii Sovieti
ce, subliniază ziarul „Rabotnicesko 
Delo".

TIRANA 27 (Agerpres). — 
A.T.A. transmite: Ziarul albanez 
„Zeri i Popul-lit" publică în numă
rul său din 27 iunie un articol 
despre declarația guvernului sovie
tic cu privire la crearea unei zone 
a păcii în regiunea Balcanilor și a 
Mării Ădriatice. Ziarul scrie că a- 
ceastă declarație este o nouă do
vadă a eforturilor continue depuse 
de Uniunea Sovietică pentru ca 
popoarele din Balcani să trăiască 
in pace și prietenie, pentru ca ele 
să nu mai cunoască ororile răz
boiului. Ziarul subliniază pericolul 
pe care îl constituie pentru menți
nerea păcii în Balcani și în bazinul 
Mediteranei hotărîrile guvernelor 
Italiei și Turciei de a instala ram
pe pentru lansarea de rachete pe 
teritoriul țărilor lor precum și 
proiectul de transformare a Gre
ciei într-o bază atomică.

ATENA 27 (Agerpres). - TASS 
transmite: Cercurile democratice 
din Grecia sprijină propunerea gu
vernului sovietic cu privire la 
crearea zonei denuclearizate în 
Balcani. Ziarul „Avghi" din 27 
iunie subliniază ca „propunerea 
guvernului sovietic a găsit un larg 
răsunet în rîndul popoarelor bal
canice" interesate în întărirea păcii 
în Balcani.

O serie de ziare burgheze, cu 
excepția ziarelor de extremă dreap
tă, arată că declarația guvernului 
sovietic trebuie să fie examinată 
în cadrul conferințelor internațio
nale.

Presa de dreapta, pronunțîndu-se 
împotriva propunerilor sovietice în
cearcă să discrediteze noua acțiune 
pașnică a Uniunii Sovietice. Ziarul 
„Nea“ dezvăluie motivele acestor 
încercări. Ea scrie că poziția gu
vernului grec față de propunerea 
sovietică va depinde de poziția 
„marilor aliați ai Greciei în cadrul 
N.A.T.O.".

După cum relatează presa, pu
terile occidentale, folosind vizita 
lui Spaak, secretarul general al 
N.A.T.O. la Atena, exercită presi
uni asupra guvernului grec pentru 
a obține respingerea propunerii so
vietice. Ziarul „Athen News" rela
tează că, luind cuvîntul la 26 iunie 
in cadrul Asociației 
din Atena, Spaak a cerut 
de baze pentru rachete și 
ficarea cursei înarmărilor

pentru afacerile externe a au
diat în ședința secretă pe genera
lul John Guthrie, director pentru 
zona europeană în ministerul de 
război american. La întrebarea 
senatorului Mansfield „se poate 
deci afirma că într-un viitor nu 
prea îndepărtat, R.F. Germană va 
putea deveni țara cea mai puter
nică în ce privește forțele armate 
din întreaga regiune apuseană a 
Europei Guthrie a răspuns 
precis: „da".

Sigur că la Londra și Paris a- 
firmația aceasta și perspectiva ca 
Germania occidentală să devină 
mașina militară cea mai puternică

din Europa apuseană, trezesc a- 
mintiri tragice menite să micșoreze 
entuziasmul față de „aliatul" vest- 
german.

Digest muzical

Pianistul american Liberace a 
dat în judecată un cronicar al zia
rului englez „Daily Mirror" pen
tru că a ironizat arta maestrului, 
stilul său atît de personal de a 
interpreta capodoperele — așa 
cum se exprimă avocatul său. Care 
este maniera maestrului, reiese 
din interogatoriu.

— Sonata lunii
este o lucrare care durează 20 
minute ?

— Da.

de Beethoven
de

în mod obișnuit o executați în 
patru minute ?

— Exact.
— Concertul nr. 1 pentru pian 

de Ceaicovski are 153 de pagini,
— Da.
— Dar executați de obicei prh 

mele 12 pagini, ultimele 11 și la 
mijloc ceva ce n-are nici o legătu
ră cu concertul ?

