
Brigăzile 
utemiste 

de muncă 
patriotică
La modernizarea 

șoselei Negru Vodă- 
Constanța

La începutul anului, colectiviștii 
din raionul Negru Vodă, regiunea 

Constanța, la îndemnul comuniș
tilor au început cu însuflețire re
construirea și modernizarea șose
lei Negru Vodă — Constanța. Pînă 
acum pe o distanță de 30 km. au 
și asfaltat-o pînă în apropierea 
comunei Topraisar.

Dar înainte de a turna asfaltul 
șoseaua trebuie nivelată, presată. 
Și piatră se găsește doar la ca
rieră. De acolo trebuie scoasă, 
sfărîmată și adusă pe șosea. Tine
retul din satele raionului respec
tiv însă a hotărît să meargă vo
luntar la carieră, să scoată pia
tra, s-o spargă și tot voluntar s-o 
aducă cu căruțele pe șosea. Cei 
peste 800 de tineri au asaltat mo
vilele seculare de piatră ale ca
rierei, au înviorat cu entuziasmul 
lor cîmpul din jurul carierei. Fie
care tînăr, respectîndu-și angaja
mentul luat în fața organizațiilor 
de partid scoate zilnic și sparge 
un metru cub de piatră, realizînd 
peste 50 lei economii. „O brigadă 
utemistă de muncă patriotică cu 
peste 40 de tineri, din satele Mi
riștea și Mireni, au realizat peste 
35.000 lei economii—ne relatează 
utemistul fruntaș Mihai Moga, co
mandantul. Lucrăm pe rupte, fie
care zi este înscrisă în carnetele 
noastre cu o nouă victorie. Bri
gada noastră-i printre primele pe 
raion.

A. I. ZĂINESCU

La înfrumusețarea 
satului

Cu ctteva luni tn urmă tinerii 
din organizația de bază U.T.M. 
a satului Valea Oanei, comuna 
Cosești, raionul Vaslui au hotărît 
constituirea unei brigăzi utemiste 
de muncă patriotică în cadrul că
reia s-au înscris numeroși tineri. 
Printre obiectivele stabilite în 
planul de muncă al brigăzii se 
numără și repararea a 3 podețe 
și amenajarea șoselei comunale, 
ce leagă satul Valea Oanei cu 
Cosești, care se stricase datorită 
ploilor.

Cu sprijinul dat de către or
ganizația de partid, aceste obiec
tive au fost îndeplinite înainte de 
termen. In felul acesta, în fața 
țăranilor muncitori din sat a cres
cut mult prestigiul organizației 
UT M. și al tineretului care se 
mîndrește cu realizările obținute. 
Pînă în prezent, brigada utemistă 
de muncă patriotică a prestat un 
număr de peste 3500 ore muncă 
voluntară la diferite acțiuni ob
ștești menite să înfrumusețeze 
satul lor, economisind în acest fel 
suma de 8300 lei.

In curînd un număr de 25 de 
tineri din brigada utemistă de 
muncă patriotică vor primi in
signa de brigadier. Pentru a asi
gura și pe viitor buna întreținere 
a acestei șosele, tinerii din bri
gada utemistă de muncă patrio
tică au luat-o sub patronarea lor 
dîndu-i denumirea de „Șoseaua 
tineretului“.

BOBOC ȘTEFAN 
instructor

al Comitetului raional 
U.T.M. Vaslui

local
al Teatrului de stat

din Orașul Stalin

Postul utemist de control din secția motoare a Uzinelor „Ernst Thälmann din Orașul Stalin desfă
șoară o susținută activitate, combă tind prin raidurile efectuate lipsurile ivite în munca tinerilor.

In fotografie : membrii postului utemist de control elaborează un nou număr al gazetei lor. 
Foto: P. PAVEL

El ȘTIU
PENTRU CE LUPTĂ

In uzinele și fabricile stăpî- 
nite de patroni efortul căznit al 
muncitorilor dădea roade grele, 
amare. Oamenii trudeau văzînd 
cu ochii cum li se fură munca. 
Nu puteau să aibă spor' nici nu 
ar fi dorit-o. pentru că ar fi în
semnat să ajute, ei înșiși, acestui 
jaf organizat și încurajat de 
statul patronilor. Veniți astăzi 
în oricare dintre întreprinderile 
din țară; veți întîlni un efort 
conștient și liber, avînd drept 
țel final îmbunătățirea vieții 
muncitorilor, deasupra cărora 
de mult nu mai există jugul apă
sător al exploatării.

La „Timpuri Noi'" am cunos
cut nu puțini muncitori tineri ; 
pe Vasile Alexandru, Barbu Con
stantin și Ion Tuchiu de la tur
nătorie, pe Gheorghe Dindelegan 
și Gogonatu Mihai de la sculă- 
rie, pe Nicoda Cornel și Ștefan 
Nicolae de la montaj, pe Con
stantin Chingaru, Nicolae State 
și ing. Valeriu Trăilescu de la 
secția prelucrătoare, oameni cu 
doi, cu cinci sau cu zece ani de 
muncă în uzină, în orice caz, toți 
ajunși între zidurile ei după ce 
patronii au fost alungați și po
porul și-a pus stăpînirea pe toate 
bunurile ce-i reveneau, de drept, 
din totdeauna. Ei știu de ce 
muncesc bine, de ce reduc rebu
turile. de ce luptă pentru Econo
mii, de ce în întreaga lor acti
vitate de producție se numără 
printre fruntași, cu perspectiva

mai de-

secretar
U.T.M.

pro-

Proletari 'din toate țările, uniți-vă!

nsretulul
Organ Central al UnlunlFTineretulul Muncitor
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Spectacol 
în noul

Reducind consumurile 
specifice

Muncitorii de la întreprinderea 
de încălțăminte „Flacăra Roșie“ 
din Capitală au economisit printre 
altele în primele 20 de zile ale lu
nii august peste 22.000 dm. p pie
le. Acest succes se datorește in 
mare măsură faptului că la înce
putul lunii august croitorii de 
piele au hotărît să urmeze exem
plul tovarășilor lor de la Fabrica 
„Kircv“, care de mai multe luni 
obțin rezultate valoroase prin a-

plicarea inițiativei comunistului 
Dumitru lonescu, de a scoate de 
la magazie cu 1 la sută mai pu
țină piele și talpă față de consu
mul normat.

Printre muncitorii fruntași de 
la „Flacăra Roșie“, care au reali
zat cele mai mari economii, se 
număra și tînăra Alaria [rimescu 
care a cîștigat de curînd titlul de 
cel mai bun croitor de piele pe 
țară.

Cititi

în pag. a 3-a

Centrele și comisiile 
examenului 

de maturitate 
din sesiunea 

septembrie 1959

clara de a rămîne, fi pe 
parte, fruntași.

Constantin Chingaru, 
al organizației de bază 
de la secția prelucrare poate vor
bi nu numai in numele brigăzii 
de producție ,,Manolis Glezos" 
din care face parte, ci și în nu
mele tinerilor din întreaga secție- 
Toți s-au angajat ca in această 
lună august să nu scoată nici un 
cuțit din magazie, lucrind din 
rezerve interne ; rezultă o însem
nată economie la cuțite widia și 
altele. Frezorii s-au angajat să 
recondiționeze frezele, la diame- 
tre mai mici, dar utilizabile ime
diat. pentru lucrările in curs. 
Conturile deschise pentru eco
nomii pe brigăzi și individual au 
ujunj la vie- 511. l'e tot sectorul 
prelucrător s-a realizat o econo
mic de 150.000 lei in această ul
timă perioadă. Fiecare își aduce 
aportul, și dacă Gheorghe Beznea 
a economisit 7 kg. de sîrmă. dacă 
la sculărie Dindelegan și prietenii 
săi au inițiat fabricarea unor cu
țite de strung din oțelul seg- 
menților deteriorați, acestea se 
adună cu multe, multe altele în
tr-un șuvoi unic. Pentru cine ar 
fi economisit părinții sau frații 
mai vîrstnici ai acestor munci
tori ? Pentru diferiții membri 
ai familiei Jaumotte, principali 
acționari ai societății Lemaitre ? 
Pentru încasatorii de dividente 
din conducerea Băncii Romînești, 
citadela financiară a libera
lilor ? Se înțelege, nu era cazul 
ca muncitorii să economisească 
pentru aceștia I

Pentru patroni, niciodată nu 
s-ar fi zbătut Vasile Alexandru 
sau Barbu Constantin, tineri 
muncitori de la turnătorie. Ei 
au în jurul vîrstei de 25 de ani 
și imaginea patronilor este foarte 
aburită pentru ei. Brigada 
Vasile Alexandru este de 
multă vreme fruntașă ; nu 
din urmă dintre meritele 
este remedierea defectelor la 
tuci și scăderea continuă a 
buturilor. Barbu Constantin 
lucrat pînă acum vreo lună 
altă parte și a fost mutat aici, 
ca șef al unei brigăzi ce dădea 
pînă la 7 la sută rebuturi ; o ci
fră cu totul supărătoare. De abia 
și-a luat in primire brigada și

Barbu Constantin a primit 
vocarea lui Vasile Alexandru. In 
iulie a reușit să reducă rebutu
rile pînă la 3,2 la sută. Pentru 
august e de așteptat o victorie și 
mai promițătoare. „Totul e o 
chestiune de atenție“ rezumă el, 
cu modestie, eforturile sale și 
(de brigăzii, „și de altfel trebuie 
să mă țin aproape de vărul meu“ 
(căci Vasile Alexandru îi este 
văr, ca și alți doi tineri de aici, 
ai căror părinți au nădușit la 
Lemaitre decenii întregi).

Întrecere în muncă pe vremea 
aceea ? Pentru ce ? Pentru cine ? 
Astăzi din cele 24 de brigăzi ute
miste, 10 au fost declarate colec
tive de muncă fruntașe. Lucruri 
de neînchipuit, firește, altădată. 
In 1929 domnul Jaumotte, stind 
în poartă, făcea trierea munci
torilor : tu intri, tu nu mai in
tri. In 1930 tînărul muncitor Pe
tre lonescu, aflat într-un pichet 
de grevă, un băiat dinamic, des
toinic, hotărît, a fost asasinat de 
unul din oamenii patronului. In 
1943—44, în timpul războiului 
criminal antisovietic, muncitorii 
nu economiseau cuțitele de 
strung : rupeau cîte trei patru

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în p<tg. 4-a)

Constructorii de pe șantierul Roznov, unde se ridică cel mai 
mare combinat de îngrășăminte azotoase din țara noastră, depun 
eforturi pentru grăbirea lucrărilorde construcție.

Pe șantierul ii al Fabricii de acid azotic se lucrează la con
struirea turnurilor de granulare.

In fctografie: Aspect de pe șantierul de construcții Roznov.

rrt a O„le cintarti bavmești
E greu să zugrăvești în cu

vinte farmecul nopților săvineș- 
tene. Tumultul de pe șantierul 
Combinatului de îngrășăminte a- 
zotoase, oceanul de^ diamante al 
luminilor cu neon de la uzina de 
fibre sintetice, care dau o nuanță 
de tinerețe, de avînt, ce nu se lasă 
ușor ștearsă din mintea celui ce a 
poposit pentru prima oară la acest 
uriaș șantier. Această atmosferă 
se desprinde ușor și din progra
mul pe care-l prezintă brigada ar
tistică de agitație a clubului cen
tral din Săvinești, clasată pe locul 
l la faza regională a celui de-al 
V-lea concurs al echipelor artistice 
de amatori.

Tînăra brigadă artistică de ama
tori formată din tineri muncitori 
și funcționari, și-a început activi
tatea sub conducerea instructorului

artistic Vasile Neniță. Seară de 
seară, în sala clubului central, ar
tiștii amatori aduceau vești noi 
de pe șantiere, iar colectivul de 
creație punea în versuri și pe me
lodie frământarea, clocotul vieții 
din Săvinești. Așa a căpătat con
tururi din ce în ce mai precise 
programul „Te cîntăm Săvinești“. 
Sunetele melodiilor compuse de 
instructorul Vasile Neniță, de fila
toarele Tasica Dimitriu, Nicoleta 
Croitoru, Veronica Fundătură, Ele
na Moscu, maiștrii chimiști Ion 
Munteanu și Gheorghe Sandu, be- 
toniștii Ion Costan și Mircea Al- 
mășel, funcționarii Rica Juncu și 
Dumitru Neacșu, aduc pe scenă 
tot dinamismul ce caracterizează 
pe constructorii noului Săvinești,

ALEXANDRU RADUICA 
instalator.

lui 
mai
cel 

sale 
bu
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succes.
Gheorghe

Stoica, 
Loncear,

al Sfatului 
activiști de 

din organele 
numeros pu-

De cîteva zile teatrul de stat din 
Orașul Stalin își desfășoară acti
vitatea într-un nou local care se 
distinge printr-o arhitectură ar
monioasă și are o sală de spec
tacole spațioasă, comodă, cu un 
număr de peste 800 locuri.

Ieri a avut loc în acest local
un spectacol cu piesa „Anii negri“ 
de A. Baranga și N. Moraru în 
regia Iui Mihail Pascal, rolurile 
principale fiind interpretate de 
Mișu Fotino, artist emerit, Emil 
Siritinovicf, Ion Neleanu, Nunuța 
Hodoș, Ștefan Alexandrescu, Zizi 
Candrea-Neleanu, Teofil Căliman, 
Arisitotel Apostol, Boris Gavlițchi.

Spectacolul, Jucat cu multă con
vingere și căldură de actori, s-a 
bucurat de un deosebit

Au asistat tovarășii 
Gheorghiu-Dej, Chivu 
Leonte Răutu, Carol
Maxim Berghianu, prim secretar 
al Comitetului regional de partid 
Stalin, Nicolae Iorga, președintele 
comitetului executiv 
popular regional, 
partid și de stat 
locale precum și un
blic. Oamenii muncii prezenți la 
spectacol au făcut o caldă mani
festație de simpatie conducătorilor 
partidului și guvernului.
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Oin duminică
■

in duminică

M-ai înzestrat.,.
Dușmanii-n lupta grea să nu mă darme 
M-ai înzestrat, partid, cu două arme:

Iubireg, pentru om, fără hotare 
Și ura ascufită pentru fiare.

M-al tnălfat în pisc, mi-ai dat avlnt 
Să nasc viata nouă și s-o cint.

$i-n timp să tai nemaivăzută cale 
Mi-ai dat lumina învățăturii tale!

FLORIAN SAIOC

Numai intenții9 O

are o bogată 
Toamna și 

există sat în 
organizeze nu-

Raionul Făgăraș 
tradiție culturală, 
iarna mai ales nu 
care să nu se 
meroase și interesante acțiuni cul
tural educative: spectacole pre
zentate de artiștii amatori, seri de 
întrebări și răspunsuri, ghicitori 
literare, șezători, seri de poezie 
și multe altele, care contribuie la 
educarea comunistă a tineretului, 
la culturalizarea țărănimii munci
toare.

De primăvara însă, cind încep 
muncile cîmpului și pînă toamna 
cînd se stringe recolta, în majori
tatea comunelor și satelor din ra
ion activitatea culturală a tinere
tului lîncezește sau stagnează cu 
desăvîrșire. Criticat pentru a- 
ceastă stare anormală de lucruri 
Comitetul raional U.T.M. Făgărași 
s-a gîndit la citeva măsuri menite 
să învioreze activitatea cultural- 
educativă a tineretului de la sate 
în timpul verii. S-a proiectat de 
pildă organizarea ștafetei cul
turale a tineretului, organiza
rea duminicilor cultural-spor
tive. Desigur, organizarea unor 
asemenea acțiuni stabilite de co
mitetul raional U.T.M. puteau 
contribui la înviorarea activității 
culturale a tineretului în timpul 
verii. Din păcate însă aceste mă
suri au rămas pînă acum numai

pe hirtie. In raionul Făgăraș nu 
s-a organizat ștafeta culturală a 
tineretului, iar duminicile cultu
ral-sportive se organizează nu
mai în cîteva comune dar și acolo 
în mod formal. La Felmer, spre 
exemplu, duminica cultural-spor- 
tivă constă mai ales în organiza
rea horei țărănești.

Din păcate mai sînt șl alte ac
țiuni stabilite de biroul și comi-

Cum concepe
Comitetul raional 

U.T.M. Făgăraș orga
nizarea vieții culturale 
a tinerilor de la sate

tetul raional U.T.M. care au ră
mas pe hirtie. Printre acestea se 
numără și măsurile stabilite cu 
multe luni în urmă de a se crea 
în toate organizațiile U.T.M. de la 
sate cercuri pentru studierea sta
tutului U.T.M., organizarea comi
siilor concursului „Iubiți cartea" 
în toate comunele raionului, crea
rea cîtorva cercuri „Prieten al 
muzicii“ etc.

Cum se explică oare faptul că 
multe acțiuni sînt copiate de pe

așaun plan trimestrial pe altul 
măsurile 

dar nu se 
Una din 
constituie

cum s-a întimplat cu 
enumerate mai sus, 
înfăptuiesc niciodată ? 
cauzele principale o 
lipsa de perseverență în muncă a 
comitetului raional U.T.M., lipsa 
controlului în îndeplinirea sarci
nilor. Este de asemenea vorba de 
manifestări de formalism in acti
vitatea biroului și a comitetului 
raional U.T.M. Făgăraș. Biroul 
raional, așa, după cum s-a văzut 
mai sus, adoptă hotărîri intere
sante, întocmește planuri fru
moase dar nu organizează și nu 
controlează modul în care ele sînt 
aplicate, nu ajută organizațiile să 
le traducă în viață. Unii activiști 
ai comitetului raional U.T.M. și in 
primul rînd membrii biroului și 
secretarii comitetului raional își 
petrec foarte puțin timp pe teren, 
în organizațiile de bază, acolo 
unde trăiesc și muncesc tinerii. Ei 
consideră probabil că din moment 
ce s-au stabilit unele măsuri, în
făptuirea lor vine de la sine. 
Faptele, viața demonstrează insă 
că nici o hotărire oricît de bună 
ar fi ea nu se îndeplinește fără o 
temeinică muncă de control, lată 
ce trebuie să aibă în vedere biroul 
Comitetului raional U.T.M. Făgă
raș.

