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CENTRELE 
Șl COMISIILE 
examenului 

de maturitate 
din sesiunea 

iulie 1960

noi tipuri de puternice
rachete

Comunicatul Agenției TASS

însuflețit or program de muncă
pentru tînăra. generație

îj^ffista MargaretG Nicolau, aju stocre la Atelierele de reparat 
bateria! rulant „llie Pintilie" din lași este una dintre fruntașele 

întreprinderii.

Obiectiv principal—economiile
3LUJ (de la corespondentul 
stru). —
La Uzinele „Ianoș Herbak* 
î Cluj, harnicii pielari au
crîs în aceste zile reali-
i importante în activitatea 
producție. Muncitorii de la 

:{ia Astra-cusut, de exemplu, 
dat în fiecare zi cite 50 de 
echi de încălțăminte peste 

in realizînd în același timp la 
reaga producție o calitate șu- 
•ioara. Secția a economisit 
roape 2200 dm. pătrați piele 
itru fete și 2500 dm. p. căp- 
;eală. Cele mai mari realizări 
au obținut Maria Mureșan, 
sabeta Koloszvarl, Fodor 
iria, Cordea Maria și alții. 
Pulsul muncii entuziaste, e-

nergia creatoare, dorința mun
citorilor de a produce mai mul
tă încălțăminte de calitate su
perioară pentru oamenii muncii 
sub lozinca: „Să realizam cele 
mai mici consumuri de materii 
prime și auxiliare și cea mai 
bună calitate0, se fac simțite in 
toate secțiile. In secția croit, 
brigăzile conduse de Elena Mu- 
reșan și Eugen Nagy, au econo
misit zilnic cite 50 dm. p. piele 
pentru fețe, fiecare muncitor de- 
pășindu-și angajamentul luat 
cu peste 30 dm p. Numai in- 
tr-o singură zi pe întreaga u- 
zină au fost date peste plan 
4350 perechi încălțăminte de 
piele. 659 perechi încălțăminte 
de cauciuc etc.

Studenfi la muncă patriotică
Ieri și azi, din majoritatea centrelor universitare au ple- 

xit mii de studenți la muncă patriotică in gospodăriile agri
cole de stat și pe șantierele de construcții din țară.

Astfel, de la Cluj un număr de 2.000 de studenți organi
zați în brigăzi utemiste de muncă patriotică vor munci in 
iceastă vacanță, in serii de cite 21 de zile, pe șantierele de 
construcții ale orașului. Din Craiova, de la Institutul Agro
nomic, 100 de studenți au plecat in G.A.S. Redea, GA.S.- 
Caracal și punctul experimental Albești. Peste 500 de stu- 
lenți din institutele de invățămlnt superior din Timișoara 
iu plecat în gospodăriile agricole de stat de la Jebel, oi- 
eni, Șandra, Becicherecul Mic. Buziaș, Beregsău, Recaș, 
Bențec și Jimbolia. Din Iași peste 800 studenți au plecat 
n gospodăriile agricole de stat ale regiunii lor.

Importante inovații
TG. MUREȘ (de 

corespondentul 
stru). —
Harnicul colectiv

Fabricii „Encsel 
uiriciu** din Tg» 
ireș a muncit cu 
osebit entuziasm în 
este zile în care la 
icurești s-au desfă- 
rat lucrările Lim
esului partidului, 
tă cileva cifre edi- 
atoare, Dacă in 
*die pe primele 5 
ii ale anului aces- 

productivitatea 
meii a crescut eu 
ca I la sută față 
sarcma planificată 

j’amina aceasta ea 
fost în medie cu

4,5—6,5 la gută mai 
mare decit cea plani
ficată Planul de pro
ducție a fost depășit 

cu 
la 

s-au

în aceste zile 
5J—6,5 la sută, 
ultimul timp 
prezentat și aplicat in 
producție numeroase 
inovații și raționali
zări. Anul acesta 
muncitorii, tehnicie
nii și inginerii au 
prezentat 119 propu
neri de inovații din
tre care 42 au și fost 
aplicate în producție- 
Comunistul Olaru 
Gheorghe, maistru la 
secția de benzi pen
tru curde a realizat o

inovație care aduce 
economii anuala de 
peste 110.000 lei. U- 
temistul Puskaș Ba
lazs lăcătuș la secția 
mașini de cusut, prin- 
tr-o inovație privind 
modificarea procesu
lui tehnologic la re
pararea mașinilor de 
cusut va aduce între
prinderii o economie 
anuală de peste 
30.000 lei.

însemnate economii 
aduc și inovațiile 
strungarului SzakaCi 
Ferenc. lăcătușului 
Petrișor Octavian 
ale altor utemiști 
tineri din uzină.

m zz

întrecerea

atelieru //

O inițiativă care sporește 
productivitatea muncii

'AȘI (de la corespondentul 
dru). —
^artidul pune in fața oameni- 

muncii din industria textilă 
sarcini importante. Tinerele 

mcitoare de la Fabrica „Țesu- 
•a° clin lași muncesc cu multă 
'.iflețire pentru ca aportul lor la 
ăptuirea acestor sarcini sa fie 
mai mare. Ele au reușit chiar 

i aceste zile sd obțină șue
te de seamă în producție, 
tfel în ultimele zile s-au 
ydns peste plan 20.000 
>tri pătrați țesături și peste 
>G0 kg. fire de bumbac, 
todată in această perioadă au 
Irut unele initiative valoroase

să ducă la realizarea sar- 
sporite.

menite 
cinilor

Inginerul Daniel Chinciu a 
propus ca fiecare țesătoare din 
secțiile 22 și 23 unde lucrează 
tinere cu o înaltă calificare să 
treacă de la 3 la 4 războaie. 
Chiar in zilele Congresului pro
punerea a fost aplicată. Rezulta
tele ? Productivitatea muncii a 
crescuț cu 33 la sută, producția 
mașinii a crescut și ea cu 3 la 
sută, fiecare țesător realizînd 
peste plan între 40—100 metri 
pătrați țesături. Totodată cu cei 
14 țesători rămași disponibili s-a 
creat o nouă secție,

MOSCOVA 28 (Agerpres). - TASS trans
mite :

Uniunea Sovietică va experimenta noi ti
puri de puternice rachete purtătoare cu mai 
multe trepte intre 5 și 31 iulie, aproximativ.

Lansarea de rachete purtătoare fără ultima 
treaptă se va efectua în zona centrală a 
Oceanului Pacific.

Iată textul comunicatului TASS :
In cursul îndeplinirii lucrărilor pentru ex

plorarea spațiului cosmic, în luna ianuarie în 
Uniunea Sovietică s-au lansat în zona Paci
ficului puternice rachete purtătoare fără ul
tima treaptă.
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Pe baza acestor rachete-pnrtătoare, la 15 
mai a avut loc lansarea în Uniunea Sovie
tică a unei nave cosmice satelit cu o greu
tate de 4 tone și 540 kg.

în conformitate cu planul noilor lucrări 
de cercetări științifice și al lucrărilor expe
rimentale și de proiectare în domeniul pro
blemelor cosmice în prezent oamenii de ști
ință și constructorii sovietici pregătesc expe
rimentarea unor noi tipuri de puternice 
rachete purtătoare cu mai multe trepte. Lan
sarea acestor rachete purtătoare fără ultima 
treaptă va avea loc de asemenea în zona 
centrală a Oceanului Pacific, indicată de ur
mătoarele coordonate:

LONGITUDINE
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167 grade 51 minute
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De mii de ori izbesc pe zi 
ciocanele forjei in metalul in
candescent. Iar, din miile a- 
cestea de bătăi, făurarii a- 
telierului de foc scot piese, 
piese multe pentru alte multe 
feluri de mașini și agregate. 
Nicicind in istoria forjei de la 
uzina brăileană „Progresul", 
munca forjorilor nu a cunos
cut o intensitate și o rodnicie 
mai bogată ca în zilele aces
tea, cind in întreaga țară oa
menii muncii au pornit cu o 
deosebită însuflețire să dea 
viață minunatelor sarcini sta
bilite de Congresul partidului. 
Forjorii au citit cu o deose
bită atenție și bucurie rapor
tul prezentat Congresului de 
către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și celelalte do
cumente ale Congresului. în
fățișarea realizărilor obținute 
de poporul nostru in construc
ția socialistă le-au umplut ini
mile cu bucuria, cu mîndria că 
in aceste realizări se află în
sumată șt modesta lor con
tribuție. Și astfel le-a crescut 
mai mult hotărirea de a lupta 
din toate puterile lor pentru 
ca istoricele hotărlri ale Con
gresului al III-lea al P.M.R. 
să fie traduse in viață. S-au 
entuziasmat în fața obiective
lor mărețe stabilite de partid 
pentru următorii 6 ani. Entu
ziasmul acesta, completat cu 
dorința avîntată de a-și îmbo
găți continuu întreaga lor 
muncă, capătă astfel un con
ținut și mai profund, ilustra
tor al înaltului simț de răs
pundere cu care-și plivesc sar
cinile oamenii muncii

Acum, în aceste zile. între
cerea socialistă cunoaște în 
secția forjă o amploare fără 
precedent. Cu fiecare ceas ac
tivitatea forjorilor se ridică 
pe o treaptă și mai înaltă. La 
ciocanul de 4 tone echipele ti
nerilor comuniști Cornea Cos- 
tică și Niculae Milea uimesc 
întregul colectiv. Aici la a- 
gregatul acesta uriaș, conform 
cifrelor de plan ar trebui sâ 
se forjeze zilnic 57 orii de 
vagoane. Dar timp de aproa
pe 2 luni de zile, formatorii 
cu numărat in fiecare zi cite 
65—66 de osii. Săptămina tre
cută au avut însă de numărat 
mult mai multe bucăți. Șt nu-i 
oare firesc să fie așa ? In 
fiecare loc de muncă, oamenii 
muncii s-au avîntat spre cul
mile unor realizări și mai 
mari. Așa au procedat și for-

jorii de la ciocanul de 4 tone. 
Cornea și Milea împreună cu 
tovarășii lor s-au 
întreacă propriile 
Au venit la lucru 
timp mai devreme. Lingă cup
toare au fost aduse blocurile 
de material necesar pentru 
schimbul respectiv. Lăcătușii 
cu fost rugați sâ controleze și 
mai atent întreaga instalației 
Și în primul minut de lucru, 
blocul înroșit pină la alb se 
afla între ciocan și nicovală. 
Toată priceperea lor au folo
sit-o Cornea și Nicolae Leu în 
manevrarea ciocanului. Nici o 
bătaie in gol. Toate loviturile 
la locul cerut, cu puterea ce
rută. La mecanismul de ma
nipulare a materialului ute- 
mistul Nicolae Mocanu s-a în
trecut p? sine. Piesa se rotea 
cu iuțeală Și aceasta numai 
în timpul cît dura cursa du.'- 
întors a ciocanului. Nici o cli
pă mai mult. La încetai ea lu
crului, șeful schimbului a scris 
pe panoul in jurul c.ăiuia sp 
aflau toii cei care urmau să 
înceapă munca : „Cornea Cn- 
stică, planificat 18 osii — for
jate 27".

Nicolae Milea a privit ui
mit. Apoi le-a zis tovarășilor 
săi: „Vedeți ce avem de 
cut ?“. L-au înțeles băieții, 
înțeles că dacă nu lucrează 
puțin tot atît, tovarășii 
Cornea le-o iau înainte. Și 
mai înțeles că in această pe
rioadă ei nu pot munci decit 
la fel. Au lucrat ca in nici o

hotărit sâ 
recorduri, 

cu citva

fâ- 
An 
cel 
lui 
au

Succese 
ale tinerilor 

din regiunea 
Constanța 
și R.Â.M.

Din întreaga țară sosesc 
noi vești despre succesele 
obținutG de tineri în munca 
patriotică și în producție. 
Peste 45.000 de tineri din 
regiunea Constanța, înca
drați în 3700 brigăzi de 
muncă patriotică au efec
tuat de la începutul anului 
numeroase lucrări pentru 
dezvoltarea economiei lo
cale, pentru mai buna gos
podărire a satelor și orașe
lor dobrogene. Prin munca 
lor entuziastă ei au adus 
regiunii de la începutul a- 
nului economii în valoare 
de 9.500.000 lei, cu 2.500.000 
lei mai mult decît prevedea 
angajamentul luat în cin
stea Congresului partidu
lui.

In Regiunea Autonomă 
Maghiară, pentru îndepli
nirea și depășirea angaja
mentelor luate în cinstea 
Congresului partidului s-au 
organizat pe lingă cele exi
stente încă 651 brigăzi de 
producție ale tineretului. 
Numeroși tineri au devenit 
inovatorLvIno.vațule lor a- 
plicate pînă în prezent a- 
duc economii antecalculate 
de peste 
retul de 
voluntar 
nilor, la 
tari de pomi fructiferi, în
treținerea și refacerea dru
murilor, colectarea fierului 
vechi etc. Prin munca pa
triotică a tinerilor din 
R.A.M. au fost realizate 
economii în valoare 
4.100.000 let

1.200.000 lei. Tine- 
la sate a lucrat 
la curățarea pășu- 
împăduriri, plan-

Pentru efectuarea măsurătorilor necesare 
se vor trimite nave speciale ale Flotei sovie
tice înzestrate cu aparate de măsurat în re
giunea in care va cădea penultima treapta 
a rachetei purtătoare.

Lansarea de rachete va avea loc aproxima
tiv intre 5 iulie și 31 iulie.

Agenția TASS este împuternicită să comu
nice că pentru asigurarea securității naviga
ției și a zborurilor avioanelor în timpul lan-

sării de rachete purtătoare în zona centrală a 
Pacificului, guvernul Uniunii Sovietice se a- 
dresează guvernelor țărilor ale căror nave și 
avioane ar putea fi în această perioadă în 
apropierea zonei de cădere a penultimelor 
trepte ale rachetelor purtătoare cu rugămin
tea ca autoritățile de resort să dea indicație 
căpitanilor de nave și comandanților avioane
lor să nu pătrundă în zona și în spațiul 
aerian limitat de coordonatele mai 
ționate.

sus-men-

izvorul
raional U.T.M. 
fost decernat 
deosebite în

succeselor noastre
Comitetului

Adamclisi i-a 
pentru merite 
mobilizarea tineretului în pro
ducție și în acțiuni patriotice, 
drapelul roșu al C.C. al 
U. T. M. și al Ministeru
lui Agriculturii. Valoarea 
acțiunilor patriotice reali
zate prin munca voluntară a 
tineretului nostru anul i 
se cifrează la aproape 1 
lioane lei.

La începutul anului 1 
ne-am întocmit un 
— care nouă ni se 
rea foarte îndrăzneț — pentru 
mobilizarea tineretului la 
muncă în unitățile socialiste 
din agricultură și la activi
tatea patriotică.

în planul nostru ne propu
sesem să redăm agriculturii 
zeci de hectare inundabile, să 
insilozăm mii de tone de nu
treț, să' împădurim suprafețe 
de terenuri foarte mari. Fre-

trecut
4 mi-

trecut 
plan 

* pă-

(Continuare in paj. 5-a)

IOX ȘINCA

Micii tehnicieni
marii meșteri de miine

Pionierii arădeni, veniți In 
excursie la Cluj, au avut vi- 
zitind Grădina Botanică o... 
ședință de poezie cu totul 
neașteptată și neobișnuită. 
Ea a fost prezentată de mi
cuța Ani, fiica unui muncitor 
de la uzina „Unirea" al că
rei talent de recitatoare s-a 
bucurat după cum se vede, 

de o apreciere unanimă.
Foto : P. POPESCU

vedeam să mobilizăm toa
te forțele tineretului la în
făptuirea marilor obiective 
stabilite de partid pentru ri
dicarea economică a raionului 
nostim. Ni se părea îndrăzneț 
planul, pentru că o perioadă 
îndelungată de timp lucrurile 
șchiopătaseră serios pe acea
stă linie și se formase în re
giune părerea că organi
zației noastre raionale tre
buie să i se încredințeze sar
cini mai mici întrucît altfel 
nu va reușit să le îndeplinea
scă. Din aceasta pricină și an
gajamente^ noastre au ridi
cat atunci foarte multe sem
ne de întrebare la regiune. 
Toată lumea se întreba dacă 
vom reuși să îndeplinim sar
cini atît de mari, dacă vom 
reuși să facem acest salt îna
inte în activitatea noastră. 
Comitetul raional de partid a 
primit însă acest plan numit 
de noi „foarte îndrăzneț" ca 
pe un lucru firesc, obișnuit. 
Faptul acesta ne-a sporit în
crederea în torțele noastre, 
ne-a dat aripi. Ni s-a explicat 
că avem toate condițiile nu 
numai să-1 îndeplinim, dar 
chiar să-1 depășim. Și ni s-au 
dat îndrumări cum să proce
dăm.

Am început treaba și în toa
te organizațiile U.T.M. s-au 
întocmit planuri de mun
că cu obiective concrete, cu 
termene precise de executare. 
Eram foarte mulțumiți. Dar 
vremea trecea și planurile 
noastre, cu toate că cuprin
deau acțiuni foarte interesan
te, continuau să rămînă doar 
pe hîrtie. Ne duceam pe teren, 
stăteam de vorbă cu comite
tele U.T.M., cu birourile or
ganizațiilor de bază, dar nu 
reușeam totuși să urnim lu
crările din loc. Ne era rușine 
că din tot planul nostru nu se 
alesese nimic. Dar chiar 
atunci ne-a chemat biroul 
comitetului raional de par
tid și ne-a întrebat ce 
făcut, ce am îndeplinit
plan, ce greutăți întîmpinăm. 
De făcut nu făcusem pînă a- 
tunci mare lucru, iar greutăți 
existau cu duiumul. Unele or
ganizații U.T.M. nu reușeau 
6ă-și îndeplinească nici sarci
nile minime de plan. Și atunci 
am început să ne plîngem, sâ 
ne văicărim, că ne-am propus 
sarcini cam mari, că organi
zațiile de 
stare să le

am 
din

bază nu sînt în 
îndeplinească. Pri

Expoziția pe țară a „Mici
lor tehnicieni", deschisă la 
Palatul pionierilor in cinstea 
celui de al III-lea Congres al 
Partidului, este o impresio
nantă ilustrare a spiritului 
colectiv și a fanteziei creatoa
re prin care viitorii construc
tori știu să întrevadă conturu
rile dezvoltării patriei lor so
cialiste. Fără îndoială, sensul 
atributiv al „micilor tehni
cieni'' vrea să precizeze doar 
vîrsta expozanților, pentru că 
bogăția cunoștințelor și ima
ginația, măestria și finețea 
execuției obiectelor expuse 
sînt caracteristici care le pot 
schimba porecla in renume.

Lași aleile de trandafiri și 
potecile umbroase și de sub 
coroanele castanilor pătrunzi 
în acest palat al creației co
pilărești în fața căreia matu
ritatea se dă o clipă învinsă. 
Aici, într-o imensă sală a bol

ților înstelate, ochiul nu știe 
ce să aleagă și condeiul ce să 
rețină din multitudinei de 
forme și culori, care, căutate 
cu atenție și cu deamănuntul. 
îți trezesc în suflet nepierito
rul murmur al tinereții și ma
rea bucurie a sufletelor proas
pete și minților deschise că
tre frumusețile vieții. Intre 
ciocanul unui panou tehnic și 
sistemul solar dintr-o vitrină, 
între macheta unui planor și 
stația interplanetară in mi
niatură, între o sonerie și 
un aparat de radio, intre ma
cheta unei vechi case pitește- 
ne și a unui peisaj petrolifer 
craiovean, între început și 
perspectivă, simbol și realita
te, obiectele expuse te invită 
să participi și să reconstitui, 
să duci mai departe peisajul 
acestei lumi din care tu însuți 
faci parte. Treci dintr-o regiu
ne în alta, cum ai călători

prin țară, și te apropii 
mente specifice și 
surprinzătoare, cum te-ai 
propia de un țăran hunedo- 
rean in preajma Orașului Nou 
ori a blumingului. Din nici 
una dintre regiuni nu lipsesc 
panourile tehnice, cu scule și 
diferite obiecte lucrate de e- 
levi. Sînt creații ale viitorilor 
muncitori și maiștri de înaltă 
calificare ai uzinelor noastre 
metalurgice. Nu lipsesc obiec
te din domeniul electrotehni
cii : generatoare, complexe de 
amplificare, magnetofoane 
combinate, aparate de radio, 
electromotoare, autotransfor- 
matori, o stațiune de radio
amatori, ampermetre, scheme 
electrotehnice — rețineți nu
mai denumirile și imaginați-vă 
diversitatea și seriozitatea 
preocupărilor, spre marile ori
zonturi ale tehnicii contempo
rane. Planul de electrificare

de ele- 
noutăți 

a-

totală a țării, de electrificare a 
principalelor linii ferate, 
automatizare și ridicare

de
........ a 

nivelului tehnic in toate ra
murile industriale, precizat în 
Directivele Congresului al 
III-lea, își va găsi și în acești 
mici dar mari meșteșugari, 
realizatorii. Sistemul solar și 
stația interplanetară te duc cu 
gindul la materialitatea și ar
monia universului, la legile 
lui matematice, și te invită la 
marea călătorie interstelară : 
în fața unei vitrine numărul 
mare al diferitelor tipuri de 
aeronave și rachete stau să se 
desprindă dintre placaje și at
mosfera densă a sticlei. Desi
gur, aripile fanteziei copiilor 
nu și-ar fi găsit un cadru și 
un motiv mai adecvat. E vor-

ION HOREA

(Continuare tn pag. 5-a) l
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Cu

comitetului 
tov. Stoe- 

ne-a între-

mul secretar al 
raional de partid, 
r.escu Constantin, 
bat :

— Ați studiat, ați cercetat 
atent care este cauza 
situații ?

S-a dovedit apoi că 
cusem acest lucru, 
comitetului raional de 
ne-a arătat că insuccesul nos
tru se datorește necunoașterii 
de către masa largă a tinere
tului a acțiunilor întreprinse 
de noi, a importanței lor, a 
scopului în care se fac ele.

Apoi am fost ajutați să luăm 
măsuri ca piriâ în ultimul sat 
din raion tineretul să cunoa
scă acțiunile întreprinse de 
noi. importantul lor scop eco
nomic și politic. întregul apa
rat al comitetului raional de 
partid, organizațiile de par
tid din comune și sate ne-au 
ajutat firește în această mun
că. După ce tinerii au cunos
cut îndeaproape obiectivele 
propuse, amploarea și însem
nătatea lor și s-au convins de 
efectele bune pe care le vor 
avea asupra economiei raio
nului, mobilizarea lor la în
făptuirea acestor obiective n-a 
mai constituit o problemă. Era 
suficient să se anunțe ziua și 
locul fixat și tinerii veneau 
în masă, cu uneltele necesare 
și munceau cu însuflețire.

O particularitate a planului 
nostru pe acea perioadă a 
constituit-o organizarea unor 
șantiere de muncă voluntara 
ale tineretului pe diverse du
rate de timp Printre ele se 
numărau șantierul de la Os
trov unde am indiguit 170 ha 
și am irigat 100 de ha, cele 2 
șantiere de plantări și întreți
nere a pădurilor, șantierul de 
desțeleniri de la Abrud și al
tele. Comitetul raional de 
partid ne-a îndrumat și ne-a 
sprijinit direct să transformăm 
șantierele de muncă volunta
ră ale tineretului în adevărate 
școli de educație patriotică, 
socialistă, a tineretului. Secre
tarii comitetului raional 
partid, membrii biroului, 
ținut în 
șantiere 
formări 
șantiere 
tuși mai 
tați. Iată numai un exemplu. 
La Almalău am deschis un 
șantier de irigații. Aproape 
1.000 
cu

acestei

nu fă- 
Biroul 
partid

de 
au 

fața tineretului de pe 
lecții, conferințe, in- 

politice. Pe aceste 
munca clocotea. To- 
existau destule greu-

1 de tineri lucrau aici 
mult entuziasm și în

GHEORGHE RADULESCU 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M, Adamclisi

(Continuare în pag. 5-a)

planul semestrial îndeplinit
cu en-Muncind_  __

tuziasm, siderurgi- 
știi patriei noastre, 
ca și muncitorii de 
la minele de fier 
și cei din unitățile 
de materiale 
fractare, au 
plinit cu 
înainte de 
planul pe 
trul I al ; 
întreaga 
generală 
că din 1 
Industriei 
s-au realizat în pri
mele 5 luni din a- 
cest an, prin redu
cerea prețului de

re
fold e-

4 zile 
termen 
semes- 

anului. Pe 
direcție 

siderurgi- 
Ministerul 

i Grele

cost, economii în 
valoare totală de 
peste 69.000.000 lei. 
Cea mai mare par
te din suma econo
misită a fost reali
zată de siderurgi- 
știi de la marile 
combinate din Hu
nedoara și Reșița, 
fruntași în lupta 
pentru îndeplinirea 
înainte de termen 
a planului semes
trial. O contribuție 
de preț la acest 
succes au adus și 
siderurgiștii de la 
Uzinele «.Industria 
Sirmei" din Cimria

Turzii, „Oțelul Ro
șu” regiunea Timi
șoara, minerii din 
exploatările de fier 
de la Teliuc și Ghe- 
lar, precum și mun
citorii înterprinde- 
rilor de materiale 
refractare „Vuln- 
rul" din Comam* 
și „Răsăritul" 
Orașul Stalin, 
și-au imbogitii 
periența in 
privește â 
rea și puf 
valoare
lor int< 
ducțicS



CENTRELE ȘI COMISIILE g
examenului de maturitate din sesiunea iulie 1960

Printr-un ordin al ministrului învătămlntului 
și Culturii s-au stabilit centrele și președinții 
comisiilor pentru examenele de maturitate de 
la școlile medii de cultură generală și exame
nele de stat de la școlile pedagogice și insti
tutele pedagogice de învățători din sesiunea 
iulie 1960.

Examenele încep în toată tara în ziua de 1 
iulie 1960, la orele 9 dimineața cu proba scrisă

Za limba și literatura romînâ. în vederea pre
gătirii lucrărilor examenului președinții comi
siilor se vor prezenta la centrele la care au 
fost numifi, în cursul zilei de 29 iunie a. c.

Dăm mai jos centrele unde vor funcționa co
misiile, școlile ai căror elevi se vor prezenta 
la fiecare centru, precum și președinții comi
siilor.