— Este adevărat.
Ne oprim aici cu citatele. Com

primatele muzicale prezentate de 
„maestrul" Liberace sînt curate 
bătăi de joc la adresa artei, inju
rii directe la adresa compozitori
lor. Nu știm ce a spus cronicarul 
lui „Daily Mirror" și ce l-a supărat 
pe artist, dar orice cuvinte par pa
lide pentru vestejirea crimelor ar
tistice ale lui Liberace.

Crește costul viefii 
în S. U. A.

Un proces între
„Aliații" atlantici oferă din 

nou prilejul să se vorbească 
despre ei. De data aceasta este 
vorba de conflictul dintre două 
mari societăți petrolifere. „Ita
lie Moyen Orient" și „British 
Petroleum Company" care se 
judecă în fața unui tribunal 
din Roma pentru o bagatelă 
de... un miliard și două sute 
milioane de lire italiene.

Întreaga afacere a izbucnit 
după naționalizarea petrolului 
din Iran. Societatea italiană a 
cumpărat de la guvernul ira
nian o cantitate de petrol pe 
care urma să o transporte în 
Italia. Dar cu această tranzac
ție nu a fost de acord „British. 
Petroleum Company" care se 
socotea încă proprietara puțu
rilor petrolifere din iran. Ca 
un exemplu al „dragostei" și

O neobișnuită 
intervenție 
chirurgicală

a Pictorii occidentali

SOFIA. — La 26 iunie, la clubul 
oamenilor de cultură din Sofia a 
avut loc o reuniune consacrată îm
plinirii a 70 
marelui poet 
cu.

SOFIA. —
26 iunie a.c.
Tirane, Tirnava și Benita din 
R. P. Bulgaria serate închinate 
prieteniei romîno-bulgare organi
zate de Comitetul regional 
al Frontului Patriei, la 
au participat mii de țărani 
tiviști.

BERLIN. — Ziarul „Neues 
schland" publică cuvîntarea 
tă de W. Ulbricht. , 
al C.C. al P.S.U.G. la 26 iunie la 
Dresda în fata reprezentanților in
telectualității și membrilor brigă
zilor de muncă socialistă din re 
giunea Dresda. Vorbind despre re
zultatele vizitei în Uniunea Sovie
tică a delegației de partid și gu
vernamentale a R.D.G.. W. Ul
bricht a subliniat că această vi-

de ani d« la moartea 
romîn Mihail Emines-

Tn zilele de 24, 25 și 
au avut loc în satele

Vrata 
care 

colec-

Deut- 
rosti- 

prim-secretar

zită de prietenie, convorbirile și 
tratativele cu reprezentanții po
porului sovietic s-au desfășurat 
sub semnul păcii, prieteniei și co
laborării frățești în interesul cau
zei socialismului.

LA PAZ. — După cum relatează 
agențiile de presă occidentale, la 
26 iunie a izbucnit la Sania Cruz 
în Bolivia, o rebeliune îndreptată 
împotriva guvernului bolivian.

ROMA. — Vizita oficială a 
ședintelui Franței de Gaulle In 
lia care a durat cinci zile a 
sfirșit.

LONDRA. — La Londra s-a fă
cut cunoscut că a fost creată Aso- 
ciația ..Marea Britanie-U.R.S.S,". 
După cum se arată tn declarația 
dată publicității la 27 iunie de 
către Asociație, scopul ei constă în 
a „contribui la lărgirea contacte
lor dintre Uniunea Sovietică și 
Marea Britanie". Lordul Attlee, fost 
prim ministru al Angliei, a fost 
ales președinte al Asociației.

pre- 
Ita- 
luat

arheologice 
crearea 
intensi- 
clasice.

ROSTOV PE DON 27 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
clinica Institutului de medicină 
din Rostov s-a produs un caz 
rar în analele chirurgiei. La 
această clinică a fost internată 
o bolnavă în stare gravă. Din 
pricina unui accident, se pro
dusese o ruptură în partea 
stingă a diafragmei în urma 
cărui fapt organele cavității 
abdominale — splina, stoma
cul și o parte din intestine — 
s-au deplasat în cavitatea pleu- 
rală stingă și apăsau pe un 
plămîn, provocînd dispnee, tul
burări ale activității cardiace 
și alte fenomene dureroase.