I. ANDRE!

Brigada nr. 1 Confecții de la țe- 
sătoria de mătase „Ilie Pintilie" 
din Capitală condusă de tov. Ra
du Elena discută despre calitatea 

produselor.
Foto : N. STELORIAN

La împărțirea 
avansului

în peste 200 de gospodării agri
cole colective din regiunea Con
stanța au fost repartizate pînă a- 
cum colectiviștilor avansuri în na
tură de 40 la sută din recolta a- 
cestui an pentru zilele-muncă efec
tuate.

înainte de împărțirea avansuri
lor colectiviștii au livrat cantita
tea de cereale contractată cu sta
tul și cea cuvenită pentru plata 
în natură a lucrărilor executate 
de S M T.-uri și au făcut totodată 
reținerile prevăzute de statut pen
tru dezvoltarea fondului de bază.

Colectiviștii au primit în acest 
an cantități sporite de cereale. In 
gospodăriile colective din comu
nele Mihail Kogălniceanu, Oituz, 
Palazul Mic. Anadolchioi, Viile- 
Noi, Izvoru-Mare, Fetești. Beștepe 
și altele s-au împărțit ca avans de 
40 la sută cîte 2, 5—3. 5 kg. grîu 
la ziua-muncă, în afară de alte 
produse și bani. Familia colecti
vistului Anton Mocanu din gospo
dăria colectivă din satul Oituz a 
primit ca avans de 40 la sută pen
tru cele 750 zile-muncă realizate 
de cei 
proape 
cum și

4 membri ai familiei, a-
3.000 kg. grîu și orz, pre- 
4.500 lei.

(Agerpres).

.—e_.

Pe topogan

Profiluri contemporane

Artistul
poporului

de Al. Andrițoiu
Strălucitului actor Costache 

Antoniu i se spune astăzi, pe de
plin merit, maestru. I s-a dat 
distincția înaltă de artist al 
poporului și a fost votat ca depu
tat în Marea Adunare Națională. 
Replicele lui au entuziasmat la 
București și în toată țara, la 
Moscova și la Paris, la Zaporoje 
și la Berlin.

Și cînd te gîndești că actorul 
a început prin a ba’e gongul în 
culisele „Teatrului Național'“ de 
odinioară ! Pe atunci însă acto
rilor li se spunea comedianți iar 
multe actrițe își cîștigau existența 
în cu totul alt chip decît pe 
scenă. Patronii angajau debutan
tele măsurîndu-le picioarele.

Răsfoiți dumneavoastră aminti
rile scrise de Lucia Sturza Bu- 
landra, de Maximilian și de alți 
actori de frunte și vă veți com
plecta dureroasele cunoștințe asu
pra istoriei teatrului din vremea 
burgheziei.

Dar talentul lui Costache An
toniu s-a împletit puternic cu 
stăruința și năzuința omului, 
așa că, trecînd peste toate obsta
colele, a învins. A învins atît cît 
se poate învinge 
spoliator. Nesiguranța 
mîine se ridica odată 
cortinei iar ropotul 
nu putea da pîinc, 
nici cămin civilizat, 
mină a talentului 
Antoniu a strălucit, în toată pli
nătatea ei, odată cu 
nelor în posesiunea 
cum spunea un actor, odată cu 
intrarea Thaliei în sindicat.

Alături de teatrul nostru rea
list, piesele sovietice au venit să i 
verifice calitățile. Dar nu numai 
să le verifice ci și să le fructifice. 
Actorul care se impusese in rolul 
„Cetățeanului turmentat" avea să 
interpreteze țărani și învățători, 
oameni simpli din Rusia Sovie
tică sau din Rominia populară. 
Pasiunea de căpetenie a maestru
lui Costache Antoniu este inter
pretarea înaltă a eroului pozitiv. 
El însuși este un erou pozitiv ca 
actor, ca rector al Institutului de 
Teatru și ca deputat.

Dimineața, cînd lumina se dă
ruie mai pură și mai învioră
toare, strada Dionisie Lupu tre
sare sub mersul lin, parcă plutit, 
al unui om cunoscut. Trecătorii 
întorc capetele și-l recunosc. Șo
ferul surîde la volan și des
chide portiera. Nu cu gestul ser
vil și umilit care era solicitat de 
suspușii burgheziei, ci cu respec
tul cuvenit unui mare om. Apoi 
se bucură biroul intim, simplu, 
familiar din cabinetul rectoratu
lui. Și el își cunoaște maestrul. 
Și el și hîrtiile albe și penița și 
parafa și registrele și cataloa
gele. în spatele biroului : o fi»

într-un regim 
zilei de 

cu căderea 
aplauzelor 

nici haine, 
Marea lu- 

lui Costache

trecerea sce- 
poporului și,

gură moldovenească, sadoveniană. 
Părul : de-o cărunțime demnă, 
dar blajină, ca a bunicilor din 
copilărie, fața de o sănătate ro
bustă surîde în întregime, nicio
dată ostenită și niciodată expe
ditivă. Mîinile au calmul locui
torilor de la Șiret.

— Domol, că nu dau Turcii. 
Domol, dar cu spor? E bine! Se 
face totul.

Apoi maestrul își părăsește bi
roul, învăluindu-l în privirea 
caldă a ochilor săi de-o claritate 
înduioșătoare și merge printre 
studenți.

Replica și gestul, tonul și res
pirația, mișcarea de scenă și ri
posta cer dascăli iscusiți. Aici, 
pe scenele de experimentare, ac
torul devine pedagog. Calmul 
cedează înflăcărării și agilității, 
cuvîntul devine verb incandes
cent. lnvățîndu-și studenții, mae
strul interpretează adeseori 
scenele. Verba volant, exem
plu manent, am spune.

Ora sfîrșește și atunci pedago
gul cedează deputatului. Mașina 
gonește spre cartierul cunoscut 
tot atît de bine ca și culisele. Un 
pod sau o stradă, un bloc sau o 
curte au nevoie de reparație, de 
reîntinerire. Apoi deputattul ce
dează locul actorului.

Începe acea muncă migăloasă, 
reluată de la început de zeci și 
zeci de ori, buchisită acasă, în 
odae, fredonată pe stradă și în 
parc, pretutindeni, acea muncă 
care e prologul imens al fiecă
rui spectacol, muncă 
spectatorul nu o vede, nu o cu
noaște dar de roadele căreia se 
bucură și aplaudă. Munca acea
sta, pe cît de anevoioasă, pe atît 
de creatoare, începe printr-un 
anunț la avizier și sfîrșește cu 
afișul premierei. Aici actorul, 
profesorul, rectorul Costache An
toniu sînt, la rindu-le, studentul 
conștiincios care tot învață arta 
dramatică. Seara, studentul rede
vine marele actor Costache An
toniu. Bate gongul și se ridică 
încet cortina. Aplauze, lumină, 
bucurie. începe creația, începe 
arta, începe iarăși munca.

Noaptea, după demachiaj, după 
strîngerea colegială a miinilor, 
maestrul se întoarce acasă. Oste
nit ? Firește că da. E însă în os
teneala aceasta lumină și bucu
rie, patos și încredere în viață. 
E satisfacția artistului cetățean,

- -------------- j e comu-

pe care

Căci Costache Antoniu 
nist, el face artă realist-socialistă. 
Iar dacă puterile sale ți capa
citatea sa pot face față atîtor do
menii de activitate, e că parti
dul nostru a dat fiilor săi acea 
polivalență spirituală de cară 
nici o altă putere din lume nu 
s-a arătat capabilă.



Publicăm mai jos reportajul ziaristului cehoslovac Stanislav Bartl 
care a însoțit expediția sovietică în Antaretida. El a stat printre 
ghețurile veșnice pînă la instalarea stațiunii de cercetări și s-a 
reîntors cu vasul „Obi".

incepînd reportajul de la o telegramă primită de la tovarășii 
sovietici rămași în Antaretida, el își povestește amintirile de pe vre
mea cînd se afla și el acolo.

★v

Citesc și recitesc din nou ben
zile de hirtie cu șirurile de li
tere violete lipite pe formularele 
de telegramă și gindurile îmi 
zboară din Praga însorită de 
parte, departe către ținuturile 
reci, către ținuturi care nu se a- 
seamănă deloc cu ale noastre. 
La rubrica adresa expeditorului 
sta scris ; „Lazarev, Antaretida“.

Aceste cuvinte au fost bătute 
ieri eu manipulatorul telegrafic 
de către radistul igor Ozerov în 
mica stațiune Lazarev de pe țăr
mul „Prințesei Astrid“, la o dis 
tanță de 12.000 kilometri în su
dul Pragăi. Prin urmare Nikolai 
Makarov nu și-a uitat promisiu
nea făcută la despărțire, că din 
cînd în cînd are să-mi dea de 
știre, cum se desfășoară cerce 
tarile, cum o duc ei acolo și ce 
mai este nouă pe la ei.

„încă in luna martie, la scurtă 
vreme după instalarea stațiunii 
noastre și plecarea navei „Obi“, 
noi am început un program com
plect de cercetări științifice“. El 
sp ne in tei'.egramă : „Da, în cu- 
rind are să fie (sau este deja?) 
o lumătate de an de cînd primii 
oameni din istorie — membrii 
ai celei de a patra expediții an
tarctice sovietice — au debarcat 
de pe „Obi“, pe țărmul „Prințe
sei Astrid“ și au instalat acolo 
o stațiune de cercetări științifi- 
fice“.

Eu am avut fericirea să fiu 
de față la acest eveniment.

lată cum s-au petrecut lucru
rile 1

★

puternic spărgător de gheată din 
lume. Un participant al acestei 
expediții a scris mai tîrziu : „Au 
fost începute încercări de a ex
plora țărmul „Prințului Harold“ 
și țărmul „Prințesei Astrid“. Dar 
din pricina ghețarilor uriași și 
a vremii proaste, aceste încer
cări au fost întrerupte“.

Și abia în anul 1958 la sta
tul major din Moscova al celei 
de a patra expediții antarctice 
sovietice, conform recomandării 
Comitetului 
cial pentru 
s-a hotărît

1. Să se 
„Prințesei Astrid“.

2. Să se găsească 
punzător pentru stațiune.

3. Să se construiască stațiu
nea Lazarev.

Astrid“ și este o parte a lui. 
Acum ne aflăm deja pe unde
va, pe la o treime a peninsulei, 
dar pînă în prezent nici urmă 
nici de ghețar, nici de 
altfel de țărm“.

îndată, după amiază, 
litatea se îmbunătățește
cum, dar din pricina orizontu 
lui acoperit permanent, vasul se 
îndepărtează de ghețarul lîngă 
care am stat întreaga noapte.

vreun

vizibi- 
oare

constatat mai tîrziu, în timpul 
cercetărilor făcute pe mare și 
cu avioanele de către expediție 
și după cum s-a stabilit de că
tre experiențele astronomice pre
cise. această insulă de gheată 
se găsește în realitate cu 80 
kilometri mai la răsărit, decît 
au însemnat-o pe hartă acum 20 
de ani cartografii germani și 
după ei toți acei care au alcă
tuit hărți ale Antarctidei. Plus-

Reportaj din împărăția 
ghețurilor veșnice 

de Stanislav Baril

International Spe- 
cercetări 
cu mare 
acosteze

antarctice, 
precizie: 
la țărmul

loc cores

Muzeul 
unei mari 

bătălii

După asta plutim multă vreme 
în toate direcțiile în bătaia unui 
vînt puternic, care retează vîr- 
furile valurilor mării și trage 
peste ele linii de spumă. „Obi“ 
rătăcește ca un copil pierdut, din 
cînd în cînd se lovește de ghe
țari masivi îngrămădiți pe a 
locuri. Zadarnic căutăm în a- 
cest pustiu de gheată țărmul.

minus 80 km., aceasta era pre
cizia reprezentărilor și cunoș
tințelor cu privire la această 
regiune.

Către miezul nopții expediția 
atinge locul planificat pentru 
staționare — coltul format de 
partea vestică a peninsulei de 
gheață și țărmul propriu-zis al 
continentului. „Obi“ își taie
•sy'. ... y x ș-::.

Puțină geografie 
șt istorie

Țărmul „Prințesei Astrid“ sa 
află aproximativ pe paralela su
dică 70, intre 5 și 20 grade lon
gitudine estică. Primele vase au 
apărut în fața acestor țărmuri 
la distanța de vizibilitate a țăr
mului la 18 februarie 1820. A- 
cestea erau vasele rusești ale 
expediției ruse conduse de Belin- 
ghausen și Lazarev — „Vostok“ 
și „Mirnîi“. Dar ei nu erau 
încă încredințați că aceste țăr
muri acoperite cu gheată pe în
tinsul multor mile sînt într-ade 
văr țărmurile unui continent — 
al celui de al șaselea din lume. 
Aceasta au constatat-o cu preci
zie abia după 110 ani vînăto- 
rii de balene norvegieni, conduși 
de G. Galsworsen, care au vă
zut de la distantă țărmul și i-au 
dat o denumire. Desigur că ei 
nu i-au putut încă schița harta. 
Acesl lucru l-a făcut o expedi
ție germană. Expediția a foto
grafiat din aer cu ajutorul a 
două hidroavioane regiunea 
muntoasă a pămîntului „Reginei 
Ataud“. In afară de aceasta, a 
schijat pe hartă linia țărmului 
„Prințesei Astrid“, deși nici n-au 
acostat la acest țărm. Harta ex
pediției germane a servit pînă 
la începutul anului curent arept 
unica bază a tuturor hărților a 
cestei regiuni a Antarctidei. Au 
trecut ani, iar malurile „Prin
țesei Astrid“ asaltate pe întin
derea a zeci de mile de blocuri 
grele de gheată plutitoare erau 
date tot mai mult uitării. In 
luna martie a anului 1956 a 
încercat să pătrundă aici spăr
gătorul de gheată american 
„Glacier“, care era socotit (pînă 
a fost construit spărgătorul de 
gheată atomic Lenin) cel mai

-
< .

Exploratorii au început să-și instaleze stația de cercetare in imensitatea albă,

4. Să fie lăsată acolo pentru 
iernare o grupă compusă din 
șapte oameni.

Ghețarul dispărut
„La ora trei mă trezesc din- 

tr-o dată din somn — motoa
rele nu funcționează. Mă uit pe 
fereastra cabinei — afară e 
noapte. Vasul este proptit cu 
vîrful de un ghețar uriaș. Șuie
ră un vînt rece aducînd zăpa
dă uscată.

9 februarie 1959.
Pînă la prînz situația nu se 

schimbă Viforniță, nu se vede 
nimic. Așteptăm îmbunătățirea 
vremii, ca să ne continuăm na
vigația. Ceva nu-i în regulă.

Timp de două zile „Obi“ și-a 
croit drum cu greutăți imense 
printre ghețuri către sud. După 
calculele ofițerilor timonieri a 
cum ne aflăm aproximativ la 
69°24’ latitudine sudică și 12°47’ 
longitudine estică. După hartă, 
noi ar fi trebuit să întilnim încă 
ieri un ghețar terigen — o pe
ninsulă de gheată, lungă de 
vreo 90 de kilometri și doar cu 
ceva mai îngustă, care apare 
aici dinspre țărmul „Prințesei

Scoaterea petelor
Se întâmplă de multe ori ca o 

haină sau o rufă să se păteze, și 
să n-o mai putem folosi pentru că 
nu știm cum să curățăm petele de 
pe ea. Aceste mici neajunsuri pol 
fi remediate în casă fără eforturi 
deosebite. Pentru aceasta e nece 
sar să cunoaștem proveniența pe
telor care se poate determina după 
format, miros, culoare, asprimea 
și gradul de pătrundere al petei 
Unele pete sînt de suprafață, fiind 
provenite de la noroi, mîncare, 
lacuri etc, altele sînt de adincime, 
fiind provenite de 
neală, transpirație

Iată, de pildă, 
petele de apă 
de ploaie. De pe 
orice stofă ele 
se scot cu ajuto
rul aburilor. Sto
fele de lină se calcă 
udă și se perie repede in momen
tul cînd stofa este încă fierbinte. 
Stofele de catifea se țin deasupra 
unui vas cu abur și se calcă ținute 
în mîini de două persoane. Mata 
sea se calcă cu cirpă udă.

Petele de cufea neagră. E bine 
a se spăla pata imediat ; altfel se 
înmoaie pata in apa rece și se lasă 
24 ore cînd se spală cu apă căl
duță și săpun pînă dispare.

Petele de sirop sau dulceață 
se scot cu apă caldă. La stofe și 
mătase se întrebuințează un tam
pon, iar la pînza de bumbac apă 
caldă și săpun.

Petele de vin, șampanie și fruc
te se scot inmuind țesătura ime
diat în apă rece la care s-a adău 
gat putină leșie. Se săpunește pata 
și se lasă pînă a doua zi cînd se 
spală ca orice pată. Dacă au ră
mas urme ies la fiert. Petele de 
vin roșu și fructe roșii se mai scot 
cu lapte fierbinte sau sare de 
măcriș.

La pete cu bază de grăsime. Se 
folosește un tampon muiat în neofa
lină, de aceeași culoare cu țesă
tura pătată. Pata se freacă cu tam 
[ionul în cercuri incepînd de la

la grăsimi, cer- 
etc.

mijloc pentru a nu se inunde ; 
tamponul trebuie muiat cit mai 
des și bine șters.