Orașul București
Școala medie „I. L. Caragiale" — Co- 

misia nr. 1 — secția reală. Se vor pre
zenta candida ții de la Școala medie 
„I. L. Caragiale" (curs de zi). Pre
ședinte Mihoc Gheorghe, prof. univ. ma- 
tem<atică Univ. C. I. Parhon, București. 
Școala medie „I. L. Caragiale" — Co
misia nr. 2 — secția reală. Se vor pre
zenta oandidații de la Școala medie 
„I. L. Caragiale" (curs de zi). Pre
ședinte Ghermănescu Mihai, prof. univ. 
matematică Inst. Construcții, București. 
Școala medie „1. L. Caragiale" — Co
misia nr. 3 — secția umanistă. Se vor 
prezenta oandidații de la Școala medie 
„I. L. Caragiale (curs de zi). Pre
ședinte Pruteanu Maria, prof directoa
rea școlii medii nr. 16. București. 
Școala medie „I. L. Caragiale“ — Co
misia nr. 4 — secția reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
„I. L. Caragiale" (curs seral). Pre
ședinte Ionescu Hanatambie. conf. univ. 
matematică Inst. științe economice 
Buc. Școala medie „1. L. Caragiale" — 
Comisia nr. 5 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
„I. L. Caragiale" (curs fără frecvență). 
Președinte Burcescu Teodor, prof, di
rectorul școlii medii nr. 28, București. 
Școala medie nr. 5 Herăstrău — Comi
sia nr. 6 — secția mixtă. Se vor pre
zenta oandidații de la Școala medie 
nr. 5 (curs de zi). Președinte Mihăi- 
lescu Eugen, prof. univ. Universitatea 
C. I. Parhon — matematică. București. 
Școala medie „Dr. Petru Groza" — Co
misia nr. 7 — secția mixtă. Se vor pre
zenta oandidații de l.a Șc. medie ,,Dr. 
Petru Groza" (curs de zi) și de la 
Șc medie nr. 35 sportivă (curs de zi). 
Președinte Mihăilă Nicolae. conf. univ. 
matematică Institutul Pedagogic, Bucu
rești. Școala medie ,,Dr. Petru Groza“ — 
Comisia nr. 8 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la $c. muncit, de 
3 ani nr. 1. Președinte Gligor Onița, 
prof. dir. adj. Șc. medie nr. 7, Bucu
rești. Școala medie serală I.R.E.B. —- 
Comisia nr. 9 — secția reală. Se vor 
prezenta oandidații de la Șc. medie se- 
nală I.R.E.B. și de la Școala medie se
rală C.P.V.S. Președinte Săvulescu Ma
ria, prof. dir. Șc. medie nr. 19, Bucu
rești. Școala medie nr. 32 „F. Sîrbu" — 
Comisia nr. 10 — secția mixtă. Se vor 
prezenta oandidații de le Șc. medie 
„F. Sîrbu" (curs de zi). Președinte Gri
goriu Bernard, conf univ. pedagogic 
Inst. Maxim Gorki, București. Școala 
medie nr. 10 „Zoia Kosmodemianskaia" 
— Comisia nr. 11 — secția mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Șc. medie 
nr. 10 (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Gal bură Gheorghe, conf. univ. 
matematică Univ. C. I. Parhon, Bucu
rești. Școala medie nr. 10 „Zoia Kosmo
demianskaia" — Comisia nr. 12 — secția 
umanistă. Se vor prezenta oandidații de 
la Șc. medie nr. 10 (curs de zi și fără 
frecvență). Președinte Vena Călin, conf. 
univ. filolog. Univ. C. I. Parhon, Bucu
rești. Școala medie nr. 10 „Zoia Kos
modemianskaia" — Comisia nr. 13 — 
secția mixtă. Se vor prezenta oandidații 
de te Șc. muncit, de 3 ani nr. 2 (cursuri 
serale și fără frecvență). PreședinteSi- 
mionescu Chică, prof. dir. șc. medie se
rală F. C. Gh. Gheorghiu-Dej, Bucu
rești. Școala medie nr, 11 „D. Cante- 
tnir" — Comisia nr. 14 — secția uma
nistă. Se vor prezenta candidații de la 
Șc. medie nr. 11 (cursuri de zi și fără 
frecvență). Președinte Leca Viorioa. dir. 
șc. medie nr. 7 „I. L. Caragiale", Bucu
rești. Școala medie nr. 11 „D. Cante- 
mir" — Comisia nr. 15 — secția reală. 
Se vor prezenta oandidații de la Șc. 
medie nr. 11 „D. Cantemir" (curs de 
zi). Președinte Neculce Mihai, prof .univ. 
matematică Univ. C. I. Parhon, Bucu
rești. Școala medie nr. 11 „D. Cantemir" 
— Comisie nr. 16 — secția mixtă. Se vor 
prezenta oandidații de la Șc. medie 
nr. 11 ,,t). Gantemir" (cursuri serale, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Sudan Gabriel, prof. univ. matematică 
Inst. arhitect., București. Școala medie 
nr. 12 — Comisia nr. 17 — secția mixtă. 
Se vor prezenta oandidații de la Șc. me
die nr. 12 (cursuri de zi). Președinte 
Bogoescu C-tin, conf. univ. Șt. nat. 
Univ. C. I. Parhon, București. Școala 
medie nr. 12 — Comisia nr. 18 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta oandidații 
de la Șc. medie nr. 12 (cursuri serale, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Iliescu Victor, prof. dir. Șc. medie 
nr. 22, București. Școala medie nr. 34 — 
Comisia nr. 19 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Șc. medie 
nr. 34 (cuts seral și restanțieri). Pre
ședinte Iordache Alexandru, prof. dir. 
Șc medie nr. 17, București. Școala me
die nr. 8 — Comisia nr. 20 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de la 
Șc. medie nr. 8 și de la Șc. medie nr. 
14 cu limba de predare greacă (cursuri 
de zi). Președinte Marinescu Hirhu Ma
ria, lector univ. filologie, Univ. C. I. 
Parhon, București. Școala medie nr, 8
- Comisia nr. 21 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de ta Școala medie 
*®rală F.R.B și de te Școala medie 
nr. 8 (curs serial). Președinte Bărbu- 
lescu Nicolae, conf. fizică Inst. con- 
ttrjcții. București. Școala medie nr. 13
- Mihai Viteazu" — Comisia nr. 22 — 
hc* e reală. Se vor prezenta oandidații 
r? '» Șc. medie nr. 13 (curs de zi). 
Președinte Vasilescu Toma, lector univ.
- Univ. C. I. Parhon, București. 
> a-» a medie nr. 13 ,,Mihai Viteazu" — 
Cocss» nr. 23 — secția mixtă. Se vor 
presets candidații de la Șc. medie 
v 3 (cursuri de zi, fără frecvență și

nCteri). Președinte Barbu Virginia, 
t geologie, Inst. petrol, gaze 

!«*<<?. București. Școala medie 
■ . Hfcai Viteazu" — Comisia 

«r M — secție reală. Se vor prezenta 
•• a Școala nr. 13 (curs se- 

MKsțieri). Președinte Voinea 
_ I. Meer, matematică Inst. Poli- 
1________ Școala medie nr. 13
Hlteesrr* — Comisia nr. 25 — 

E- tot prezenta candida
se nrfe nr. 13 (cursuri de 

V—. ■ Președinte Coșni-
tematică Inst. 

nrw. Școala medie 
Jrtr* — Comisia nr 26 
Se »or prezent candi

!5 (curs dez-i). 
MLbet. pro*, univ.

». fe» «i geologie, 
«r. Ii ..Elena

» - sec;» rea
«MHE d* te 

kw» f» sf rerten
W i ti

Petrol.

gaze și geologie, București. Școala me
die nr. 15 „Elena Sîrbu" — Comisia 
nr. 28 — secția umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Șc. medie nr. 15 
(curs de zi). Președinte Albert Fran- 
cise conf. univ. chimie, Inst. Politehnic, 
București. Școala medie nr. 15 „Elena 
Sîrbu" — Comisia nr. 29 — secția
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Șc. medie nr. 15 (curs seral și restan
țieri). Președinte Cristu Jana, prof, di
rectoare Școala medie nr. 10. Bucu
rești. Școala medie muncitorească 
„23 August" — Comisia nr. 30 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta oandidații 
de la Școala medie serală „23 August* 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Stăncescu Dumitru, prof, director Școa. 
ta medie or. 26, București. Școala me
die nr. 16 „G. Coșbuc" — Comisa 
nr. 36 — secția reală. Se vor prezenta 
oandidații de la Școala medie nr. 16 și 
de le Școala muncit, de 3 ani nr. 3 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte conf. univ. mate
matică Constentrnescu Victor, Inst. Con. 
strucții, București. Școala medie nr. 16 
„G. Coșbuc" — Comisia nr. 37 — sec
ta umanistă. Se vor prezenta oandida- 
ii de la Școala medie nr. 16 și de la 

Școala muncit, de 3 ani nr. 3 (cursuri 
de zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Răioan Luiza, prof. dir. adj. la 
Șc. medie nr. 1, București. Școala me
die nr. 17 „M. Basarab" — Comisia 
nr. 38 — secția reală. Se vor prezenta 
oandidații de la Șc. medie nr. 17 ,.Ma- 
tei Basarab" (curs de zi). Președinte 
Isopescu Alexandru, conf. univ. chi
mie, I.S.E. Buc. Școala medie nr. 17 
„Matei Basarab" — Comisia nr. 39 — 
secția reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 17 „Matei Basa
rab" (cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte Kreindler Oscar, prof. univ. 
matematică Inst. Politehnic. București. 
Școala medie nr, 17 „Matei Basarab" — 
Comisia nr. 40 — secția umanistă. Se 
vor prezenta oandidații de la Școala 
medie nr. 17 „Matei Basarab" (cursuri 
de zi și fără frecvență). Președinte Io- 
niță Gheorghe. șef lucrări chimie In
stitutul Politehnic, București. Școala 
medie nr. 26 „Al. I. Cuza" — Comisia 
nr. 41 — secția reală. Se vor prezenta 
candidații de la Șc. med:e nr. 26 „A1 * 3 * * * * 8- 
I. Cuza" (curs de zi). Președnre Rișav; 
Iosif, conf. univ. chimie. Institutul Pe
dagogic, București. Școala medie nr 2f 
„Al. 1. Cuza“ — Comisia nr. 42 — sec
ția umanistă. Se vor prezenza candi
dații de la Șc. medie nr. 36 „Al. I. Cu
za" (curs de zi). Președinte Djeerao 
Nicolae, eoni anîv geografe I_S E. 
Buc. Școala medie nr. 24 _A1. L C*x-i" 
—Comisia nr. 43 secția nsixtâ. Se vor I 
prezenta candidații de Ia Șc. med* • 
26 și 39 (cursuri de zi și firi frecwsți). I 
Președinte Murgod Elena conf. oare. | 
Șt. naturale. Univ. C. I. Parhoa. Bac. I 
Școala muncitorească „7 Notese- | 
brie" — comisie nr. 44 — secția rm i ' 
Se vor prezenta candida::: șco *- i

Școala medie nr. 1 orașul Constanta
— comisia nr. 1 — secția reală. Se vor
prezente oandidații de la Școata me. 
die nr. 1 din orașul Constanța (curs 
de zi). Președinte Atana-siu Marcel, 
conf. univ. fizică Inst. Politehnic Ga. 
tați. Școala medie nr. 1 orașul Con
stanța — comisia nr. 2 — secția uma
nista. Se vor prezenta oandidații de 
te Scoate medie nr. 1 și de te Școata 
medie nr. 2 din orașul Constanța (curs 
de zi). Președinte Ionescu Gheorghe, 
lector univ. istorie Univ. C. I. Par
hon Buc. Școala medie nr. 2 orașul 
Constanța — comisia nr. 3 — secțta 
reală. Se vor prezenta oandidații de ’ta 
Școata medie nr. 2 din orașul Con-1 
stanța (cursuri de zi). Președinte Lun
gii Ion, prof., dir. Școala medie nr. 3 
Constanța. Școala medie nr. 3 orașul 
Constanța — comisia nr. 4 — secția 
reală. Se vor prezente oandidații de ta 
Școala medie nr. 3 orașul Constanța 
(curs de zi). Președinte Petrescu Ște
fan, conf. univ. matematici Inst. de 
Construcții București. Școala medie nr.
3 orașul Constanța — comisia nr. 5 —
secția mixtă. Se vor prezenta candi
dații' de ta Școata medie nr. 3 orașul 
Constanța și Școata medie Vasile
Roaită (curs de zi). Președinte Ceachir 
Nicotae, lector univ. istorie Univ. C. 
I. Parhon Buc. Școala medie nr. 2
orașul Constanța — comisia nr. 6 — 
secția reală. Se vor prezente candi
dații de la Șc. medie nr. 2 secția reală 
orașul Con sten ția. Președinte Fnangîi
Radu, conf. univ. matematică Inst. 
Politehnic Galați. Școala medie nr. 2 
orașul Constanța — comisia nr. 7 — 
seefte reală. Se vor prezente oandi
dații de te Școata medie nr. 2 orașul 
Constanța secția reală. Președm te 
Năstase Anton, lector univ. geografie 
Univ. C. I. Parhon Buc. Școala medie 
nr. 8 orașul Constanța — comisia nr.
8 secția mixtă. Se vor prezente oan- 

(Continuare In pag. 3-a)

lor muncitorești „7 Noiembrie* ș: ..T~*- • 
puri Noi" (curs seral). Președ n*e I 
ruiană Lascăr, prof, univ efe mie Ir.siî- | 
tutui agronomic N. Băîcescs. Dfrt|*i. 1 
Școala medie nr. ÎS „M. Eminescu' — 
Comisia nr. 45 — secția umar sti. Se 
vor prezenta candidații de W Șc_ rzed:e 
nr. 18 „M. Eminescu" (cursuri de : 
fără frecvență și restanțieri). Preșec-:e 
Răileenu Grigore, prof. univ. feogMfie 
Univ. C. I. Parhon. București. Școala 
medie nr. 18 „M. Eminescu" — Coc* s e 
nr. 46 6ecția reală. Se vor presanta 
candidații de la Șc. medie rr 
Eminescu" (curs seral). Președinte 
Giurgea Margareta, conf. univ. ffzicl. 
Univ. C. I. Parhon, București. Școala 
medie nr. 18 „M. Eminescu" — Corr - 
6i3 nr. 47 — secția reală. Se vor pre
zenta oandidații d« 1a Șc. mec * -• .?
„M. Eminescu" (cursuri de z: f frec
ventă și restanțieri). Președinte Con- 
drea Sergiu, prof. univ. matematici. 
Inst Politehnic, Buc. Școala medie or.
19 „I. Creangă" — Comisia nr. 48 — 
secția umanistă. Se vor prezente oan- 
didații de la Șc. medie nr. 19 „I. Crean. 
fă“ (curs de zi și restanțieri. Preșe 

iute Ion Constantin prof. univ. Fizică 
Inst. Agronomic. București. Școala 
medie nr. 19 „I. Creangă" — Corn - a 
nr. 49 — secția reală. Se vor prezenta 
candidații de la Șc. medie nr. 19 „I- 
Creangă" (curs de zi). Președinte Pîrvu 
Aurel, prof. univ. matematică. Inst. 
Construcții, Buc. Școala medie nr. 20 
„Gh. Șincai" — Comis» nr. .50 — sec 
ția umanistă. Se vor prezenta candida 
ții de la Șc. medie nr. 20 „Gh. Șincai* 
(cursuri de zi). Președinte Petrescu 
Gheorghe. prof. univ. astronomie. Univ 
C. I. Parhon. București Școala medie 
nr. 20 „Gh. Șincai" — Comisia nr. 51 — 
secția umanistă. Se vor prezenta oan
didații de la Șc. medie nr. 20 ..Gh. 
Șinoai" (cursuri de zi. f. frecventă ți 
restanțieri). Președinte Ionescu Mircea 
,prof. univ. chimie. Inst Agronomic. Buc. 
Școala medie nr. 20 ..Gh. Șincai" — 
Comisia nr. 52 — secția reală. Se vor 
prezenta oandidații de ka Șc. medie nr. 
20 (cursuri de zi). Președinte T:len6chi 
Silviu, conf. univ. chimie. Univ. C. 1. 
Parhon, București. Școala medie nr. 20 
„Gh. Șincai" — Comisia nr. 53 — sec
ția reală. Se vor prezenta oandidații 
de le Șc. medie nr. 20 „Gh Șincai" 
(curs de zi). Președinte Bodnariuc Ni
colae. conf. univ. șt. naturale Univ. 
C. I. Parhon, București. Școala medie 
nr. 20 ,,Gh. Șincai" — Comisia nr. 54 
— secția reală. Se vor prezenta can- 
didații de Ia Șc. medie nr. 20 ..Gh. 
Șincai" (curs seral). Președinte Raicu 
Petre conf. univ. șt, net.. Univ. C. I. 
Parhon, București. Școala medie nr. 20 
„Gh. Șincai" — Comisia nr. 55 — secția 
reală. Se vof prezente candidații de la 
Șc. medie nr. 20 „Gh. Șincai" (cursuri 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Oprea Florea, conf. univ. chimie Inst. 
Politehnic, București. Școala medie nr. 
22 ,,Gh. Lazăr" — Comisie nr. 56 — 
secția reală. Se vor prezenta candidații 
de le Șc. medie „Gh. LazBr" (curs de 
zi). Președinte Ionescu Viorica conf 
univ. matematică, Univ. C. t. Parhon, 
Buc. Școala medie nr. 22 ,,Gh. Lazăr" 
— Comisie nr. 57 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Șc. medfy 
nr. 22 „Gh. Lazăr" (cure de zi). Preșe. 
dinte Mencaș Mircea, prof, univ filolo
gia Inst. Teatru Buc. Școala medie nr, 

candidații de la Șc. medie nr. 22 „Gh. 
Lazar" curs seral, fără frecvență și res. 
tanțieri). Președinte Niculescu loan 
prof. univ. chimie Univ. C. I. Parhon, 
București. Școala medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr" — Comisia nr. 63 — secția
umanistă. Se vor prezenta oandidații 
de le Șc. medie nr. 22 „Gh. Lazăr (curs 
de zi) Președinte Barbu Nicolae prof, 
univ., Univ C. I. Parhon. București. 
Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr" — 
Comisia nr. 61 — secția umanistă. Se 
vor prezente candidații de !a școlile 
medii nr. 22 și 23 (cursuri de zi. fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Auslender Iosif, prof. univ. fizică Inst 
politehnic București. Școala medie 
nr. 23 ,,D. Bolintineanu" — Comis»
nr. 62 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Șc. medie nr. 23 (cttfs 
de zi și restanțieri). Președinte Almaș 
Dumitru, conf. univ. istorie. Univ C 1. 
Parhon, București. Școala medie nr. 27.
- Comisia nr. 63 - secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Șc. medie nr. 
27 (cursuri serale și f. frecvență). Pre- 
ședințe Flexi Sofia, conf. univ. matema
tică Inst politehnic Buc. Școala medie 
nr. 27 — Comisia nr. 64 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Șc. 
medie nr. 27 (cursuri de zi și f. frec
vență). Președinte Grigoriu Laura, 
conf. univ. chimie. I. P., Bucureșt’ 
Școala medie serală „Gr. Preoteasa"
— Comisia nr. 65 — secția reală. Se 
vor prezenta candidații de la Șc. med e 
serală „Gr. Preoteasa" (curs seral și 
restanțieri) Președinte Maria Sîrbu.

Krof. univ. geografie, Univ. C. I. Par- 
ofl. București. Școala medie serală 
„Mao Tze Dun“ — Comisia nr. 66 — 

secția reală. Se vor prezenta candidații 
de la Șc. medie serală „Meo Tze Dun" 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Teodorescu Ileana prof. dir. Șc. med e 
nr. 11 București. Școala medie nr. 
1 „N. Bălcescu" — Comisia nr. 68 — 
secția umanistă. Se vor prezenta ca.n- 
d dații de la Școala medie nr. 1 „N. Băl. 
cescu" (curs de zi). Președinte Pauză 
Ana, conf. univ. științe naturale, Univ. 
C. I. Parhon. București. Școala medie 
nr. 1 „N. Bălcescu" — Comisia nr. 69 — 
secția reală. Se vor prezenta oandidații 
de h Șc. medie nr. I „N. Bălcescu* 
(curs de zi). Președinte Claudian Vir
gil. prof. univ. matematică Inst. agro
nomic „N. Bălcescu*. București Școala 
medie nr. I „N. Bălcescu" — Com sta 
nr. 70 — secția nrxtă Se vor prezenta 
ca'd’deții de ta Șc medie nr. 1 „N. 
Băxescu* (carsuri de zi si restanțier'). 
Președ -^ Armeana V:rgprof un^v. 
<±^ta I-S.E-. Bjcnreș: Șceela metale 
■r. 1 „M. BMetec■* —> Coama ar. 71 
— secția realA Se .or p'ezen» condi- 
datfi de ta Șc medie r- I ..N Bă ces
cu* (curs serei). Președinte Mironescu 
Steie. conf. anhr. matematică ta Inst 
construct’ Buc. Școala tnedta nr. î 
„T. VTed;mirescu" — Comis» nr. 72 — 
sec*» umanistă. Se vor prezenta can- 
c-dațn de ta Șc. medii nr. 2 și 25 si 
de '2 Șc. medie F.C. Gh. Gheorghiu- 
Dr (cursuri de ti. fără frecvență și 
restanț-eri). Președinte Moruzzi Con- 
stanta conf. univ. șt naturale, Univ. 
C. I. Parhon. București. Școala medie 
ar. 2 „T. Vlădiciirescu" — Comisia nr. 
“ — secțta reală. Se vor prezenta can- 
d ie; . de ta Șc. medie nr. 2 „T. Vladi. 
rairescu* (cursuri de zi și f. frecvență). 
P-eședir.te Tlmotin Alexandru, conf. 
ur.lv. matematică Institutul politehnic, 
3 :jreș" Școala medie nr 24 „V. 
Atecsandri" — Comisia nr. 74 — secția 
jma.-î stă. Se vor prezenta oandidații 
*e e Șc medie nr. 2 „V. Alecsandri" 
(corsari de zi, f. frecvență și restan- 
; »* ’ Președinte Todoran Romulus 
conf. univ. filologie, Univ. Babeș-Bolyal,* 
C Școala medie nr. 24 „V. Alecsan
dri" — Comisie nr. 75 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la Șc. 
—•de nr. 24 „V. Alecsandri" (cursuri 
de z:. f frecvență și restanțieri). Pre- 
șed'rte Șehec Ion conf univ matema
tică. fost • tul politehnic. București. 
Școala medie nr. 25 — Comisia nr. 76 
— secție mixtă. Se vor prezenta oan- 
d:da;!i de ta Șc. medie nr. 25 (cursuri 
d* z < *erale). Președinte Vla-siu Gheor
ghe. conf. univ matematică Inst. con- 
st'-c- : Buc. Școala F. C. Gh. Gheor. 
ghiu-Dej — Comisie nr. 77 — secția 
reală Se vor prezenta oandidații de 'a 
Șc. medie F.C. Gh. Gheorghiu-Dej 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Xtanas’iu Tnatan lector univ. matematică 
de ta Inst. politehnic București. Școala 
medie nr. 21 cu limba de predare ger
mană — Comisia nr. 78 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Șc. 
medie nr. 21 (cursuri de zi fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Izbășescu 
Mihai, lector univ. filologie. Inst .Cons, 
strucții. Buc. Școala medie nr. 3„1. Ne- 
culce* — Comisia nr. 79 — secția mixtă. 
Se vor prezenta oandidații de ta Șc. 
medie nr. 3 „I. Neculce" (curs de zi). 
Președinte Munteanu Octav, conf. univ. 
șt. nat. Univ. C. I. Parhon, București. 
Școala medie nr. 3 „I. Neculce" — Co
misa nr. 80 — secția mixtă Se vor 
prezenta candidații de 1a Sc. medie nr. 3 
..1. Neculce" (curs senal și restanțieri). 
Președinte Alecu Viorel prof, dir Șc. 
medie nr. ? București. Școala medie 
nr. 4 ..Aurel Vlaicu" — Comisia nr. 81 
— secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Șc. medie nr. 4 „Au
rel Vlaicu" (curs de zi). Președinte 
Steopoe Ion, conf. univ. șt. nat. Univ. 
C I. Parhon, București. Școala medie 
nr. 4 „Aurel Vlaicu" — Comisia nr. 82 
— secție reniă. Se vor prezenta candi
dații de ta Șc. medie nr. 4 ,,A Vlaicu" 
(curs de zi). Președinte Ionescu Ha 
nalembie. conf. univ. matematică Inst 
■politehnic București Școala medie nr. 4 
„Aurel Vlaicu" — Comisia nr. 83 - 
secția reală. Se vor prezenta candidații 
de ta Șc. medie (nr. 4 „A. Vlaicu" (curs 
de zi). Președinte Racoveanu Nicotae. 
conf. univ. matematică Tnsf. petrol ș: 
gaze București. Școala medie nr. 4 „Aurel 

I Vlaicu" — Comisia nt. 84 secția reală. 
■ Se vor prezenta candidații de ta Șc 
I medie nr. 4 „A. Vlaicu" (cursuri de zi 

și serale). Președinte Teodorescu Geor. 
geta — șefă lucrări fizică de la Tnsti. 
tutui agronomic București. Școala me 

I die nr. 6 „Ilie Mintiile" — Comisia nr 
I 85 — secția mixtă. Se vor prezenta 
■ candidații de ta Școala medie nr. 6 

„Tlî* Plnfilîe" (cursuri de zi, fără frec
vență si restanțieri). Președinte Tănă 
șescu Ileana, prof, dir Școala medie nr, 
15, București Școala medie nr. 6 „life 
Plntilie" — Comisia nr. 86 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de ta
Șc. medie nr. 6 „Ilie PintiHe" (cursuri 
de zi, • fără frecvență și restanțieri) 
Președinte Aniței Gheorghe, prof dir. 
Școala medie nr. 23, București. Școala 
medie nr. 6 „Ilie PintiHe" — Comisia

22 „Gh. Lazăr" ~ Comisia nr. 58 — 
secție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 22 „Gh. Caizăi** 
(curs seral). Președinte Herman Gheor
ghe, prof. univ. șt. naturale Inst. Me. 
deo Farmaceutic, București. Școala 
medie nr. 22 „Gh. Lazăr — Comisie 
-?*. 50 — secția mixtă. Se vor prezenta

nr 87 — secția reală.. Se vor prezenta 
candidații de ta Școala medie nr. 6 
„Ilie Pintilie" (cxirs seral). Președinte 
Flondor Dumitru, conf. univ. matern. 
Inst. politehnic, București. Școala me
die nr. 11 C.F.R. — Comisia nr. 88, — 
secția reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 11 C.F.R. (curs 
seral și restanțieri). Președinte Valen- 
stein Bention, prof. dir. Școala medie 
nr. 33, București. Școala medie nr. 9, 
cu limba de predare maghiară — Co
misia nr. 89 secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de ta Școala medie 
nr. 9 (cursuri de zi), fără frecvență si 
restanțieri). Președinte Balaș Alexan
dru, lector șt. sociale. Univ. Babeș. 
Bolyai, Cluj.