Chirurgul Piotr Kovalenko a 
făcut o intervenție chirurgicală 
foarte rară și interesantă. Cu 
un lanbou de pericard de 
7x13 cm., luat de la un cadavru 
și menținut la o temperaturii 
de — 196 grade C. el a între
git diafragma lezată. In urma a- 
cestei operații organele cavi
tății abdominale nu revenit la 
poziția lor normală, plămînul a 
fost degajat și au dispărut toate 
tulburările de care se plingea 
bolnava.

Dr. Kovalenko a demonstrat 
acest caz la conferința de chi
rurgie din regiunea Rostov 
după trei luni de la interven
ția efectuată.

NEW YORK 27 (Agerpres). —
„COSTUL VIEȚII ÎN S.U.A. A ATINS UN NIVEL RECORD 

1N LUNA MAI" anunță ziarul „New York Herald Tribune" refe
rindu-se la cifrele cuprinse de indicele prețurilor plătite de consu
mator publicat de Departamentul Statisticii din Ministerul Muncii 
al S.U.A. ACESTE MAJORĂRI DE PRETURI AU AFECTAT, 
DUPĂ CUM CONSTATA ZIARUL, „PRINCIPALELE CATEGO
RII DE MĂRFURI DE CONSUM INCLUSIV ALIMENTELE, 
ÎMBRĂCĂMINTEA, LOCUINȚELE, ÎNGRIJIREA MEDICALA 

Șl TRANSPORTURILE".
La rîndul său, „New York Times" semnalează că, cu unele 

rare excepții, începtnd din 1947, acest indice al prețurilor a fost 
in continuă creștere. ZIARUL PREVEDE „NOI SPORIRI" IN 
PERSPECTIVĂ PENTRU LUNILE CE URMEAZĂ.

Israelul contribuie la înarmarea 
Bunde smehr ului vest ger man

IERUSALIM 27 (Agerpres). — 
L'upă cum anunță agenția France 
Presse, zilele acestea s-a aflat că 
guvernul Israelului va livra arme 
Republicii Federale Germane. O- 
pinia publică israeliană a reac
ționat cu indignare la această 
știre, condamnînd intenția guver
nului de a contribui la reînarma- 
rea Bundcswehrului vestgerman. 
Guvernul încearcă să se justifice 
invocînd motive de „ordin comer
cial" și „necesitatea de a stimula 
producția dc arme ușoare în ls-

rael“ sporind în același timp „po
sibilitățile Israelului de a achizi
ționa alte tipuri de arme din 
străinătate".

Această chestiune a provocat o 
situație de o asemenea gravitate 
incit ca va fi discutată in ședința 
Consil ului de Miniștri, care se va 
întruni duminică; luni vor avea 
loc în parlamentul israelian dez
bateri în aceeași problemă, iar 
marți primul ministru Ben Gurion 
va face un expozeu în cadrul unei 
ședințe secrete a comisiei apărării.

•••
„armoniei" care domnește în 
sînul coaliției țărilor partici
pante la blocul N.A.T.O., avi
oane de vînătoare engleze au 
interceptat vasul petrolifer ita
lian care ascundea în rezervoa
rele sale petrolul brut și l-au 
obligat să acosteze în portul 
Aden unde englezii au descăr
cat întreaga cantitate de petrol 
sub pretextul că a fost scoasă 
prin „contrabandă" din Iran. 
Bineînțeles societatea „Italie 
Moyen Orient" nu a putut fi 
de acord cu acest furt care i-a 
adus prejudicii de peste un 
miliard de lire și a reclamat 
cazul tribunalului din Roma.

Procesul este încă în curs de 
desfășurare, tribunalul fiind în 
așteptarea verdictului de la... 
Washington.