La țesăturile de lină și mătase 
se presară peste pată pudră de 
talc ; după trei ore se scutură ușor 
și se perie. Dacă pata rezistă, se 
repetă operația lăsîndu-se talcul 
pînă a doua zi sau se întrebuin
țează neofalina astfel : se intro
duce sub locul pătat o pînză albă 
curată, așezindu-se totul pe o su
prafață netedă. Cu tamponul mu
iat în neofalină caldă se șterge 
pata ușor, observind regulile date 
pentru a nu ‘ '

Căpitanul Dubinin nu coboară 
pentru nici o clipă de pe pun
tea de comandă. Cartnicii va
sului — Neptun și Zornița — 
se schimbă pe această vreme 
rece. Nu face nimic.

Și atunci — ghețarul a dispă
rut? Sau ne înșeală harta?

Și abia către seară — în- 
sfîrșit 1 Cu ajutorul radioloca
torului Și apoi și cu un simplu 
binoclu se pot desluși liniile 
țărmului. Peste 10 ore vedem 
deja cu ochiul liber, la sud, țâr 
mul „Prințesei Astrid“.

Se înseninează. In depărtare 
la orizont apar deasupra înve
lișului de gheață cîteva vîrfuri 
acoperite cu zăpadă. Probabil 
că acesta este masivul de munți 
Wohlthat. Mai întîi în razele 
aurii, apoi în razele rubinii ale 
soarelui ce apunea, aceasta era 
o priveliște încîntătoare 1 Deasu
pra mării plutește o' ceață 
groasă și doar printr-o LȘie în
gustă ni se dezvăluie ochilor țăr
mul scăldat în soare. Ni se pare 
că am ridicat o perdea întune
coasă și printr-o deschizătură ne 
uităm într-o altă lume, într-o 
împărăție feerică sau un {mut 
de pe cu totul altă planetă.

„Ob?“ se apropie din ce în 
ce mai mult de țărm, plutind 
pe marea furtunoasă acoperită 
de valuri, sub bătaia vîntului 
tăios ce se intensifică mai mult. 
Dar cu toate acestea, nimeni 
nu vrea să intre în cabine. Pe 
punte domnește o atmosferă 
solemnă.

Pe neașteptate în stînga 
noastră iese către, mare o linie 
vert?cală lungă — zidul gheța
rului pierdut. După cum s-a

grijă, cu vîrful, un loc mic 
gheața marină de coastă, 

aproximativ de doi

cu 
în 
groasă 
metri. După aceasta, marinarii 
coboară pe țărm, ca să îngroa
pe ancorele, primele ancore co- 
borite lîngă aceste țărmuri.

„Capul Uraganelor“
Datorită faptului că vechile 

hărți erau departe de a fi pre
cise, s-a ivit necesitatea de a 
desfășura noi cercetări pe între
gul țărm al „Prințesei Astrid“.

La 
neață, 
suini, 
mente 
tone necesare pentru construi
rea stațiunii și iernarea în La
zarev, se descarcă pe gheață, 
după ele vin săniile și tractoa
rele. Vremea însă nu ne pro
mite nimic bun. Vîntul se in
tensifică permanent : 15, 20, 25, 
metr? pe secundă... Viscolul se 
intensifică, Tractoarele care fac 
naveta între navă și locul vii
toarei stațiuni, își pierd orien
tarea.

După amiaza, viteza vîntului 
este de 30 metri pe secundă și 
crește în continuare. Acesta este 
deja un uragan ! E nevoie să 
se înceteze descărcarea. Marea 
dezlănțuită frînge blocuri uria
șe de 
spune 
ciclon

Un 
este spaima cercetătorilor 
lari. O masă incalculabilă de 
zăpadă pulverizată, zboară cu o

14 februarie, dis-de-dimi- 
începe descărcarea va- 
Primele materiale și al?- 
dintre cele nouă sute de

gheață lîngă vas. Ni se 
că am fost prinși de un 
puternic.
uragan antarctic I Acesta 

po-

SFATURI 
PRACTICE

cu o cirpă

întinde pata. Este ne
cesar a se schim
ba mereu locul 
murdărit al tam
ponului și tot
odată a se schim
ba poziția pin- 

zei, ușternută sub țesătură, astfel ca 
sub locul pătat, piaza să fie în per
manență curată. Se evită astfel for 
marea marginilor. După curățatul 
cu neofalină se presară pentru 
două ore pudră de talc. Pentru 
mătase se pot curăța petele de gră
sime cu eter.

Pete de catran se scot ungînd 
pata cu gălbenuș de ou. Se ține 
țesătura la aer pentru a se usca, 
apoi se spală cu apă căldicică și 
săpun.

Petele de păcură de pe orice stofă 
se scot astfel: se acoperă pata cu 
un strat de unt proaspăt și se lasă 
să stea 24 ore. Se ridică untul cu 
lama unui cuțit, se mai pune un 
strat dacă mai este nevoie, se frea
că și se ridică imediat. Grăsimea 
rămasă pe stofă se scoate ca orice 
pată de grăsime.

Petele cu bază rfe acizi metalici. 
Petele de cerneală de pe orice 
haină se pot scoate astfel: se în
moaie pata mereu într-un vas cu 
lapte fierbinte care se ține, pe ma
șină. Cînd laptele se colorează se 
schimbă. Sau se așează pata pe o 
cirpă curată, se stoarce deasupra 
zeamă de lămâie caldă, se așează 
o altă cirpă deasupra și se trece 
cu fierul de călcat cald.

viteză neobișnuită de pe țărm 
ca un zid compact. Dacă ieși 
într-un loc neferit, puterea vîn- 
tului te doboară la pămînt. U- 
raganul îți taie respirația, ză
pada îți lipește ochii, pătrunde 
în nări, în urechi, peste tot, pe 
sprîncene și pe fața întreagă 
apare o crustă de gheață ; în 
larma asurzitoare nu-ji auzi 
glasul propriu, ești epuizat și 
frînt.

Uraganul a bătut vasul fără 
întrerupere două zile și două 
nopți în șir cu o putere uriașă. 
Ancorele au fost coborîte, trei 
din cele patru motoare a-u tre
buit să funcționeze din plin, 
pentru ca vasul să se poată 
menține pe 1-oc. Izbiturile pu
ternice ale gheței au zguduit 
nava din temelii.

Această vijelie n-a fost unica 
îndurată de expediție pe țărmu
rile „Prințesei Astrid“. Ciclonii 
parcă și-au dat aici 
Răsfoind paginile 
meu și cercetînd i 
acelor zile, găsesc i 
ziții care se repetă 
chip monoton.

„Din nou începe. Vîntul estic 
s-a intensificat în timpul nop
ții și acum atinge 30 de metri 
pe secundă. Descărcarea s-a o- 
prit, stăm locului iar timpul 
zboară“.

„încă o z? pierdută“ 
gan cu un ger de șapte grade 
sub zero“.

„In cursul zilei uraganul a 
atins puterea 
la Lazarev am 
vîntului de 55 
cundă“.

Și geologii, .
află și Antonin Mrkos, trăiesc 
în tabăra lor din corturi de la 
poalele muntelui Ritscher, la 
vreo 150 kilometri de Lazarev, 
clipe „plăcute“. Și-au încărcat 
în avionul lor vreo trei tone de 
piatră, s-au vîrît în sacii de 
dormit și și-au petrecut vremea 
răscolindu-și amintirile. Profe
sorul Ravici și-a amintit de o 
întîmplare petrecută în t?mpul 
unor cercetări geologice în Si
beria, mecanicul Zorin a dat 
cîteva rețete cu privire la pre
pararea frigăruilor... Dar jude
cați Și singuri cît de „plăcută“ 
este o asemenea odihnă, cînd 
trebuie să apuci în fiecare m?- 
nut cortul, care amenință să 
zboare sub presiunea uraganu
lui.

Antaretida își scoase din ar
senalul său „artileria grea“ și 
trăgea în noi de săreau scîn- 
tei. In același timp începu să 
ne încătușeze cu brațe puterni
ce vasul și prin aceasta să în
cerce a ne tăia drumul înapoi. 
Marea îngheța.

Dar cu cit condițiile deveneau 
mai grele, cu atît mai puterni
că era voința oamenilor sovie
tici de a construi stațiunea La
zarev. „Cei de acasă au încrede
re în noi. 
construim 
trebuie să 
de sprijin 
cercetări 
Aici

i întîlnire. 
jurnalului 

însemnări'le 
aici propo- 
aproape în

— ura-

cea mai mare : 
măsurat viteza 
de metri pe se-

printre care se

lucrează cu o totală 
sine. îndată ce 

potolește 
într-o

u- 
se 
de
Și

pu{in și 
vijelie 
vasului 

continuă.

Noi nu putem să nu 
stațiunea. Dar aici 
se găsească punctul 
al marii ofensive de 
asupra Antarctidei.

trebuie să se găsească 
baza explorării mai departe a 
brîului de mi? de kilometri de 
munți neexplorați pe pămîntul 
„Reginei Maud“, care promit să 
fie o adevărată comoară pen
tru geologi“.

Oamenii 
dăruire de 
raganul se 
transformă
vînt, descărcarea 
construirea stațiunii 
Echipajul navei condus de ex 
perimentatul șef de echipaj 
Gainutdinov și grupa de con
structori a Iui Serghei Kriukov, 
precum și ceilalți membri ai e- 
chipajului lucrează foarte bine 
In aceste conditiuni deosebit 
de grele e? își îndeplinesc mun
ca cu deplin sînge rece și dîrze- 
nie, sînt întotdeauna gata de a 
se ajuta unul pe celălalt.

Secundul prim al căpitanului, 
Nicolai Spiridov, w aproape că 
nici nu doarme. Și ziua și noap
tea îi văd statura 
sveltă îmbrăcată în 
lare groase, la postul

înaltă și 
haine 
său.

po

Miercuri 25 februarie a sosit 
momentul critic. Vîntul slăbeș
te din intensitate, meteorologul 
Babkin prevestește vreme seni
nă, fără cicloni. Acum ori ni
ciodată. Fundamentul este deja 
așezat, trebuie înălțați pereții 
caselor și puse acoperișurile. 
După aceea vijelia n-are decît 
să-și facă de cap cum i-o f? 
pofta. Toți care au mîini și pi
cioare, în afară de cartnicul de 
pe puntea de comandă și din 
sala mașinilor, precum și lu
crătorii de la bucătărie, se a- 
șează în sănii și tractoare și o 
pornesc către „Capul Uragane
lor“, cum a fost numit terenul 
nostru de construcție. Zeci de 
mîini iau lopețile și topoarele 
și scot la lumina zilei materia
lele de construcție troenite de 
zăpadă.

Hei, rup I Pereții cresc unul 
după celălalt pe fondul întune
ricului ce începe să se lase. Se 
aud loviturile accelerate ale 
ciocanelor. Reflectoarele îm
prăștie întunericul. In depăr
tare se văd luminile de semna
lizare ale navei „Obi“ Pe tra 
seu înaintează ca niște licurici 
rătăciți, reflectoarele tractoare
lor. Și toate aceste lumini lu
minează într-un chip nou înce
putul unei noi epoci pe țărmul 
„Prințesei Astrid“. Epoca omu
lui biruitor.

Cei șapte locuitori 
ai stațiunii Lazarev
La 10 martie Antaretida în

treprinde ultima sa ofensivă. Vi
fornița acoperă comenzile căpi
tanului Dubinin cu privire la 
înălțarea drapelului de stat. Ea 
încearcă să smulgă din mîinile 
șefului stațiunii Iuri Krucinin 
pinza roșie cînd acesta o prinde 
de catarg.

Ultima ofensivă. Stațiunea La
zarev — un nou punct al știin
ței pe cel de al șaselea conti
nent — este inaugurată într-un 
cadru festiv. Aici se găsește o 
casă de locuit, o centrală elec
trică, pavilioane aerologic și 
magnetologic, magazia. ...Și în 
acest moment Antaretida pare 
că s-a împăcat, deși nu pentru 
multă vreme, cu această nouă 
victorie a minții și voinței ome

nești. Vifornița de zăpadă începe 
să slăbească. Plafonul de nori 
lăptoși se dă la o parte și de pe 
cerul albastru lumina vie a soa
relui se revarsă pe țărm. Pe 
această vreme minunată ne 
luăm rămas bun de la cei șapte 
„lazareviști". care rămîn aici la 
iernat.

Prin urmare Nikolai Makarov 
nu m-a uitat. Radiogramele lui 
vorbesc laconic despre cum tră
iesc primii oameni pe țărmul 
„Prințesei Astrid“ astăzi, în to
iul iernii antarctice.

La începutul lunii mai s-a 
terminat perioada de toamnă 
bîntuită necontenit de uragane, 
cu viteza vîntului ce atinge 60- 
70 metri pe secundă. Cu toate a- 
cestea vînturile puternice de tă
ria uraganului nu încetează. 
Stațiunea este troienită în între
gime. Nu e nevoie de ferestre și 
uși, se iese afară prin ușile aco
perișului. Vijeliile provoacă mari 
neplăceri. Sparg aparatura, rup 
cablurile, tot timpul trebuie să 
se controleze starea antenelor. 
Cînd ies afară pentru observații 
științifice, cercetătorii trebuie să 
meargă cîte doi sau trei și să 
înainteze doar de-a lungul unei 
frînghii. Munca cea mai grea pe 
vreme proastă este lansarea ra- 
diosondelor. Comunicațiile prin 
radio sînt adesea tulburate de 
furtunile magnetice.

„In ciuda acestor fapte, scriu 
cercetătorii, noi respectăm pro
gramul de experiențe meteorolo
gice, aerologice, geomagnetice, 
glaciologice. Pe vremea calmă, 
senină, care pe aici este un 
oaspete rar, la orizont apare 
aurora polară. Temperatura os
cilează între 30 și 40 grade sub 
zero. In lunile mai și iunie s-au 
desprins de ghețarul terigen, în 
apropierea stațiunii, cîțiva ghe
țari mai mici. In serile libere vi
zionăm filme, ascultăm radio, 
jucăm șah.- Conștiința că Patria 
noastră și prietenii de peste ho
tare urmăresc cu atenție munca 
noastră, ne ajută să învingem 
greutățile. Cu acest prilej mem
brii stațiuni de iarnă Lazarev 
transmit, dumneavoastră și lui 
Mrkos care au participat la con
struirea stațiunei noastre, salu
tări cordiale“.

Mulțumim lazareviștilor. Să 
vă intoarceți acasă sănătoși și 
cu un bogat bagaj științifici

Peste 50 de ofițeri și soldați 
din diferite unități ale Armatei 
populare vietnameze de eliberare 
care au participat la bătălia istori
că de la Dien-Bien-Fu pregătesc 
în prezent crearea unui muzeu. Ei 
fac cercetări pe fostul cimp de 
luptă de la Dien-Bien-Fu și îm
prejurimile lui cu scopul de a 
descoperi materiale cu privire la 
luptele purtate aici.

Recent au fost descoperite aici 
vestigii ca : o cutie de praf de 
pușcă folosit pe o colină unde s-a 
desfășurat prima bătălie de la 
Dien-Bien-Fu, un stîlp de lemn 
de la postul de comandă al gene
ralului comandant șef al Armatei 
populare vietnameze, instrumente 
pentru săparea tranșeelor, precum 
și unelte folosite de populație 
pentru ajutorarea frontului etc.

Numeroase alte vestigii ale vic
toriei de la Dien-Bien-Fu se află 
la Muzeul revoluționar din Hanoi.

lat-o pe viitoarea dirijoare Dil- 
bar Abdoralmanova — în prezent 
studentă la conservatorul din 
Moscova — conducînd orchestra 
simfonică la repetiții.

Leagănul 
porțelanului
Secretul fabricării porțelanului 
fost descoperit în Ghina. Țzin-a

decijen este leagănul porțelanului 
chinez renumit în lumea Întreagă. 
Acest oraș este situat în provincia 
Țziansi (China de Sud) în apro 
pierea lacului Poianhu. Istoria 
orașului este strîns legată de isto. 
ria porțelanului. In secolul al 
VH-lea olari necunoscuți au 
creat aici vase minunate care au 
întrecut prin albeața, finețea și 
transparența lor toate celelalte 
produse ceramice.

Un călător francez, care a vi
zitat orașul în secolul al XVIII- 
lea scria : „Locuitorii orașului în 
număr de aproape 1.000 000 lu
crează într-un fel sau altul la fa
bricarea porțelanului. Noaptea, 
orașul este luminat ca de un a- 
devarat incendiu de focul celor 
3.000 de cuptoare de ars porțelan.

Modelarea, acoperirea cu lac. 
aplicarea desenului — fiecare din 
aceste operații este realizată de 
un alt muncitor“.

La începutul secolului 
Ghina a trecut prin 
boaie. Cîteva incendii pustiitoare 
au distrus orașul, iar producția 
de porțelan a stagnat. Pe piața 
mondială locul porțelanului chine
zesc a fost luat de cel japonez, 
englez' și german. Abia în anul 
1949 a început refacerea indus
triei porțelanului. In ultimii zece 
ani numărul cuptoarelor în Țzinde- 
cijen a crescut de aproape cinci 
ori. Cantitatea obiectelor produse 
într-un an depășește cu mult cele 
mai mari producții anterioare. In 
prezent, porțelanul din Țzindecijen ------ in j. șj —

nostru 
multe raz

este exportat în 50 de țări 
rerile cresc continuu.

ce-
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sau arta
Je a urla

greu și-ar putea imagina Lucrul e posibil numai în lumea 
capitalului, unde orice tendință 
spre extravagantă, isterie și des- 
frîu este încurajată în scopul co
ruperii tineretului. Și acești jal
nici cîntăreți ai „Juke-box“-urilor 
s-au pus — mai mult sau mai pu
țin conștient — în slujba unor 
asemenea scopuri. „Juke-box“- 
urile le-au servit drept trambu
lină 
rele 
lara 
urle pentru că pur 
n-avea nici 
deci altceva 
Nu știm dacă 
lună sau fără. Dealtfel amănun
tul nu interesează in cazul de 
față. La început el nici măcar nu 
bănuia că felul în care scoate ur
letele din gîtlej e atît de reușit 
îneît va ajunge mare vedetă. Ne
gustorilor de „Juke-box“-uri ita
liene care vroiau să lanseze pe 
pia{ă această marfă le-a plăcut 
urletele autohtone ale unora ca 
Dallara și au început exploata
rea lor rațională. Spun rațională 
pentru că urletele astea oricît de 
noi păreau Ia început amatorilor, 
cu timpul s-au învechit și trebu
iau altele. Da, da. S-au găsit ex- 
perti subtili care au început să 
deosebească un urlet de altul... 
Vasăzică, nu la fel urlă Dellara, 
Reno sau Villa — spun ei — așa 
că astăzi se deosebesc cîteva sti
luri de urlet, cu maeștri și dis
cipoli...