Regiunea Bacău
Școala medie Adjud — Comisie nr. I

— secția reală. Se vor prezenta candi
dații de Ja Școala medie Adjud și 
Școala medie Zeiefin (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Popovici Mar», prof. dir. Școala medie 
nr. 2 din Bacău. Școala medie nr. 1 
Bacău — Comis» nr. 2 — secția reală. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Bacău (curs de zi). Preșe
dinte Burlacu Gheorghe. prof. univ. 
chimie Inst. Politehnic Iași. Școala me
die nr. 1 Bacău — Comisia nr. 3 — 
secția mixtă. Se vor prezenta oandi
dații de la Școala medie nr. 1 Bacău 
(curs de zi, fără frecvență și restanțî- 
eri). Președinte Grigoriu Geta, prof, 
dir., școala medie nr. 2 Piatra Neamț. 
Școala medie nr. 2 Bacău — Comisia 
nr 4 — secția reală. Se vor prezenta 
oandidații de ta ȘcoaLa medie nr. 2 
(curs de zi) Președinte Braniște Con
stantin, conf. univ. chimie Inst. Poli
tehnic Iași. Școala medie nr. 2 Bacău
— Comis» nr. 5 — secția umanistă. 
Se vor prezenta candidații de ta Școala 
medie nr. 2 (curs de zi. fără frecvență 
ș: restanțieri). Președinte Stoica Marta 
șefă lucrări naturale de ta Univ. C. I. 
Parhon. București. Școala medie nr. 
2 Bacău — Comis» nr. 6 — secțta 
reală. Se vor prezenra candidații de ta 
Școala medtanr. 2 Bacău și Școala me. 
die Buhuși (cursuri de zi. fără frec
vență și -estențierî) Președinte prof. 
Rusu Sîeta, dir. școlii medii serale 
Steagul Roșu Bacău. Școala medie nr. 2 
Bacău — Cora's» nr. 7 — secția reală. 
Se vor prezenta oandidații de ta Școala 
medie nr. 2 secția serală Bacău și 
Școala serală „Steaua Roșie" Bacău 
(cursuri serata și restanțieri). Preșe
dinte Curiericî Ion. conf. univ. chimie, 
Inst. politehnic Ieși- Școala muncito
rească Bacău — Comisia nr. 8 — secția 
serală. Se vor prezen» candidații de 1a 
Școala muncitorească Bacău (cursuri 
serale și fără frecventă) Președinte 
Radulian VirgH. prof, dir școlii medii 
Bicaz. Școala medie Corn an ești — Cv 
mis» nr. 9 — ser» reală. Se vor pre
zenta candidatei de ta Școala medie din 
Comăneșt’ și Șocata serală Boiștea 
(curs de ri. serale și restanțieri) Pre- 
șed'-nte Alioaie G'-eorghe. șef bjeră*’’ 
fizică. Hat. poileh-ta Gata ți Școala 
med* B caz — Cow^-ic nr. M) — secțta 
"ta l Se pretexta cand'datH de la

îs med ta B cut Ș? de le Sonata 
«--die dâi Borce. (cursul de ai. serata, 
fir* ’-ecvență ș; restanferi). Pre. 
șftdfnte Loca Ton conf univ. fizoă 
In<t. Agronomic teși. Școala medie 
Moineșt; — Comisia nr H — sec
țta mixtă. Se vor prezenta con- 
didații de la Școata medie din Moi- 
nești. (cursuri de zi. serale, fără frec
vență ?i restanțieri). Președinte Cooil 
Liviu. lector univ. șt sociale. Univ. Al. 
I. Cuze. Iași Școala medie Onești — 
Comisia nr. 12 - secția reală Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
Onești (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Spul
ber Domnica, prof, directoarea școlii 
medii Zeletin. Școala medie nr. 1 Piatra 
Neamț — Comisia nr. 13 — secția
mixtă. Se vor prezenta oandidații de ta 
Școata medie nr. 1, P. Neamț (cursuri 
de zi). Președinte Martiniuc Constantin 
conf. univ. geografie, Univ. „Al. I. 
Cuza". Iași. Școala medie nr. 1, Piatra 
Neamț — Comisia nr 14 — secția 
mixtă Se vor prezenta oandidații de 
ta Școata medie nr. 1, P. Neamț și Școa
ta serală Rosnov, (cursuri serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Luoa Emil, prof. univ. fizică. Inst. poli
tehnic Iași. Școala medie nr. 2, Piatra 
Neamț — Comisia nr. 15 — secția mixtă. 
Se vor prezenta oandidații de ta Școala 
medie nr. 2. P. Neamț (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Grigoriu Oîga 
lector univ. St. Soc. Inst. Pedagogic 
Iași. Școala medie Roman — Comisia 
nr. 16 — secțta umanistă. Se vor pre
zenta oandidații de 1a Școala medie 
Roman (cursuri de zi șl restanțieri). 
Președinte Popescu Petre prof, directo
rul școlii medii nr. l.din Bacău. Școala 
medie Roman — Comisia nr. 17 — sec
țta reală. Se vor prezenta oandidații de 
ta Școata medie Roman (cursuri de 
zi). Președinte Rusu Ion. șef lucrări 
fizică, Inst. politehnic Iași. Școala me
die Roman — Comisie nr. 18 - secția 
mixtă Se vor prezenta oandidații de 
ta Școata medie Roman (cursuri serale, 
fără frecvență, restanțieri și muncito
rești). Președinte Teodorescu Eoate
ri na. lector univ. filologie. Univ. Al. 
I. Cuza. Iași Școala medie Tg. Neamț
— Comisia nr 19 — secția mixtă. Se 
vor prezenta candidații de ta Școala 
medie din Tg. Neamț (cursuri de zi 
fără frecventă și restanțieri). Președinte 
Botez Constantin, lector univ. Șț. 
sociale. Univ. Al. I Cuza Iași. 
Școala medie Tg. Ocna — Comisia nr. 
20 — secțta mixtă. Se vor prezenta 
oandidații de ta Școata medie din Tg. 
Ocna (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gafencu Ana, 
șef lucrări univ. Șt. naturale, Inst. 
Agronomic Iași.

Regiunea Baia Mare
Școala medie nr. 1 — cu limba de 

predare romînâ, Bata Mare — Comisia 
nr. 1 — secția reală. Se vor prezenta 
candidații de ta Școata medie hr. 1 
Baia Mare (curs de zi și senal). Pre
ședinte Cîmpeanu Eugen lector univ. 
filologie de la Univ. Babe?.Bolyai, 
Cluj. Școala medie nr. 1 — cu limba 
de predare romînâ. Baia Mare — Co
misia nr. 2 - secția mixtâ. Se vor 
prezente candidații de la Școala me
die nr. 1 Biata Miare (curs de zi) și 
de la Școala medie Tg. Lăpuș (curs 
de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Scridan Gavril conf. univ. 
filologie la Univ. Biăbeș.Bolyai, Cluj. 
Școala medie nr. 1 — cu limba de pre. 
dare romînă — Baie Mare — Comisia nr. 
3 — secția umanistă. Se vor prezente 
oandidații de ta Școala medie nr. 1 
Beta Mare (cursuri fără frecvență) și 
de ta Școata muncitorească de 3 ani 
(cure serei și fără frecvență). Preșe
dinte Ciurdăreanu Cornel directorul 
școlii medii Setu Mare. Școala medie 
nr. 1 — Bata Mare, secție ou limba 
de predare maghiară—Comisia nr. 4. — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați' de la Școala medie nr. 1 Beta 
Mare (curs de zi). Președinte Gali Ion 
lector univ. șt. sociale Univ. Bebeș- 
Bolyai. Cluj. Școala medie nr. 1 — 
Bata Mare, — secție cu limba de pre

dare maghiară — Comisia nr. 5 — 
secția reală. Se vor prezente candidații 
de 1a Școala medie nr. 1 Baia Mare 
(curs de zi, senal și fără frecvență). 
Președinte Nagy loan directorul școlii 
medii Satu Mere. Școala medie nr. 1 — 
cu limba de predare romînă Satu 
Mare — Comisia nr. 6 — secție reală. 
Se vor prezenta oandidații de la Școa
la medie nr. 1 - Satu Mare (curs de
zi. fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Săndulache Alexandru, șef de 
lucrări geografie. Univ. Babeș-Bolyai, 
Cluj. Școala medie nr. 1 — cu limba 
de predare romînă Satu Mare. Comi
sia nr. 7 — secția umanistă. Se vor 
orezente oandidații de ta Școala me
die nr. 1 Satu Mare (curs de zi și 
fără frecvență) și de ta Școala medie 
nr. 2 Satu Mare (curs de zi). Preșe
dinte Chifu Emil lector univ. chimie 
Univ. Babeș-Bolyai. Cluj. Școala me
die nr. 2 — cu limba de predare romî
nă Satu Mare — Comisia nr. 8 — sec
țta reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 2 Satu Mare 
(cura de zi. seral și restanțieri) Pre
ședinte Rîpeanu Andrei, conf. univ. 
nwrem. Inst. Politehnic Cluj. Școala 
medie nr. 2 — Satu Mare — secțta cu 
limba de predare maghiară — Comisia 
nr. 9 — secțta reală Se vor prezenta 

,candidații de la Școala medie nr. 2 
Satu Mare (curs de zi și re«’anț:eri). 
Președinte Gvurka Ștefan conf. univ. 
Șt. naturale 'de la Univ. Babeș-Bolyai 
Cluj Școala medie nr. 2 Satu Mare — 
secția cu limba de predare maghiară
— Comisia nr. 10 — secția reală. Se 
vor prezenta oandidații de ta Școala 
medie nr. 2 Satu Mare (cursuri serale 
și fără frecvență) și de te Școala me
die nr. 3 Satu Mare (restanțieri). Pre
ședinte Raic-sanijf Ștefan director ad
junct te Școala medie din Bata Mare. 
Școala medie nr. 3 — cu limba de pre
dare maghiară Satu Mare — Comisia 
nr H — secțta reală. Se vor prezenta 
candidații de te Școala medie nr. 3 
Satu Mare (curs de zi și fără frec
vență). Președinte Sofișz Pal conf. 
univ. chimie I.M.F. Tg. Mureș. Școala 
medie nr. 3 — cu limba de predare ma
ghiară Satu Mare — Comisia nr. 12 — 
secția umanistă. Se vor prezenta can- 
didatii de te Școala medie nr. 3 Satu 
Mare (curs de zi) și de te scoate me. 
die nr. 2 Satu Mare (curs de zi). Pre
ședinte Barabaș Bete șef lucrări chi
mie de te I.M.F. Tg. Mureș. Școala 
medie nr. 1 — cu limba de predare ro. 
mînă Sighet — Comisie nr. 13 secțta 
mixtă. Se vor prezente candidații de 
te Școala medie nr. 1 Sighet (cursuri 
de zi, serale și fără frecvență șl res*. 
tanțieri). Președinte Goina Elena șefă 
lucrări chimie de te I.M.F. Cluj. Școala 
medie nr. 2 — cu limba de predare 
maghiară Sighet — Comisia nr. 14 — 
sect» reaîă. Se vor prezenta candi
dații de te Școala medie nr. 2 Sighet 
(curs de zi, fără frecvență șl restan
țieri). Președinte Toth Margareta 
conf. univ. științe sociale de ta Univ. 
Babeș-Bolva’. Cluj. Școala medie nr. 
3 — cu limba de predare ucraineană
— Sighet. Comisia nr. 15 — secția rea.
II vor orezenta candidații de ta 
Școata medie nr. 3 Sighet (curs de 
z:. fără frecvență și restarțieri) ș: can- 
dxtaV- de a Școata cu
Sa de predare ucraineană S ghet 
(curs de z< șl restanțieri). Președinte 
Dra^aca Constantin lector untv. filolo
gie Unîv. C I. Parhon București. 
Școala medie nr. 1 Care! cu limba 
de predare romînă — Comisia nr. 16
— secțta mixtă. Se vor prezente can
didați! de te Școala medie nr. 1 Cărei 
(curs de zi, senal. fără frecvență și 
restanțieri) și de te Școala medie 
Tășnad (cursuri serale și fără frecven. 
ță). Președinte Varhanioschi Lucia di
rectoare adjunctă te școala pedagogică 
din Sighet. Școala medie nr. 1 Cărei — 
secția cu limba de predare maghiară — 
Gorniste nr. 17 — secțta mixtă. Se vor 
prezente candidații de la Școala me
die nr. I. Garei (curs de zi, seral, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Ui vary Iosif conf. geografie de 
te Univ. Babeș-Bolyai — Cluj. Școala 
me.die nr. 1 — ou limba de predare 
romînă. Negrești — Comisia nr. 18 — 
secția reală. Se vor prezenta oandi
dații de te Școala medie nr. 1 Negrești 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Sălăgoanu Va- 
sile dir. adj. Școala medie din Satu 
Mare. Școala medie nr. 1 Vișeu — cu 
limba de predare romînă — Comisia 
nr. 19 — secția reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școate medie nr. 1 Vi- 
șeu (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Petreuș Vasile 
directorul școlii medii din Sighet. 
Școala medie nr. 1 — cu limba de pre
dare romînă, SoncUte — Comisia nr. 
20 secțta reală, Se vor prezenta can- 
didatii de te Școala medie nr. 1 Soncu- 
te (curs de zi) și de 1a Școala medie 
Cehul Silvaniei (curs de zi). Președin
te Pop Magdalena directoare adjunctă 
te Școala medie din Baia Mare.

Regiunea București
Liceul „Unirea" Turnu Măgurele —

Comisia nr. 1 — secția reală. Se vor 
prezente candidații de la Liceul „Uni
rea" (curs de zi). Președinte R>adu Ni
colae lector matematici Inst. de știin
țe economice. Buourești. Liceul „Uni
rea" Turnu Măgurele — Comisia nr. 
2 — secție reală. Se vor prezente can
didați! de la liceul Unirea (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență). Președin. 
te Drăgănescu Mihai conf. univ. matema
tică Inst. politehnic București. Școala 
medie nr. 1 Călărași — Comisia nr. 3
— secția reală. Se VOr prezenta oan
didații de la Școala medie nr. 1 Călă
rași (curs de zi). Președinte Chiriac 
Eleoa șef lucrări șt. nat. Univ. C. I. 
Parhon Buc. Școala medie nr. 2 Călă
rași — Comisia nr. 4 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la șco
lile medii nr. 1 și nr. 3 Călărași 
(cursuri de zi și restanțieri). Preșe
dinte Vlaicu Petra, prof. dir. Școata 
medie nr. 2 Giurgiu. Școala medie nr. 
1 Călărași — Comisia nr. 5 — secțta 
mixtă. Se vor iprezenta oandidații de 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Călărași 
(curs de zi, serale, fără frecvență). 
Președinte Rască Ion, prof. dir. Școala 
medie Buftea București. Școala medie 
nr. 1 Giurgiu — Comisia nr. 6 — sec
țta reală. Se vor prezenta oandidații 
de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Giur
giu (curs de zi). Președinte Druc 
Emilia, prof, dir Școala medie nr. 2 
Călărași. Școala medie nr. 1 Giurgiu — 
Comisia nr. 7 — secțta reală. Se vor 
prezente candidații de te școlile me
dii nr. 1 și nr. 2 Giurgiu (curs de zi 
și seral). Președinte Barbu Eneea, șef 
lucrări matern. Inst. Politehnic Bucu
rești. Școala medie nr. 2 Giurgiu — 
Comisia nr. 8 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Giurgiu (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Zamfir Zorin, lector univ. istorie Univ. 
C. I. Parhon Buc. Școala medie Ro
șiori — Comisia nr. 9 secția reală. Se 
vor prezente oandidații de ta Școata 
medie Roșiori (curs de zi). Președinte 
Lugojari Simion, lector univ. geografie 
Univ. C. I. Parhon București. Școala 
medie Roșiori — Comisia nr. 10 — 

secția mixtă. Se vor prezente candi. 
dații de la Școala medie Roșiori și de 
la Școala medie Videle (curs de zi, 
serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Brăescu Ion lector univ. 
filologie Univ. C. I. Parhon București. 
Școala medie Alexandria — Comisia 
nr. 11 — secția reală. Se vor prezenta 
oandidații de te Școala medie Alexan
dria (curs de zj și restanțieri) și de 
la Școata medie Zimnicea (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Murgu 
Gheorghe lector universitar șt. sociale 
I.S.E. Buc, Școala medie Alexandria — 
Comisia nr. 12 — secțta mixtă. Se vor 
prezenta oandidații de la Școala me
die Alexandria și de ta Școata medie 
Zimnicea (curs de zl, serale și fără 
frecvență). Președinte Sor-u Eugenia, 
conf. univ. chimie Inst. medico-far- 
maceutic București. Școala medie Ol
tenița — Comisia nr. 13 — secția mix
tă. Se vor prezenta oandidații de ta 
Scoate medie Oltenița Și de te Școata 
medie Bolintin (curs de zi, serale, 
fără frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Bedightan Ohanes. lector filolo
gie I.S.E. București. Școala medie Slo
bozia— Comisia nr. 14 — secțta mixtă. 
Se vor prezenta oandidații de la Școa
la medie Slobozia (curs de zi, fără 
frecventă și restanțieri). Președinte 
Matei Constantin, prof. dir. Școata 
medie Urziceni. Școala medie Urzi- 
ceni — Comisia nr. 15 — secția reală. 
Se vor prezenta oandidații de ta Școa
la medie Urziceni și de te Școala me
die Fierbinți (curs de zi, fără frecven
ță și restanțieri). Președinte Profeanu 
Nicolae, prof. dir. Școata medie nr. 1 
Giurgiu Școala medie Buftea — Comi
sia nr. 16 — secția mixtă. Se vor pre. 
zente candidații de te Școala medie 
Buftea și de te Școala medie Titu 
(curs de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Chițimla Ion, lector 
univ. filologie Univ. C. I. Parhon 
București.

Regiunea Cluj
Școala medie nr. 1 Cluj — Comisia 

nr. 1 — secțta mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școata muncitorească 
de 3 ani. Președinte Cuparencu Livia. 
Conf. univ. filologie Univ. Babeș- 
Bolyai — Cluj. Școala medie nr. I 
Cluj — Comisia nr. 2 — secțta mixtă. 
Se vor prezente oandidații de la Școa
ta medie nr. 1 (curs de zi). Președinte 
Bogdan Andrei conf. univ. geografie, 
de la Univ. Babeș-Bolyai — Cluj. 
Școala medie „G. Coșbuc" — Cluj — 
Comisia nr. 3 — secția mixtă. Se vor 
prezente oandidații de ta Școala me. 
die „G. Coșbuc" (curs de zi). Pre. 
ședințe Drăghici Gheorghe directorul 
școlii medii „Gh Barițiu" Cluj. Școala 
medie „Emil Racoviță" — Cluj — Co. 
misia nr. 4 — secțta mixtă Se vor 
prezenta candidații de la Școata medie 
„Emil Racoviță" (curs de zi). Preșe
dinte Bodea Cornel prof. univ. chimie 
Inst. Agronom. Cluj. Școala medie 
„Emil Racoviță" — Cluj — Comisia 
nr. 5 secțta mixtă. Se vor prezenta 
candidații de te Școata medie „Emil 
Pacoviță" (cursuri fără frecvență și 
rectanțieri) Președinte Bndo- Andrei 
coof. unrv. istorie Univ. Babeș-Bolyai 
Cluj. Școala medie „Gh. Barițiu" Cluj
— Comisia nr. 6 — secțta mixtă. Se 
vor prezenta oandidații de la Școata 
medie „Gh. Barițiu" (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Todonan Ilea
na, lector univ. matem. Univ. Bflbeși 
Boiyaj Cluj. Școala medie „Gh. Btari- 
țiu" — Cluj — Comisia nr. 7 — secțta 
mixtă. Se vor prezenta oandidații de 
ta Școala medie „Gh. Ba-rițiu" (curs 
senal și restanțieri). Președinte Baciu 
Ion conf. univ. șt nat. I.M.F. Cluj. 
Școala medie „N. Bălcescu" — Cluj — 
Comisia nr. 8 — secțta mixtă. Se vor 
prezente candidații de ta Școala m&- 
die „N. Bălcescu" și de ta Școata me
die ,,M. Eminescu" (curs de zi și res- 
tanțieri). Președinte Radu Avram conf. 
univ șt. nat. I.M.F. Cluj. Școala me
die ,,M. Eminescu" — Cluj — Comisia 
nr. 9 — secțta umanistă. Se vor pre
zente oandidații de la Școala medie 
„M. Eminescu" șl de ta Școala medie 
,,N. Bălcescu14 (oursuri de zi). Preșe. 
dinte Ciobanu Auguste director șc. 
medie „Gh. Coșbuc" din Cluj. Școala 
medie nr. 14 Cluj — Comisia nr. 10 — 
secția reală. Se vor prezente candi
dații de ta Școala medie nr. 14 (curs 
senal) și de ta Secțiile senate ale Șco
lii de 7 ani nr. 23 și nr. 1. Președinte 
Bal Lascu conf. univ. matemat. Univ. 
Babeș-Bolyai — Cluj. Școala medie 
„Avram Iancu* — Aiud — Comisia nr. 
11 — secțta mixtă. Se vor prezenta 
oandidații de 1a Școata medie „Avram 
Iancu" Aiud (cursuri de zi, serate, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Pleșca Constentin, prof, directorul șco
lii medii „P. Maior" din Gherla. Școala 
medie Ocna Mureș raionul Aiud — Co
misia nr. 12 — secția mixtă. Se vor 
prezenta oandidații de ta Școata me
die Ocna Mureș (cursuri de zi, 6erale 
și. restanțieri). Președinte Racoveanu 
Ilie conf. univ. filologie Univ. Babeș- 
Bolyaj — Cluj. Școala medie Bistrița
— Comisia nr. 13 — 6ecția reală. Se 
vor prezenta oandidații de ta Școata 
medie Bistrița și de 1a Școata medie 
Becleam (cursuri de zi și serate). Pre
ședinte Neamțu Gheorghe prof, direc
torul Școlii medii nr. 1 Cluj. Școala 
medie Bistrița — Comisia nr. 14 sec
țta mixtă. Se vor prezenta oandidații 
de ta Școala medie Bistrița și de la 
Școata medie Beclean (cursuri de zi 
și fără frecvență). Președinte Oipreanu 
Aurel lector univ. șt. soc. de te Inst. 
Politehnic Cluj. Școala medie „Horia, 
Cloșca șî Crișan" Abrud raionul Cîm. 
peni — Comisia nr. 15 secția mixtă. Se 
vor prezente oandidații de te Școata 
medie „Horia, Cloșca și Crișan" și de 
la Școala medie Bata de Arieș (cursuri 
de zi șl fără frecvență). Președinte 
Onisor Teodor conf. univ. geografie de 
la Univ. Babeș Bolyai — Cluj. Școala 
medie nr. 1 — Dej — Comisia nr. 16
— secția mixtă. Se vor prezenta oan
didații de la Școata medie Dej (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Ilieșu 
Ludovic prof. dir. Școlii medii nr. 2 
Năsăud. Școala medie nr. 1 Dej — Co
misia nr. 17 — secția mixtă. Se vor 
prezente oandidații de ta Școala me
die Dej (cursuri de zi. serale și fără 
frecvență). Președinte Lemneanu Ale
xandru lector univ. șt. sociale de ta 
Unîv. Babeș-Bolyai — Cluj. Școala 
medie „Petru Maior" Gherla — Comi
sia nr. 18 secția mixtă. Se vor prezen
te candidații de ia Școata medie „Pe
tru Maior" Gherla (cursuri de zi, se. 
rate, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Nusfeleanu Ion prof, direc. 
torul școlii medii „M Eminescu" din 
Cluj. Școala medie nr. 1 „Ana Ipălescu" 
Orașul Gherla — Comisia nr. 19 — secțta 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
1a Școala medie „Ana Ipătescu" (cuts 
de zi și restanțieri). Președinte Flotes. 
ou Marta șefă lucrări chimie de ta 
Inst. Agronomic Clui. Școala medie 
Huedin — Comisia nr. 20 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta oandi
dații de la Șc. medie Huedin (cursuri de 
zi. fără frecventă și re-stan1 - : i)_ pre
ședinte Florea Vasile prof, directorul 
școlii medii „Emil Racoviță" din Cluj. 
Școata medie Luduș — Comisia nr. 21

— secția mixtă. Se vor prezente oan
didații de 1a Școala medie Luduș 
(cursuri de zi, fără frecvență și res- 
tențieri). Președinte Bulencea Atana- 
sie prof. univ. șt. nat. de ta Inst. A- 
gronomic Cluj. Școala medie ,,G. 
Coșbuc" Năsăud — Comisia nr. 22 — 
secția mixtă. Se vor prezenta ©and’- 
dații de la Șc. medie ,,G. Coșbuc". și de . 
1a Șc. medie nr. 2 Năsăud (cursuri de zi, | 
fără frecvență și restanțieri). Președm-1 
te Tăranu Eugen prof, de materna. J 
tică dir. Școlii medii nr. 13 Clutl
Școala medie Cîmpia Turzii raionul» 
Turda — Comisia nr. 23 — secția mix- J 
tă. Se vor prezente oandidații de la 
Școala medie „Cîmpia Turzii" (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și restan. 
țieri). Președinte Isac Dumitru conf. 
univ. șt. soc. do la Univ. Babeș-Bolyai 
Cluj. Școala medie „Mihai Viteazu 
Turda — Comisia nr. 24 — secția reală 
Se vor (prezenta candidații de ta 
Școata medie „Mihai Viteazu" Turda 
(cursuri de zi și serale). _ Președinte 
Zdrengheia Mircea conf. univ. filo.ogte 
de 1a Univ. Babeș-Bolyai — CltH. 
Școala medie „Mihai Viteazu" Turda
— Comi-ăia nr. 25 — secția mixtă. Se- 
vor orezenta oandidații de te Școala 
medie „Mihai Viteazu" Turda (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Nemeș Marian conf. univ. șt. nat. de 
la Inst. Agronom. Cluj. Școala medie 
nr. 2 Turda — Comisia nr. 26 — secJ 
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de te Școata medie nr. 2 Turda 
(cursuri de zi și restanțieri). Preșe
dinte Ciobanii Ion conf. univ. șt. 
turale de la Univ. B'abeș-Bolyaî CaHi 
Școala medie „Simion Bărnuțlu Zajy
— Comisia nr. 27 secția mixtă. Sefljr 
prezenta candidații de la Șcd^l’ me
die „Simion Bărnuțiu" Zalău (cursuri 
de zi și fără frecventă). Președinte 
Pamfil Constantin șef lucrări univ. șt. 
naturale de ta Inst. Agronom. Cluj. 
Școala medie nr. 1 Cluj — limba de 
predare maghiară — Comisia nr. 28 — 
secția mixta. Se vor prezente candi
dații de la Școata medie nr. 1 (cursuri 
de zi). Președinte Szecheli Carol prof, 
univ. șt. naturale de ta I.M.F. Țg. 
Mureș. Școala medie nr. 1 Cluj — lim
ba de predare maghiară — Comisia nr. 
29 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de 1a Secțta serală a Șco
lii de 7 ani nr. 23, de la Școata me
die nr. 14 Cluj — secția serală și de 
la Șc. muncitorească de 3 ani. Pre
ședinte Berețchi Tiberlu — conf. univ. 
chimie Inst. Politehnic Cluj. Școala 
medie nr. 3 Cluj — limba de predare 
maghiară — Comisia nr. 30 secția mix
tă. Se vor prezenta — oandidații- de 
1a Șc. medie nr. 3 Cluj, (curs de zi Și 
restanțieri). Președinte Maroș Dezide- 
riu conf. univ. matematică de te Inst. 
Politehnic Cluj. Școala medie „Brassai 
Samuel" Cluj —• limba de predare 
maghiară. Comisia nr. 31 — secție mixtă. 
Se vor 'prezenta oandidații de te ȘcoaJ 
ta medie Brassei Samuel (cursuri de 
zi, fără frecvență șl restanțieri). Pre
ședinte Kis Arnad co<nf. unîv. chimie 
de ta Inst. M.F. Tg. Mureș. Școala 
medie „Brassai Safhuel" — Cluj — 
limba de predare rr-aghteră. Comisia 
nr. 32 — secțta reală. Se vqț prezen
ta candidați: de la Școva
sa? Semue! (cure seral). Președinte 
Gali I'dliu. lector univ șt. sortate 
I.M.F. Tg. Mureș. Școala medie ..Bras
sai Samuel" — Cluj — limba de pre
dare maghiară — Comisia nr. 33 — 
secțta mixtă. Se vor prezenta oandi
dații de ta Școala medie „Brassai Sa-, 
muel" (cursuri de zi și fără frecvență). 
Președinte Toth Iosif prof. univ. șt. 
sociale de la Univ. Babeș-Bolyaj Cluj. 
Școala medie nr 11 Cluj — Limba de 
predare maghiară — Comisia nr. 34 
secția mixtă. Se vor prezenta oandi
dații de ta Școala medie nr. 11 Cluj 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Kiss Ernest conf. ti-niv. matematici de 
la Univ. Babeș-Bolyiai Cluj. Școala 
medie „Bethlen Gabor" Aiud — limba 
de predare maghiară — Comisia nr. 
35 secția mixtă. Se vor prezente can. 
didații de ta ȘcOata medie „Bethlen 
Gabor" Aiud și de In Școata medie 
„Mihai Viteazu" Turda (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Gali Dionisie, 
directorul Școlii medii „Bnasstaj Sa
muel" din Cluj. Școala medie nr. 1 
Dej — Limba de predare maghiară Co
misia nr. 36 — secția mixtă. Se vor 
prezenta oandidații de la Scoate medie 
nr. 1 Dej, Școata medie „Petru Maior" 
Gherla și de ta Școala medie Bistrița 
fctirsU'ri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Molnar Eugen, conf. univ. 
geognafie de 1a Univ. Babeș-Bolyai — 
Citii. Școala medie Huedin — Limba 
de predare maghiară — Comisa nr. 
37 — secția mixtă. Se vor prezenta 
oandidații de ta Școala medie Huedin 
(cursuri serale .și restanțieri). Preșe
dinte Debreczi Alexandru, conf. univ. 
filologie de la Unfv. Babeș-Bnlva! 
Cluj. Școala medie ,-Ady Endre" Za
lău — Limba de predare maghiară — 
Comisia nr. 38 — secția mixtă. Se vor 
prezenta oandidații de la Școala me
die ..Adv Endre" Zialău (cursuri de zî, 
senate șî fără frecvență). Președinte 
Laoczs Ștefan conf. univ. șt. soc. de 
ta Univ. Babeș-Bolyai Cluj.
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ații de la $c. medie muncitorească 
3 orașul Constanța (cursuri se.