I. STEJAR

au obișnuit publicul cu tot 
iul de extravaganțe. Au fost 
cutate picturi abstracte sau 
puțin abstracte j 
seînduri, pe ștofe, 
vechi etc. O întreprindere france
ză de frigidere a introdus o ino
vație. Ea a apelat la zece pictori 
cunoscuți, printre care Bernard 
Buffet. Ușile și părțile laterale ale 
frigiderelor au fost pictate. „Ope
rele" au fost puse in vînzare cu 
un milion bucata. Sperăm că nu 
va întîrzia vremea cînd amatorii 
de artă decadentă vor putea cum
păra crătiți și oale pictate de Buț. 
ffet, lăzi de rufe lucrate de Dali 
etc.

De fapt nu e decît o recunoaște
re a valorii artei lor. Așa artă își 
are perfect locul la bucătărie și în 
alte anexe ale locuințelor.

so- 
exe- 
mai 

pe piază, apoi ne 
de, pe pantaloni

AL.

DOMNIȘOARA TOJO 
STUDIAZĂ ÎN AMERICA

Cu 
ca- 
un 
in-

„Sînt nespus de fe
ricită draga mea că 
te afli în mijlocul 
nostru. Sper că te vei 
simți bine in univer
sitatea noastră", 
aceste cuvinte, la 
re s-a adăugat 
sărut fotogenic,
registrat cu prompti
tudine pe peliculă de. 
zecile de operatori 
cinematografici și fo
toreporterii prezenți 
pe aeroportul din 
Detroit, d na Rorcee 
Bonisteel, soția rec
torului universității 
Michigan a întâmpi
nat, în urmă cu cî- 
teva zile, pe d-ra Ki- 
mie Tojo, fiica fostu
lui prim ministru al 
Japoniei în timpul 
celui de al doilea 
război mondial, călă
ul a zeci de mii de 
prizonieri americani, 
englezi și chinezi, o- 
mul direct răspunză
tor de moartea a mi
lioane de oameni ne- 
vinovați din multe 
țări ale Asiei

Afișind o atitudine 
arogantă, d-ra Toio 
a coborît din avion 
primind buchetele de 
flori oferite ca pe un 
drept ce i se cuvenea.

Apoi, liniștită, a ac
ceptat să vorbească 
ziariștilor americani.

„Cu ce scop ați 
venit în America ?" 
— a sunat întrebarea 
pusă de primul re
porter.

„Doresc să urmez 
științele politice la 
universitatea Michi
gan — a răspuns, în
tre două fumuri de 
țigară, domnișoara. 
De altfel, am primit 
această invitație din 
partea conducerii u- 
niversității".

„Dar ce părere a- 
veți despre tatăl dum
neavoastră ?“ — i s a 
adresat politicos un 
alt reprezentant al
presei. Atmosfera s-a 
încărcat subit. ~ 
Kirnie Tojo, 
tulburată, abia 
tut să îngîne : 
prea nervoasă pentru 
cu să pot răspunde 
la această întrebare. 
Anul trecut am fost 
intervievată în ace
eași chestiune dc un 
reporter al televiziu
nii americane. Cînd 
trebuie să vorbesc 
despre acest subiect 
nu mă simt bine. Să
nătatea nu-mi permi
te să mă irit".

D-r« 
vădit 

a pu
tini

Cu aceste cuvinte, 
oaspetele japonez al 
universității Michigan 
a încheiat discuția. 
După care, răspun- 
zînd invitației d-nei 
Bonisteel a luat loc 
în Cadillacul rectoru
lui universității spre, 
a fi condusă la locu
ința pusă cu acerași 
bunăvoință la dispo
ziția sa.

Autoritățile ame
ricane. s-au grăbit să 
deschidă porțile unei 
instituții de învăță- 
mint superior, fiicei 
marelui criminal de 
război din Japonia, 
căreia i-au făcut ono
rurile cuvenite unei 
personalități de prim 
rang. In definitiv, 
printre oamenii de 
încredere ci cercuri
lor conducătoare a- 
mericane se găsesc 
destui criminali de 
război fasciști în via
ță, ce sînt prețuiți și 
onorați în occident. 
De ce nu s-ar dovedjr 
aceeași grijă și frță 
de odrasla unui 4 di- 
os criminal'de război 
nipon 
poporul

executat de 
său ?

I.

o odăiță-nN-avețiFranco:
plus ? Piătesc bine, în divizii...

Desen de V. CRIVĂȚ
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