în ce privește urletele feminine 
pe care le înghit ,,Juke-box"-urile 
și aici s-au ivit vedete majore și 
minore. Pe una dintre ele —- 
Nina — spectatorii televiziunii 
italiene au supranumit-o „semi- 
epileptica“, datorită, pesemne, 
multiplelor ei „calități“ interpre
tative...

Tot ce 
șina de 
Roma și 
rea unui 
„Juke-box“-urilor. Intriga filmu
lui redă polemica dintre un mod 
vechi și unul nou de a urla pre
cum și perspectivele acestei arte...

După cum arată însă chiar an
cheta publicată în „Vie nnove“, 
tinerii italieni n-au pierdut sim
țul umorului și, mai ales, n-au 
pierdut simțul artistic. Urle
tele „Juke-box“-ului cu care se în
cearcă pătarea prestigiului cul
turii italiene cu vechi tradiții, vor 
rămîne ca o tristă mărturie a de
cadentei artei burgheze contem
porane.-

SUZANA VOINESCU

Cu
cineva muzica italiană fără man
dolină, acest vechi instrument 
care redă cum nu se poate mai 
bine sufletul Înflăcărat, pasio
nat al poporului. Dar în timpurile 
noastre, celor ce s-înt la putere 
în Italia nu le mai place sunetul 
melodios al mandolinei. Alături 
de palatele Renașterii italierfe 
apar acum bazele americane pen
tru lansarea rachetelor înlături 
deci și cu anacronica mandolină 
— spun ei ; tineretului „mo
dern“ al Italiei de azi îi trebuie 
altfel de muzică. Așa se face că 
după ultima
occidentala, în barurile italiene 
au 
Este
mată în 
nedă și, în 
prăjituri sau 
scoate...
de o muzică obișnuită imprimată 
pe discuri sau benzi de magneto
fon. „Juke-box“-urile sînt lansate 
pe piață pentru a scoate un anu
mit fer de muzică, cu totul ori
ginală, demnă de cultura burghe
ză occidentală pe care burghezia 
Italiei se străduiește să o inocu
leze tineretului italian. Pentru 
„Juke-box“-uri există cîntăreți a- 
nume a căror mod de a interpreta 
ni-1 sugerează foarte plastic re
vista „Vie nouve“ într-un număr 
apărut nu de mult. Ancheta pe 
care o întreprinde revista în rîn- 
dul cîtorva dintre cei mai en-vo- 
gue cîntăreți care imprimă pen
tru această mașină de artă im
portată este edificatoare. S-a pus 
astfel întrebarea : „De ce ur
lați ?“ Credeți cumva că a în
cercat vreunul să protesteze or 
s-a scandalizat de insulta care se 
aduce „artei“ lui? Nicidecum. 
Iată cîteva din răspunsurile la 
această anchetă :

Fred Buscaglione: „Eu urlu 
încet. Vocea-mi exprimă cum 
nu se poate mai bine cîntecele 
mele criminale... Dacă urletul nu 
este în regulă, iau puțin gin sau 
whisky... Și astfel reușesc să fiu 
convingător în cîntecele mele cu 
pumni și sărutări, cadavre și îm
pușcături“

Tony Dallara: „Urletul meu 
este spontan. Stilul îmi place și 
n-a fost nevoie să fac studii spe
ciale pentru a-1 obține“.

Oricine poate să urle, veți spu
ne, și asta e adevărat. Dar cum 
se face că, în loc să ajungă în
tr-o casă de sănătate unii pri
mesc parale pentru asta, atribu- 
indu-li-se chiar titlul de artiști?

expresie a modei

„Juke-box“-urlle. 
de o mașină auto- 
se introduce o mo
toc de sendviciuri, 
gumă de mestecat, 

muzică. Nu, nu e vorba

apărut 
vorba

care

pentru a sări direct în sfe- 
artei decadente. Tony Del- 
— de exemplu a început să 

și simplu 
o ocupație, n-avea 
mai bun de făcut, 

urla în nopți cu

-,

■

-----------•------------

destinat

o constituie 
este tehnico- 
tinerei gene-

*

acestui an va fi tur- 
care va prezenta evo-

Din noua recoltă de OSMULCHEV1CI ARCADIE 
(Din, expoziția de fotografii artistice „Pe drumul socialismului“).

a dat mai... reușit „ma- 
cîntăreți“ s-a reunit la 
a început chiar turna- 

film despre istoria

R. D, G. produce 
noi filme

In prezent societatea de filme 
„Defa“-Berlin se ocupă de turna
rea unui film oriental de aventuri, 
a cărui acțiune se petrece în 
vechea Asirie. In jurul anului 600 
î.e.n Eroina filmului este sclava 
Hatifa care luptă pentru liberta 
tea ei și a compatriofilor ei. Ideea 
centrală a filmului 
solidaritatea. Filmul 
lor și este 
rații.

In cursul 
nat un film 
luția unui dans clasic indian expri 
mind tradițiile artei populare in
diene. Filmul va fi realizat în 
culori de cineaști indieni în cola
borare cu colectivul de populari
zare a științei din cadrul studiou
lui cinematografic ..Defa“ din 
R. D. Germană.



Centrele și comisiile examenului de maturitate 
din sesiunea septembrie 1959

Printr-un Ordin al Ministrului Invățămîntului și Culturii s-au stabilit centrele și președinții 
comisiilor pentru examenele de maturitate de la școlile medii de învățămînt general si examenele 
de stat de la școlile și institutele pedagogice de învățători din sesiunea septembrie 1959.

Examenele încep în toată țara în ziua de 3 septembrie 1959, orele 9 dimineața.
In vederea pregătirii lucrărilor examenului, președinții comisiilor se vor prezenta la cen

trele la care au fost numiți, in dimineața zilei de 1 septembrie a.c-
Publicăm mai jos centrele unde vor funcționa comisiile, școlile care se vor prezenta la fie

care centru, precum și președinții comisiilor.

Orașul București
— Școala medie nr. 7 „I. L. Ca- 

ragiale“ — raionul 1. V. Stalin — 
Comisia nr. I. Se prezintă candi
dați! de la : Școala medie nr. 7 
(curs de zi și fără frecvență), 
Școala medie nr. 35 și Școaia me
die nr. 28 (cursuri de zi). Pre
ședinte, prof. univ. Potop Aurel — 
Univ. C. I. Parlion București.

— Școala medie nr. 7 „I. L. Ca- 
ragiale“ — raionul I. V. Stalin — 
Comisia nr. 2. Se prezintă candi- 
dații de la : Școala medie nr. 7 
„1. L. Caragiale“ — seral, Școala 
medie I.R.E.B., Școala medie 
C.P.C.S. (cursuri serale). Preșe
dinte, Acad. prof. Vrîncea nu Gheor
ghe — Univ. C. 1. Parhon Bucu
rești.

— Școala medie nr. 12 — raio
nul 1 Mai. — Comisia nr. 3. Se 
prezintă candidații de la : Școala 
medie nr. 10 (cursuri de zi), Școa
la medie nr. 11 (cursuri de zi și 
fără frecvență) și Școala medie nr. 
12 (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte, prof. 
univ. Steopoe Ion — Univ. C. I. 
Parhon București.

— Școala medie nr. 12 — raio
nul 1 Mai. — Comisia nr. 4. Se 
prezintă candidații de la : Școala 
medie nr. 11 (cursuri serale), 
Școala medie nr. 12 (cursuri sera
le), Școala medie nr. 34 (cursuri 
serale). Președinte, conf. univ. 
Stan Suciu Marta — Univ. 6. I. 
Parhon București.

— Școala medie nr. 13 „Mihai 
Viteazu“ — raionul 23 August. 
Comisia nr. 6. Se prezintă candi
dații de la : Școala medie nr. 13 
Minai Viteazu (cursuri de zi și 
fără frecvență), Școala medie nr. 
14 cu limba de predare greacă 
(cursuri de zi). Președinte, lector 
univ. Marinescu Maria-Himu — 
Univ. G. 1. Parhon București.

_  Școala medie nr. 13 „Mihai 
Viteazu" — raionul 23 August, 
comisia nr. 5. Se prezintă candi
dații de la: Școala medie nr. 13 
„Mihai Viteazu“ (cursuri serale) 
și Școala medie nr. 15 (cursuri se
rale). Președinte, prof. univ. Pe- 
trescu Gheorghe — Univ. G. I. 
Parhon București.

— Școala medie nr. 15 „Elena 
Sîrbu“ — raionul 23 August — Co
misia nr. 7. Se prezintă candidații 
de la : Școala medie nr. 15 „Elena 
Sîrbu“ (cursuri de zi) și Școala 
medie nr. 9, cu limba de predare 
maghiară (cursuri de zi). Pre- 
ședințe, conf. univ. Dănilă Nicolae
— Institutul politehnic București.

— Școala medie nr. 15 „Elena 
Sîrbu“ — raionul 23 August. — Co
misia nr, 8. Se prezintă candidații 
de la Școala medie nr. 15 „Elena 
Sîrbu“’(cursuri serale). Președin
te conf. univ. Constantinescu Vic
tor — Institutul de construcții 
București.

— Școala medie serală munci
torească 23 August — raionul 
23 August. Comisia nr. 9. Se pre
zintă candidații de la Școala se
rală „23 August“ și Școala medie 
serală F.RB. (cursuri serale). 
Președinte cont. univ. Berceanu 
Ion _ institutul politehnic Bucu
rești.

— Școala medie nr. 17 „Matei 
Basarab" — raionul Tudor Vladi- 
mirescu — Comisia nr. 10. Se 
prezintă candidații de la Școala 
medie nr. 17 „Matei Basarab 
(cursuri de zi, serale și fără frec
vență). Președinte, conf. univ. 
Hilt Virgil — Univ. C. I. Parhon 
București.

— Școala medie nr. 26 „Al. I. 
Cuza“ — raionul Tudor Vladimi- 
rescu. Comisia nr. 11- Se pre
zintă candidații de la Școala me
die nr. 16 „Al. I. Cuza“ (cursuri 
de zi, fără frecvență și restatiție- 
ri) și Școala medie nr. 26 (cursuri 
de zi, fără lrecvență și restanțieri). 
Președinte prof. univ. Săvulescu 
Olga — Univ. C. 1. Parhon Bucu
rești.

— Școala medie „7 Noiembrie“
— Comisia, nr. 12. Se prezintă 
candidații de la : Școala medie „7 
Noiembrie" .'cursuri serale), Școa
la medie „Timpuri noi“ (cursuri 
serale), și Școala medie nr 17 
(restanțieri).’ Președinte, prof. 
Cristu Jeana — directoarea Școlii 
medii nr. 10 București

— Școala medie nr. 20 „Gh. Șin- 
cai”—raionul Nicolae Bălcescu — 
Comisia nr. 13. Se prezintă candi
dații de la : Școala medie nr. 18 
(cursuri de zi și fără frecvență). 
Școala medie nr. 19 (cursuri de 
zi) și Școna medie nr. 20 (cursuri 
de zi). Președinte, prof. univ. Răi- 
leanu Grigore—Univ. „C- I. Par
hon“ București.

— Școala medie nr. 20 „Gh. Șin. 
cai" — raionul N. Bălcescu — Co
misia nr. 14. Se prezintă candidații 
de la Școala medie nr. 20 seral 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte, conf. univ Grigoriu 
Horia — Institutul politehnic 
București.

— Școala medie nr. 20 „Gh. Șin- 
cai" — raionul N. Bălcescu—Co
misia nr. 15. Se prezintă candi
dații de la : Școala medie nr. 18 
(cursuri serale) și Școala medie 
nr. 20 (restanțieri). Președinte, 
prof. univ. losopescu Alexandru de 
la I. S. E. „V. 1. Lenin“ București.

— Școala de 7 ani nr. 124 — 
Comisia nr. 16. Se prezintă candi

dații de la Școala medie nr. 22 
(cursuri de zi și fără frecvență), 
Școala medie nr. 23 (cursuri de 
zi și fără frecvență) și Școala me
die nr .27 (cursuri de zi și fără 
frecvență). Președinte, conf. univ. 
Arginteanu Constantin — I.S.E. 
„V. I. Lenin“ București.

— Școala de 7 ani nr. 124 — 
Comisia nr. 17. Se prezintă can
didații de la Școala medie nr. 22 
seral „Gh. Lazăr“ (cursuri serale 
și restanțieri). Președinte conf. 
univ. Mihăilă Nicolae-I.S.E., „V. I. 
Lenin" București.

— Școala de 7 ani nr. 132 — 
Comisia nr. 18. Se prezintă candi
dații de la : Școala medie „Gh. 
Preoteasa“ (cursuri serale) și 
Școala medie Mao Țze-dun 
(cursuri serale). Președinte, prof. 
univ. Pop Mihai — Univ. C. I. 
Parhon București.

— Școala medie nr. 24 „V. A- 
lecsandri“ — raionul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej.—Comisia nr. 19,-Se pre
zintă candidații de ia Școala me
die nr. 1 (cursuri de zi, serale 
și restanțieri), Școala medie nr. 24 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri) și Școala medie „F. C. 
Gheorghiu-Dej“ (cursuri serale). 
Președinte, prof, Săvulescu Maria
— directoarea Școlii medii nr. 19 
București.

— Școala medie nr. 25. — Co
misia nr. 20. Se prezintă candidații 
de la : Școala medie nr. 2 (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri), Școala medie nr. 25 
(cursuri de zi, serale și restanție
ri). Președinte, prof. univ. Botez 
Mihai—Inst. politehnic București.

— Școala medie nr. 3 „Ion Ne- 
culce“ — Comisia nr. 21. Se pre
zintă candidații de la : Școala me
die nr. 3 serală (cursuri serale) 
și Școala medie C.F.R. (cursuri 
serale și restanțieri). Președinte, 
lector univ. Ușersohn A.—Univ. 
C. I. Parhon București.

—• Școala medie nr. 4 „Aurel 
Vlaicu" — Comisia nr 22. Se pre
zintă candidații de la : Școala me
die nr. 3 (cursuri de zi), Școala 
medie nr. 4 (cursuri de zi și res
tanțieri) și Școala media nr. 6 
(cursuri de zi, serale și fără frec
vență). Președinte, conf. univ. Că
lin Sergiu — Institutul politehnic 
București.

— Școala medie nr. 6 „llie Pin- 
tilie“ — Comisia nr. 23. Se pre
zint^ candidații de la ; Școala me
die nr. 3 (cursuri de zi, serale și 
restanțieri) și Școala medie nr. 6 
(cursuri de zi, serale și restanție
ri). Președinte, prof- Teodorescu 
Ileana — directoarea Școlii me
dii nr. 11 București.

Regiunea Bacău
— Școala medie nr. 1 Bacău — 

Comisia nr. 1. Se prezintă candi
dații de la : Școala medie nr. 1 
Bacău, Școala medie Adjud, Școa
la medie Zeletin, Școala medie Bu- 
huși (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te, lector univ. Rimmer David — 
Univ. „Al. I. Cuza“ Iași.

— Școala medie nr. 2 Bacău — 
Comisia nr. 2. Se prezintă candi
dații de la Școala medie nr. 2 Ba
cău și Școala serală „Steaua Ro
șie“ Bacău (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte. șef lucrări Miron Victor 
Univ. „Al I. Cuza“ Iași.

— Școala medie nr. 2 Bacău — 
Comisia nr. 3. Se prezintă candi
dații de la Școala medie nr 2 Ba
cău, secția serală (cursuri serale 
și restanțieri). Președinte, lector 
univ. Grindei Ion — Univ. „Al. I. 
Cuza“ Iași,

— Școala medie nr. 1 Piatra 
Neamț. — Comisia nr. 4. Se pre
zintă candidații de la Școala me
die nr. 1 Piatra Neamț și Școala 
medie Tg Neamț (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte, lector univ. 
Rusu Ioan — Institutul politehnic 
Iași.

— Școala medie nr. 2 Piatra 
Neamț — Comisia nr. 5. Se pre
zintă candidații de la școala me
die nr 2 Piatra Neamț, școala 
medie Bicaz și școala medie Borca 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte, 
șef lucrări Gafenco Ana — Insti
tutul agronomic Iași.

— Școala medie nr. 1 Roman.
— Comisia nr. 6. Se prezintă can
didații de la Școala medie nr. 1 
Roman și Școala medie nr. 2 Ro
man (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență, și restanțieri). Președin
te, praf. univ. Constantineanu Mi
hai — Univ. ..Al. I Cuza“ Iași.

— Școala medie Momești — Co
misia nr. 7. Se prezintă candi
dații de la Școala medie Moinești, 
Școala medie Comăriești, Școala 
medie Tg. Ocna și Școaia medie 
Onești (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te, lector univ. Cruceru Constan
tin — Univ. „C. I. Parhon“ Bucu
rești.