> și fără frecvență). Președinte Co
se Iancu, prof., dir. Școala medie 
2 Constanța. Școala medie nr. 1 

șui Constanța — comisia nr. 9 — 
■ia mixtă. Se vor prezenta candi- 
i de La Școaiia medie nr. 1 din 
?ul Constanța (cursuri, fără frec- 
tă și restanțieri). Președinte Veș- 
<o Victor, lect. univ. filolog Insti
ll Pedagogic „Maxim Gorki“ Bucu- 
i.

Regiunea Constanța
:oala medie Medgidia — comisia 
1 — secția mixtă. Se vor prezenta 
lidiațij de l«a Școala medie Medgi- 
(curs de zi). Președinte Stoian 

lia, prof. dir.. Școala medie Cerna. 
L Școala medie Medgidia — corni, 
nr. 2 — secția reală. Se vor pre
ia candidații de ia Școala medie 
gidia (cursuri serale, fără frecven- 
i restanțieri). Președinte Ivănescu 
da, șef lucrări chimie Inst. Agro- 
ic București. Școala medie Cerna- 
L — comisia nr. 3 — secția reală, 
ror prezenta candidații de la Școa- 
ledie din Cernavodă și de la Școa- 
tedie din Hîrșova (cursuri de zi), 
edinte Dumitrescu Teodor, lector 
. mat., Inst. Politehnic Galați, 
da medie Fetești — comisia nr. 
• secția mixtă. Se vor prezenta cân
ți! de la Școala medie din Fetești 
îuri de zi). Președinte Apostol 
rd, lect. univ. Șt. sociale Inst. 
:ehnic Galați. Școala medie nr. 1 
ea — comisia nr. 5 — secția mix. 
Se vor prezenta candidați! de la 
la medie nr. 1 Tulcea (cursuri de 
ără frecvență și restanțieri). Pre. 
ite Mocanu Constantin, lect. univ. 
grafie I.S.E. București. Școala me. 
nr. 2 Tulcea — comisia nr. 6 — 
a mixtă. Se vor prezenta candf.
de la Școala medie nr. 2 Tulcea 

e la Școala medie din Babadag 
>uri de zi. serale, fără frecvență și 
mțieri). Președinte Holinger ĂJ 
î conf. univ. nuatemat’că, Univ. C. I. 
on București. Școala medie Mă- 
— comisia nr. 7 — secția mixtă, 
or prezenta candidații de 1a Școa- 
ledie din Măcin (cursurj de zi, se-.
și restanțieri). Președinte Poale- 

i Gheorghe. lect. univ. filologie 
. C. I. Parhon București.

Regiunea Craiova

nr. I, 2 și 3 din Tr. Severin (curs de 
zi). Președinte Murariu Petre, conf, 
univ. matern. Inst. Pedag. Timișoara. 
Școala medie nr. 2 Tr. Severin — co
misia nr. 21 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la școlile medii 
nr. 1 și 2 Tr. Severin (cursuri serale 
și fără frecvență). Președinte Nastăsel 
Dumitru prof. dir. Școala medie nr. 2 
din Cnaiova. Școala medie nr. 2 Tr. 
Severin — comisia nr. 22 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1, 2 și 3 din Tr. 
Severin (restanțieri). Președinte Nen- 
ciu Constantin conf. univ. matern. Inst. 
Tudor Vladimir eseu Craiova. Școala 
medie Plenița — Comisia nr. 23 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la școlile medii din Plenița și Ce
tate (cursuri de zi, fără frecvență, și 
restanțieri). Președinte Gheorghiță Ște. 
fan, conf. univ. fizică Inst. Politehnic 
București. Școala medie Băilești — co. 
misia nr. 24 — secția mixtă. Sa vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Băilești (curs de zi, seral și fără 
frecvență). Președinte Iordan Petre, 
lector univ. de la Inst. Agronomic N. 
Bălcescu București. Școala medie 
Bălcești — comisia nr. 25 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la școlile medii din Bălcești și Balș 
(cursuri de zi, «enale $1 fără frecven
ță). Președinte Diaconu C-tin prof, 
dir. Școala medie din Calafat. Școala 
medie Novaci — comisia nr. 26 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidați! 
de la Școala medie din Novaci 
(cursuri de zi, serale și fără frecven
ță). Președinte Talabă Ion, prof. dir. 
Școala medie nr. 2 din Tg.Jiu. Școala 
medie Corabia — comisia nr. 27 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie din Corabia 
(cursuri de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Petrescu Ion prof, 
dir. Școala medie nr. 1 Craiova. Școala 
medie Filiași — comisia nr. 28 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidați! 
de la Școlile medii din Filiași și Stre. 
baia (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență șl restanțieri). Președinte 
Iliescu Elena șefă de lucrări mat. de 
la Inst. Agronomic Buc. Școala medie 
nr. 1 Caracal — comisia nr. 29 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta oandi- 
dații de la Școlile medii nr. 1 și 2 din 
Caracal (curs de zi). Președinte Cucu 
Silvia lector univ. Filologie _  Inst.
Teatru Buc. Școala medie nr. 2 Cara
cal — comista nr. 30 — secția reală. 
Se vor prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și 2 din Caracal (curs 
de zi). Președinte Tecușean Nicola e 
șef lucrări, matematică, Inst Agrono
mic Craiova. Școala medie nr. 1 Ca
racal — comisia nr. 31 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la șco
lile medii nr. 1 și 2 din Caracal 
(cursuri serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Tacso Gheorgne 
conf. univ. chimie Inst. politehnic Ti
mișoara. Școala medie Calafat — co
misia nr. 32 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die din Calafat (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Costea Achim 
prof. d:r. Școlii medii nr. I T. Se 
verin.

Regiunea Galați
Școala medie „Vasile Alecsandri" Ga

lați — Comisie nr. 1 — secția uma
nistă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1, Școala medie nr. 2 
și de la Școala medie nr. 3 Galați (curs 
de zi). Președinte Cotruț Gheorghe 
prof. univ. chimie Inst. Politehnic Iași 
Școala medie „Vasile Alecsandri- Galați
— Comisia nr. 2 — secție mixtă. Se vor 
P/ezeHta candidații de la Școala medie

• j/‘ecsan(Iri (curs de zi și restanțieri) 
și de la Școala medie Pechea (curs d- 
zi și restanțieri). Președinte Ghițescu 
Viorica, lector univ. Șt. sociale. Inst 
Politehnic București. Școala medie nr. 2 
Galați _ Comisia nr. 3 - secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Galați (curs de zi) și 
de la Școala medie Bujoru (curs de zi). 
Președinte Pop Victor șef lucrări chi
mie. Inst. Politehnic. Iași. Școala me
die nr, 2 Galați — Comisia nr. 4 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candida
te de ta Școala muncitorească de 3 ani 
Galați (curs seral și fără frecvență) și 
de la Școala medie nr. 3 (cursuri fără 
frecvență). Președinte Dimofte Gheor
ghe prof. dir. Șc. medie nr. 1 din Brăi
la. Școala medie nr. 3 Galați — Comisia 
nr. 5 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de Ia Școala med:e nr 3 
(curs de zi și restanțieri) și de la Școa
la medie nr. 4 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Picoș Constantin, conf. univ. 
fizică Inst. Politehnic Iași. Școala medie 
nr. 3 Galați — Comisia nr. 6 — secția 
nfxtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala senală Soveja, Școala serală 
Cristea Nicolae și Secția serală V. 
Alecsandri. Președinte Cristea Liviu șef 
lucrări matematică Inst. Politehnic 
București. Școala medie nr. 1 Brăila — 
Comisia nr. 7 — secția umanistă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 1, Școala medie nr. 2 și de la Școa
la medie nr. 3 Brăila (cursuri de zi). 
Președinte Huse Alexandru, lector filo- 
logie Univ. Al. I. Cuza Ieși. 
Școala medie nr. 2 Brăila — Comisia 
nr. 8 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de le Școala medie nr. 2 
(cursuri de zi și restanțieri) și de la 
Școala medie nr. 1 (curs de zi). Pre- 
ședințe Cosme Vasile conf. univ. științe 
sociale Univ. Al. I. Cuza, Ieși, Șc. medie 
nr. 2 Brăila — Comisie nr. 9 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de La 
.Școala medie nr. 2 Brăila (curs de zi) 
de la Școele muncitorească de 3 ani și 
de Ie Școala medie Viziru și lance (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Bujo- 
reenu David, prof. dir. Școala medie 
nr. 3 Găleți. Școala medie nr. 3 Brăila
— Comisie nr. 10 — secția mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala me
die nr. 3 (curs de zi și restanțieri) și 
de la Școala medie nr. 3 (cursuri fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Spătarii Elene, prof. dir. Școala medie 
nr. 2 din Galați. Școala medie nr. 2 
Brăila — Comisie nr. 11 — secția mix
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 (curs seral și res
tanțieri) și de le Școala medie nr. 2 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Boț Mereu conf. univ. matematică Inst. 
Agronomic Iași. Școala medie nr. 1 
Focșani — Comisie nr. 12 — Secția 
mixtă. Se vor prezente candidații de 
la Școala medie nr. 1 „Unirea" (curs 
de zi și restanțieri) și restențierii sec
ției serale. Președinte Bîrcă Mihai conf. 
univ. fizică Inst. Politehnic, Galați. 
Școala medie nr. 1 Focșani — Comisia 
nr. 13 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de Ie secție 6erală de pe lîn-

" ~ ’ ” ” ’ " ’ de la
serale,
Preșe-
Școa la 
Școala
nr. 14 
cendi- 

gă Școala medie „Unirea" și 
Școala medie Vidra (cursuri 
fără frecvență și restanțieri). 
dinte Ene Ion, prof. dir. 
medie nr. 2 din Brăila.
medie nr. 2 Focșani — Comisia
— secția mixtă. Se vor prezenta 
dații de le Școala medie AI. I. Cuza 
(curs de zi și restanțieri) și de la 
Școala medie Gugești (curs seral). Pre
ședinte Gîrded Filimon conf. univ. știin
țe naturale Univ. Al, I, Cuza Iași-Școala

medie nr. 1 Tecuci — Comisia nr. 15 — 
secția mixta. Se vor prezente candida
ții de la Școala medie nr. 1 Tecuci (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Petro- 
nie Gheorghe. prof. dir. școala medie 
de băieți Focșani. Școala medie nr. 2 
Tecuci - Comisia nr. 16 — secția mix
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Tecuci (curs de zi 
și restanțieri) și de la Secția serală 
de pe lingă Școala medie nr. 2 Tecuci. 
Președinte Kandel Mauriciu conf. univ. 
istorie Univ. C. I. Parhon. Școala me
die Mărășești — Comisia nr. 17 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie Mărășești (curs de 
zi și restanțieri) de la Școala med:e 
Panciu (curs de zi și restanțieri) și de 
la Școala medie Odobești (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Neamțu Va. 
sile lector univ. istorie. Univ. Al. I. Cuza 
Iași.

Regiunea Hunedoara
Școala medie Horia, Cloșca și Crișan 

din Alba Iulie, limba de predare ro- 
mînă — Comisia nr. 1 — secția reală. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie Horia, Cloșca și Crișan și Școa
la medie nr. 1 Alba Iulia (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte A. Ghiței Gheorghe, directo
rul Școlii pedagogice din Deva. Școala 
medie nr. 2 din Alba Iulia, limba de 
predare romînă — Comisia nr. 2 — 
secția umanistă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Horia Cloșca 
și Crișan și Școala med;e nr. 2 din Alba 
iulia (curburi de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Sălăgeanu ion, conf. 
univ. matematică de ia Inși, de mine 
„Gh. Gheorghiu-Dej“, Petroșani. Școala 
medie Teiuș, limba de predare romînă
— Comis-a nr. 3 — secția inixtă. be 
vor prezenta candidații de La Școala 
medie din Teiuș (cursuri de zi, senale 
și restanțieri). Președinte Mărculețiu 
Victor conf. univ. chimie. Inst. Poli
tehnic, București. Școala medie Brad, 
limba de predare romînă — Comisia 
nr. 4 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de La Școala medie din Brad 
și de la Școala serală a întreprinderii 
miniere Gurabarza (curturi de zi, se
rale, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Pop Aurel, conf. univ. științe 
sociale, Inst mine „Gh. Gheorghiu- 
Dej“. Școala medie O. M. Huneaoara, 
limba de predare romînă — Comisia 
nr. 5 — secția mixtă. Se vor prezenta 
oandidații de la Școala medie O. M. 
Hunedoara și de La Școala sera.ă a 
Combinatului siderurgic (cursuri de zi, 
serale, iărâ frecvența și restanțieri). 
Președinte Lascu Tit Liviu. directorul 
Școlii medii Horia, Cloșca și Crișan 
din Alba Iulia. Școala medie Aurel 
Vlaicu Orăștic, limba de predare ro
mînă — Comisia nr. 6 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie Aurel Vlaicu Orăștie (cursuri de 
zi, fără frecvența și restanțieri). Pre
ședinte Masca Gheorghe, conf. mate
matică de la Inst. de mine „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej", Petroșani. Școala medie 
Cugir, limba de predare romînă — Co
misia nr. 7 — secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la școala medie Cu
gir și de la Școala serală a Uzinei me
talurgice Cugir (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Georgescu Con
stantin, directorul școlii medii din Sebeș. 
Școala medie Sebeș, limba de predare 
romînă — Conrsia nr. 8 — secția rea>iă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie Sebeș (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Degan Cornel, conf. univ. științe 
naturale de ia Univ. Babeș Bo>yai, Cluj. 
Școala medie Sebeș, limba de predare 
romînă — Comisia nr. 9 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de La școlile 
medii din Zbatna și Sebeș (cursuri de 
zi și serale). Președinte Opreanu Maria, 
lector filologie Univ. Babeș-Boiyai, Cluj. 
Școala medie Simeria, limba de pre- 
dare romînă — Comisia nr. 10 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie Simeria și de îa 
Școala serală a Atelierelor C.F.R. Sime
ria (cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Sta-ncu Dumi
tru, conf. univ. matematică, Univ. 
Babeș-Boiyai, Cluj. Școala medie Petro
șani, limba de predare romînă — Co
misia nr. 11 — secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la școlile medii din 
Hațeg și Petroșani (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte To- 
mescu Ilie, conf. univ. științe sociale de 
la Inst. de mine „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Petroșani. Școala medie Petroșani, lim
ba de predare romînă — Comisia nr. 12
— secția mixtă. Se vor prezenta oan- 
didații de la Școala serală a C.C.V.J. 
și de la Școaia medie din Lonea 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Ludușan Pavel, directorul 
Școlii medii serale din Hunedoara. 
Școala medie Petroșani, limba de pre
dare maghiară — Comisia nr. 13 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie Petroșani și de 
ia Școala medie nr. 3 Deva (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Bledy Elisabeta, conf. univ. fi
zică de la Univ. Babeș-Boiyai, Cluj. 
Școala medie Lupeni, limba de predare 
romînă — Comisia nr. 14 — secția mix
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie Lupeni și de la Școala se
rală a întreprinderii miniere Lupeni 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Tăndău Augustin directorul 
școlii medii din Hunedoara. Școala me
die Decebal Deva, limba de predare ro
mînă — Comisia nr. 15 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie Decebal și de la Școala munci
torească de 3 ani din Deva (cursuri de 
zi, fără frecvență și muncitorești). Pre
ședinte Roșea Dumitru, șef lucrări știin
țe naturale, Univ. V. Babeș-Boiyai, 
Cluj. Școala medie Dr. Petrii Groza 
Deva, limba de predare romînă — Co
misia nr. 16 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala med;e 
Decebal și Școala medie Dr. Petru Gro
za (cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Negucloiu Aurel conf. univ. 
științe sociale de la Univ. Babeș-Boiyai 
Cluj. Școala medie Sebeș secția cu 
limba de predare germană — Comis-a 
nr. 17 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie din Sebeș 
secția germană și de la Școala med-e 
din Bistrița, regiunea Cluj — secția 
germană (cursuri de zi, serale, fă^ă 
frecvență și restanțieri). Președinte Ei- 
singer Hans prof, matematică de la 
Școala medie nr. 4 Sibiu.

Regiunea Iași
Școala medie nr. 1 Iași — Comisia 

nr. 1 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 1 
Iași (curs de zi). Președinte Ababi Va
sile, prof. univ. chimie la Univ. Al. I. 
Cuza Iași. Școala medie nr. 2 Iași -- 
Comisia nr. 2 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 2 Ieși (curs de zi). Președinte Sfe
clea Victor, conf. univ. geografie, Univ. 
Al. I. Cuza, Iași. Școala medie nr. 2 
Iași — Comisia nr. 3 — secția reală. 
Se vor prezenta candidații de le Școela 
medie nr. 1 — secția serală. Președinte 
Șendru Ion prof. univ. geografie, Univ. 
Al. I. Cuza, Ieși. Școala medie nr. 3 

Iași — Comisia nr. 4 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 3 (curs de zi). Președinte 
Bîrsănescu Ștefan, prof. univ. pedago
gie, Univ. Al. I. Cuza. Iași. Școala me
die nr. 3 Iași — Comisie nr. 5 — sec
ția mixtă. Se vor prezente candidații de 
la Școela medie nr. 1, secția fără frec
vență. Președinte Ionescu Grigore, di
rectorul Complexului școlar din Bîrlad. 
Școala medie nr. 4 iași — Comisia 
nr. 6 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de le Școala nr. 4 Iași (curs 
de zi). Președinte Răvăruț Mihei, pror. 
univ. științe naturale, Inst. agronomic 
Iași. Școala medie nr. 5 lași — Co
misia nr. 7 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 7 Iași (curs de zi) și de la Școala 
medie nr. 5 Iași (curs de zi). Preșe
dinte Alexendrescu Dumitru, prof, di
rector Școala medie nr. 7 din Iași. 
Școala medie nr. 6 lași — Comisia 
nr. 8 — secția inixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 6 Iași 
(cursuri de zi) și de la Școala medie 
mixtă Hîrlău (curs de zi). Președinte 
Stere Ernest, conf. univ. șt. sociale, 
Univ. Al. I. Cuza Iași. Școala medie 
nr. 6 lași — Comisia nr. 9 — secția 
reală. Se vor prezenta candidații de La 
Școala medie nr. 6 — secția serală. Pre
ședinte Ciurea Stelian conf. univ. știin
țe sociale, Univ. Al. I. Cuza lași. Com
plexul școlar Bîrlad — Comisia nr. 10 — 
secția reală. Se vor prezenta candidații 
de la Complexul șco.ar Bîrlad (cursuri 
de zi). Președinte Grîndei loan, conf. 
univ. fizică, Univ.Al. I. Cuza Iași, Com
plexul școlar Bîrlad — Comisia nr. 11 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candida
ții de la Complexul școlar Bîrlad (curs 
de zi). Președinte Zolineac Corneliu, 
lector univ. științe naturale de la Univ. 
Al. I. Cuza Iași. Complexul școlar Bir- 
lad — Comisia nr. 12 — secția reală. 
Se vor prezenta candidații de la Com
plexul școlar Bîrlad (cursuri serale și 
fără frecvență). Președinte Grecu O- 
limpia, prof, dir. Școlii med:i nr. 4 Iași. 
Școala medie nr. 2 Vaslui — Comisia 
nr. 13 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școaia medie nr. 2 Vas
lui (curs de zi) și de ha Școala medie 
nr. 1 Vaslui (curs de zi și fără frec
vență). Președinte Cepăreanu Rodica 
lector univ. științe sociale de La Inst. 
Politehnic Iași. Școala medie nr. I 
Huși — Comisia nr. 14 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de ha Școa
la medie nr. 1 Huși (curs de zi și fără 
frecvență) și de ia Școala medie nr. 2 
Huși (curs de zi). Președinte Crudu 
Ion, lector univ. matematică, lost. Poli
tehnic Iași. Școala medie mixtă Paș
cani — Comisia nr. 15 — secția rea ă. 
Se vor prezenta candidații de la Școata 
medie mixtă Pașcani (curs de zi și de 
la Școala serala atelierele C.F.R. și 
secția fără frecvență). Președinte 
Hogaș Mihai, prof. d:r. Școlii me
dii nr. 2 din Huși. Școala medie 
nr. 2 iași — Comisia nr. 16 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 din lași (curs 
fără frecvență). Președinte Buruiană 
Nicohae, prof. dir. Școala medie Paș- 
câni lași.

Regiunea Oradea
Școala medie nr. 1 Beiuș, limba de 

predare romînă — Comisia nr. 1 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 din Beiuș 
(cursuri de zi și restanțieri). Președinte 
Gherman Oliviu, lector univ. matema
tică de la Univ. Babeș-Boiyai Cluj. 
Școala medie nr. 2 Beiuș, limba de pre
dare romînă — comisia nr. 2 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de la 
școlile medii nr. 1 și 2 din Beiuș 
(cursuri de zi, fără frecvență și resuan- 
țieri). Președinte Schiau Octavian, iec- 
tor univ. filologie, Univ. Babeș-Boiyai 
Cluj. Școala medie Ineu, limba de pre
dare romînă — Comisia nr. 3 — 6ecția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de la 
școala med e Ineu (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Popa Lugen, șef lucrări fizică, Inst. 
Politehnic Timișoara. Școala meuie 
Orașul Dr. Petru Groza, limba de pre
dare romînă — Comisia nr. 4 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de ia 
Școaia medie Dr. Petru Groza (cursuri 
ae zi, serale, iară frecvență și restanțieri), 
Președinre Pop Vasiie, dir. Școlii me
dii nr. 1 din Beiuș. Școala medie Șim- 
leul Silvaniei, limba de predare romînă
— Comisie nr. 5 — secția inixtă. Se 
vor prezenta candidații ae ia școlile 
medii din Șimleul Silvaniei și din Mar- 
ghita (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președin’.e Popa Constan
tin, lector univ. matematică de ia Inst. 
pedagogic Timișoara. Școaia medie 
Șimleul Silvaniei, limba de predare 
maghiară — Comisia nr. 6 — secția 
mix<.ă. Se vor prezenta candidații de .a 
școlile medii cu limba de predare ma
ghiară din Șitnleu și din Margn.ta 
(cursuri de zi, iară frecvență și re^tan- 
țieri). Președinte Zudar Anton, dir. 
Școiii medii nr. 3 Oradea. Școala me
die nr. 1 Oradea, limba de predare ro
mînă — Comisia nr. 7 secția mixta. Se 
vor prezenta candidații de ia Școe.a 
medie nr. 1 Oradea și de la Șooaia me
die din Salonia (cursuri de zi. fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Anton Ion, conf. univ. matematică, 
Inst. Politehnic Timișoara. Școala me- 
die nr. 1 Oradea, limba de predare ro
mînă — Comisia nr. 8 — seci» mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 Oradea și de la 
Școala medie Vadul Crișuiui (cursuri 
de zi, fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Rădulescu Marcel, lector 
univ. matematică. Univ. Babeș-Boiyai 
Cluj. Școala medie nr. I Oradea, limba 
de predare romînă — Comisia nr. 9 — 
secția mixtă. Se \or prezenta candida
ții de la Școala medie nr. 1 Oradea 
(cursuri serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Moldovan Elena, conf. 
univ. matematică, Univ. Babeș Bolyai 
Cluj. Școala medie nr. 1 Oradea, limba 
de predare romînă — Comisia nr. 10 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candida
ții de la Școala muncitorească de 3 ani 
Oradea (cursuri serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Zideveanu 
Gabriela, șef lucrări științe naturale, 
Univ. Babeș-Boiyai Cluj. Școala medie 
nr. 2 Oradea, limba de predare romînă
— Comisia nr. 11 — secția mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Oradea (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Kișu Ion, lector 
un:v. ped. de la Univ. Babeș-Boiyai 
Cluj. Școala medie nr. 2 Oradea, 
limba de predare maghiară — Co
misia nr. 12 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
din Salonta și Secueni (cursuri de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Kalic Carol, lector univ. matematică de 
la Univ. Babeș-Boiyai Cluj. Școala me
die nr. 3 Oradea, limba de predare ma
ghiară — Comisia nr. 13 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de la 
Școaia medie nr. 3 Oradea (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte Keleme.n 
Friederic, lector univ. matematică de la 
Univ. Babeș-Boiyai Cluj. Școala medie 
nr. 3 Oradea, limba de predare ma
ghiară — Comisia nr. 14 — secțio mix
ta. Se vor prezenta candidații de ha 
Școala medie nr. 3 din Oradea (cu s 
de zi). Președinte Kekedy Ladislau, 
conf. univ. chimie de la Univ. Babeș-

Boiyai Cluj. Școala medie nr. 3 Oradea, 
limba de predare maghiară — Comi
sia nr. 15 — secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 3 și de la Școala muncitorească din 
Oradea (cursuri serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Kulcsar Geza, 
conf. univ. chimie de la Univ. Babeș- 
Boiyai Cluj. Școala medie nr. 4 Oradea, 
limba de predare romînă — Comisia 
nr. 16 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școela medie nr. 4 
Oradea (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Dnașovaanu Ion, lector filo
logie, Univ. Babeș-Boiyai Cluj. Școala 
medie nr. 4 Oradea, limba de predare 
maghiară — Comisia nr. 17 — secția 
mixtă. Șe vor prezenta candidații de la 
Școaia medie nr. 4 Oradea (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Szabo Iosif 
șef lucrări științe naturale de la Univ. 
Babeș-Boiyai Cluj. Școala medie nr, 4 
Oradea, limba de predare maghiară — 
Comisia nr. 18 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala med’e 
nr. 4 Oradea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Osz Dionisie, lector univ. 
filologie, Univ. Babeș-Boiyai Cluj.

Regiunea Pitești
Școala medie nr. 1 Pitești — Comisia 

nr. 1 — secția umanistă. Se vor pre 
zetita candidații de la Școala medie nr. 1 
Pitești (curs de zi). Președinte Chiri- 
lei Hanalambie, prof. univ. științe na
turale, Inst. Agronomic București. 
Școala medie nr. 1 Pitești — Comis a 
nr. 2 — secția reală. Se vor prezenta 
candidații de La Școala medie nr. 1 Pi
tești (curs de zi). Președinte Grum- 
waldt Bertholdt, șef lucrări fizică de ta 
Inst. Politehnic București. Școala medie 
nr. 1 Pitești — Comisia nr. 3 — secția 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 Pitești (curs de zi). 
Președinte Popescu Gheorghe. lector 
univ. știmțe sociale, Univ. C. I. Parhon 
București. Școala medie nr. 1 Pitești — 
Comisia nr. 4 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 1 Pitești (curs seral) și secția se- 
nală de la Găvane. Președinte Dumi 
tru Tudor, prof. univ. istorie, Univ. 
C. I. Parhon, București. Școala medie 
nr. 2 Pitești — Comisia nr. 5 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 2 Pitești (curs 
de zi). Președinte Mereu Carly coni, 
univ. Chimie I.M.F. București. Școala 
medie nr. 2 Pitești. — Comisia nr. 6 — 
secția reală. Se vor prezenta candida
ții de La Școaha medie nr. 2 Piteș i 
(curs de zi). Președinte Negoiu Dumi
tru, lector univ. chimie, Univ. C. I. 
Parhon București. Școaia medie nr. 2 
Pitești — Comisia nr. 7 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de 1a Școala 
medie nr. 2 (curs fără frecvență și res- 
tanț.eri). Președinte Nicotaescu Nico- 
lae, prof. dir. Școala medie nr. 2 Cîmpu- 
lung. Școala medie nr. 1 Pitești — Co- 
misia nr. 8 — 6ecția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la școala medie 
muncitorească din Pitești (curs fără 
frecvență). Președinte Dobroiu Eugen, 
lector univ. filologie, Univ. C. I. Par
hon București. Școala medie nr. 3 Pi
tești — Comisia nr. 9 — secția uma
nistă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 3 din Pitești (curs de 
zi). Președinte Părăusanu Victor, co:if. 
univ. chimie, Inst. Politehnic Bucu
rești. Școala medie nr. 3 Pitești — Co
misia nr. 10 — secția reală. Se vor p-e- 
zenta candidații de ta Școala med:e 
nr. 3 Pitești (curs de zi). Președinte 
Agopian Grigore, conf. univ. matema
tică, Inst. Șt. Economice Bucureșii. 
Școala medie Găești — Comisia nr II
— secția mixtă. Se vor prezenta cand:-
dații de la școala medie din Găești 
(cursuri de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Cruceru Constantin 
lector univ. filologie. Univ. C. I. Par- 
hon București. Școala medie nr. 1 Cîin- 
pulung — Comisia nr. 12 — secția
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 din Cîmpulung 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Toboșaru Ion, 
lector univ. filologie, Inst. Teatru Bucu
rești. Școala medie nr. 2 Cîmpulung — 
Comisia nr. 13 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la școala medic 
nr. 2 Cîmpulung (curs de zi și restan
țieri). Președinte Popovici Mihai, conf. 
univ. științe economice. Institutul de 
științe economice București. Școala me
die nr. 2 Cîmpulung — Comisia nr. 14
— secția umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. I și 2 
din Cîmpulung (curs de zi și restan
țieri). Președinte Stănescu Alex., prof, 
dir. Șc. medii nr. 2 Pitești. Școala me- j 
die Curtea de Argeș — Comisia nr. 15 
secția mixtă. Se vor prezenta candida- I 
ții de ta Școala medie din Cuttea de I 
Argeș (cursur* de zi. fără fr&vență. 
restanțieri). Președinte Licescu Ștefan, j 
prof. dir. Școeta medie din Găești.
Școala medie nr. I Slatina — Comis» • 
nr. 16 — secția mixtă. Se vor prezenta i 
când.deții de *a Școa*a mede nr. 1 Sia. | 
tina (curs de zi și reslarț'erj. Pre- 
ședinte Hilsenrat Andrei, cor.:, chimie, 
Inst. Petrol, gaze și geo og e Buca- . 
rești. Școala medie nr. 2 Slatina — Co
mis» nr. 17 — secția mixtă. Se vor I 
prezenta candidații de ta Șooata medie ! 
nr. 2 Slatina (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Muoteanu Gecrge, lector 
univ. filologie. Univ. C. I. Parhon.
București. Școala medie ar. î Slatina — , 
Comisia nr. 13 — secția mixtă. Se vor ’ 
prezenta candidații de ta Școaia medie I 
nr. 2 Sta tina (curs seral, fără frec- i 
vență și restanțieri) și de ta Școala me- I 
die din Drăgănești (curs de zi). Preșe- ; 
dinte Vied Nicotae, prof. dir. Școe a 
medie nr. 1 din Pitești. Școala medie 
Drăgășani — Comisia nr. 19 — seefa I 
reală. Se vor prezenta candidații de ta 
Școala medie din Drăgășani (curs Je 
zi). Președinte Enescu Nicoiae, prof- i 
d;r. Școala med:e din Costești. Școala ; 
medie nr. 1 Pm. Vîlcea — Comisia * 
nr. 20 — secțra reală. Se vor prezenta • 

j candidații de ta Școala medie or. 1 d n 
i Pm. Vîlcea (curs de zi și restanțier-).

Președinte Popescu ASexe. șef lucră'i ■ 
I chimie. Univ. C. I. Parhon București. • 

Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea — Cn.
; mista nr. 21 — 6ecțta umanista. Se vo»” 
i prezenta candidații de ta Școata med e 
I nr. 1 Rm. Vîlcea (curs de zi). Preșe- 
j dinte Poghirc Cicerone, lector univ. f;- ; 

lologie, Univ. C. I. Parhon București. 
Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea — Co
misia nr. 22 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 1 Rm. Vîlcea și de ta Școata serală 
Govora și Brezoi (cursuri de zf, serale 
și restanțieri). Președinte Bogdan Ana, 
lector univ. psihologie, Univ. C. I. Par
hon București. Școala medie nr. 2 Rm. 
Vîlcea — Comisia nr. 23 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 din Rm. Vîlcea (cursuri de . 
zi. fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Negrescu Dumitru, prof. dir. ‘ 
Școata medie din Curtea de Argeș. 
Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea — Comi
sia nr. 24 — secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de ta Școala medie 
nr. 2 Rm. Vîlcea și de la Școata medîe '

din Horezu (cursuri de zi)'. Președinte 
Giurcăneanu Claudiu, lector univ. geo
grafie, Inst. Șt. Economic® București.

Regiunea Ploești
Școala medie nr. 1 B. P. Hașdeu Bu

zău — Comisia nr. 1 — secția reală. Se 
vor prezenta candidații de 1a Școala 
medie nr. 1 B. P. Hașdeu (curs de zi). 
Președinte Palade Gheorghe, conf. univ. 
fizică, Inst. Petrol, gaze și geologie 
București. Școala medie nr. 1 B. P. Haș
deu, Buzău — Comisia nr. 2 — secția 
reala. Se vor prezenta candidații de ta 
Școela medie nr. 1 B. P. Hașdeu sec
ția serală și de la secția Șc. medii de 
pe lîngă Școala pedagogică (curs de 
zi). Președinte Voicu lulius, prof. univ. 
chimie, Univ. C. I. Parhon București. 
Școala medie nr. 1 B. P. Hașdeu, Buzău
— Comisia nr. 3 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de ta Școala 
medie nr. 1 B. P. Hașdeu (curs de zi). 
Președinte Drîm'oă Ovidiu, conf. univ. 
filologiedetalnst.de Teatru București. 
Școala medie nr. 2 M. Eminescu, Buzău
— Comisia nr. 4 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de ta Școala medie 
nr. 2 M. Eminescu (curs de zi). Pre
ședinte Caton Laurenfiu. prof. univ. 
chimie, Inst. Politehnic Galați. Școala 
medie nr. 2 M. Eminescu, Buzău — Co
misia nr. 5 — secția reală. Se vor pre
zenta candidații de ta Școala medie 
nr. 2 M. Eminescu (curs de zi) și de la 
Școlile medii din orașul Buzău (res
tanțieri, curs de zi, serale și fără frec
vență). Președinte Matei Ecaterina, 
prof. dir. adj. ta Școata medie nr. 2 
Ploești. Școala medie nr. 2 M. Eminescu 
Buzău — Comisia nr. 6 — secția uma
nistă. Se vor prezenta candidații de ta 
Școata medie nr. 2 M. Eminescu (curs 
de ziși fără frecvență) și de la școlile 
medii din orașul Buzău (restanțieri, curs 
de zi, serale și fără frecvență). Pre
ședinte Rădoi Atena, conf. univ. geo
grafie, Univ. C. I. Parhon București. 
Școala medie Pătîrlagele, raionul Cis- 
lău — Comisia nr. 7 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de ta Școata 
medie Pătîrlagele (curs de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Da- 
bija Andrei, prof. dir. adj. Școata me
die nr. 1 Ploești. Școala medie nr. 1 
Cîmpina — Comisia nr. 8 — secția rea
lă. Se vor prezenta candidații de ta 
Școata medie nr. 1 Cîmpina (curs de 
zi) și de ta Școata medie nr. 2 Cîm- 
pîna (curs de zi). Președinte Negoiu 
Ion, lector univ. istorie, Univ. C. I. 
Parhon București. Școala medie nr. 1 
Cîmpina — Comisia nr. 9 — secția rea- 
lă. Se vor prezenta candidații de la 
Școata medie nr. 1 Cîmpina (curs sea! 
și fără frecvență), de la Școata meme 
serală Băicoi și de ta Școlile med’i 
nr. 1 și nr. 2 Cîmpina șl Școala serală 
Băicoi (restanțieri. curs de zi. serale și 
fără frecvență). Președinte Ștefănescu 
Dan, conf. univ. fizică Inst. Politehn’c 
București. Școala medie nr. 2 Cîmpina
— Comisia nr. 10 — secția umanistă.
Se vor prezenta candidații de ta Școa
la medie nr. 2 Cîmpina (curs de zi) de 
ta Școata medie nr. 1 Cîmpina (curs 
de zi) și de ta Școlile medii din raionul 
Cîmpina (restanțieri curs de zi, serale 
și fără frecvență). Președinte Ghicu- 
lescu Gabriela, prof. dir. Școala medie 
nr. 3 Ploești. Școala medie Moreni ra
ionul Cîmpina — Comisia nr. 11 - sec- 
pa reală. Se vor prezenta candidații de 
ta Școala medie Moreni (curs de zi, se
ral și restanțieri) și de la Școala me
die serală Filineștii de Pădure (cursuri 
serale seria 1960 și restanțieri). Preșe
dinte Tomescu Ion, prof. dir. Școala 
medie nr. 3 Tîrgoviște. Școala medie 
Sinaia — Comisia nr. 12 — secție reală 
Se vor prezenta candidații de ta Școala 
medie Sine ta (curs de zi și restanțieri 
de ta Școela medie Breaza (curs de zi 
și restanțieri) și de la Școata medie 
serală Bușteni (curs «erai și restan
țieri). Președinte Rusu Eugen, conf. 
univ. matematică, Inst. pedegog’c 
București. Școala medie Pucioasa — 
Comisia nr. 13 — secția reală. Se vor 
prezenta candidați! de ta Școata medie 
Pucioasa (curs de zi. fără frecvență și 
restanțieri) și de la Școala medie se
rală termocentrala Doiceșii. Președi ite 
Bogatu Dumitru, conf. univ. științe ne- 
turale, Inst. Politehnic Gatati. $coala 
medie Pucioasa — Comisia nr. 14 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didații de la Școata medie Pucioasa 
(curs de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Dumitrescu Marta, 
lector univ. filologie, Inst. Pedagogic 
AL Gorki București. Școala medie
I- L. Caragiale Ploești — Comista 
nr. 15 — secția reală. Se * i ii * * vor prezente 
candxtații de ia Școala medie I. L. Cn- 
ragiale Ptaești (curs de zi). Președinte 
Ru^escu Corneliu, conf. univ. fizică, 
Inst. pedagogic Gatați. Școala medie 
I. L. Caragiale — Comisia nr. 16 — 
secțta reelă. Se vor prezenta candidații 
de ta Școata medie I. L. Caragiale 
P’.oeștl — secția serală și de la școFta 
medhi d?n orașul Ploești (restanțieri). 
P-eședinte Berceanu Ion, conf. univ. 
șt. sociale. Inst. Politehnic Bucu
rești Școala medie I. L. Caragiale 
P'Oești — Comista nr. 17 — secția uma- 
-:s-ă. Se vor prezenta candidații de ta 
Școala medie I. L. Caragiale Ploești 
(car® de zi) și de ta școlile medii din 
orașul Pineștî (restanțieri). Președinte 
A e chi Constantin, conf. univ. istorie, 
tr .. C. I. Parhon București. Școala 
medie I. L. Caragiale Ploești - Corni- 
s» nr. 13 — secția mixtă. Se vor pre- 
ze-*.a cand:iaț?i de ta Școata medie 
I L. Caragiale Ploești (curs fără frec- 
vență). Președinte Gogălniceanu Ser
giu, conf. nnhr. chimie. Institutul Agro
nom ?c e«cu București. Școata

oala medie nr. 1 Craiova — comi- 
nr. 1 — secția umanistă. Se vor 
Mita candidații d® la școlile me- 
ir. 1 și 2 Craiova (curs de zi), 
“dinte Mihăilescu Ion, prof. univ. 
nat. Inst. Agronomic Craiova, 
la medie nr. 1 Craiova — comisia 
? — secție reală. Se vor prezenta 
idații de la școala medie nr. 1 
ivia (curs de zi). Președinte Nanu 
prof. univ. chkp/e. Inst. Politeh. 
'imișoana. Școala medie nr. 1 Cra-
— comisia-* hr. 3 — secția reală. 
OL^nrei^nta candidații de la Șco- 
ffiufinr. 1 și 3 Cnaiova (curs se.
Președinte Firoiu Constantin lec-t 

himie Inst. Politehnic București, 
la medie nr. 2 Craiova — comisia

— secția reală. Se vor prezenta 
idații de la școala medie tir. 2 
>v<a (cur? de zi). Președinte Ro- 
ein Bernard conf. univ. chimie
Politehnic Timișoara. Școala me- 

îr. 2 Craiova — comisia nr. 5 — 
j reală. Se vor prezenta candida- 
» la școala medie nr. 2 Cnaiova. 
«dinte Vieroșeanu Iuliu, lector 

chimie Inst. Științe Economice 
rești. Școala medie nr. 2 Craio-
— comisia nr. 6 — secție reală. Se 
irezenta candidații de la Școala 
» muncitorească Craiova (cursuri 
s și fără frecvență). Președinte 
ti Constantin, conf. univ. matern.

Pedagogic de 3 anf Craiova, 
a medie serală Electroputere Cra-
— comisia nr. 7 secția mixtă. Se 
jrezenta candidații de la școala 
5 serală Electroputere și Școala 
; serală „7 Noiembrie" (cursuri 
e și restanțieri). Președinte Po-
1 Romeo, prof. șt. nat. Cnaiova. 
la medie nr. 2 Craiova — comisia

— secție mixtă. S-e vor prezenta 
dații de la Școala medie nr. 2 
va. Președinte Marinescu Maria 
direct. Școlii medii nr. 3 Craiova.

la medie nr. 2 Craiova — corni- 
r. 9 — secție mixtă. Se vor pre.
candidați] de la școlile medii nr.

2 Cnaiova (restanțieri). Președinte 
?ci Vasile, conf. univ. chimie In. 
ul Politehnic Timișoara. Școala 
5 nr. 3 Craiova — comisia nr.

secție mixtă. Se vor prezenta 
dații de La școala medie senală 
roputere și Școala medie 3 Cra. 
(restanțieri). Președinte Hol-a n 
n, lector geografie I.S.E. Bucu- 
Școala medie nr. 3 Crafova — 

■la nr. 11 — secția umanistă. Se 
jrezenta candidații de na școala 
» nr. 3 Cnaiova (curs de zi). Pre- 
te Daleia Ion, lector pedagog.
Ped. Timișoara. Școala medie nr. 

liova — comisia nr. 12 — secție 
Se vor prezenta candidații de 

oala medie nr. 3 Craiova (curs 
). Președinte Bîtșp Ion conferen- 
natematică Inst. Pedagogic Tiini- 

Școala medie nr. 4 Craiova — 
ia nr. 13 — secția umanistă. Se 
irezenta candidații de la Școala
i nr. 4 Cnaiova (curs de zi). Pre- 
te Moisescu Vasile. lector filolo- 
nst. Teatru București. Școala me- 
r. 4 Craiova — comisia nr. 14 — 
reală. Se vor prezenta candidații 
Școata medie nr. 4 Craiova 

de zi). Președinte Lungu Ion, 
univ. fizică Inst. Agronomic 

va. Școala medie nr. 2 Tg. Jiu — 
ia nr. 15 — secția umanistă. Se 
irezenta candidații de la Școlile 

nr. 1. 2 și 3 din Tg. Jiu (curs 
). Președinte Adam Aurelie, lec- 
lologie Inst. Ped. Craiova. Școala 
» nr. 1 Tg. Jiu — comisia nr. 16 
icția reală. Se vor prezenta can- 
i de la Școlile medii nr. 1, 2 și
Tg. Jiu (curs de zi). Președinte 
Iacob. conf. univ, mat. Inst. 

ihnic Timișoara. Școala medie nr. 
. Jiu — comisia nr. 17 — secția 
. Se vor prezenta candidați} de 
olile medii nr. 1, 2 și 3 din Tg. 
restanțieri). Președinte Stanco. 
i Gheorghe, conf. univ. pedago. 
nst. Agronomic Cnaiova. Școala 
5 nr. 2 Tg. Jiu — comisia nr. 18 

mixtă Se vor prezenta candidații 
Școlile medii nr. 1 și 2 din Tg. 
^reședințe Filimon Ion conf. mat.
Construcții Buc. Școala medie 
Tr. Severin — Comisia nr. 19 — 
umanistă. Se vor prezenta cân

ii de la școlile medij nr. 1, 2 șl
Tr. Severin (curs de zi). Pre-:

te Piru Alexandru, lector univ. 
gie Univ. C. I. Parhon București, 
a medie nr. 8 Tr. Severin — co-
nr. 20 — secția reală. Se vor 

nta candidații de la școlile medii

medie nr. 2 X. Toma Ploești — Comisi i
19. secț'a reală. Se vor prezenta 

candidații de te Școata medie nr. 2 
A. Toma (curs de zi). Președinte Stih» 
Eugen, prof. univ. matenTat:că, Inst. 
Politehnic Orașul Sțalin. Școala medie 
nr. 2 A. Toma Ploești — Comista

20 — secția umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie

2 A. Țonra (curs de zi). Președinte 
Hangea Nicofee. coeif. univ. fizică. Inst.

București. Școala med:e 
nr. 2 A. Toma Ploești, Comisia nr. 21
— secț a mixtă. Se vor prezenta candi
dat:: de La Școata muncitorească de 
3 an: (cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte Constantinescu Clotilda, 
prof. dir. Școata medie nr. 2 din Buzău. 
Școala medie nr. 3 Mihai Viteazul 
Ploești — Comisia nr. 22 — secția rea
lă. Se vor prezenta candidații de la 
Școata medie nr. 3 Mihai Viteazul (curs 
de zi) și de la Școala medie Urlați 
(curs de zi). Președinte Argintea nu 
Constantin, lector univ. matematică, de 
la I.S.E. București. Școala medie nr. 3 
Mihai Viteazul Ploești — Comisia 
nr. 23 — secția umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Școata med’e 
nr. 3 Mihai Viteazul Ploești (curs de 
zi). Președinte Crețoiu Viorica, lector 
univ. filologie de la Inst. Politehnic 
Orașul Stalin. Școala medie nr. 4 
Ploești — Comisia nr. 24 — secția rea
lă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie rtr. 4 Ploești (curs de zi). 
Președinte Parpală Vasile, lector univ. 
fizică de ta Inst. Politehnic Orașul Sta 
lin. Școala medie nr. 4 Ploești — Comi

sta nr. 25 — secția mixtă. Se vor 
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 4 Ploești (curs de zi și fără frec< 
vență). Președinte -Marineanu Tratau* 
prof. dir. Școala medie nr. 2 din Tîr< 
goviște. Școala medie nr. 5 Ploești, Com 
misia nr. 26 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școata medi® 
nr. 5 — secția serală de ta Școala mw 
die serală Rafinăria 3 Teleajen, du 
1a Școala medie serală Boldești] 
Președinte Bîrzea Virgil, prof, oir^ 
Școata medie nr. 1 din R. Sărat. Școala 
medie nr. 6 Ploești, Comisia nr. 27 —< 
secția reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 6 (curs de zi șl 
6erale). Președinte Gheracopol Oota-J 
via, șefă lucrări științe naturale, Ins'tj 
Politehnic Galați. Școala medie Văleni 
de Munte — Comista nr. 28 — secția 
reală. Se vor prezenta candidați! de la 
Școala medta Văleni de Munte (curs de 
zi, serale ș.i restanțieri) și Școala me^ 
die Slănic (curs de zi). Președinte Dă< 
ianu Nicoiae. lector științe sociale, InsL 
Politehnic Orașul Stalin. Școala medi® 
nr. 1 Al. Vlahuță R. Sărat — Comisia 
nr. 29 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de ta Școala medie nr. 1 AL 
Vlahuță (curs de zi și serale). Preșe-i 
dinte Popescu St. loan, șef lucrări 
univ. chimie, Inst. Politehnic Galați. 
Școala medic nr. 2 Ștefan cel Mar® 
R. Sărat — Comista nr. 30 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Ștefan cel Mar® 
(curs de zi) și de la Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 R. Sărat (restanțieri). Preșc« 
dinte Tane Nicoiae, prof. dir. Școala 
pedagogică din Buzău. Școala medi® 
nr. 1 Tîrgoviște — Comista nr. 31 —• 
secția mixtă. Se vor prezenta candidai 
ții de la Școata medie nr. 1 Tîrgovișt® 
(curs de zi). Președinte Ciofu Angela, 
șef lucrări univ. chimie, Inst. Agrono
mic N. Bălcescu București. Școala me. 
die nr. 2 Tîrgoviște — Comista nr. 32 
— secția reală. Se vor prezenta candid 
dații de ta Școata medie nr. 2 Tîrgo<« 
viște (curs de zi) și de ta școlile me< 
dii din orașul Tîrgoviște (restanțierih 
Președinte Lupu Nathan, conf. unîv^ 
istorie, Univ. C. I. Parhon BucureștL 
Școala medie nr. 2 Tîrgoviște — Comb 
sia nr. 33 — secția umanistă. Se vor 
prezenta candidații de ta Școata medie 
nr. 2 (curs de z>) de ta Școata medie 
nr. 3 (curs de zi) și de la școlile medii 
din orașul Tîrgoviște (restanțieri)j 
Președinte Tache Aurelian, lector univj 
științe sociale, Univ. C. I. Parhon Bucu
rești. Școala medie nr. 3 Tîrgoviște —» 
Comisia nr. 34 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școata medie 
nr. 3 (curs seral) și de la Școala medie 
serală Gura Ocniței. Președinte I«avor* 
schi Olimpia, prof. dir. Școata medi® 
nr. 2 Ploești. Școala medie nr. 3 Tîrgo-, 
viște — Comista nr. 35 — secția reală. 
Se vor prezenta candidații de ta Școata 
medie nr. 3 (curs de zi) și de la Școala 
medie nr. 2 (curs fără frecvență). Pre-i 
ședințe Voichin Irina, prof. dir. Școata 
medie nr. 4 Ploești.