Regiunea București
— Școala medie nr. 1 Giurgiu — 

Comisia nr 1. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr 1 și 
nr. 2 din Giurgiu (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanție
ri). Președinte prof Tăbăcaru Sil
via — directoarea Școlii medii nr. 
1 Călărași.

— Școala medie nr. 1 Călărași.
— Comisia nr. 2. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
2 din Călărași, Școala medie Urzi- 
ceni și Școala medie Slobozia, 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte, 
prof. univ. Buzdugan Gheorghe — 
Institutul politehnic București.

— Școala medie nr. 2 T. Măgu
rele. ■— Comisia nr. 3. Se pre
zintă candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și 2 T. Măgurele și Școa
la medie Zitnnicea (cursuri de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte, conf. univ. Sand Marcel
— Institutul politehnic București.

— Școala medie Alexandria. — 
Comisia nr. 4. Se prezintă candi
dații de la Școala medie din Ale
xandria (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
prof. Profeanu Nicolae—directorul 
școlii medii nr. 1 Giurgiu.

— Școala medie Roșiorii de Ve
de. — Comisia nr. 5. Se prez.ntă 
candidații de la Școala medie Ro
șiorii de Vede (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte, 
lector univ. Mutafolo Mihai — In 
stitutul de construcții București.

— Școala medie Oltenița. — Co
misia nr. 6. Se prezintă candidații 
de la Școala medie Buftea, Școala 
medie Oltenița, Școala medie Bo- 
lintinul din Vale și Școala medie 
din Fierbinți (cursuri de zi, serale 
și fără frecvență). Președinte, șef 
lucrări Roban [olanda — Institu
tul politehnic București.

Regiunea Baia Mare
— Școala medie nr. 1 Baia 

Mare — Comisia nr 1. Se pre
zintă candidații de la : Școala me
die nr. 1 Baia Mare, Școaia medie 
Tg. Lăpu'ș, Școala medie Vișeu și 
Școala medie nr. 1 Sighet (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte, conf. 
univ. Cuparenco Lidia — Univ. 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

— Școala medie nr. 1 Satu Mare
— Comisia nr. 2. Se prezintă can
didații de la : Școala medie nr. 1 
Satu Mare Școala medie nr. 2 
Satu Mare, Școala medie nr. 1 Că
rei și Școala medie Negrești 
(cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte, lector univ. Cîmpeanu 
Eugen — Univ. „Babeș-Bolyai“ 
Cluj.

— Școala medie nr. 3 Satu Mare
— cu limba de predare maghiară
— Comisia nr. 3. Se prezintă can
didații de la : Școala medie nr. 3 
Satu Mare, Școala medie nr. 4 
Satu Mare, Școala medie nr. 2 
Baia Mare, Școala medie nr. 2 Că
rei și Școala medie nr. 2 Sighet 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte — 
lector univ. Uyvari Iosif — U- 
niv. „Babeș-Bolyai“—Cluj.

Regiunea Cluj
— Școala medie „E. Racoviță“.

— Comisia nr. 1. Se prezintă can
didații de la : Școala medie „E Ra- 
coyiță“ Cluj, Școala medie „Gh. 
Coșbuc“, Cluj și secția clasică, 
Școala medie „Gh. Șincai“ din 
Cluj (cursuri de zi și fără frec
vență). Președinte, cont. univ. 
Cîmpeanu Virgil —. Univ. „Babeș- 
Bolyai“ din Cluj.

— Școala medie „Gh. Barițiu"
— Cluj. Comisia nr. 2. Se pre
zintă candidații de la : Școala me
die „Gh. Barițiu“ Cluj, Secția se
rală de la Școala de 7 ani nr. 1, 
Secția serală de la Școala de 7 
ani nr 23, și Școala medie Huedin 
(cursuri serale). Președinte, conf. 
univ. Pop Victor — Univ. „Babeș- 
Bolyai“ Cluj.

— Școala medie „N. Bălcescu“
— Cluj. Comisia nr. 3. Se pre
zintă candidații de la Școlile medii 
„N. Bălcescu“, „M. Eminescu“ și 
„Gh. Barițiu“ Cluj și de >a școa’a 
medie Huedin, (cursuri de. zi). 
Președinte prof univ. Lascu Ni
colae — Univ. „Babeș-Bolyai“ 
Cluj.

— Școala medie Bistrița, — Co
misia nr. 4. Se prezintă candidații 
de la Școlile medii din Bistrița, 
Beclean, „G Coșbuc" și nr. 2 Nă- 
săud, (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te conf. univ. Mesaroș Ion — 
Univ. „Babeș-Bolyai“ Cluj.

— Școala medie nr. 1 Dej, — 
Comisia nr. 5. Se prezintă candi
dații de la Școlile rpedii nr. 1 și 2 
Dej; nr. 1 și 2 Gherla; „Simion 
Bărnuțiu“ — Zalău (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanție
ri). Președinte conf univ. Negru 
Alexandru, — Univ. „Babeș-Bo
lyai“ Cluj.

— Școala medie „Mihai Vitea
zul“ Turda, — Comisia nr. 6. Se 
prezintă candidații de la școlile 
medii „Mihai Viteazu“ Turda, A- 
brud, Baia de Arieș și Cîmpia Tur- 
zii (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
prof. univ Pora Eugen, — Univ. 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

— Școala medie nr. 2 Turda, — 
Comisia nr. 7. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii tir. 2 
Turda „Avram lancu“ Aiud, Ocna 
Mureș și Luduș (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Zdrenghea 
Mircea — Univ. „Babeș-Bolyai" 
Cluj".

— Școala medie „Brassai Sa
muel“ Cluj, cu limba de predate 
maghiară, — Comisia nr 8. Se 
prezintă candidații de la Școlile 
medii „Brassai Samuel“ Cluj, 
„Bethlen Gabor" Aiud, „Ady En- 
dre“ Zalău, Școala medie nr. 3 
Dej, Secția serală de la Școala de 
7 ani nr. 23 Cluj, cu limba de pre
dare maghiară (cursuri serale și 
restanțieri). Președinte, prof. 
univ. Cseleny Bella — Univ. 
„Babeș“-Bolyai" Cluj.

— Școala medie „Brassai Sa
muel“ Cluj, cu limba de predare 
maghiară, — Comisia nr. 9. Se 
prezintă candidații de la Școlile 
medii „Brassai Samuel“ Cluj, 
„Bethlen Gabor“ Aiud, școlile me
dii din Bistrița, nr. 3 Dej, Huedin, 
nr. 3 Turda, „Ady Endre“ Zalău, 
„Ady Endre“ Cluj, medie nr. 3 și 
11 Cluj, cu limba de predare ma
ghiară (cursuri de zi și fără frec
vență) și candidații de la Școlile 
cu limba de predare maghiară din 
Deva și Petroșani, regiunea Hu
nedoara. Președinte prof. univ. 
Gall Ernest — Univ. „Babeș-Bo
lyai“ Cluj.

Regiunea Constanța
— Școala medie nr. 3 Constanța.

— Comisia nr. 1. Se prezintă can
didații de la : Școlile medii nr. 1, 
2 și 3 din Constanța, Școala medie 
nr. 1 Tulcea și Școala medie Ba- 
badag (cursuri de zi și restanție
ri). Președinte conf. univ. Radei 
Atena — Univ. „C. 1. Parhon“ 
București.

— Școala medie serală Con
stanța. — Comisia nr. 2. Se pre
zintă candidații de la Școala medie 
serală Constanța și Școala medie 
nr. 1 Tulcea (cursuri serale și 
fără frecvență). Președinte Atana- 
siu Virgil, lector — I.I.P.C.D. 
București

— Școala medie Cernavoda. — 
Comisia nr. 3. Se prezintă candi
dații de la : Școala medie Cerna
vodă, Școala medie Medgidia, 
Școala medie Fetești și Școala me
die Hîrșova (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte lector univ. Sîrou Viorel
— Univ. „C I. Parhon“ Bucu
rești.

Regiunea Craiova
— Școala medie nr. 1 Craiova.

— Comisia nr. 1. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii 
nr. 1, 2, 3 și 4 Craiova și Școala 
medie Filiași. (cursuri de zi). 
Președinte, conf. univ. Pirăușeanu 
Victor — Institutul politehnic 
București.

— Școala medie nr. 2 Craiova.
— Comisia nr. 2. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii nr. 
1, 2 și 3 Craiova (cursuri serale) 
și de la Școala serală Electropu- 
tere Craiova. Președinte, prof. 
univ. Radulescu Dan — Univ. 
„C. 1. Parhon“ București.

— Școala medie nr. 3 Craiova.
— Comisia nr. 3. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii nr. 
1, 2, 3 și 4 Craiova (cursuri fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte, conf. univ. Mavrodin Elena
— I.S.E. „V. I. Lenin“ București.

— Școala medie nr. 1 Tr Seve
rin. — Comisia nr. 4. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii nr. 
1, 2 și 3 Tr. Severin și de la 
Școala medie Strehaia (cursuri de 
zi și serale). Președinte, conf. 
univ. Galbură Gheorghe — Univ. 
„O. I. Parhon“ București.

— Școala medie nr. 3 Tg. Jiu.
— Comisia nr. 5. Se prezintă 
candidați de la Școlile medii nr.
1, 2 și 3 Tg. Jiu (cursuri de zi). 
Președinte, prof. univ. Nicolescu 
Ion — Univ. „C. I. Parhon“ Bucu
rești.

— Școala medie nr. 2 Tg. Jiu.
— Comisia nr. 6. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii nr. 
1 și 2 Tg. Jiu (cursuri serale) și 
de la Școala medie serală Sadu. 
Președinte, conf. univ. Sufrin Io
sif — Institutul de construcții 
București.

— Școala medie nr. 2 Caracal. 
Comisia nr. 7. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 1 și 2 
Caracal și de la Școlile medii din 
Corabia și Balș (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte, conf. univ. Sar
ica Ion — Institutul politehnic 
București.

— Școala medie Calafat. — 
Comisia nr. 8. Se prezintă can
didații de la Școlile medii din Ca
lafat, Băilești și Plenița (cursuri 
de zi, serale și fără frecvență). 
Președinte, conf. univ. Tiberiu Ro
man — Univ. „C. I. Parhon" 
București.

Regiunea Galați
— Școala medie nr. 1 Galați.

— Comisia nr. 1. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1,
2, 3 și 4 Galați (cursuri de zi) 
și Școlile medii din orașul Galați 
(restanțieri și fără frecvență). 
Președinte, conf univ. Ailoaiei 
Gheorghe — Institutul politehnic 
Galați.

— Școala medie nr. 3 Galați.
— Comisia nr. 2. Se prezintă can
didații de la Școlile medii serale : 
D.R N.F, și S.N.G., secția serală 
de la Școala medie nr. 1 Galați și 
Școala medie Pechea (cursuri de 
zi). Președinte, prof. Mercheș
Eraa — directoarea Școlii medii
nr. 1 Brăila.

— Școala medie nr. 1 Brăila.
— Comisia nr. 3. Se prezintă can
didații secțiilor serale ale școlilor 
medii din Brăila — și de la Șco
lile medii Brăila, [anca și Viziru 
(restanțieri și fără frecvență). 
Președinte, prof. univ. Necrasov 
Olga — Univ. „Al. I. Guza“ Iași.

— Școala medie nr. 2 Brăila.
— Comisia nr. 4. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1 
și 2 Brăila, (cursuri de zi). Pre
ședinte, prof. univ Cotruț Gheor
ghe — Institutul politehnic Iași.

— Școala medie nr. 3 Brăila.
— Comisia nr. 5. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 3 
Brăila, Macin, Viziru și lanca 
(cursuri de zi). Președinte, lector 
univ. Alexandru Dumitru — I.S.E. 
„V. I. Lenin“ București.

— Școala medie nr. 1 Focșani.
— Comisia nr. 6. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
2 Focșani, Odobești și Vidra 
(cursuri de zi). Președinte, conf. 
univ. Popovici Valeria — Univ. 
„Al. I. Cuza“ lași.

— Școala medie nr. 2 Focșani.
— Comisia nr. 7. Se prezintă can
didații de la școala medie nr. 1 
Focșani ( secția serală), de la 
Școlile medii nr. 1 și 2 Focșani, 
Odobești și Vidra (restanțieri și 
fără frecvență), precum și candi
dații de la Școlile medii din Pari- 
ciu și Mărășești. (cursuri de zi). 
Președinte, conf. univ. Sîrbu Ion — 
Institutul politehnic Galați.

— Școala medie nr. 2 Tecuci.
— Comisia nr. 8. Se prezintă can
didații de la școlile medii nr .1 și 
2 Tecuci (cursuri de zi), școlile 
medii din orașul Tecuci (cursuri 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte, cont. univ. Bo- 
gatu Dumitru — Institutul poli
tehnic Galați.

Regiunea Hunedoara
— Școala medie „Horia, Cloșca 

și Crișan“ — Alba lulia. Co
misia nr. 1. Se prezintă candida
ții de la Școlile medii „Horia, 
Cloșca și Crișan“ și nr. 2 Alba 
lulia, de la școiile medii din Teiuș 
și Zlatna (cursuri de zi, seirale 
și fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, conf. univ. Petrea 
Ioan — Institutul de mine Pe
troșani.

— Școala medie „Aurel Vlaicu“ 
Orăștie.—Comisia nr. 2. Se prezin
tă candidații de la Școlile medii 
„Aurel Vlaicu" Orăștie, Cugir și 
Sebeș (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență. Președinte lec
tor un.v- Centea Ovidiu — Insti
tui politehnic Timișoara.

— Școala medie nr. 1 Petro
șani. — Comisia nr. 3. Se prezin
tă candidații de la Școlile medii 
nr.l Petroșani, Lupeni și Lonea 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
prof. univ. Nanu Ion — Institu
tul politehnic Timișoara.

— Școala medie Simeria — 
Comisia nr. 4. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii Simeria, 
Hunedoara și Hațeg (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Preșe
dinte, conf. univ. Pop Aurel — 
Institutul de mine Petroșani.

— Școala medie „Decebal" De
va. Comisia nr. 5. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii „De
cebal“ și „Petru Groza" din Deva, 
„Avram lancu“ din Brad și Gura 
Barza (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte, conf. univ. Frenkel David
— Institutul politehnic Timișoara.

Regiunea Sași
— Școala medie nr. 1 lași. — 

Comisia nr. 1. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 1, 3 
și 5 Iași, de la școlile medii Paș
cani și Hîrlău (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Președinte, 
conf. univ. Budeanu Constantin— 
Institutul agronomic lași.

— Școala medie nr. 2 lași. — 
Comisia nr. 2. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 2, 4, 
6 și 7 din Iași (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte, șef lucrări Got- 
iieb Ioan — Univ. „Al. I. Cuza“ 
lași. •

— Școala medie nr. 2. Vaslui.— 
Comisia nr. 3. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 1 și 
2 Vaslui, de la Școlile medii nr. 1 
și 2 Huși (cursuri de zi, serale 
și fără frecvență). Președinte, 
conf. univ. Obreja Alexandru — 
Univ. „Al. I. Cuza" lași.

— Complexul școlar Bîrlad. — 
Comisia nr. 4. Se prezintă can
didații de la Complexul școlar 
Bîrlad și de la Școala medie se
rală Birlad (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, conf. univ. Calistru 
Elena — Institutul politehnic 
lași.

Regiunea Oradea
— Școala medie nr. 1 Oradea__

Comisia' nr. 1. Se prezintă can
didații de la Școiile medii nr. 1 și 
5 Oradea și de la Școala medie 
Irieu (cursuri de zi). Președinte,- 
conf. univ. Rothenstein Bernard — 
Institutul politehnic Timișoara.

— Școala medie nr. 2 Oradea__
Comisia nr. 2. Se prezintă can
didații de la Școala medie serală 
nr. 2 Oradea (cursuri seirale și 
restanțieri). Președinte, conf. 
univ. Bitea Ion — Institutul pe
dagogic Timișoara.

— Școala medie nr. 2 Oradea.— 
Comisia nr. 3. Se prezintă candi
dații de la Școala medie nr. 2 
Oradea, de la Școlile medii nr. 
1 și 2 Beiuș, Salonta. Simleu și 
Vadul Crișuluj (cursuri de zi). 
Președinte, conf. univ. Reichel lo- 
sif — Institutul politehnic Timi
șoara.

— Școala medie nr. J Oradea, 
cu limba de predare maghiară. — 
Comis ă nr. 4. Se prezintă candi
dații de la Școlile med.l nr. 3 și 
4 Oradea, de Ia Școala medie nr. 

3 (secția serală) Oradea ; școlile 
medii din Salonta, Secuieni și 
Simleu, cu limba de predarei ma
ghiară (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte, lector 
univ. Koch Ferencz — Univ. 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

Regiunea Pitești
— Școala medie nr. 1 G. Lung- 

Mușcel. — Comisia nr. 1. Se pre
zintă candidații de la Școlile 
medii nr. 1 și 2 din C. Lung Muș- 
cel (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte, Vlad Nicolae — 
directorul Școlii medii nr. 1 Pi
tești.

— Școala medie nr. 1 „N. Băl
cescu“ — Pitești. — Comisia nr. 2. 
Se prezintă candidații de la Școli
le medii nr. 1 și 2 Pitești și 
Găești (cursuri de zi, fără frecven
ță și restanțieri). Președinte, conf. 
univ. Drăgănescu Mihai — Institu
tul Politehnic București.

— Școala medie nr. 3 Pitești.
— Comisia nr. 3. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 3 
Pitești și Curtea de Argeș, 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte, lector 
univ. Filimon Ion — Institutul 
de construcții București.

— Școala medie serală Pitești.
— Comisia nr. 4. Se prezintă 
candidații de la Școala medie se
rală Pitești și restanțierii de la 
școlile medii din orașul Pitești 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte, prof. univ Gheorghiu 
Ootavian — Institutul de Teatru 
București.