Regiunea Stalin
Școala medie nr. 1 Sighișoara -• 

Comisia nr. 1 secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de ia Școata med'® 
nr. I Sighișoara (cursuri de z’ și res
tanțieri) și de ta Școala medie mixtă 
Agnita (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Cosma Bogdan Marla 
lectoră univ. ped. de ta Univer
sitatea ,,C. I. Parhon “-București* 
Școala medie nr. 2 Sighișoara — 
Comista nr. 2 secțta mixtă. Se vor pre
zenta candidații de ta școala medie nr* 
2 Sighișoara (cursuri de zi. fără frec
vență și restanțieri) de la școala medie 
Agnita secția serală, de la Școala me-- 
die nr. 1 Sighișoara — secția serală șl 
de la Școala medie Dumbrăveni 
(cursuri de zi). Președinte Posea Gri- 
gore lector univ. geografie. UniversD 
tatea Babeș Bolyai Cluj. Școala medio 
nr. 2 Sighișoara — cu limba de predan 
re germană. Comisia nr. 3 secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 2 Sighișoara (curs de zl 
și restanțieri) și de la Școala medie 
mixtă Agnita — secția germană (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Toth 
Ervin ■prof. dir. Șc. medie nr. 2 Orașul 
Stalin. Școala medie nr. 1 Făgăraș — 
Comista nr 4 secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie nr. 
_1 Făgăraș (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Barna Vasile prof, director, școata 
medie nr. 1 d;n Mediaș. Școala medie 
nr. 2 Făgăraș. Comisia nr. 5 secția 
mixtă. Se vor prezenta oandldații de 
ia școata medie nr. 2 Făgăraș( cursuri 
de zi și restanțieri) și de ta 
Școata medie Orașul Victoria (cursuri 
de zi și restanțieri). Președin-- 
te Vtanu Sa mi conf. univ. istorie de la 
Universitatea „C. I. Parhon" București. 
Școala medie „Al. Sahia“ Tîrnăveni — 
Comisia nr. 6 secțta mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Tîrnăveni (cursuri de zi. serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Naumescu Mircea conf. univ. fizică d® 
la Institutul Politehnic Orașul Stal’n* 
Școala medie Blaj — Comisia nr. 7 
6ecția mixtă. Se vor prezenta candida
ții de 1a Școala medie Blaj (curs de z')* 
Președinte Vidnașcu Maria șef lucrări 
univ. matematică de ta Institutul Poli
tehnic Orașul Stialin. Școala medie nr. 
1 Orașul Mediaș — Comisia nr. 8 secțta 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
1a Școala mede Orașul Mediaș (curs 
de zi). Președinte Crăciun Rodica prof, 
dir. Școala medie nr. 5 Sibiu, Școala 
medie nr. 1 Orașul Mediaș — Comista 
nr. 9 secția nrxtă. Se vor prezenta can
didații de ta Școala medie Orașul Me4 
dtaș (curs de z’. fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Stănescu Eugen 
conf. un’v. istorie de la Universitatea 
,.C. I. Parhon" București. Școala me
die nr. ! Orașul Sibiu — Comista nr* 
10 secțta reală. Se vor prezenta oandi- 
dații de la Școala medie nr. 1 Sibiu 
(curs de zi) și de la Școala medie nr* 
5 Sibiu (curs de z:). Președinte Trăs
nea Ovidiu lector univ. pedagogic d® 
la Universitatea „C. I. Parhon" Bucu
rești. Școala medie nr. 1 S biu — Co
misia nr. 11 secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
or. 1 S’biu (curs de zi, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Țonea Iulia 
lectoră univ. geografie de la Univer» 
sitatea ?,C. I. Parhon" Bucureșt’. Școa
la medie nr. 3 Sibiu — Comisia nr. 12 
secția reală. Se vor prezenta candidați! 
de ta Școala medie nr. 3 Sibiu (curs 
de Z'). Președinte Găvenea Margareta 
directoarea Școlii medii nr. 5 d n Ora
șul Stalin. Școala medie nr. 3 Sibiu — 
Comisia nr. 13 secțta umanistă. Se vc? 
prezenta candidații de 1a Școala med ® 
nr. 3 Sibiu (curs de z’ și restanțier >. 
Președinte Moarcaș Constantin d;'*e. 
torul Școlii medii nr. 6 din Orașul S-2- 
lin. Școala medie nr. 3 Sibiu — C . - 
sia nr. 14 secțta reală. Se vor prezen. 
ta cand’dații de la Școata med’e 3 
Sibiu (curs seral). Președinte ’’j—.e^- 
nu Giuseppe șef lucrări univ. : : .1 de 
la Institutul Politehnic Oraș. Stal:n. 
Școala medie nr. 2 Sibiu - limba
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de predare germană. Comtata nr. 15 
secția mixtă. Se vor prezenta candida, 
fii de la Școala medie nr. 2 Sibiu (cur* 
de zi și restanțieri) de la Școala me
die Cisnădie (curs seral și restenție i) 
și Secția pedagogică de educatoare cu 
limba de predare germană Sibiu (curs 
fără frecventă și restanțieri). Președin
te Kloos Andre’ prof, directorul Școlii 
medii nr. 1 din Mediaș. Școala medie 
nr. 4 Sibiu, cu limba de predare ger
mană. Comisia nr. 16 secta mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
med’e nr. 4 Sibiu (cursuri de zj și se
rale). Președinte Vellmann Han<ș pro
fesor științe naturale Școala medie din 
Sighișoara. Școala medie nr. 1 Sibiu — 
Comisia nr. 17 secția mixtă. Se vor 
prezenta oandidatii de la Școala medie 
Săliște (cureuri de z:. fără frecvență 
și restanțieri) de la Școala medie Cis
nădie (curs senal și restanțieri) și de 
la Școala medie nr. 1 Sibiu (curs se
ral). Președinte Mada-r Nicolae Iecto- 
univ. științe sociale de la Institutul 
Politehnic Orașul Stal’n. Școala medie 
Codlea, — Comisia Nr. 18 secția mixtă. 
Se vor prezenta oandidații de l<a Școala 
medie Codlea (cursuri de zi. serale 
și fără frecvență) și de la Școala me
die Rupea (curs de zi și restanției) 
Președinte Riațiu Romulus prof. d’r. 
Școala medie Nr. 1 din Sighișoara. 
Școala medie Predeal. Comisia Nr. 
19 secția reală Se vor prezenta can
didați! de la Școala medie Predeal 
(cursuri de zi și fără frecvență) și de 
la Școala medie Săcele (cursuri de zi 
și sena le) Președinte Alexandru Dumi
tru. lector univ. geografie Institutul de 
Șt’inte Economice ..V. I Lenin" Bucu
rești. Școala medie Rîșnov. — Comisia 
Nr. 20 secția re>ală. Se vor prezenta 
candidații de l>a Școala medie Riș- 
nov (curs de zi). Președinte Socol 
Cornel prof. dir. școala medie din 
Agn’ta. Școala medie Nr. 1 Orașul 
Stalin. — Comisia Nr. 21 secția uma
nistă. Se vor prezenta candidații de la
Școala medie Nr. 1 Orașul Stalin
(curs de zi). .
Hu, prof. univ. șt. nat.
tehnic Orașul Stalin. Școala 
r... : c c:-::... _____
secția reală. Se vor prezenta ca nd’da-

Nicolae. conf. univ. matematică 
C. I. Parhon Buc. Școala medie 
Orașul Stalin. — Comisia Nr. 23 
mixtă. Se vor prezenta candida - 
la Școala med’e Nr. 7 Orașul 
(cure de zi) și de la Școala me.

Nr. 1 Orașul 
Președinte Mona*u Iu- 

Inst. Poli. 
.. .....„................    medie 
Nr. 1 Orașul Stalin. — Comisia Nr. 22 
secția reală. Se vor prezenta cand’da- 
ții de la Școala medie Nr. 1 Orașul 
Stalin (curs de zi). Președinte Dineu, 
leanu 
Univ.
Nr. 1 
secția 
ții de 
Stalki ,— ------ - v. — — ------ —
die Nr. 1 Orașul Stalin (curs de zi). 
Președinte Ciucu Gheorghe conf. univ. 
matematică Universitatea „C. I. Par- 
hon“ București. Școala medie Nr. 1 
Orașul Stalin. — Comisia Nr. 24 secția 
mixtă. Se vor prezenta oandidații de 
la Școala med’e Nr. 1 Orașul Stalin 
(curs seral) Președinte Viciu Aurel, conf. 
univ matematică. Inst. Politehnic Cluj. 
Școala medie Nr. 1 Orașul Stalin. 
Conrsia Nr. 25 secția m’xtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala med« 
Nr. 1 Orașul Stalin (cu.rs fără frecven
tă). Președinte Holschi Carol, lector 
univ, chimie, Institutul Petrol, Gaze ș'- 
Geologie București. Școala medie Nr. 5 
Orașul Stalin. Comisia Nr. 26 secția 
umanistă. Se vor prezenta oanddații 
de la Școala medie Nr 5 Orașul Sta
lin (cuiTS de zi și fără frecvență). Pre
ședinte Oproiescu Petre. prof. dir. 
Școala medie Nr, 1 din TîmăvenL 
Școala medie Nr. 5 Orașul Stalin. 
Comis’a Nr. 27 secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala med e 
Nr. 5 Orașul Stalin (curs seral). Pre
ședinte Boiangiu Dumitru lector univ. 
fizică. Institutul Politehnic Bucureșt’. 
Școala medie Nr. 5 Orașul Stalin. 
Comisia Nr. 28 secția reală. Se vor pre
zenta candidații de ia Școala med e 
Nr. 5 Orașul Stalin (curs de zi și res- 
tanțieri). Președinte Veluda Constan
tin prof, univ șt. nat. Institutul 
Medico-Farmaceutic Cluj. Școala medie 
Nr. 5 Orașul Stalin. — Comisia Nr. 29 
secția reală. Se vor prezenta oandida
ții de la Școala medie Nr. 5 Orașul 
Stal’n (curs de zi și fără frecvență). 
Președinte Dănilă Nicolae conf. univ. 
met.. Institutul Politehnic Bucu. 
rești Școala medie Nr. 6 Orașul Sta- 
Un. Comisia Nr. 30 secția mixtă. Se 
vor prezenta oandidații de le Școala 
medie Nr. 6 Orașul Stalin (curs de z!) 
și de le Scoale Tineretului Muncitor 
Nr. 2 Orașul Stalin (curs seral și 
restanțieri). Președinte Bontoș Ion lec
tor univ. pedagogie, Institutul Politeh. 
nic București. Școala medie Nr. 3 Ora. 
șui Stalin. Comisia Nr. 31 secția 
reală. Se vor prezenta cand'dații de la 
Școala Tineretului Muncitor Nr. 2 
Orașul Stalin (curs 6erel) și de la 
Școala Tineretului Muncitor Nr. 3 0- 
nașul Stalin (curs seral). Președinte 
Vasculescu Traian prof. univ. fizica. 
I.M.F Cluj. Școala medie Nr. 5 Ora. 
șui Stalin. Comisia nr. 32 secția 
mixtă. Se vor prezenta oandidații de 
la Școala muncitorească de 3 an-' Ora
șul Stalin. Președinta Georgescu Elena 
prof. dir. Școala medie nr. 5 din 
Orașul Stelin. Școala medie nr, 4 Ora 
șui Stalin cu limba de predare maghia
ră. Comisie nr. 33 secția reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr 4 Orașul Stai n (curs de ill 
șl de le Școala medie Săcele — Codien 
(curs de li) Președinte Tovisi losd 
șef lucrări geografie Univ. ..Babeș-Bo. 
lye " —Cluj. Școala medie nr 4 Ora
șul Stall» cu limba de predare maghia
ră Com'sta nr. 34 secția mixtă. Se 
vo* prezer.ta candidații de la Școala 
med<e nr. 4 Orașul Stai» (curs de r- 
serale, fără trecvența și restanțier-). 
Președ into Balazs Ladislau Iecto filo- 
lojie Univ . Ba ba»- Bol vai* Ciuj Școala 
medie «r. S Orășel Sibiu cu limhe de 
prade'e maghiari Comisia nr. 35 
secția 
ții de 
de zi
medie 
tier i) 
torul 
media 
dare țermană. Comisia 
mixtă. Se vor prezenta 
la Școala medie nr. I Mediaș (curs de 
zi, serale și restanțieri). Președinte
B6hm Otto prof, matematică, Școala 
medie Cisnădie Sibiu. Școala medie 
nr. 2 Orașul Stalin cu l’mbe de preda 
re germană. Comisia nr. 37 secția 
mixtă. Se vor prezenta oandidații de 
la Școala medie nr. 2 Orașul Stal’n 
(cursuri de zi și fără frecventă). Pre
ședinte Nfchifor Natalia lector univ. fi. 
lologie de la I.M.F. București. Școala 
medie nr. S Orașul Stalln ou limba de 
predare germeni. Comisia nr. 38 
secția reală. Sa vor prezenta candida 
ții de la Școala medie nr. 2 Orașul 
Stalin (cure aerai, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Savin Emilia 
lect. univ. filologi» Untv. „C. 1. Par- 
hon“ București.

maghiari Comisie 
mârti Se vor treze-U candxki- 
ta Școeta medie or-5 Sibiu (curs 

Școala 
(cura de zi și restan- 

Ludovic direc- 
Sâcele. Școala 
limba de pre- 
nr. 36 secția 
candidații de

și restanțieri» si de ta 
Tlmlven1 
Președinte Zattrv 

ȘcoIH medii din
nr. I Mediaș cu

Regiunea Suceava

Școala medie nr. 1 Suceava — Comista 
nr. 1 — secția mixtă. Se vor prezenta 
oandidații de la Școala medie nr. 1 
(curs de zi, serale și fără frecventă). 
Președinte Triandaf Alexandru, conf. 
univ matematici de ha Univ. „Al. I. Cu
za" lași. Școala medie nr. 2 Suceava
— Comisia nr. 2 — secția mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie rw. 2 (curs de zi și restantier ). 
Președinte Feldman Dorel, lector univ. 
chimie, Inst. Politehnic iași. Școala 
muncitorească Suceava. - Comisia n’ 
3 — secția umanistă. Se vor prezenta 
oandidații de la Școala muncitorească 
Suceava (curs seral și facă frecvență). 
Președinte Popescu Nicolae. pro*, dir. 
Școala medie din Guna Humorului. 
Școala medie nr. I Botoșani. — Co
misia nr. 4 - secția mixtă. Se vor 
prezente oandidații de la Școala med e 
nr. 1 Botoșan: (curs de zi) Președin- 
te Petrescu Dîmbovița Mircea, prof, 
univ. istorie, Univ. „Al. I. Cuze- Iași. 
Școala medie nr. 1 Botoșani — Comi
sia nr. 5 — 6ecțla mixtă. Se vor pre
zenta oandidații de la Școala medie 
nr. 1 (cursuri serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Stnat Nicolae, 
conf. univ. matematică Inst Politehnic 
lași. Școala medie nr. 2 Botoșani — 
Comisia nr. 6 - secția mixtă Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 2 (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Luță Arcadie, prof. dir. Școa
la medie nr. 1 din Dorohov Școala me 
die nr. 1 Rădăuți — Comis a nr. 7 — 
secția mixtă. Se vor prezente oan
didații de La Școala medie nr. I 
(cursuri de zi. fără frecvență și res. 
tanțieri). Președinte Florea Eugen, 
conf. univ. matematică. Inst. Politehnic 
Iași. Școala medie nr. 2 Rădăuți — Co
misia nr. 8 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 2 (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Obadă Alexandru, prof. dir. 
Școala medie nr. 1 din Suceava. Liceul 
„Dragoș Vodă" Cîmpulung — Comisia 
nr. 9 — secția mixtă. Se vor prezenta 
oandidații de la Liceul „Dragoș Vodău 
(curs de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Molcom ete Petre, șef 
lucrări Șt sociale de la Inst. Politeh
nic Iași. Școala medie nr. 1 Fălticeni
— Comisia nr. 10 - secția mixtă. Se 
vor prezente candidații de la Școala 
medie nr. 1 (curs de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Stratulat Andrei lector univ. filologe 
de la Univ. „Al. I. Cuza“ lași. Școala 
medie nr. 2 Fălticeni — Comisia nr. 11
— secția mixtă. Se vor prezenta oan
didații de la Școala medie nr. 2 (curs 
de zi). Președinte Mincu Vanda, p-of. 
dir. Școala medie nr. 2 din Ră
dăuți. Școala medie nr. 1 Dorohoi. — 
Comisia nr. 12 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 1 (curs de zi fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Țiba Ion, lector 
univ filologie de la Unîv. „Al. I. Cu
za" Iași. Școala medie nr. 2 Dorohoi 
Comisia nr. 13 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 2 (curs de zi și restanțieri) și de 
la Școala medie Trușești (curs de zi 
și restanțieri) Președnte Condr-.jc 
Adrian. proî. dir. Școata medie 
nr. I din Botoșani. Școala medie Șiret 
Comisia nr. 14 — secția mixtă Se w 
prezenta candidații de la Școata me
die Șiret (cura, de zi. :ăr* frecvenț! 
și restanțieri). Președinte Feder Zâck- 
mann. prof, univ Șt. naturale Ur.ir. 
„Al I. Cuza’ Iași. Școata medie Șiret 
cu limba de predare ucraineană — Co
misia nr. 15 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de ta Școala medie 
cu limba de predare ucrainean! Șiret 
(curs de zi și restantier:) și de ta 
Școăia medie nr. 1 Suceava, cu ; mra 
de predare ucraineană (curs de z* 5- 
restanțieri). Președinte Vracki AritOB. 
lector univ. filologie de ta Un •

Al. I. Cuza“ Iași. Școala medie V- 
Dornei — Comisia nr. 16 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candide? -e 
la Școala medie V. Dornei (curs ie - 
serale, fără frecvent! și resUnțien). 
Președinte Golovcenco Ioan, cor.: ▼_
matematică Univ. „AL I C_xa* Iz* 
Școala medie Gura H umorii lui — Co
misia nr. 17 — secția mixtă Se tyr 
prezenta aand’dații de la Școaia =ece 
Gura Humorului (curs de t:. 
vență și restanțieri). Președinte Po 
pîrda Rozioa, Iecto- j-. v s:*-e ie J 
Univ. .AL I. Cnea- leș:.

Regiunea Timișoara
Școala medie er. I dm Caramcftee 

limba de predare roasts! — Coroteâe 
nr. 1 — secția m xU Se rar praeaaaa 
candidații de ta Școala asedta ar 1 
Caransebeș și de ta Scoate mede (Ze
lul Roșu (curs de si șt ar Pre
ședinte Grueacs AmndL pte dir- Șc. 
medie Făgei. Școala medie ar. I. Ca
ransebeș. mba de țredare îoralnl — 
Comisia nr î — eecțta mixtă. Se vor 
prezenta eend <ia:r de a șco'.ue med i 
nr. 1 și 2 Ca.”.nseoeș s- de ta >coa * 
medie Oțeiu Roșa ic-~sur serele și 
fără frecvență. P-așed-te .Marta Ma
ria. oon: an.-v- ș nauraie inst agro. 
nom?c Timipooni Școata medie nr. 2 
Caransebeș. Tbe de >*edare romînă 
Corn sia ur i - secția mixt! Se vor 
prezenta caadwiații de la Școata me
die nr. 2 Cara'-iehee (cura de zi). Pre 
ședințe Monta Virgil. prof. dir. 
Școala mede dir. Bocșa Vosiovet Re 
șiu. Școala medie Ciacova. limbo de 
predora ronda! — Comisia nr. 4 — 
sec.o rea.ă Se vor prezente candida
ți de ta Școata mede Ciaco.a (curs 
de zî). Președinte Ciurea Ghorghina. 
pro: d:r. Școata medie Gătaia. Școa
ta medie Jimbolia, limba de predare 
romînă — Comisia nr, 5 — secție mix
tă Se vor prezenta candidații de ia 
Școeja medie Jimbolia. (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președ nte Freichter Emeric, prof. dir. 
Școata medie nr. 2 Timișoara Școala 
medie Jimbolia, limba de predare ger
mană - Com sia nr. 6 — secția mixtă. 
Se vor prezenta oandidații de la Școala 
medie Jimbolia (curs de zi și restan- 
țieri). Președinte Stoica Gheorghe, lec
tor univ. de la Institutul pedagogic 
Timișoara Școala medie Lipova, limba 
de predare romînă — Comisia nr. 7 — 
secția mixtă Se vor prezenta oandida
ții de la Școala medie din Lipova 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Netedu Natalia, conf. univ. 
științe naturale, Inst. agronomic Ti. 
mișoara Școala medie Buziaș, limba 
de predare romînă - Comisia nr. 8 — 
secția reală. Se vor prezenta oandida
ții de la Școala medie Buziaș (cursuri 
de zi și serale). Președinte Ghelner 
Ana, prof. dir. Școala medie nr. 1 
Lugoj. Școala medie Orșova, limba de 
predare romînă —- Comisiâ nr. 9 —- 
secția mixtă Se vor prezente candida, 
ții de ta școlile medii din Orșova și 
Moldova Nouă (cursuri de zi, serale și 
restanțieri) Președinte Stulbort Fran- 
cisc, prof dir. Șc. medie nr. 1 din Ca
ransebeș. Șc. medie Oravița. Hmba de 
predare romînă — Comisia nr. 10 — 
secția mixtă. Se vor prezenta oandidații 
de le Șc. medie din Oravița (cursuri 
de zi. serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Cadarlu Margareta.

prof. dir. Școala medie nr. 5 Timi
șoara. Școala medie Nădlac, limba de 
predare slovacă — Comisia nr. 11 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candida- 
ții de la Școata medie dxi Nădlac (cu.s 
de z: și restanțieri). Președinte Oltea- 
nu Pândele, lector univ. filologie, Univ. 
„C. I. Parhon" București. Școala medie 
STnnicolaui Mare, limba de predare ro
mînă — Comisia nr. 12 — secție mix. 
ti. Se ....................................
medie 
de zi.
țieri) 
univ. 
șoara. Școala medie n 
ba de predare romînă 
13 — secția mixtă. Se 
candidații 
din Arad 
Gheorghiu 
tic!. Inst 
medie nr. __ .. ,
mînă - Comisia nr. 14 -------------
Se vor prezente candidații de te Școâ- 
ta medie nr. 1 Arad și de ta Școata 
medie Pecica (curs de z: șj restanțieri). 
Președinte Girde B. Tretan. prof. univ. 
chimie. Inst. agronomic Timișoara. 
Școata medie nr. 1 Arad, limba de pre
dare romînă — Comxsta nr. 15 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școata medie nr. 1 Arad și de a 
Școala med’e serală Arad (cursuri fă*ă 
frecvență senaie și restanțieri). Preșe
dinte Frankel David, conf. un v fizică. 
Inst. politehnic Timișoara. Școala me
die nr. 2 Arad, limba de predare ro
mînă — Comisia nr. 16 — secția mix
tă. Se vor prezenta candidații de ta 
Școala medie nr. 2 Arad (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Comea Ion. 
șef lucrări șt’inte sociale de ta Inst- 
Politehnic Timișoara. Școala medie nr. 
2 Arad, limba de predare romînă — 
Comisia nr. 17 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala med e 
nr. 2 Arad (curs seral și restanțieri). 
Președinte Mureșeanu Pompei. prof, 
univ. chinfe, Inst Agronomic ȚWnișoa- 
na. Școala medie nr. 3 Arad, limba de 
predare maghiară — Comisia nr. 18 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medta nr. 3 Arad 
(curs de zi). Președinte Soni 
conf. univ filologie. Univ 
lyai“ Cluj. Școala medie 
limba de predare romînă 
nr. 19 — secția mixtă. Se 
candidații de la Școala

2_ mi
ședințe Groșanu Iosif, șef lucrări ma
tematică de La Institutul Politehn-c 
Timișoara. Școala medie nr. 3 Arad, 
limba de predare maghiară — Comisa 
nr. 20 — secția m’xtă. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 1 și 
nr. 3. Arad (cursuri de zi. serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Szigeti Iosif, conf. univ. filologie de 1« 
Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj. Școala me. 
die nr. 4 Arad, limba de predare ger
mană — Comisia nr. 21 — secția mix
tă Se vor prezenta candidații de te 
Școala medie nr. 4 Arad și de ta Școa
la medie Lipova (cursuri de zi și res- 
tanțierl). Președinte Bach Ioan. prof, 
de limba rusă de ta Școata medie nr. 7 
din Timișoara. Școala medie or. 1 Lu
goj. limbe de preda-e romînă — Co
misia nr 22 — secția mixtă. Se vor pre-

__ J ta Școata mede 
1 Lugoj și de ta Școata mede 

' de zi Și res-
Băw. Traadair. 

de cr. 1 Tad- 
ra. I Lxm. fc»- 

. CflKSSta 3*- 
tot srezerte 
lecîe or. I La

vor prezenta candidații de ta Șc. 
din Sînnicolaul Mare (cursuri 
serale, fără frecvență și restan- 

Președinte Șerban V., lector 
Biologie, Inst. pedagogic Tfani- 
Școala medie nr. I Arad, iim- 

* " Comisia nr. 
_____  __ vor prezenta 

de te Școala med’e nr. 1 
(curs de zi). Președinte 
Victor, prof. univ. materna- 
politehnic Timișoara. Școata 

1 Arad, limb* de predare ro- 
— secția mixtă.

„Babeș-Bo-
nr. 3 Arad, 
— Comisia 

vor prezenta 
_____ medie nr. 3 

Arad (curs de zi și restanțieri). Pre-

zente candidații de 
nr.

Preșe- 
chimie.

din Făget (curs 
lanț ier) Președinte 
prof. dfcr„ Scoate sse 
țoara Școata 
ba <ăe p-edare 
3 — MCte x.jclă- Se 
caodidațu de te Școata______ -
goi »> ăe ia S«K>» seraJ ât » 

de 7 •& fc Nadra« 
serale. Hrt «rwracni .*> rasttrper». 
P-ejed xse Cefe» O» -ira. lector toi. 
fix cl de te Po' îeV.c T-x^ozra. 
Ș^cuta «r 1 La«oj. îrs¥a de
predare ratziM — C>“- ar. 34 — 
seceta Se rar :-~re“u eeadi-
dațai de ie Scoate -sae^e W- 1 
(an de F) -te SBnca ior.
coet se T. șt aatzrale. last, te
eiS-:.ț< S Cra ■«» ScxU» =-ed<e
Becța-Vasnve. ie --«tare ro
■CM -Gorasie «r. S? — »ec;a si-iti. 
Se vqt yexrffta car-deiețz de ta școa- 
te sede cr Bocșa-V*s ove (corsari 
de serate șf resxacțien). Președinte 
Crtet^c Baratei, tedor anzv. nat tenia-

x teicx T-'*oara. Școa
la netae 4 arsa istba de pradare ro-

» Corateia ar 25 — aeciia m’xtă. 
Se w p^xerta • de te Sece
te mede Vri-a (cxrw de te. serale, 

*-err«țl și restar-iert) Președin
te GroMaaaa Zeoe. «of. rade, chimie. 
Hjî T -r ocara. Școata me-
dte BtfBa. Stebe de a*edar< romfai —- 
Coatesro W- Tt — secția arixxă. Se vor 
prazerrta caedtte' de 1a Școeta medie 
d - fc-ra de n) Președinte
Gtearrfite Oetev. prei. ante, matrma

■:i -$* tefere T*r joera. Școa
ta tetter Reșița, limba de predare ro- 
■»<-) _ Cern sa nr. 28 — secția
sixti. Se vo* prezente candidații de 
la Școala medie din Reșița (curs seral, 
fără frecvență ș: resteoțieri). “ 
dinîe Toms Ion. conf. onix 
Inst. Pol tehn< Timișoara. Școala me
die nr. 1 Timișoara, limba de predare 
romînă — Comis» nr. 29 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de U 
Școata medie or. 1 din Timișoara (cu-s 
de zi și restanțieri). Președinte Curea 
Ion. prof univ. matematică. Inst Po
litehnic timișoara.Școala medie nr. 1 
Timișoara, limba romînă - Comisia 
nr. 30 — secția reală. Se vor prezența 
oandidații de ta Școeta medic nr. 1 d n 
Timișoara (curs 6eral). Președinte 
prof. dr. Drăgulescu Corioian, chimie, 
Inst Politehnic Timișoara. Școala me
die nr. 3 Timișoara, limba romînă — 
Comis» nr. 31 - secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de ta școlile medii 
3 și 4 Timisoara (curs de zi și restan
țieri). Președinte Bulzan Tiberiu. prof, 
dir. Liceul or. 1 orașul Lugoj. Școala 
medie nr 3 Timișoara, limba de pre
dare romînă — Comisia nr 32 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Șc. medie nr. 3 Timișoara (curs 
de zi). Președinte Gheorghiu Th. 
Gheorghe. prof. univ. matematică de 
la Inst pedagogic Timișoara. Școala 
medie nr. 3 Timișoara, limba de pre
dare romînă — Comisia nr. 33 — sec
ția mixtă Se vor prezenta candidații 
de la școlile medii nr. 1 și 3 din Timi
soara (curs senal și restianțieri). Pre
ședinte Rădoi Marin, conf. univ. mate
matică, Inst. Politehnic Timișoara. 
Școala medie nr. 3 Timișoara, limba 
de predare romînă — Comisia nr. 34 
- 6ecțla mixtă. Se vor prezenta oan
didații de la școl’le medii or. 1 și 3 
din Timișoara (curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Boldescu Petre, 
șef lucrări univ. matematică, de la 
Inst. Agronomic Cnaiova. Școala medie 
nr. 5 Timișoara, limba de predare ro
mînă — Comisia nr. 35 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie n>r. 5 din Timișoara (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Sîrbulescu 
Mariana, șef lucrări univ. chimie de la 
Inst. Agronomic Cnaiova. Șc. medie nr.
7 Timișoara, limba de predare romînă —■ 
Comisia nr. 36 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școaia med’e 
nr. 7 din Timișoara (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Rosinger Ștefan, 
lector un'v. fizică de la Inst. Politeh
nic Tim’șoana. Școala medie nr. 2 Ti. 
mișoara, limba de predare germană — 
Comisia nr. 37 — secția mixtă. Se vor 

prezenta candidații de la Școala med’e 
nr. 2 din Tim’șoara (cursuri de zi. se
rale și restanțieri). Președinte ZineFer 
Iosif, profesor. Școala medie nr. 7 Ti
mișoara. Școala medie nr. 2 Timișoa
ra, limba de predare germană — Co- 
nrsta nr. 38 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de ba Școata med’e 
nr. 2 din Timișoara și de ia Școala 
medie din Reșița (cursuri de zi. fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Binder Ștefan, conf. univ. Inst. Peda
gogic Timișoara. Școala medie nr. 7 
Timișoara, limba de predare germană
— Comisia nr. 39 — secția mixtă. Se 
vor prezenta oandidații de ta Școala 
medie nr. 7 din Timișoara și d« la 
Școaia medie nr. 1 din Lugoj (cur® de 
zi). Președinte Brauner Io6ff. prof. dir. 
adjunct Școata medie din J’mboiia. 
Școala medie nr. 1 Timișoara, limba 
de predare maghiară — Comisia nr. 40
— secția mixta. Se vor prezenta oan
didații de ta Școata medie nr. 1 din 
Timișoara și de ta Școata medie din 
JMnbolîa (cursuri de zi. 6eraie și fără 
frecvență). Președinte Nagh: Ladislau. 
șef lucrări fizică de ta Inst Politehnic | 
din Cluj. Școala medie nr. 1 Timișoa- 
r*. Iun ha de predare maghiară — Co- | 
mta» nr. 41 — secțte mixtă. Se vor j 
prezenta cend’dații de la școlile medii i 
nr. I și 6 din Timișoara, de la Școeî* 
mede serală muncitorească Timișoara 
și Școaia medie nr. 1 din Lugoj 
(cursori de te și fără frecvență). Pre
ședinte Schwartz .Arpad, conf. univ. 
științe naturale de ta Univ. „Bobeș- 
Bolyâi" Cluj Școala medie nr. 8 Timi
șoara. iimita de predare sîrbă — Co- 
mista nr. 42 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de ta Școala medie 
nr. 8 din Timișoara (curs de zi). Pre 
ședințe Jifcovici Mirco conf. un’v. fi
lologie. Univ. „C. I. Parhon- București. 
Școala medie serală muncitorească 
Timișoara, limba de predare romînă — 
Comisa nr. 43 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de ta Școala medie 
serală muncitorească Timișoara (cursuri 
serzîe și fără frecvență). Președinte Si- 
taș Gheorghe. prof. untv. matematică 
de ta Institutul Politehnic Timișoara.

Regiunea Autonomă 
Maghiară

Școata medie Bolyai Tg. Mureș cu 
limba de predare maghiară — Corni. 
s.*a nr 1 — sec-» reală. Se vor pre
zenta oandidații de la Școata mea ie 
Boi rai (curs de zi). Președinte Nyanedi 
Anton prof. uciv. științe neiuraie de La 
lnsi. Agronome Cluj. Școala medie 
Bolyai tg. Mureș cu limba de predare 
maghiară — Comisia nr. 2 — secția 
arixtl. Se vor prezente candidații de ta 
Școata medie Bora: și de ta Școala 
medie Pa piu Darian (cursuri de zi, 
serale Și iară frecvență. Președinte 
Csepo fosif, prof. univ. științe naturale 
Inst. Agrococ.x: Cluj. Școaia medie 
Bol)ai Tg. Mc.eș cu limbe de predare 
rotata! — Coarisâa ar. 3 — secția rea
lă. Se vor prezenta candidații
de te Școe>a medie Bolyai și
de ta Școala OMdie Pa piu Ha
rtan (cursor serac și iăr! irecvența). 
Președinte Ch ? Gheorghe, conf. un’v. 
fucăL'n.» „babeș-dixyaF, Cluj. Șc. 
otedte Pa; a liariax Tg. Mureș cu Hm- * 
m de pr^ar< ocJră. Comis» ar. 4 I
— sccțta *xta Se vor prezente candi- i 
tep: te ta Școata medie Papiu Itartan ’ 
Tg Mrreș șj de la Școata mede Dr. f 
Pecr_ Groaa Odoriwi (curs de zi. f!rl * 
irecrerțâ șj restanțieri). Președinte 
Maate loa. praf. aafv. chimie, Inst. I 
Med tara. Cm] Școala medie Unirea i 
Egvesalei Tg. Mureș cu limba de ore- ' 
tere rosdBfl — Cora.s» nr. 5 — secția 
•nirtâ. Se vor prezenta candidații de ta 
Școala medie Lnirea Egyesulea Tg. Mu 
reș (curs de zi și Școa.a muncitorească 
de 3 ani). Președinte Dahnovici Valen
tina, conf univ. științe naturale de la 
L.=: Med. iarm Ciuj. Școala medie 
La ir ea Egyesules Tg. Mureș, limba de 
preta re maghiară — Comisia nr. 6 — 
secta m xtâ. Se vor prezenta oandida
ții de ta Școata medie Unirea Egye- 
suies (curs de zi și Școata muticrto- 
rească de 3 ani). Președinte Szabo Si- 
g.smund, șei de lucrări univ. științe 
natura.e de ta Univ. ..Babeș-Bolyai", 
Ciuj. Școala medie Unirea EgyesiLes 
Tg. Mureș, limba de predare maghiară,
— Comisia or. 7 secția mixtă. Se vo’- 
prezenta candidații de La Școala medie 
L'.T.rea Egyesuies (curs de zi și restan
țieri). Președinte Imre Șteian, conf. 
univ. istorie, Univ. ..Babeș-Boiyai", Cluj. 
Școala medie Gheorghieni, limba de 
predare romînă — Comisia nr. 8 — 
secția mixtă. Se vor prezenta oandida
ții de la Școala medie Gheorgh’eni, sec
ția romînă, de la Școala medie Topiița
— secția romînă, de la Școala medie 
Sf. Gheorghe — secția romînă și de la 
Șc. medie Miercurea Ciuc secția fără 
frecvență (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Susan Ilie, șef 
de lucrări geograiie, Univ. „Babeș-Bo. 
lyai- Cluj, Șc. medie Gheorghieni, lim. 
ha de predare maghiară — Comisia nr. 
9 — secția mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Gheorghieni 
și de la Școala medie Ditrău (curs de 
zi, fără frecvență Și restanțieri). Pre
ședinte Fejer Mihai prof. dir. Șc. medii 
Dr. Petru Groza din Odorhei. Școala 
medie M. Ciuc, limba de predare ma 
ghiară - Comisia nr. 10 — șecția mix
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școaia medie M. Ciuc (curs de zi, se
ral și restanțieri). Președinte Banabaș 
Vilmoș prof. dir. Șc medii din Cristur. 
Școala medie nr. 1 Sf. Gheorghe limba 
de predare maghiară — Comi
sia nr. 11, — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
nr. 1 Sf. Gheorghe și de la Școala me
die Baraolt (curs de zi. senal, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ke- 
kedi Elisabeta conf. univ. chimie de la 
Univ. „Babeș-Boiyai", Cluj. Șc. medie 
nr. 2 Sf. Gheorghe, limba de predare 
maghiară, — Comisia nr, 12, — secția 
mixtă. Se vor prezenta oandidații de la 
Școala medie nr. 2 Sf. Gheorghe (curs 
de zi. seral, fără frecvență și restan. 
țieri) și de la Școala medie senală Sf. 
Gheorghe. Președinte Roza Eugen, prof, 
univ. șt. sociale, de ia Univ. „Babeș- 
Bolyâi". Cluj. Șc. medie Tg. Secuiesc, 
limba de predare maghiară, - Comisia 
nr. 13 secția mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Tg. Să 
cuesc (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Kirâly Ernest, șef lucrări șt. 
sociale de la Inst. Agr. Cluj. Șc. medie 
Dr. Petru Groza, limba de predare 
maghiară, — Comisia nr. 14, — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
La Șc. medie Dr. Petru Groza (curs de 
zi). Președinte Cosma Bela. prof. dir. 
Școlii medii Bolyai, Tg. Mureș. Școala 
medie Dr. Petru Groza Odorhei, limba 
de predare maghiară. Comisia nr. 15, 
secția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Șc. medie Dr. Petru Groza și de 
la Șc medie Josz® Bela Odorhei (curs 
de zi. senaie și restanțieri). Președin- 
te Lazanyi Andrei profesor univ. 
șt. naturale de la Inst. Agr. Cluj. 
Școala medie Petbfi Șăndor, Cristur, 
limba de predare maghiară, — Comisia 
nr. 16 — secția mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Petofi Șândor (curs de zi. fără frecvent 
ță și restanțieri). Președinte Szasz Iu- 
liu, prof. dir. Șc. medie nr, 2 din Reghin,

Școala medie Filimon Sîrbu, Sîngiorgiu 
de Pădure, limba de predare maghiară, 
— Comisia nr. 17, — secția mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Filimon Sîrbu, Sîngeorgiu de 
Pă-dure, de la Șc. medie Maxim Gorki, 
Miercurea Niraj și de La Șc. medie Ady 
Endre Sovata (curs de zi și restanți
eri). Președinte Kovaci Iosif, lector 
univ. istorie de la Univ. ..B<abeș-Bolyaiu, 
Cluj. Școaia medie Petru Maior, Re
ghin, limba de predare romînă, Co
misia nr. 18, — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de ta Școata medie 
Petru Maior, secția romînă și de ta 
Școala medie nr. 2 Reghin, secția ro
mînă (curs de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Stema te Ion 
conf. univ. matern, de ta Inst. Agr. Cluj. 
Școala medie nr. 2 Reghin, limba de 
predare maghiari. — Comisia nr. 19. — 
secția mixtă. Se vor prezenta candi- 
tfații de La Școata medie nr. 2 Reghin, 
secția maghiară și de ta Școala medie 
Petru Maior, secție maghiară (cure de 
zi, serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Pelfy Franc:«c. prof. univ. 
șt. nai. de ta Inst. Agr. Cluj.

Comisiile examenului
de stat la școlile 

pedagogice 
și la institutele 

pedagogice 
de învățători din 

sesiunea iulie 1960
Școala pedagogică de învățători Ba. 

cău — Comisia nr. 1. Se vor prezenta 
oandidații de la Școata pedag. de în
vățători Bacău (restanțieri) și de ta 
6ecția pedag. de educatoare Bacău 
(cursuri de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Cosmo viei Andrei 
lector univ. pedagogie Univ. „AI. I. Cu. 
za" Iași. Școala pedagogică de educa
toare Cărei — Comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școata peda
gogică de educatoare Oarei (curs, de 
zi, fără frecvență și restanțieri) și de 
la Școala pedagogică de învățători 
Sighet (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Dumitnașcu Pompiliu lector 
univ. filologie. Univ. ..Babeș-Boiyai" — 
Cluj. Institutul pedagogic de învăță
tori Cluj — Comisia nr. 3. Se vor pre
zenta candidații de la Institutul peda
gogic de învățători Cluj (cure de zi și 
restanțieri). Președinte Mesaroș loan, 
conf. univ. filozofie. Univ. „Babeș. Bo
lyai" Ciuj. Institutul pedagogic de în
vățători Cluj — Comisia nr. 4. Se vor 
prezente cand’dații de ta secția peda
gogică de învățători Cluj (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Gali Teodor 
lector univ. pedagogie Univ. ..Babeș- 
Boiyai" Cluj. Institutul pedagogic de 
învățători Cluj — Comis’a nr. 5. Se 
vor prezenta candidatele de la Secția 
pedagogică de educatoare Cluj (cura 
de z . fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Oanță Iosif, directorul In* 
6t tiitu-’ui oedegocic de învățător: Ciuj. 
Școata pedagogică Cluj — secția peda
gogici co limba de predare maghia
ră Cluj — Comisia nr. 6. Se vor 
prezent eanddații de ta Secția peda
gogică de educatoare cu limba de pre
dare maghiară Aiud (curs fără frec
vență și restanțieri) și de la Secția pe
dagogică de educatoare de pe lîngă 
Școata medie nr. 11 Cluj (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Bako Adal
bert conf. univ. pedagogie, Univ. 
„Babeș-Boiyai" Cluj. Șc. pedagogică de 
învățători Constanța — Comisia nr. 7. 
Se vor prezenta candidații de 1a Școala 
pedagogică de învățători Constanța 
(restanțieri) și de ia Secția pedagogică 
de educatoare Constanța (curs fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Gheorcaie Ilie, dir. Institutului peda
gogic de învățători Bîrlad. Institutul 
pedagogic de învățători Craiova — Co
misia nr. 8. Se vor prezenta candidații 
de la Institutul pedago-gic de învăță
tori Craiova (curs de zi și resta-nție-l) 
și de la Secția pedagogică de învăță
tori Cnaiova (restanțieri). Președinte 
Georgescu Ștefan conf. univ. filozofie 
Univ. ,,C. I. Parhon" București. Institu
tul pedagogic de învățători Galați — 
Comisia nr. 9. Se vor prezenta candi
dații de la Institutul pedagogic de în
vățători Galați (cura de zi și restan
țieri) de la Secția pedagogică de învă
țători Galați (cure de zi și restanție-’) 
și de ia Secția pedagogică de educa 
toare Galați (curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Tlmofte Leoh, 
lector univ. pedagogie Univ. „Al. I. Cu- 
za" Iași. Institutul pedagogic de învă
țători Bîrlad — Comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la Institutul pe. | 
dagogic de învățători Bîrlad (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Pavelcu 
Vasile prof. univ. psihologie Univ. 
„Al. I. Cuza“ Iași. Institutul pedagogic 
de învățători Bîrlad — Comisia nr. 11. 
Se vor prezenta candidații de la Insti
tutul pedagogic de învățători Bîrlad 
(cure de zi și restanțieri) și de la Sec
ția pedagogică de învățători Bîrlad 
(restanțieri). Președinte Domocoș Em l, 
lector pedagogie București. Institutul 
pedagogic de învățători Arad — Comi
sia nr. 12. Se vor prezenta oandidații 
de la Institutul pedagogic de învăță
tori Tim’șoana (curs de zi). Președinte 
Apostolescu Nicolae conf. univ. peda
gogie Institutul pedagogic Timișoara. 
Institutul pedagogic de învățători A- 
rad — Comisia nr. 13. Se vor prezenta 
oandidații de la Institutul pedagogic 
de învățător’ Timișoara (curs de zi și 
restanțieri) de la Secția pedagogică de 
învățători Arad (restanțieri) și de la 
Secția pedagogică de educatoare Arad 
(curs de zi, fără frecvență și restan- ; 
țieri). Președinte Popeiangia Vasile dir. , 
adj. Inst. pedagogic de învățători Arad, j 
Institutul pedagogic de învățători cu 
limba de psedare maghiară Odorhei — 
Comisia nr. 14, Se vor prezenta can
didații de 1a Institutul pedagogic de 
învățători cu limba de predare maghia
ră Odorhei (cure de zi și restanțieri) 
și de la Secția pedagogică de învăță
tor’ cu limba de predare maghiară O- 
dorhei și Aiud (restanțieri). Președinte 
Nahlik Zolban conf. pedagogie Univ 
„Babe? Bolyai" Cluj. Institutul peda 
gogic de învățători București — Comi
sia nr. 15. Se vor prezenta oandidații 
de la Institutul pedagogic de învăță
tori București (curs de zi) Președinta 
Giurgea Maria conf. univ. pedagogie 1 
Univ. ,,C. I. Parhon" Buc. Institutul 
pedagogic de învățători București — 
Comisia nr. 16. Se vor prezenta candi. 
dații de la Institutul pedagogic de în
vățători București (curs de zi și res 
tanțieri) și de la Secția pedagogică de 
învățători București (restanțieri). Pre
ședinte Pufan Petre lector univ. psi
hologie Univ. „C. I. Parhon" Buc Șc. 
pedagogic! de educatoare nr. 2 Bucu. 
rești — Comisia nr. 17. Se vor pre
zenta candidatele de la Șc. pedagogică 
de educatoare București (curg de zi. 
fără frecvență și restanțieri). Președin
te Popescu Maria, dir. Institutului pe
dagogic de învățători București.

Tn cabinetul tehnk: al Uzinei „7 Note mbrte“-Craiova, Inovatorii Pâtru 
rian, Viejon Ion și Bunu Dumitru se consulta asupra unei noi in
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„Sînt profund recunoscător 
pentru cordialitatea primirii*’

— Declarația compozitorului ți dirijorului 
portughez Ivo Cruz —

Timp de aproape o lună de zile 
ne-a vizitat țara, la invitația Institu
tului romîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, compozitorul și diri
jorul portughez Ivo Cruz, directorul 
Conservatorului din Lisabona. După 
un concert la București, la pupitrul 
Orchestrei Simfonice a Cinematogra
fiei, muzicianul portughez a dirijat 
mai multe concerte ale Filarmonici
lor din Cluj, Timișoara și Iași. Marți 
dimineața dirijorul portughez a pă
răsit Capitala îndreptîndu-se spre 
Paris.

în legătură cu turneul în țara noa
stră, Ivo Cruz a declarat printre al
tele unor reprezentanți ai presei : 
Sînt profund recunoscător pentru in
vitația de a vizita Romînia și pentru 
cordialitatea primirii ce mi s-a făcut 
aici. Am avut astfel prilejul de a 
lua contact cu patru orchestre sim
fonice și nu e vorba numai de bune 
formații orchestrale, ceea ce este 
fcarte mult, ci de adevărați artiști, 
cu o mare capacitate de a pătrunde 
într-un timp scurt conținutul și spi
ritul unei lucrări. Am întilnit în toa
te orașele pe care le-am visitat un 
public cald, foarte sensibil, cu o so
lidă educație muzicală și o largă po
sibilitate de înțelegere a frumuseți
lor muzicii.

Referindu-se apoi la organizarea 
vieții muzicale din țara noastră, di
rijorul și compozitorul Ivo Cruz și-a 
exprimat admirația pentru faptul că

FOTBAL
Campionatele de fotbal an luat 

sfirșit in majoritatea țărilor euro
pene. astfel că se cunosc o parte din 
formațiile care vor participa la vii
toarea ediție a competiției interna
ționale „Cupa campionilor europeni**. 
Iată primele echipe inscrise : Ujpest 
(K. P. Ungară), Burnley (Anglia), 
Rapid Viena (Austria), SK Lierse 
(Belgia), Stade de Reims (Franța), 
Aek Atena (Grecia), Ajax Amster
dam (Olanda). Juventus (Italia), 
Benfica (Portugalia), Hearts of Mid
lothian (Scoția), Spartak Hradek 
Kralove (R. Cehoslovacă). Young 
Boys Berna (Elveția), Partizan Bel
grad (Iugoslavia) și F. C. Barcelona 
(Spania).

BOX
Pe stadionul Republicii s-a desfășurat 

marți seara întîlnirea internațională de 
box dintre echipele selecționate ale 
R.P. Romine și R.S.S. Ucrainiene. în- 
lîlnirea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate 5—5. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate în ordinea categoriilor : 
M. Dobrescu învinge prin abandon pe 
M. Muha. N. Puiu pierde la puncte 
în fața lui V. Bendalovschi; E. Cișmaș 
cedează la puncte în fața lui I. Aziz- 
baiev; I. Mihalik cîștigă la puncte în
tîlnirea cu N. Pisnîi; I. Marcu pierde 
la puncte în fața lui I. Dehterov; V. 
Neagu dispune la puncte de M. Vain- 
stein; N Șerbu pierde la puncte în 
fața lui B. Muhlinin ; I Monea pierde 
prin k.o. în fața lui A. Nalivaev ; Gh. 
Negrea cîșligă la puncte în fața lui 
B. Diomin; V. Mariuțan învinge la 
puncte pe I. Volodin.

Joi la Brăila echipa R.S.S. Ucrai
niene întîlnește o altă echipă selec
ționată romînă.

★

Stadionul „Metalul" din calea Du- 
dești va găzdui joi 30 iunie de la ora 
19,30 o reuniune de box în cadrul 
căreia se vor întrece pugiliștii clu
burilor Metalul și Rapid. Cu acest 
prilej ambele formații își vor veri
fica stadiul de pregătire înaintea 
turneelor pe care le vor susține în 

viața muzicală se dezvoltă cu aceeaș 
intensitate în Capitală, cit și în cele
lalte orașe ale țării unde își desfă 
șoară activitatea orchestre, teatre di 
operă, ansambluri de balet. în sa 
tele Romîniei, a spus Ivo Cruz, an 
întâlnit ansambluri corale în al că 
ror repertoriu se găsesc, alături d< 
cîntece populare, lucrări clasice sai 
ale compozitorilor contemporani 
Mi-am dat seama că poporul romît 
are o mare vocație pentru artă, pen 
tru muzică îndeosebi. Nici nu ești 
de mirare că el a dat lumii un mari 
muzician, George Enescu, creator a 
unei școli mondiale.

împărtășindu-și în continuări 
unele impresii în legătură cu vizits 
sa, Ivo Cruz a spns : Este de-a drep
tul impresionantă arhitectura sate 
lor romînești, portul <omț^sc, îi 
care armonia de culori estC^MU d< 
plăcută privirii. Ca muzician po 
spune că poporul romîn este un po 
por care știe să orchestreze culorile 
Sînt fericit că am avut prilejul s; 
vizitez țara dv. minunată, cu peisa 
jul ei variat, cu oamenii atît de pri 
miiori, să iau contact cu ccrcuril- 
muzicale romînești. Cunoscînd acun 
țara, viața muzicală de aici, sînt pre 
gătit ca în stagiunea viitoare să po 
interpreta opere de Enescu, să in 
troduc în programele de studii al< 
Conservatorului din ITsabona lucrăr 
de muzică românească.

(Agerpres)

Finlanda și respectiv R.D. Germană 
Programul cuprinde 12 întîlniri, din
tre care cele mai importante se a- 
nunță a fi : G. Davidescu — Cristea 
Marin ; A. Olteanu - A. Morăruș; 
Dinu Eugen - M. Ghencea ; Șt. Bog
dan — Gh. Tănase ; Gh. Dumitru — 
I. Cozma ; Dănilă Enuț — I. Aileniij 
și D. Rizea — Al Moise.

CICLISM
Pînă în prezent 23 de țări și-au 

anunțat participarea la campionate
le mondiale de ciclism care vor a* 
vea loc între 3 și 14 august la Leip
zig. Printre țările înscrise se află 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. P. Bulga
ria, R. P. Romînă, Australia, Franța, 
Italia, Belgia, Olanda, Austria, Elve
ția, Uruguay, India, Anglia, Canada» 
Luxemburg și Japonia.

★

Pe pista velodromului ,,Millena- 
ris“ din Budapesta a luat sfîrșit 
concursul internațional de ciclism la 
care au participat sportivi din R. P. 
Ungară, Italia și Belgia. în proba 
de 1000 m cu start de pe loc vic
toria a revenit cunoscutului ciclist 
Sere (R. P. Ungară) cronometrat în 
l’12”4/10. Pe locul doi s-a clasat Go- 
vaerts (Belgia) cu l’12”8/10. Proba 
de viteză s-a încheiat cu victoria 
italianului Damiano care a realizat 
pe ultimii 200 m timpul de 11 ”9/10. 
La tandem a cîștigat cuplul italian 
Damiano-Guallo, iar proba cu an
trenament mecanic a revenit ciclis
tului maghiar Arany.

LUPTE CLASICE
fn incinta velodromului Dinamo din 

Capitală se va desfășura joi de la ora 
19 întîlnirea internațională de lupte ela* 
aice dintre echipele selecționate ale R.P» 
Romine fi R. P. Ungare, tntîlnirea sus* 
cită un interes deosebit dat fiind va
loarea ridicată a luptătorilor oaspeți în 
formația cărora vor putea fi urmăriți 
campionul mondial Imre Pclyaki, Toth 
Gyula, Imre Hotlos, Peter Kozma fi 
alții.

( Agerpres).



Conducerea de către partid, 
izvorul succeselor noastre

(Urmare din pag. l-a)

teva zile au amenajat 
întru irigații 18 ha de teren, 
omi teiul raional U.T.M., 
ulțumit de felul în care 
ergea treaba pe acest șantier, 
i s-a mai interesat de el. Iar 
ci din diferite motive, lu
ările so opriseră. Dintre noi 
men? nu știa de această 
agnare. pentru că tocmai ne 
•egâteam să deschidem un 
t șantier Cu planul noului 
ntier am mers la primul se- 
etar al comitetului raional 

partid să-i cer unele sfa- 
ri. Primul secretar al comi
cului raional de partid este 
i om trecut de mult de pri- 
a tinerețe. Lucrul acesta îl 
un însă numai anii lui în- 
riși în acte, în rest e la fel 
• entuziast, de înflăcărat ca 
noi tinerii. întotdeauna ini- 
itivele, planurile noastre, 
iu entuziasmat și pe el. De 
eea nu mică mi-a fost mi- 
rea că de data aceasta mi-a 
at planul și fără să se uite 
acar pe el l-a băgat într-un 
rtar.
— Hai să-ți arăt ceva foarte 
teresant. O treabă grozavă 
:ntru voi, tinerii.

Micii tehnicieni— 
marii meșteri de miine

(Urmare din pag. l-a)

Ansă aici de familiarizarea 
LeZe mai înalte forme ale 
Rii științifice, potrivită 

lor școlare. Această 
o au, pe lingă 
execuției lor, și 

navelor, șalupelor, 
sau autoca- 

Pentru virsta și 
copiilor. atomul 
lui răw.i'ie doar

și scheme exac- 
.'R^rrri panou cu

RR. Urmărești 
R
^Krineștilor se

mș-aurii, mo- 
■prin culorile 
Iu întors gîn- 

*~^alurilor

b'ro- 
■WTi pirogravuri și ciopli- 
i, în lucrări de traforaj, 
\tume și covoare, din mo- 
ele folclorice fixate în linii 
'.oare și relief, această lume 
vedește cu prisosință măe- 
ia „mâinilor îndemânatice", 
regiunea Pitești, alături de 

zasa. veche și o moară țără- 
iscă, se întind acareturile 
ei gospodării colective. In 
■knea Constanța, alături 
^vralul reprezentat în ip- 

se ridică ma- 
S.M.T. Apeși pe un 

ggHu batoza se pune în 
uruitul ei specific, 
de strung, freză, 
rectificat, ori ală- 

de sudură, lă- 
lll^B și tîmplărie, această 
||||R satului pusă în miș- 

tehnica socialistă și 
în elementele ei de- 

^^-■olclorice. se îmbină 
esc și armonios cu simbolu-
e alăturate, ale tehnicii si 
dlizației celei mai înaintate.

fnfr-un anumit sens, se poa- 
spune că „Poveste din Ir- 
tsk“ este o tragedie, deoa- 
:e unul din eroii principali 
Serghei — își află o moarte 
praznică. Este vorba însă, 
bună seamă, de o tragedie 
tip nou, o tragedie în care 

•trea pentru pierderea erou- 
se subliniază pe un plan 

)erior într-o concluzie opti- 
rtă impusă de însăși viața, 
r-adevăr Serghei moare, 
cîndu-se în timp ce salva 
la pietre niște copii, dar 

tfa lui are nu numai acest 
uitat direct, ci și efecte eti- 
nebănuite. Ea determină la 
egii lui un spirit de răs- 
ndere și o solidaritate to- 
rășească crescute, determi- 
o și mai puternică purifi- 

-e morală a soției lui, Valia. 
'n piesa lui Arbuzov este 
rba și despre muncă, și 
spre dragoste, și despre 
rsonalități umane distincte, 
spre patosul contempora- 
ității. și despre măreția pri- 
■niei comuniste a colectivu- 
tovărășesc. dar toate aces- 

i sint îmbinate intr-o sin- 
d indltă in care problemele 
ir în interacțiunea lor 
xprxx&- In felul acesta 
temătorul capătă o imagine 
fp-a bogăției interioare a 

sovietic și asupra 
■ar de forță care activea- 

tn colectivul comunist, 
rri--' o vigoare și o înțelep- 
w «ewrnntflnitâ. De altfel 
oetoati vigoare si înțelep- 
■v ’rodi ți taina capaci- 
II Ar a depdși punctul ma
rș 4 tragic, de

M-a luat în mașină și m-a 
dus la Almalău pe șantier.