— Școala medie nr. 1 Rm. 
Vîlcea. — Comisia nr. 5. Se pre
zintă candidații de la școala me
die Rm. Vîlcea și restanțierii de 
la școlile medii din Rm. Vîlcea 
(cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte conf. univ. Bărbulescu 
Elorica — Univ. „C. I. Parhon“ 
București.

— Școala medie nr. 1. Rm. Vîl
cea. — Comisia nr. 6. Se prezin
tă candidații de la Școlile, și sec
țiile serale din Rm. Vîlcea. Preșe
dinte conf. univ. Grosu Teodora — 
Univ. „G. I. Parhon“ București.

— Școala medie nr. 2 Rm. Vîl
cea. — Comisia nr. 7. Se prezintă 
candidații de la Școala medie nr. 
2 Rm. Vîlcea, de la Școlile medii 
Horezu și Drăgășani (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte, Tipa 
Aurelia — directorul Școlii medii 
nr. 1 C. Lung Mușcel.

— Școala medie nr. 2 Slatina.
— Comisia nr. 8. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
2 Slatina și Dragănești Olt, 
(cursuri de zi, serale, fără frecven
ță și restanțieri). Președinte, lec
tor univ. Ioniță Gheorghe, Institu
tul Politehnic București.

Regiunea Ploești
— Școala medie nr. 1 „B. P. 

Hașdeu“ Buzău. — Comisia nr.
1. Se prezintă candidații de la 
Școala medie „B. P. Hașdeu" 
Buzău și Școala medie Berea, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte, lector univ. 
Toma Vasilescu — Univ. „C. I. 
Parhon" București.

— Școala medie nr. 2 ,,M. Emi
nescu“ Buzău. — Comisia nr. 2. 
Se prezintă candidații de la Șco
lile medii nr. 2 și 3 Buzău și 
Pătîrlagele — Cislău (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, Bîrzea Virgil — direc
torul Școlii medii nr. 1 Rm. 
Sărat.

— Școala medie „N. Grigo- 
rescu“ Cîmpina — Comisia nr.
3. Se prezintă candidații de la 
secțiile serale de pe l.îngă Școlile 
medii din Cîmpina, Moreni și Si
naia, de la secțiile serale de pe 
lingă școlile de 7 ani din Băicoi, 
Țintea și Filipeștii de Pădure 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte, conf. univ. Bogoescu 
Constantin, — Univ. „C. I. Par
hon“ București.

— Școala medie nr. 2 „llie 
Pintilie“ Cîmpina. — Comisia nr.
4. Se prezintă candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și 2 Cîmpina, 
Moreni, Sinaia și Breaza (cursuri 
de zi și fără frecvență). Președin
te, Dabija Andrei — directorul 
Școlii medii serale nr. 1 Ploești.

— Școala medie nr. 1 „I L. 
Caragiale" Ploești- — Comisia 
nr. 5. Se prezintă candidații de 
la Școlile medii nr. 1, 2, 3, 4 și 6 
Ploești și Slănic (curs de zi). 
Președinte, conf. univ. Renert 
Mihai — Institutul politehnic 
București.

— Școala medie nr. 6 Ploești.
— Comisia nr. 6. Se prezintă 
candidații de la Școala medie nr. 
6 Ploești (secția serală) și Școlile 
medii serale nr. 3 Teleaien și 4 
din Ploești. Președinte, conf univ. 
Zarea Ștefan — Institutul poli
tehnic București.

— Școala medie serală nr. 1 
Ploești. — Comisia nr. 7. Se pre
zintă candidații de Ia Școala me
die serală nr. 1 Ploești, de la sec
țiile seralei de pe l.îngă Școlile 
din Plopeni, Boldești și Vălenii 
de Munte (cursuri serale și res
tanțieri). Președinte, conf. uni
versitar Arie Arie — Institutul 
politehnic București.

— Școala medie nr. 1 „Al. 
Vlahuță“ Rm. Sărat. — Comisia 
nr. 8. Se prezintă candidații de Ia 
Școlile medii nr. 1 și 2 Rm. Sărat 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte, conf. univ. 
Stăncioiu Ion — Institutul poli
tehnic București.

— Școala medie nr. 1 lîrgo- 
viște, — Comisia nr. 9. Se pre
zintă candidații de la Școlile me
dii nr. 1, 2 și 3 Tîrgoviște și 
Pucioasa (cursuri de zi și fără 

frecvență). Președinte, conf. univ. 
Tunsoiu Gheorghe — Institutul 
politehnic București.

— Școala medie nr. 3 Tîrgo
viște. — Comisia nr. 10. Se pre
zintă candidații de la secțiile se
rale de pe lîngă Școlile medii nr.
1 și 3 Tîrgoviște, Pucioasa, Doi- 
cești-Pucioasa și Gura Ocniții 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte, conf. univ. Moruzi 
Constanța — Univ. „C. I. Par
hon“ București.

Regiunea Stalin
— Școala medie nr. t Făgăraș.

— Comisia nr. 1. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1 și
2 Făgăraș, orașul Victoria și Ag
nita (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte, lector univ. Cucu Silvia
— Institutul de teatru București.

— Școala medie nr. 1 Sighi
șoara. — Comisia nr. 2. Se pre
zintă candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și 2 Sighișoara și Rupea 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte, conf. univ. 
Hițig Iosif, Institutul de construc
ții București.

— Școala medie nr. 1 Mediaș.
— Comisia nr. 3. Se prezintă 
candidații de la Școala medie nr. 
1 Mediaș și Școala serală Copșa 
Mică (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte, conf. univ. 
Naumescu Mircea — Institutul 
politehnic Orașul Stalin.

— Școala medie Tîrnăveni. — 
Comisia nr. 4. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii din Tîr
năveni și Blaj (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte, 
prof. univ. Popovici Traian Insti
tutul politehnic Orașul Stalin.

— Școala medie nr. 1 Sibiu. — 
Comisia nr. 5. Se prezintă candi
dații de la Școala medie nr. 1 
Sibiu, (cursuri de zi, serale, fără 
frecvența și restanțieri). Președin
te, lector univ. Olach Constantin 
— Institutul politehnic Cluj.

—Școala medie nr. 3 Sibiu. — 
Comisia nr. 6. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 3 și 
5 Sibiu, Școala medie Săliște 
(cursuri de zi și fără frecvența). 
Președinte, conf. univ. Costăchel 
Valeria — Univ. „G. I. Parhon“ 
București.

— Școala medie nr. 3 Sibiu. — 
Comisia nr. 7. Se prezintă candi
dații de Ia Școala medie nr. 3 Si
biu și Școala serală Cisnădie — 
secția romină (cursuri serale și 
restanțieri). Președinte, lector 
universitar Bedighian Olianez, In
stitutul de științe economice Bucu
rești.

— Școala medie nr. 1 Orașul 
Stalin. — Comisia nr. 8. Se pre
zintă candidații de la Școala me
die nr. 1 Orașul Stalin (cursuri 
de zi, serale și fără frecvență). 
Președinte, conf. univ. Ruznak 
Corneliu I.M.F. București.

— Școala medie nr. 5 Orașul 
Stalin. — Comisia nr. 9. Se pre
zintă candidații de la Școala me
die nr. 5 Orașul Stalin, Școlile 
medii din Predeal și Săeele 
(cursuri de zi și fără frecvență). 
Președinte, lector univ. Aposto- 
lescu Maria — I.I.P.C.D. Bucu
rești.

— Școala medie nr. 5 Orașul 
Stalin. — Comisia nr. 10. Se pre
zintă candidații de la Școala me
die nr. 5 Orașul Stalin (cursuri 
serale și restanțieri). Președinte, 
lector univ. Iliescu Elena —
I.I.P.C.D.  București.

— Școala medie nr. 6 „Șt 
Gheorghiu“, Orașul Stalin. — Co
misia nr. 11. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii serale 
nr. 1, 2 și 3 din Orașul Stalin, și 
Școala medie serală Tohanul 
Vechi. Președinte, lector univ. 
Dăianu Ion — Institutul politeh
nic Orașul Stalin.

— Școala medie nr. 4 orașul 
Sibiu, cu limba de predare germa
nă — Comisia nr. 12. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii nr. 
2 și 4 Sibiu și Cisnădie cu limba 
de predare germană (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și restan
țieri), precum și candidații de la 
Școala medie cu limba de predare 
germană din Sebeș, regiunea Hu
nedoara. Președinte, lector univ. 
Savin Emilia, Univ. „G. I. Par
hon“ București.

— Școala medie nr. 3 Sighișoara, 
cu limba de predare germana — 
Comisia nr. 13. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 3 Si
ghișoara, nr. 2 Mediaș, nr. 2 Ag
nita cu limba de predare germană 
(cursuri de zi și restanțieri), pre
cum și candidații de la secția cu 
limba de predare germană din 
Bistrița, regiunea Cluj. Președinte, 
lector univ. Nichifor Natalia — 
I.M.F. București.

— Școala medie nr. 2 Orașul 
Stalin, cu limba de predare ger
mană — Comisia nr. 14. Se pre
zintă candidații de la Școala me
die nr. 2, Orașul Stalin cu limba 
de predare germană (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență). Pre
ședinte, lector univ. Izbășescu 
Mihai — Institutul de construcții 
București.

— Școala medie nr. 4, Orașul 
Stalin, cu limba de predare ma 
ghiarâ — Comisia nr 15. Se pre
zintă candidații de la Școala me
die nr. 4 Orașul Stalin și Școlile 
medii din Săcele și Tîrnăveni, 
secția cu limba de predare. ma 
ghiară (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte, lector univ. 
Sabo Iosif — Univ. „Babeș-Bo
lyai“ Gluj.

Regiunea Suceava
1

— Liceul „Dragoș Vodă" C. 
Lung Suceava — Comisia nr. 1,- 
Se prezintă candidații de la Li
ceul „Dragoș Vodă“ din C. Lung, 
de la Școlile medii din Vatra Dor- 
nei și Gura Humorului (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte, conf. univ. 
Hălălău Ion — Institutul politeh
nic Iași.

— Școala medie nr. 1 Suceava.
— Comisia nr. 2. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1 
Suceava, nr. 1 și 2 Rădăuți și nr.
1 și 2 Fălticeni (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, conf univ. Popa C. 
Eugen — Institutul politehnic 
Iași.

— Școala medie nr. 1 Botoșani.
— Comisia nr. 3. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 1 și
2 Botoșani, nr. 1 și 2 Dorohoi și 
Trușești (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte, lector univ. Sărmășan 
Mihai — Univ. „Al. I. Guza“ Iași.

— Școala medie Șiret, cu limba 
de predare ucraineană. — Comi
sia nr. 4. Se prezintă candidații 
de la Școala medie cu limba de 
predare ucraineană Șiret și Școala 
medie cu limba de predare ucrai
neană Sighet, regiunea Baia 
Mare, (cursuri de zi, fără frec- 
vență și restanțieri). Președinte, 
lector univ. Drapaca Constantin
— Univ. „C. I. Parhon“ București.

— Liceul Militar „Ștefan cel 
Mare“ C. Lung Moldovenesc. — 
Comisia nr. 1. Se prezintă candi
dații de la toate liceele militare 
din țară. Președinte, conf. univ. 
Loghin Aurel — Univ. „Al. I. 
Cuza“ Iași.

‘ Regiunea Timișoara
— Școala medie nr. 1 Timi« 

șoara. — Comisia nr. 1. Se pre
zintă candidații de la Școlile me
dii nr. 1, 3 și 7 Timișoara și sec
ția clasică (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte, lector, 
univ. Țintă Aurel — I.I.P.G.D. 
Timișoara.

— Școala medie nr. 5 TimU 
șoara. — Comisia nr. 2. Se pre
zintă candidații de la Școlile me
dii nr. 5 și 10 Timișoara și de la 
Școlile medii din Jimbolia și Sîn- 
nicolau Mare (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restanție
ri). Președinte, conf. univ. Dick 
Iosif — Institutul politehnic Timi
șoara.

— Școala medie nr. 2 Timișoa
ra, cu limba de predare germană
— Comisia nr. 3. Se prezintă can
didații de la Școlile medii nr. 2 
4 și 9 Timișoara, nr. 4 Lugoj, nr. 
6 Arad și Școlile medii din Jim- 
bc/lia, Lipova, Reșița, cu limba de 
predare germană (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte,
— lector univ. Tănăsescu Gheor
ghe, Institutul pedagogic Timi
șoara.

— Școala medie nr. 4 Timișoara 
cu limba de predare maghiară. — 
Comisia nr. 4. Se prezintă candi
dații de la Școala medie nr. 4 Ti
mișoara, Școlile medii nr. 3 și 4 
Arad și nr. 3 Lugoj cu limba de 
predare maghiară (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte 
conf. univ. Debreczi Alexandru — 
Univ. „Babeș-Bolyai“ Cluj.

— Școala medie nr. 1 Lugoj —’ 
Comisia nr. 5. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 1 și 2 
Lugoj, Școlile medii Făget și Bu- 
ziaș, Nădrag (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte, 
lector univ. Jivulescu Ion —
I.I.P.C.D.  Timișoara.

— Școala medie nr. 1 Caran
sebeș. — Comisia nr. 6. Se pre
zintă candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și 2 Caransebeș, Școlile 
medii Oțelul Roșu și Orșova 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte, prof. univ. 
Gîrda Traian — Institutul agrono« 
mic Timișoara.

— Școala medie Oravița — 
Comisia nr. 7. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii din Ora
vița, Anina, Reșița și Bocșa 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte, lector univ. Ru- 
sovan Smaranda — I.I.P.C.D. Ti
mișoara.

— Școala medie nr. 2 Arad — 
Comisia nr. 8. Se prezintă candi
dații de la Școlile medii nr. 1. 2 
și 5 Arad, Școala medie serală 
Arad și medie Lipova (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte, conf. univ. 
Gropșanu Zeno — Institutul poli
tehnic Timișoara.

Regiunea 
Autonomă Maghiară
— Școala medie „Bolyai" cu 

limba de predare maghiară Tg. 
Mureș — Comisia nr. 1. Se pre-: 
zință candidații de la Școala me
die „Bolyai“ Tg. Mureș, Școala 
medie nr. 4 Tg. Mureș și medie 
nr. 2 Reghin, cu limba de predare 
maghiară (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte, lector univ. Ambrus Pe
tre —- I.M.F. Tg. Mureș.

— Școala medie „Papiu ua. 
rian“ Tg. Mureș. — Comisia nr.
2. Se prezintă candidații de la 
Scol.le medii „Papiu llarian" și 
„Unirea" Tg. Mureș, Școala medie 
„Petru Maior“ Reghin și Școlile 
medii din Gheorghieni, Topîița și 
Sf. Gheorghe — cu limba de pre
dare romînă, (cursuri de zi, se-

(Continuare în pag. 4-a)



Ecoul internațional 
al declarației guvernului 

sovietic în problema 
experiențelor nucleare
ATENA 29 (Agerpres), — 

TASS transmite: Ziarele din Ate
na au primit cu interes declara
ția guvernului sovietic în proble
ma experiențelor nucleare. Ziarul 
„Avghi“ subliniază că Uniunea 
Sovietică depune mari eforturi 
pentru încetarea totală a experien
țelor nucleare. Ziarul „Kathime- 
rini“ arată că Uniunea Sovietică 
este dispusă să semneze un acord 
cu privire la încetarea imediată 
și pentru totdeauna a experiențe
lor nucleare.

Majoritatea ziarelor scot în evi
dență pasajele din declarația gu
vernului sovietic, în care se arată 
că Uniunea Sovietică va conti
nua și de aici înainte lupta pen
tru încetarea totală a experien
țelor cu arme nucleare, conside- 
rind aceasta ca un pas important 
spre încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și înlăturarea primejdiei 
care amenință viața și sănătatea 
a milioane de oameni.

*
BERLIN 29 (Agerpres).-TASS 

transmite: La 29 august toate zia
rele centrale din Republica De
mocrată Germană au publicat știri 
cu privire la declarația guvernu
lui sovietic în legătură cu prelun
girea de către S.U.A. și Marea 
Britanie a termenului de suspen
dare a experiențelor cu arme nu
cleare.

Ziarul „Neues Deutschland“ a 
publicat această știre sub. titlul: 
„S-a indicat calea spre încetarea 
pentru totdeauna a experiențelor 
cu arme nucleare“. Ziarul subli
niază că hotărîrea guvernului so
vietic de a nu relua experiențele 
nucleare, dacă puterile occiden
tale nu vor relua experiențele cu 
arme atomice și cu hidrogen, pre
zintă o mare însemnătate.

Ziarele „Berîiner Zeitung“ și 
„Tribune“ subliniază că Uniunea 
Sovietică își reactualizează pro
punerea de a se înceta total ex
periențele cu arme nucleare.

Ziarele „Die Neue Zeit“, „Der 
Morgan“ și „Național Zeitung" 
relevă declarația guvernului so
vietic că Uniunea Sovietică nu va 
relua prima experiențele cu arme 
nucleare.

DE 6 DOLA RI
OT R AVA...

La un chioșc de ziare un tî- 
năr s-a dus să cumpere obiș
nuita porție săptămînală de o- 
tvavă. Nu vă mirați. Ați citit 
bine: o-t-r-a-v-ă. A scos șase 
bancnote de un dolar pe care 
le-a despăturit cu grijă și a 
primit, ca de obicei, ucigă'oarea 
substanță. Nu în fiole, ci în... 
file. în filele unei reviste. în 
America tuturor minunilor poți 
cumpăra, ba chiar te poți abo
na și la... otravă. Depinde de 
rezistența orga
nismului : unii 
înghit doze zil
nic, alții doar 
săptămânal. Ti- 
nărui nostru nu-i

prea obișnuit cu acest consum. 
Preferă deci să înghită otravă 
odată pe săptămînă, otravă am
balată sub denumirea „Satur- 
day Evening Post“.

Otrava se consumă pe înde
lete. Tînărul american răsfoiește 
încet „Saturday Evening Post“. 
Și otrava i se infiltrează în or
ganism, îi atacă toate fibrele 
morale.

Un titlu uriaș: „Omul care 
asasinează orașul cu bombe“. 
Tînărul citește îngrozit. Crima 
e o virtute. Criminalul este un 
erou. Spre crimă tinere ! — 
îi rostesc nevăzutele ființe ce 
populează paginile revistei. Și 
tînărul citește mai departe. Ce 
anume ? lată cîteva titluri spi
cuite din revistă : „Ultimul a- 
susin", „Lady și asasinul“, 
,.Umbra morții“, „Tunelul mor- 
ții“, „Călătorie cu moartea“, 
„Moartea în deșert“... Asasinul 
și moartea pindesc din fiecare 
rînd. Alteori îndemnul la imo
ralitate e direct : „Ea era lo
godită cu George, dar avea 
cheia camerei in comun cu 
Fred“. Schița se numește „Ne
precaută în dragoste“.

Otrava tipărită își face efec
tul, Uneori imediat, brutal.

! Leipzigul găzduiește din nou tradiționalul tîrg internațional. Ca 
și în fiecare an, acest tîrg este un important eveniment deoarece 
prilejuiește rodnice contacte economice între Est și Vest. Numeroase 
țări socialiste și capitaliste sfnt prezente la tîrg expunînd mii de 
produse. Și în acest an Republica noastră Populară participă la 
tîrgul de la Leipzig.

In fotografie: un aspect de la tîrgul de primăvară de la Leipzig.

Sărbătorirea aniversării 
răscoalei naționale din Slovacia

PRAGA 29 Corespondentul A- 
gerpres transmite : In întreaga 
Cehoslovacie se desfășoară în a- 
ceste zile mari festivități consa
crate aniversării a 15 ani de 
la răscoala slovacă împotriva co
tropitorilor hitleriști și a regimu
lui fascist al lui Tiso.

Festivitățile au culminat azi cu 
ședința festivă a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, a Com.tetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Slovacia, al C. C. al Frontului 
Național din Cehoslovacia, a 
C. C. al Frontului Național din 
Slovacia, a Prezidiului Adunării 
Naționale și al Consiliului Națio
nal slovac, a guvernului și a cor
pului împuterniclților.

Ședința festivă a fost deschisă 
de Rudolf Strechaj, membru su
pleant al Biroului Politic al C. C. 
al P. C. din Cehoslovacia.

Apoi s-a dat cuvîntul lui Anto- 
nin Novotny care a prezentat un 
raport:

ideea coexistenței și a întrece
rii pașnice, pe care o promovează 
cu consecvență Uniunea Sovietică 
pe arena internațională, își găseș
te adepți devotați în rîndul a mi
lioane de oameni și al popoarelor 
întregi, a declarat Antonin No

1 septembrie—Ziua internațională de luptă 
împotriva primejdiei unui nou război

MOSCOVA 29 (Agerpres). —■ 
TASS transmite :

Cu prilejul Zilei internaționale 
de luptă împotriva primejdiei u- 
nui nou război, zi care va avea 
loc la 1 septembrie, cînd se îm
plinesc 20 de ani de la invada
rea Poloniei de către hitleriști 
și izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial, Nikolai Tihonov, 
președintele Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii a acordat 
corespondentului agenției TASS 
un interviu în care a spus printre 
altele: După o lungă perioadă 
de „război rece“ apropiata între
vedere dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower deschide calea 
spre tratativele eficiente cerute cu 
atîta stăruință de popoare.

Cumpărătorul dozei săptămâ
nale de otravă aruncă revista 
și iese în stradă. După colț, 
stă prietenul lui, Jim. Bate la 
ușă. îi deschide Jim, un băiat 
pipernicit, rahitic. Consumato
rul de otravă îl privește știr
bit, îl sugrumă și pleacă fluie- 
rînd... Exagerare gazetărească 
— vor spune poate unii prost 
informați. Deloc. Ziarul ameri
can „Daily News" a arătat că 
în anul curent, numai în șco

lile din New 
York poliția a 
operat 1.300 de 
arestări, a dat 
3.600 avertismen
te scrise, iar 

alte 2.200 cazuri sînt în curs 
de investigare. Delictele acestea 
sînt din cele mai diferite. De
altfel, corespondentul ziarului 
„Die Tat“ cita un raport al 
F.B.l. în care se arăta că o 
treime din pensionarii închiso
rilor americane sînt sub 25 
de ani. Proporțiile delicvenței 
în S.U.A. le dezvăluie perfect 
declarația procurorului general 
Wllliam P. Rogers, care a re
latat ziarului „New York He
rald Tribune“ că fiecare al 
60-lea american a comis în 
1957 o crimă. Un record îngro
zitor la care au contribuit uria
șele doze de otravă tipărită 
azvîrlite pe piața americană... 

Un tînăr american se apro
pie de un chioșc de ziare. Cu 
șase dolari se abonează la o 
porție săptămînală de otravă 
tipărită. Un delicvent in deve
nire. în timpul acesta mister 
Hoover, faimosul F.B.l. și res
pectabile comisii senatoriale se 
întreabă de ce crește crimina
litatea în rîndul tineretului a- 
merican... Sărmanii, cit de 
neștiutori sînt...

EUGEN*U OBREA 

votny, prim-secretar al C. C. al 
Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, președintele Republicii Ce
hoslovace. Referindu-se la apro
piatul schimb de vizite între N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower, No
votny a spus că aceste întreve
deri „vor contribui fără îndoială 
la ținerea conferinței la nivel 
înalt de la care popoarele așteap
tă îmbunătățirea situației inter
naționale“.

Vorbitorul a subliniat primej
dia pe care o reprezintă pentru 
cauza păcii activitatea nefastă a 
revanșarzilor și militariștilor 
vestgermani arătînd că pacea de- 
pin-’e de înlăturarea acestei pri
mejdii și de adoptarea propuneri
lor de pace ale Uniunii Sovietice.

Subliniind „justețea hotărîrii 
istorice a poporului cehoslovac de 
a sta ferm de partea Uniunii So
vietice, în rîndurile lagărului so
cialismului“, Novotny a spus: 
„Din experiența istoriei salei po
porul nostru a înțeles că numai 
în prietenia și frăția cu Uniunea 
Sovietică stă chezășia libertății și 
independenței noastre. Colabora- 
rea frățească cu Uniunea Sovieti
că garantează prezentul fer cit și 
viitorul luminos al poporului nos
tru“.

N. Tihonov ? subliniat că cin
stind Ziua internațională de luptă 
împotriva primejdiei unui nou 
război, oamenii sovietici cer in
terzicerea pentru totdeauna a ex
periențelor cu toate tipurile de 
arme nucleare și rezolvarea pe 
cale pașnică a problemelor inter
naționale litigioase. Ei stăruie să 
fie lichidate mai grabnic conse
cințele celui de-al doilea război 
mondial și condamnă politica pri
mejdioasă a cercurilor agresive 
ale Germaniei Occidentale, care 
s-au situat pe poziții revanșarde 
și de revizuire a frontierelor.

★
VARȘOVIA 29. Corespondentul 

Agerpres transmite:
La 1 septembrie se vor împlini 

20 de ani de la atacul Germaniei 
hitleriste împotriva Poloniei și 
începutul celui de-al doilea război 
mondial.

In legătură cu această dată în 
Polonia vor avea loc o serie de 
manifestări legate de lupta eroi
că a poporului polonez împotriva 
ocupației fasciste.

La 1 septembrie se va deschide 
la Varșovia al II-lea Congres na
țional al delegaților Uniunii luptă
torilor pentru 1 bertate și dino- 
crație. La congres vor lua parte 
aproximativ 800 delegați, aleși la 
conferințele voievodale ale uniunii. 
De asemenea, vor participa repre
zentanți ai Federației internațio
nale a luptătorilor din mișcarea 
de rezistență și ai organizațiilor 
similare, care unesc pe foștii com
batanți, partizani, participanți la 
mișcarea de rezistentă și pe foș
tii deținuți ai lagărelor de con
centrare hitleriste. Congresul va 
constitui principala manifestare 
legată de împlinirea a 20 de ani 
de la începutul celui de-al doilea 
război mondial.

• La 29 august a apărut al 
15.000-lea număr al ziarului 
„Pravda". In articolul de fond 
intitulat „Să pătrundem mai cu
rajos în viață“, ziarul scrie despre 
roiul presei sovietice, care este un 
ajutor credincios al partidului co
munist în realizarea noului pro
gram creator al construcției co
muniste.

O LEIPZIG — La 29 august a 
sosit la Leipzig delegația guver
namentală a P. P. Romîne con. 
dusă de iov. Alexandru Sencovici, 
ministrul Industriei Bunurilor de 
Consum.
• MOSCOVA. — La 29 august 

la Institutul Unificat de cercetări 
nucleare (de la Dubna) a avut loc 
o seară consacrată celei de-a XV.a 
anivmsări a eliberării Romîniei. 
Seara organizată de grupul de co. 
laborator: romîni ai institutului a 
fost deschisă de prof. Tudor Tă- 
năsescu. A luat cuvîntul Tiberiu 
Petrescu însărcinatul cu afaceri 
ad.interim al R P R. în U.R S.S. 
Prof. Emil Djakov (Bulgaria), di
rector adjunct al Institutului și, 
Afanasi Amosov, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Dubna. 
au salutat pe colaboratorii rom’ni 
ai Institutului.
• SOFIA — Tn cadru! planului 

de activitate al Comisiei perma.

Succesul Ansamblului
U. T. M. la Minsk

MINSK 29 (Agerpres). — Co
respondență specială : In întreaga 
Republică Bielorusă continuă să se 
desfășoare cu mare succes Decada 
culturii romînești.

La 29 august Ansamblul de 
eîntece și dansuri al Uniunii Tine
retului Muncitor din R. P. Romînă 
a dat la Minsk două concerte — 
la Teatrul Republican al Tînărului 
spectator și la clubul trustului 5 
construcții.

Au fost aplaudate cu căldură 
dansul „Călușarii“ și dansuri 
populare romînești interpretate cu 
mult temperament.

In seara zilei de 29 august a 
avut loc o masă tovărășească or
ganizată de Ministerul Culturii al 
R.S.S. Bieloruse și de Asociația 
de prietenie și relații culturale cu 
străinătatea în cinstea delegației 
romîne și a Ansamblului de cîntece 
și dansuri al tineretului din țara 
noastră.

★
MINSK 29 (Agerpres). — Zia

rele bieloruse din 29 august re
zervă un spațiu larg articolelor 
consacrate turneului artiștilor An

Conferința Uniunii Interparlamentare
VARȘOVIA 29 Corespondentul 

Agerpres transmite : La 29 au
gust conferința Uniunii Interpar
lamentare de la Varșovia și-a 
continuat lucrările. Pa ordinea de 
zi a figurat discutarea căilor de 
eliminare a obstacolelor în comer
țul internațional. In această pro
blemă din partea delegației romî
ne a luat cuvîntul, din partea 
grupului național romîn Maria 
Rosetti.

Subliniind că dezvoltarea coope
rării economice internaționale, 
constituie una din bazele impor
tante ale coexistenței pașnice în
tre toate popoarele, vorbitoarea a 
arătat că greutățile în schimburile 
internaționale provin mai ales din 
politica de discriminare și restric-

In apărarea lui
BEIRUT 29 (Agerpres). — La 

Beirut a fost dat publicității ape
lul Comitetului libanez de luptă 
pentru el.berarea lui Farjailah 
Helou, arestat de către autoritățile 
din Damasc.

Farjailah Helou — se spune în 
apel — este cunoscut de popoarele 
arabe și de multe popoare ale 
lumii ca om politic libanez care 
a ridicat sus steagul păcii, prie
teniei și respectării drepturilor 
popoarelor, care a luptat neobo- 
s.t pentru o lume în care oamenii 
să nu fie persecutați pentru cu
loarea pielii lor și să nu trăiască 
în mizerie. Numele lui Farjailah 
Helou, om. cinstit și modest, devo
tat viitorului Libanului și al po
poarelor arabe și care prin cu
vîntul și fapta sa a luminat ca
lea a milioane de libanezi și a- 
rabi, este cunoscut tuturor fiilor 
credincioși ai popoarelor care vi
sează apropiata libertate și feri
cire.

Libanezi 1 Arabi 1 Oameni cins
tiți din toate țările 1 Știrile des
pre Farjailah Helou, primite pe 
diferite căi de familia sa, stîrnesc

Gaitskell și Bevan la Moscova
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: Răspunzînd in
vitației Grupului parlamentar al 
U.R.S.S., la 29 august au sosit la 
Moscova H. Gaitskell,' liderul 
Partidului laburist, cu soția, A. 
Bevan, trezorier și manbru al 
Comitetului Executiv al Partidului 
laburist.

La cererea ziariștilor, H. Gait
skell și A Bevan au rostit scurte 
cuvîntări.

Sîntem bucuroși că ne aflăm 
în Uniunea Sovietică, a spus Gait
skell. Pentru mine aceasta consti
tuie o deosebită plăcere pentru că 
sînt pentru prima oară la Mos
cova. Sperăm să vedem cit mai 
multe lucruri la Moscova, Lenin
grad precum și în alte localități 
pe care vom reuși să le vizităm. 
Sperăm de asemenea să stăm de 
vorbă cu conducători sovietici. 
Noi nu sîntem membri ai guver
nului, ci reprezentanți ai mișcării 
muncitorești. Sîntem de părere 
că convorbirile noastre, deși neo
ficiale, vor putea contribui la 
cauza păcii pe care o doresc cu 
ardoare toate popoarela

A. Bevan a spus•
Mă găsesc în Uniunea Soviefcă 

pentru a cincea oară. îmi face 
plăcere să văd de fiecare dată

nente a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc pentru transpor. 
turi, între 20 și 27 august, în ora
șul Vama a avut loc o conferință 
a directorilor societăților de navi
gație dunăreană participante la 
acordul de la Bratislava.

C MOSCOVA. — Ziarele din 29 
august care apar la Moscova au 
publicat știrea despre reîntoarcerea 
In patrie a celo' patru copii ai so
ților Kozmin. Ziarul „Pravda" pu
blică fotografia care ilustrează 
momentul emoționant al întllnirii 
copiilor cu părinții la 28 august, 
pe aeroportul Vnukovo din Moscova.

• LONDRA. - Sub titlul „Ro- 
rrînia a izbmdit“ ziarul londonez. 
„D.ai.y Worker“ publ.că la rubrica 
„Note de călătorie“ o amplă rela
tare a unui corespondent ai ziaru. 
lui oare a făcut recent o vizită în 
Republica Populară Romînă.
• LONDRA. — La 29 august la 

Chequers, reședința de vară a pri. 
muhii ministru al Angliei, au 
început tratativele între președin
tele S.U.A.. D. Eisenhower și pri
mul ministru al Angliei, H Mac- 
millan La tratative participă se. 
cretarul de Stat al S.U.A . Herter, 

samblului Uniunii Tineretului 
Muncitor din R. P. Romînă.

Cunoscutul critic muzical bielo
rus lzidor Nisnevici scrie in zia
rul „Sovetskaia Bielorusia“ : 
Spectacolele date de ta'.entații 
artiști romîni — artiști instru
mentiști, cîntăreți și dansatori — 
se bucură de un mare succes în 
rîndurile populației noastre. Și 
dacă acum cîteva zile am fost 
cuceriți de arta maeștrilor an
samblului alcătuit din soliști ai 
Orchestrei de muzică populară 
„Barbu Lăutaru“, am fost tot a- 
tît de profund impresionați de 
spectaco’ele Ansamblului de cîn
tece și dansuri al Uniunii Tinere
tului Muncitor din R. P. Ro
mînă.

Ziarele publică de asemenea 
articole semnate de membri ai 
delegației. In articolul lui Ion 
Pas „Prin etapele istoriei spre 
lumină“ se vorbește despre lupta 
poporului romîn pentru eliberarea 
sa, despre construirea socialismu
lui în Romînia, despre dorința 
lui fierbinte de a trăi în pace și 
prietenie cu celelalte popoare.

ții impusă schimburilor economice 
de către unele cercuri și state. 
Această politică de restricții a su
ferit însă eșecuri din ce în ce mai 
frecvente, s-a produs o extindere 
din ce în ce mai mare a coope
rării și colaborării economice in
ternaționale.

In continuare vorbitoarea s-a 
ocupat de dezvoltarea pe care a 
înregistrat-o comerțul exterior al 
R.P.R. în ultimii ami și de posibi
litățile de care dispune în pre
zent.

In încheiere, delegata romînă 
a arătat că delegația R.P. Ro
mîne aprobă rezoluția privind eli
minarea obstacolelor în comerțul 
exterior.

Farjailah Helou
neliniștea sutelor de mii de prie
teni al lui.

Vă chemăm să depuneți toate 
eforturile pentru eliberarea lui 
Farjailah Helou și pentru reîn
toarcerea lui la familie și în pa
trie în deplină sănătate.

★
Campania pentru eliberarea lui 

Farjailah Helou, fruntaș demo
crat de seamă al Libanului, se in
tensifică. Ziarul libanez „An 
Nida" a publicat numeroase tele
grame sosite în ultimele zile pei 
adresa președintelui R.A.U. d n 
partea unor partide comuniste și 
muncitorești și a altor organizații 
democrate din numeroase țări. 
Ziarul a publicat telegramele Par
tidelor comuniste din Tunis a, Ma
roc și Algeria, din partea Pârti
ei lui Muncii din Elveția, a orga
nizațiilor de tineret din Italia, 
Cuba, Uruguay și din alte țări.

Zilele trecute o delegației a re
prezentanților opiniei publice din 
Liban alcătuită din 150 de per
soane s-a prezentat la primul mi
nistru al Libanului, Karami, scfli- 
citîndu-1 să ia măsuri pentru 
lămurirea soartei lui Helou.

progresul țării dv. în toate dome
niile. Și acum, cînd dv. ați pornii 
la îndeplinirea planului scptenal, 
cetățenii soviet.ci vor începe să 
culeagă în curînd noi roade ale 
muncii lor.

Un film sovietm despre 
Antim Ivireanu

TBILISI 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : Studioul de filme 
„Gruzia-Film" d.n Tbilisi a înce
put turnarea unui film artistic 
despre primii tipografi din Gru- 
zia — Antimoz Iveriis kCși Mihail 
Iștvanovici, care au avut un mare 
rol în dezvoltarea legăturilor cul
turale gruzino-romîne.

Filmul se realizează cu prilejul 
celei de-a 250-a aniversări a în
temeierii primei tipografii din 
Gruzia, care se sărbătorește în 
luna octombrie.

Inițiatorul întemeierii primei 
tipografii din Gruzia a fost An
timoz Iveriiski (în limba romînă 
Antim Ivireanu). De fel din Gru
zia, el și-a petrecut cea mai mare 
parte a vieții în Romînia.

și ministrul Afacerilor Externe al 
Angliei, Selwyn Lloyd.
• NEW YORK. — Perez Jime. 

nez, fostul dictator al Venezuelei 
refugiat în Statele Unite, a fost 
arestat l,a locuința sa de la Miami 
Beach, statul Florida, în urma ce 
rerii de extrădare prezentată de 
guvernul venezuelian guvernului 
S.U.A. Tratatul de extrădare în
cheiat în 1922 între S.U.A. 
și Venezuela prevede că autorită. 
țile venezueliene au dreptul să 
ceară autorităților americane să 
procedeze l,a arestări. Judecătorul 
federal din Miami urmează să se 
pronunțe asupra cererii fostului 
dictator de a fi eliberat pe cau 
țiune.

e MOSCOVA — La hidrocen
trala de la Irkutsk, care s-a con 
struit pe riul Anga a, au fost 
terminate complet lucrările de con. 
structle și montaj. In prezent 
funcționează toate turbinele a că 
ror putere însumează 660.000 kW. 
Avlnd aceeași putere ca si hidro, 
centrala de pe Nipru, hidrocentrala 
de la Irkutsk poate să producă de 
aproape două o'i mai multă ener. 
S'e electrică datorită regimului 
constant al rtului Angara, care 
Izvorăște din lacul Bateai, cel mai 
adine lac din lume.

Lucrările Conferinței 
Internaționale 

a reprezentanților 
Institutelor 

de marxism-leninism
In ziua de 29 august au conti

nuat discuțiile la punctul doi al 
ordinei de zi a celei de-a V-a Con
ferințe Internaționale a reprezen
tanților institutelor de marxism le
ninism, institutelor și comisiilor 
de istorie ale partideior comuniste 
și muncitorești.

Au luat cuvîntul Tzian Ciun-fan 
(R. P. Chineză), Ludwig Einicke 
(R. D. Germană), Gerard Van 
Moerkerke (Belgia), Tjoo Tik< 
Tjoen (Indonezia), Sarîjajavin 
Avirmid (R. P. Mongolă), Piotr 
Gheorgliiev (R. P. Bulgaria), J. C. 
Norlund (Danemarca).

Lucrările conferinței continuă.
-----e-----

Turul ciclist 
al K. P. Komîne

Astăzi începe în Capitală cea 
de-a 8-a ediție a Turului ciclist 
al R. P. Romine, organizat de le- 
derația romînă de specialitate și 
ziarul „Sportul Popular“. Anul 
acesta marea întrecere rutieră se 
va desfășura pe un traseu de 
1834 km, care vor li parcurși in 
13 etape, cu două zile de repaus la 
Lacul Roșu și timișoara. Cea mai 
lunga etapa este a doua, Bucu- 
rești-Focșani (205 km.), iar cea 
mai scurtă, a 7-a Piatra Neamț— 
Lacul Roșu (50 km.), care se va 
disputa conlra-cronometrului, indi
vidual. Turul ciclist va lua sfirșit 
la 13 septembrie cînd va avea loc 
ultima etapă : Orașul Stalin-Bucu- 
rești (175 km.).

La actuala ediție, cursa capătă 
un caracter internațional, alături 
de cicliștii romîni fiind prezenți la 
start alergători din R.P. Ungară 
și R.P.F. Iugoslavia.

Etapa I se dispută astăzi dimi
neața pe un circuit de 6,5 km. cu 
plecarea și sosirea între Piața 
Stalin și Arcul de Triumf. Aler
gătorii vor parcurge în total 104 
Km. în 16 ture. Startul se va da 
la ora 10 și va fi precedat de fes
tivitatea de deschidere a compe
tiției.

(Agerpres)

Centrele și comisiile examenului de maturitate 
din sesiunea septembrie 1SiO

(Urmare din pag. Ill-a)

rale, fără frecvență și restan- 
țieri). Președinte, prof. univ. Kiss 
Arpad — l.M.F. Tg. Mureș.

— Școala medie nr. 1 Sf. Gheor
ghe, cu limba de predare maghia
ră. Comisia nr. 3. Se prezintă 
candidații de la Școlile medii nr. 
1 și 2 Sf. Gh<orghe, Tg. Secuiesc, 
Baraolt, Miercurea Ciuc și Gheor- 
ghieni, cu limba de predare ma
ghiară (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe-

Școli pedagogice și institute 
pedagogice de învățători

— Școala pedagogică de învă
țători Sighet. — Comisia nr. 1. 
Se prezintă candidații de la Școa
la pedagogică Sighet (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, conf. univ. Chircev 
Anatolie — Univ. „Babeș-Bolyai“ 
Cluj.

— Școala pedagogică de învă
țători cu limba de predare ucrai
neană Sighet.—Comisia nr. 2. Se 
prezintă candidații de la Școala 
pedagogică de învățători cu limba 
de predare ucraineană din Sighet 
și i'ulcea și de la secția de edu
catoare cu limba de predare 
ucraineană Sighet (cursuri de zi, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, lector univ. Pavliuc I.
— Univ. „C. I. Parhon“ Bucu
rești. .

— Școala pedagogică de învă
țători Constanța. — Comisia nr.
3. Se prezintă candidații de la 
Școala pedagogică Constanța și 
de la Școala pedagogică de învă
țători cu limba de predare tătară 
Constanța (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte, conf. univ. dane Tamara
— Univ. „C. I. Parhon“ Bucu
rești.

— Școala pedagogică de învă
țători Cluj. — Comisia nr. 4. Se 
prezintă candidații de la Școlile 
pedagogice de învățători Cluj și 
Sibiu, de la Școlile pedagogice de 
educatoare Cluj, Cărei și Arad 
și de la secția de educatoare cu 
limba de predare germană din 
Sibiu (cursuri de zi, fără frecven
ță și restanțieri). Președinte, lec-EI ȘTIU PENTRU CE LUPTA

(Urmare din pag. l-a) 

cuțite widia la degroșarea ogi
velor fiecărui obuz. înebuneau 
patronii și oamenii siguranței. 
Bătrînul muncitor Sorea sau al
tul ridica din umeri, justificînd: 
— Nu merge ! Zbierau la ei co
lonelul Pria : — Dacă ți-aș trage 
un glonte în cap ar merge ?...

Nu, hotărit, n-aveau pentru 
cine să muncească bine munci
torii altădată, n-aveau pentru ce. 
Un iad le era viața așa cum o 
orînduiseră capitaliștii. Drumul 
de la intrarea pe poartă pînă în 
spre inima uzinei Lemailre avea 
un nume sugestiv : Calea Robi
lor; așa îi ziceau muncitorii care 
își tîrau picioarele prin noroiul 
gros pînă la glezne. Astăzi se a- 
flă aeroterme, furnizînd căldură 
iarna și răcoare vara, acolo unde, 
cu ani în urmă, o găleată cu 
cărbuni zvîrlind trîmbe de fum 
era adusă în mijlocul halelor,

A apărut revista î

„Probleme ale păcii și socialismului“
nr. 9

A apărut în limba romînă în 
Editura Politică numărul 9 pe 
1959 al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului“.

In acest număr al revistei 
„Probleme ale păcii și socialis
mului“ sinit publicai articolele: 
„Cînd poporul devino stăpîn pe 
soarta sa“ de N. Ccnușescți; 
„Premisele economice a.e înain
tării satului sovietic pe calea co
munismului“ de A. Rumeanțev ; 
„Contradicțiile economice din ca
drul blocului anglo-arnerican“ de 
J. Williamson; „Denaturările re
vizioniste ale teoriei cooperației“ 
de A. Sattler.

Rubrica „Popoarele și războiul“ 
cuprinde articolele: „Cu privire 
la caracterul celui de-a] doilea 
război mondial“ de E. Boltin, G. 
Deborin; „Adevărul despre anul 
1939“ de A. Necrici, V. Truha- 
novski; „Pacea nu se așteaptă, 
pacea se cucerește“ de J. Dienne ; 
„Zece milioane de jertfe într-o 
singură generație“ de A. Kuzin.

Rubrica „în partidele comuni
ste și muncitorești“ conține un 
bogat material informativ cu pri

Vizitele delegațiilor 
străine care au participat 

la sărbătorirea zilei 
de 23 August

Membrii delegațiilor sindicale 
străine care au participat la sărbă
torirea zilei de 23 August și-au 
continuat sîmbătă vizita în centrul 
siderurgic Hunedoara. In cursul 
dimineții, ing. Alexandru Mircea, 
director tehnic al combinatului, a 
vorbit oaspeților despre istoricul 
combinatului. *

După-amiază, oaspeții s-au intil- 
nit în sala Teatrului Nou cu acti
viști sindicali din Hunedoara.

Sîmbătă seara a avut loc la Tea' 
trul Nou un frumos spectacol dat 
în cinstea membrilor delegațiilor 
sindicale străine de formațiile de 
artiști amatori ale combinatului și 
întreprinderii de construcții side

rurgice Hunedoara.

dinte, prof. univ. Gondisch Mihai 
— l.M.F. Tg. Mureș.

— Școala medie „P. Groza“ 
Odorhei, cu limba de predare ma
ghiară. — Comisia nr. 4. Se pre
zintă candidații de la Școala me
die „Petru Groza“ Odorhei și de 
la Școlile medii Cristur și Sîn- 
giorgiul de Pădure, cu limba de 
predare maghiară (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte, conf. univ. Gri- 
gores k Eugen — Univ. „Babeș- 
Bolyai“ Cluj.

tor univ. Bendorfeanu Maxirhilian 
- I.I.P.C.D. Cluj.

— Școala pedagogică de învă
țători Galați. — Com sia nr. 5. 
Se prezintă candidații de la Școa
la pedagogică da învățători Galați 
(cursuri de zi, fără frecvență șl 
restanțieri). Președinte, conf. univ. 
Pufan Constantin — Univ. „C. I. 
Parhon“ — București.

— Școala pedagogică de învă
țători lași. — Comisia nr. 6. Se 
prezintă candidații de la Școala 
pedagogică lași (cursuri fără 
frecvența). Președinte, conf. univ. 
Cosma Vasile — Univ. „Al. I. 
Cuza“ Iași.

— Școala pedagogică de învă
țători lași. — Comisia nr. 7. Se 
prezintă candidații de la Școlile 
pedagogice de învățători lași, 
Bacău și Suceava și de la secția 
de educatoare Bacău (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, conf. univ. Goian 
Gheorghe — I.I.P.C.D. București.

— Școala pedagogică de învă
țători Timișoara. — Comisia nr. 
8. Se prezintă candidații de la 
Școlile pedagogice de învățători 
din Timișoara, Arad, Oradea și 
Deva (cursuri de zi. fără frecven
ță și restanțieri). Președinte, 
conf. univ. Apostolescu Nicolae 
Institutul pedagogic Timișoara.

— Școala medie cu limba de 
predare sîrbă din Timișoara. — 
Comisia nr. 9. Se prezintă candi
dații de la Școala pedagogică de 
învățători cu limba de predare 
sîrbă din Timișoara și de la Școa

cică pentru încălzire. O turnă
torie spațioasă, o nouă hală mo
dernă, de montaj, renovarea ha
lelor de prelucrare, renovarea 
bancului de probă a motoarelor, 
renovarea vopsitoriei și a atelie
rului de forjă au înlăturat pen
tru totdeauna tristele, jalnicele 
vestigii ale întreprinderii Lemai- 
tre, în care grija față de om nu 
era trecută în nici o rubrică a 
registrelor contabile.

Și atunci, nu mai este de mi
rare că productivitatea muncii a 
fost în 1958 de 561,5 la sulă 
față de 1949. primul an de după 
naționalizare, că volumul produc
ției globale in 1958 a fost de 
556 la sută, iar la producția 
marfă 590 la sută față de 1949 
cînd a început producția în serie 
a motoarelor. De asemenea linia 
reducerii prețului de cost (în 
1958 — 45 la sută față de 1950, 
iar anul acesta se va mai reduce 

vire la activitatea unor partide 
frățești.

Rubrica „Schimb de păreri“ cu
prinde mater.ale cu privire la 
rolul burgheziei naționale în miș
carea de eliberare din țările Asiei, 
Africii și Americii latine.

La rubrica „Cărți și reviste“ 
sînt publicate articolele : „Realis
mul împotriva absurdității ma
sive“ de E. Brown ; „Polonia pe 
fondul economiei mondiale“ de 
D. Sokolov „Istoria unei uzine“ 
de Și Dun-Sian ; „Weg und Ziel" 
— instrument de lupră al comu
niștilor din Austria“ de F. Strobl.

Numărul 9 conține și note bi
bliografice.

La „Scrisori și note“ sînt pu
blicate articolele: „în jurul eve
nimentelor din statul Kerala“ de 
D. Hant; Să fie anulată sentința 
nedreaptă.

Revista „Probleme ale păcii și 
socialismului“ apare lunar în lim
bile albaneză, bulgară, cehă, chi
neză, coreeană, engleză, franceză, 
germană, italiană, japoneză, mon
golă, olandeză, poloneză, romînă, 
rusă, spaniolă, suedeză, ungară, 
vietnameză.

Semnarea unui protocol 
între R. P. Romînă și 

R. P. D. Coreeană
In cadru! colaborării și dezvol

tării schimburilor de mărfuri în
tre Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, la 29 august a.c. s-a 
scimnat la București un Protocol 
prin care se prevede ca R.P. Po
mină să livreze R.P.D. Coreene 
utilaj pentru un laminor de țevi 
și să acorde ajutor tehnic în con
struirea unei fabrici de țevi, iar 
R.P-D. Coreeană să livreze dife
rite mături necesare economiei 
naționale a R.P. Romîne.

(Ageirpres)

la medie cu limba de predare 
sîrbă din Timișoara (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte, Sablici Dușan — di
rectorul Școlii medii nr. 8 cu lim
ba de predare sîrbă Timișoara.

— Școala medie cu limba de pre
dare slovacă Nădlac. — Comisia 
nr. 10. Se prezintă candidații de 
la Școala pedagogică de învăță
tori cu limba de predare slovacă 
Nădlac și de la Școala medie cu 
limba de predare slovacă Nădlac 
(cursuri de zi, fără frecvență" și 
restanțieri). Președinte, Adaniik 
Pavel — directorul Școlii medii 
„1. A. Komenski“ din Nădlac.

— Școala pedagogică de învă
țători cu limba de predare maghia
ră Odorhei. — Comisia nr. II. Se 
prezintă candidații de la Școala 
pedagogică de învățători cu limba 
de predare maghiară Odorhei și 
de la secția de educatoare cu lim
ba de predare maghiară din Aiud 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte, prof. univ. 
Rozsa Eugen — Univ. „Babeș- 
Bolyai“ Cluj.

— Școala pedagogică de învă
țători București. — Comisia nr.
12. Se prezintă candidații de la 
Școala pedagogică de învățători 
București (cursuri fără frecvență). 
Președinte, conf. univ. Bistrițeanu 
Alexandru — I.I.P.C.D. București.

— Școala pedagogică de învă-< 
țători București. — Comisia nr.
13. Se prezintă candidații de la 
Școala pedagogică de învățători 
București (cursuri fără frecvență). 
Președinte, conf. univ. Bender 
Constantin — I.I.P.C.D. Bucu
rești.

— Institutul pedagogic de în
vățători București. —• Comisia
14. Se prezintă candidații de la 
institutele pedagogice de învăță
tori București, Cluj, Iași, Craiova, 
Galați și Timișoara (cursuri de zi 
și restanțieri). Școlile pedagogice 
de învățători din București, Buzău, 
Craiova și Gîmpulting Muscel și 
Școlile pedagogice de educatoare 
din București, Constanța și Galați 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte, conf. univ. 
Giurgea Maria, Univ. „C. I. Par< 
hon“ București.

cu cel puțin 6 la sută) este îm
brățișată de muncitorii vîrstnici 
sau tineri ai întrepriiiderii. Ei 
traduc în viață indicațiile par
tidului nostru.

Da, ei știu pentru ce se întrec 
în producție, pentru ce caută și 
descoperă rezervele interne, pen* 
tiu cc economisesc mebyl și ma
teriale : totul «p întoarce în fo
losul. lor, pentru ridicarea nive
lului lor de trai, pentru o viață 
mai bună. Și cind se intilnesc cu 
veteranii luptelor muncitorești de 
la Uzinele „Timpuri Noi", cei ti
neri capătă o imagine clară a- 
supra drumului greu și lung care 
a fost parcurs pînă ln această 
treaptă a victoriei — AZI — și 
hotărîrea lor de a lupta mai de» 
parte se cristalizează în angaja
mentele de producție, pe care le 
respectă și le îndeplinesc îwain'e 
de termen.

Ei știu pentru ce luptă.
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