Știam că aci muncesc a- 
proape 1000 de tineri și de 
aceea tăcerea și pustiul din 
jur, m-au izbit. Cum s-a pu
tut să „uităm“ acest șantier? 
Și doar ecourile greutăților 
ivite aici au ajuns pină la 
comitetul raional U.T.M.

— Ei, ce facem ? Cînd ter
minăm lucrările? mi-a între
rupt gîndurile primul secre
tar de partid.

înțelegeam că prin toate 
astea, primul secretar voia 
să-mi spună : „Eh, ce oameni 
sînteți ! Nici nu v-ați apucat 
bine de o treabă, ați lăsat-o 
baltă și gata vreți să vă gro
zăviți cu altele. Nu e bine 
așa“. Dar el nu mi-a spus ni
mic din toate astea. Mi-a vor
bit în schimb, pe larg, despre 
cum ar vedea el organizată 
treaba pe mai departe.

Peste două zile am reînce
put munca pe șantierul de la 
Almalău. Cu 600 de tineri am 
terminat în cîteva zile com
plet lucrarea. După aceea în 
prima ședință a biroului co
mitetului raional de partid, 
ca și cînd nu s-ar fi întîmplat

Se manifestă in această ex
poziție cunoștințe și talente 
individuale și colective, o 
muncă organizată a pionieri
lor în cercurile de lucru și de 
studii, o orientare de îndru
mare practică a învățămîntu- 
lui spre stăpînirea științei in 
toate ramurile ei. Se mani
festă adevărați artiști care în
vață să îmbine utilul cu fru
mosul, calculul cu armonia, 
gîndul cu tresăririle sufletului. 
Pionierii au organizat în cin
stea Congresului partidului o 
realitate plastică și un ideal 
al vieții lor, o realitate a pa
triei lor de astăzi și o imagine 
a patriei lor de miine. In 
varietatea obiectelor expuse ii 
simți pe ei, în toate, mai ma
turi decît ne-am putea vedea 
pe noi înșine, întoreîndu-ne o 
clipă cu gîndul înapoi.

Duminică, rn întreaga țară au avut foc tradiționalele serbări de sfîrșit de an școlar. In foto
grafie s un aspect de la serbarea de »fîrșit de an a Școlii medii nr. 7 din București.de A. Arbuzovotite din 3-ikutik“

pe scena Naționalului
și despre dragoste se poartă 
în piesă nu la modul abordă
rii unor atribute oarecari ale 
vieții omenești, ci la tempera
tura ridicată a ilustrării aces
tor două preocupări ca trăsă
turi fundamentale, organice 
ale omului comunist. Pînă la 
urmă, Valia va intra să mun
cească pe gigantul excavator 
pășitor nu pentru a avea o 
leafă, ci pentru că nu poa
te altfel, pentru că în su
fletul ei dragostea păstra
tă lui Serghei nu poate sta 
alături decît de un sentiment 
tot atît de nobil, pasiunea 
pentru munca dedicată comu
nismului. In același timp, iu
birea pătimașă a lui Serghei 

CRONICA DRAMATICA
pentru Valia este luminată 
de o asemenea puritate și dă
ruire incit efectul ei se răs- 
frînge în chip neașteptat asu
pra tuturor celor care au în 
vreun fel legătură cu el și cu 
soția lui, umanizînd și innobi- 
lind oameni ca Viktor. Lari
sa, Serdiuk. Lapcenko. și alții, 
în felul acesta apare clar că 
Serghei reprezintă o celulă a 
acelei mărețe inimi umane în 
care se contopesc avinturile și 
generozitatea colectivului de 
constructori ai comunismului.

Serghei făurește însănătoși
rea morală a Valei și căsăto- 
rindu-se cu ea, încălzind-o la 
flacăra unei dragoste înalte, 
ii făurește o demnitate nouă. 
Luînd exemplul fericirii lor, 
te leagă să meargă pe același 

nimic, am fost felicitați pen
tru lucrarea terminată la Al- 
malău.

îndrumarea și ajutorul co
mitetului raional de partid 
s-a făcut simțită și a dat roa
de începînd de la lucrurile 
mari la cele mai mărunte din 
activitatea noastră de fie
care zi. Preocuparea comitetu
lui raional de partid pentru 
munca organizațiilor U.T.M. 
ne-a fost dovedită și de fe
lul în care ea era cunoscu
tă de membrii biroului co
mitetului raional de partid. 
Cu prilejul unei analize, mem
brii biroului comitetului raio
nal de partid ne-au atras a- 
tenția asupra felului greșit în 
care mobilizăm tineretul la 
marile acțiuni patriotice între
prinse pe plan raional.

— Voi — ni s-a spus atunci 
— mobilizați la acțiunile pa
triotice numai utemiștii. A- 
ceasta dovedește îngustime de 
vederi în primul rînd, faptul 
că nu înțelegeți esența muncii 
patriotice. Doar știți și voi 
că acțiunile de muncă patrio
tică sînt o școală de educație 
socialistă a oamenilor muncii, 
a tineretului. Ceea ce fac a- 
ceștia pe diferite șantiere, 
este rodul creșterii conștiinței 
lor politice. De ce atunci nu 
atrageți în această minunată 
școală a muncii patriotice și pe 
tinerii ce nu sînt încă membri 
ai organizației U.T.M. ? Auto
critica ne-am făcut-o în fapte. 
Și alături de utemiști au ve
nit să muncească mii de tineri, 
apropiindu-se și în acest fel 
de organizația noastră.

Firește că, sub conducerea 
comitetului raional de partid, 
toate obiectivele noastre au 
fost îndeplinite, multe din ele 
chiar înainte de termenele 
fixate. Succesele obținute a- 
tunci ne-au dat imbold spre 
noi fapte. Dar paralel cu a- 
ceasta am crescut și noi, am 
căpătat experiență, am învă
țat să privim lucrurile mai în 
adîncime, să le cercetăm mul
tilateral.

în rîndurile de mai sus 
m-am referit doar la o latură 
a muncii noastre, doar la o 
singură perioadă de timp. Dar 
n-a existat domeniu al activi
tății noastre în care să nu fim 
îndrumați și ajutați în perma
nență de comitetul raional de 
partid. Toate succesele noas
tre le datorăm conducerii în
țelepte a partidului.

drum în viață și Larisa cn 
Serdiuk. După moartea lui 
Serghei, Viktor, Rodik, Denis, 
Lapcenko, Zinca se simt răs
punzători de soarta Valei, și 
nu numai că o ajută să-și 
crească copiii departe de lip
suri materiale, dar, făcînd-o 
să înțeleagă necesitatea de a 
munci în frontul luptei pen
tru comunism, se schimbă și 
ei perfecționîndu-se moral
mente, ridicînd pe o treaptă și 
mai înaltă în conștiința lor, 
munca și dragostea.

Ajutat de ingenioasa con
strucție scenografică a lui 
Jules Perahim, care oferă 
nenumărate surprize și în a- 
celași timp evidențiază sen

sul unic, spre tot mai înalt, 
al dinamicei piese, Beligan 
— regizor - a creat un specta
col de ținută ideologică și ar
tistică în care sînt de admirat 
omogenitatea și unitatea an
samblului și buna contura
re a fiecărui personaj în 
parte, lat-o de pildă pe Va
lia care parcurge un im
presionant drum sufletesc. 
Dacă n-ai ști că Marcela 
Rusu dispune de o gamă bo
gată de nuanțe interpretative, 
cu greu ai recunoaște-o și in 
Valia fîșneață, surîzînd pro
vocator. chicotind amuzată, 
și în Valia cuprinsă de gravi
tatea dragostei adevărate, 
convinsă de necesitatea de a 
se înălța prin muncă. In ro
lul lui Serghei, Matei Alexan

O vedere a blocurilor din Noua Piața a Palatului.
Foto: GH. VINTILOIU

Satul 
a fost electrificat
Vestea că satul lor urmează 

să fie electrificat a produs 
multă bucurie locuitorilor sa
tului Chistag, raionul Alejd.

Mobilizați de organizația 
de bază U.T.M., sub condu
cerea organizației de partid, 
tinerii au muncit cu însufle
țire executînd lucrările neca
lificate privind amenajarea 
instalației electrice. Intr-o 
singură zi, brigada utemistă 
de muncă patriotică a săpat 
120 gropi, necesare pentru 
montatul stîlpilor. De aseme
nea tinerii au ajutat instala
torilor la ridicatul stîlpilor.

Zilele acestea în casele ță
ranilor muncitori s-a aprins 
lumina electrică și tinerii 
sînt mîndri că și-au adus și 
ei contribuția la această rea
lizare.

IOSIF ȚÎRLEA 
instructor al Comitetului 

raional U.T.M. Alejd

dru a dat o replică corespun
zătoare și patetică actriței, 
dovedind din păcate uneori o 
oarecare crispare. Foarte bine 
și-au redat personajele lor : 
Emanoil Petruț — Viktor cel 
care trăiește drama de a lua 
prea tîrziu în serios propria-i 
dragoste, Mircea Cojan — Ro
dik, cel chibzuit și tenace, C.- 
Stănescu — Denis cel copilăros 
și entuziast. O mențiune spe
cială am acorda lui Dem. Ră- 
dulescu pentru creionarea mi
nuțioasă a comodului Lapcen
ko care se schimbă văzînd cu 
ochii, fără a-și pierde complet 
culoarea caracterologică, și lui 
Coca Andronescu în rolul du
ioasei și veselei Zinka. Ideea 
temerară a lui Arbuzov de a 
introduce un cor care să dea 
replică atît personajelor cît și 
spectatorilor, legînd scena cu 
sala în trăirea la mare ten
siune a unor evenimente mă
rețe a fost foarte bine turnată 
într-o închegată formă scenică 
de Beligan cu ajutorul actori
lor Emil Liptac, Victor Moldo
van, Liviu Crăciun, Eliza Plo- 
peanu, Tina lonescu. Corul 
n-a prezentat nici un moment 
pentru spectator mai puțin in
teres decît restul interpreților. 
Dacă Draga Mihai a realizat 
cu multă naturalețe și dăruire 
rolul Larisei, N. St. Bolănescu 
în rolul lui Serdiuk a uzat și 
de unele clișee depășite. în ge
neral însă actorii (ne referim 
aici și la restul distribuției) au 
înțeles intențiile regiei, dînd 
tot concursul la crearea unui 
spectacol plin de patetism și 
artă, un spectacol care va ră- 
mîne multă vreme în aminti
rea publicului nostru,

B. DUMITRESCU

La întreprinderea „Clement GoHwald"

Realizarea de 
de motoare

La Întreprinderea electroteh
nică „Clement Gottwald" din 
Capitală se fabrică în serie mai 
multe tipuri de motoare elec
trice modernizate. Printre aces
tea se află și motoarele de 3 și 
5 kW pentru macarale care de
servesc halele industriale. Aceste 
motoare au fost reproiectate in 
întreprindere pe baza observa
țiilor făcute asupra comportării 
lor în exploatare. Astfel, pentru 
a putea fi utilizate in condiții 
mai grele, motoarele au fost 
executate in construcție închi
să. Prin modificări constructive 
și o utilizare mai rațională a 
materialelor s-a obținut o îmbu
nătățire simțitoare a calității, 
precum și reducerea cu 15 la 
sută a greutății motoarelor. Pre
țul de cost a fost de asemenea 
redus cu aproximativ 9 la sută. 
Rezultatele obținute în timpul 
funcționării noilor motoare de 
macara arată că siguranța lor în 
exploatare e fost mult mărită.

întrecerea
în „atelierul de îoc“
(Urmare din pag. 1-n)

alti zi pină atunci. Măiestria 
au completat-o admirabil cu 
energie. Și drept rezultat au 
realizat 25 de osii.

In cea de a doua zi au 
fost reeditate rezultatele pri
mei zile. A treia zi, la s fir fitul 
primului schimb, odată cu mi
nutul 480 a fost dată și ulti
ma lovitură pe cea de-a 28-a 
osie de vagon. Băieții lui Cor
nea editaseră și mai sus. In 
primele trei zile ale săptămi- 
nii trecute, forjorii de la cio
canul de patru tone s-au ținut 

] de cuvînt. Au ajuns la un ni
vel neatins pină atunci. Din 
secție, au plecat rind pe rind, 
Sn fiecare zi cite 72 apoi cite 
74 ți 76 de osii. După aceste 
zile, iți cunosc acum ți mai 
bine posibilitățile. At/ învățat 
ți mai mult. S-au obișnuit ți

INFORMA ȚII
Peste 5.000 de oameni ai 

muncii,. pionieri și școlari din 
diferite regiuni ale țării, au 
sosit în aceste zile în stațiu
nile balneo-climaterice din Si
naia. Bușteni, Azuga, Poiana 
Țapului, Băile Monteoru, pre
cum și în taberele de pionieri 
și școlari de la Văleni, Brea
za și altele din regiunea Plo- 
ești. Pentru a li se asigura 
condiții cît mai bune de tra
tament și odihnă, numeroase 
vile și pavilioane au fost re
novate. Bibliotecile au fost 
dotate cu noi cărți, policlini
cile au fost înzestrate cu a- 
parate medicale modeme. Au 
fost deschise noi unități co
merciale aprovizionate cu cele 
necesare oamenilor veniți la 
odihnă.

★’
Marți seara, Teatrul Națio

nal „I. L. Caragiale" a pre
zentat, în sala Comedia, ulti
ma sa premieră — cea de-a
11-a  din actuala stagiune : 
piesa „învierea", dramatizare 
de V. Nemirovlci-Dancenko, 
după celebrul roman al lui 
Lev Tolstoi.

Piesa este pusă în scenă de 
regizorul Vlad Mugur, iar sce
nografia este semnată de Al. 
Brătășanu. Rolul Maslovei este 
deținut de Marcela Rusu, iar 
în rolul prințului Nehliudov 
apare Geo Barton. Distribuția 
mai cuprinde în celelalte ro

diferite tipuri 
modernizate

Muncitorii Întreprinderii „Cle
ment Gottwald** au cîștigat o 

bogată experiență și in fabrica
rea grupurilor electrogene desti
nate producerii energiei electrice 
necesare alimentării cu energie 
a unităților industriale mici, a 
cabanelor de munte, pentru elec
trificarea satelor, a unităților a- 
gricole socialiste etc. De curind 
au fost realizate, prin reproiec- 
tare, grupuri electrogene cu ca
racteristici îmbunătățite. Astfel, 
s-a obținut o mărire a puterii 
grupului electrogen de la 25 la 
30 Kva, păstrîndu-se aceleași 
consumuri de metal de la ve
chiul produs.

Grupul electrogen se prezintă 
ca un ansamblu compact, fiind 
ușor de transportat. El poate fi 
folosit și la atelierele mobile ale 
S.M.T.-urilor.

(Ager preș)

mai bine cu agregatul. Au că
pătat o experiență prețioasă. 
Iar experiența aceasta o vor 
folosi de acum încolo. Congre
sul le-a fixat sarcini mari. De 
la ciocanul acesta pleacă toa
te osiile noi, necesare vagoa
nelor de cale ferată. Uzina ar» 
de dat in fiecare lună a aces
tui an cite 1.300 de osii. Iar 
osiile sint forjate la ciocanul 
lor de 4 tone. In viitorii ani, 
sarcinile lor cresc și mai mult. 
Dezvoltarea pe care o vor lua 
transporturile feroviare, lucră
rile de modernizare a vagoa
nelor, pun cerințe și mai mari 
în fața Uzinei „Progresul". In 
1965, în fiecare lună, se vor 
produce aici cite 24.000 de osii 
montate. Și, desigur, foarte 
multe din acestea vor fi for
jate de Cornea, Milea ți to
varășii lor.

luri pe Gh. Cozorici, Irina Ră- 
chițeanu-Șirianu, Elvira Go- 
deanu, Marietta Anca, Nata- 
șa Alexandra, Aurel Muntea- 
nu, Damian Crîșmaru și alții.

★

Cu prilejul comemorării a 5 
ani de la moartea marelui com
pozitor George Enescu, marți 
seara a avut loc la Teatrul de 
Stat din Orașul Stalin un con
cert simfonic dat de Filarmonica 
„Glieorghe Dima** din localitate, 
sub conducerea dirijorului Dinu 
Niculescu, artist emerit al RP. 
Romine.

ir
Marți a părăsit Capitala dl. 

Anton Strand, secretar al Comi
tetului păcii din Suedia, care 
ne a vizitat țara la invitația Co
mitetului național pentru apăra
rea păcii din R.P, Romînă.

★

Luni seara s-a înapoiat în 
țară ing. Petre Martin, director 
în Ministerul Agriculturii, care 
a participat la Festivalul inter
național al filmului agricol or
ganizat în cadrul celei de-a 8-a 
expoziții agricole a R.D. Geitma- 
ne de la Leipzig-Markkleeberg.

Filmele agricole prezentate de 
țara noastră s-au bucurat de o 
bună apreciere din partea celor
lalte delegații participante la 
festival. Pentru filmele prezen
tate țara noastră a primit o 
medalie de aur,

( Agerpres;

Plecarea unor delegații 
care au participat 

la cel de-al lîl-iea Congres 
al P. M. R.

Marți au părăsit Capitala 
alte delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești fră
țești, care au participat la lu
crările celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Dimineața au plecat tova
rășul Jomni Taoufik, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Tunisian, 
delegatul Partidului Comu
nist Tunisian și delegatul 
Partidului Comunist din Al
geria.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de tovarășii Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., A- 
lexa Augustin, Constantin 
Scarlat, Gheorghe Vasilichi, 
membri ai C.C. al P.M.R., de 
activiști de partid.

★

Tot în cursul dimineții an 
părăsit Capitala delegațiile Par
tidului Comunist din Belgia și 
Partidului Comunist din Grecia.

Vizitele unor delegații 
care au participat la lucrările 
celui de-al III-lea Congres 

al P. M. R.
Marți la amiază delegatul 

Partidului Comunist din Irak 
Hamdi Magid, care a partici
pat la lucrările celui de-al
III-lea  Congres al P.M.R., a 
vizitat Uzinele „23 August” 
din Capitală. însoțit de repre
zentanții conducerii uzinelor, 
oaspetele a vizitat principale
le secții de producție, precum 
$i spitalul dat recent în folo
sință pentru muncitorii uzine
lor. La plecare i s-a oferit 
un album de fotografii cu 
aspecte din munca metalurgl- 
știlor din această mare în
treprindere industrială.

★
în cursul zilei de marți de

legații ale partidelor comuniste 
și muncitorești de peste ho
tare. care au participat Ia lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., au făcut vi
zite în diferite regiuni ale 
țării.

★
Tovarășul Itaru Yonehara, 

membru al Secretariatului Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Japonia, a 
făcut o vizită la Uzinele con
structoare de utilaj petrolifer 
„1 Mai” din Ploești.

★
Tovarășul Etienne Lentilion, 

membru al conducerii Par
tidului Muncii din Elveția, a 
fost oaspetele constructorilor 
de tractoare de la Uzinele 
„Ernst Thălmann” din Orașul 
Stalin.

H
Marți la amiază au sosit în 

orașul Bacău, delegația Par
tidului Comunist din Indone
zia, alcătuită din tovarășii 
Djokosudjono, membru al Se
cretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Indonezia, Hendaja, mem
bru al Comitetului Executiv 
provincial din Java de Vest 
al Partidului Comunist din 
Indonezia, Handojo, activist 
al Secretariatului C.C. al Par
tidului Comunist din Indone
zia. tovarășii Cesar Teoftlo 
Reyes Daglio, membru al Co
mitetului Executiv al Comi

Vești de
în regiunea Constanța recolta

tul rapiței a fost terminat în 
gospodăriile colective din raio
nul Adamclisi. In total in regiu
ne au fost recoltate pînă acum 
peste 4000 de hectare, reprezen- 
tind 70 la sută din suprafața 
cultivată. Producții mai mari, 
însumînd circa 800 kg la hec
tar. au fost obținute de gospo
dăriile colective din jurul orașu
lui Constanța. Zilele acestea, în 
mai multe unități agricole din 
raioanele Medgidia și Fetești a 
început recoltatul orzului de 
toamnă La G A.S Bordușani s-a 
obținut o producție medie de 
2983 kg orz la hectar

•k
Cu sprijinul mecanizatorilor 

de la S.M.T., colectiviștii din 
comunele Vinga. Gelu, Variaș 
șj altele din regiunea Timi-

La magazinele de specialitate

găsiți

unelte de pescui!

cirliqe, ancor», inele^ 

vîrteje pescărețli etc, 
de calitate produse de 

întreprinderea 
„Flamura Roție“-Sibiu

Din delegația Partidului Co
munist din Belgia au făcut par
te tovarășii Georges Glineur, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central dl Partidu
lui Comunist din Belgia, prim- 
secretar al Federației de partid 
din Charleroi, și Van Borm 
Laurent, membru al Comisjei 
Centrale de Control a Partidu
lui Comunist din Belgia.

Din delegația Partidului Co
munist din Grecia au făcut par
te tovarășii Apostolos Grozos, 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Gre
cia, și Kostas Kolianis, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Gre
cia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de tovarășii Ștefan Voi tec, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Elena 
Lascu, llie Murgulescu, Ana 
Toma, membri ai C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

tetului Central al Partidului 
Comunist din Uruguay, și 
Eduardo Ruselino Viera Ruiz, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Uruguay, delegația Parti
dului Comunist din Izrael, 
compusă din tovarășii Samuil 
Mikunis, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Izrael. și 
El-Qasem Saleem, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Iz
rael și secretar al districtului 
Nazareth al P.C. din Izrael, 
și tovarășul John Manson, 
membru al Comitetului Na
țional al Partidului Comunist 
din Noua Zeelandă. Oaspeții 
au fost intîmpinați de tov. 
Gh. Roșu, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al 
P.M.R.. precum și de activiști 
ai organelor locale de partid 
și de stat.

După-amiază, delegații stră
ini au vizitat Fabrica de țevi 
din Roman unde Ii s-a făcut 
o primire călduroasă.

★
Continuîndu-și vizita In re

giunea Constanța, tovarășii 
Henry Hoff și Kristian Rolf 
Nettum, membri ai Secreta
riatului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Nor
vegia, și tovarășul Pieter Bak
ker, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist din 0- 
landa, au fost marți diminea
ță oaspeții lucrătorilor de la 
gospodăria agricolă de stat 
Murfatlar.

Tovarășul Luis Corvalan, 
secretar general al Partidului 
Comunist din Chile și tovară
șul Elnar Olgeirsson, președin
tele Partidului Socialist Unit 
din Islanda, care au sosit 
marți în regiunea Constanța, 
au vizitat stațiunile balneare 
de pe litoralul Mării Negre, 
iar tovarășul August Moser, 
membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Austria a făcut 
o vizită la gospodăria agricolă 
de stat Murfatlar.

(Agerpres)

pe ogoare
șoara au recoltat pînă acum 
orzul de De o suprafață de 
peste 1000 de ha. In același 
timp ei au intensificat ritmul 
de recoltare a rapiței care 
pînă acum a fost strînsă de 
pe crica 1.600 de ha.

*
Recoltarea orzului de toamnă 

se desfășoară din plin și în re
giunea Oradea. Numai in ulti
mele zile s-au secerat apApape 
800 de ha. Membrii gospodării
lor colective din Vaida/ Sîntim- 
reu, Salonta și din alte comune 
și sate din raionul Cri? au ter
minat această lucrare. Colecti
viștii din Vaida au obținut pe
ste 3000 kg orz la ha Supra
fețele ce au fost recoltate se 
însârtiînțează acum cu plante fu
rajere.
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Presa internațională
despre încheierea lucrărilor

III-lea al P.M.R.Congresului al
PRAGA 23 (Agerpres). — La 

28 iunie ziarul „Rude Pravo" 
a publicat in afară de textul 
comunicatului cu privire la 
întâlnirea reprezentanților par. 
tidelor comuniste și muncito
rești din țările socialiste care 
a avut loc la București, un co
mentariu cu privire la lucră
rile celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. Subliniind impor
tanța Congresului P.M.R. 
pentru mișcarea muncitoreas
că internațională ziarul scrie 
că „întâlnirea reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești din țările socialiste 
care a avut loc la București 
cu prilejul celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. confirmă 
unitatea indivizibilă a acestor 
țări și unitatea de vederi în 
cele mai importante probleme 
internaționale".

★

— Coresponden- 
transmite: Zia- 

continuă să pu- 
materiale în le-

ROMA 28. 
tul Agerpres 
rele italiene 
blice diferite 
gătură cu încheierea lucrări
lor Congresului 
P.M.R.

Ziarul „Unita" 
coloane o amplă 
ță din București __ ___  __
crie marele miting care a avut 
loc pe stadionul „23 August" 
cu prilejul încheierii lucrări
lor Congresului P.M.R. Ziarul 
publică extrase lungi din cu
vîntarea rostită de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
N. S. ” ‘ - •
că la 
gust" 
peste 
adus 
partidelor comuniste frățești 
printre care reprezentantul 
Partidului Comunist Italian, 
Arturo Colombi.

Ziarul „Avânți" de dumini
că la rubrica „Probleme exter
ne" publică un amplu articol 
consacrat Congresului P.M.R. 
semnat de Paolo Vittorelli.

Subliniind că „Congresul 
Partidului Muncitoresc Romin 
care s-a desfășurat la Bucu
rești prezintă o deosebită im
portanță care depășește limi
tele obișnuite unei acțiuni in
terne a unui partid". Ziarul 
scrie că „acest congres închide 
ciclul congreselor partidelor 
comuniste din Europa răsări
teană — ciclu care s-a desfă
șurat sub steagul internațio
nalismului proletar, al unită
ții și fraternității popoarelor 
din țările socialiste".

al III-lea al

publică pe 7 
coresponden- 
în care des-

tovarășii 
~ -J și 

Hrușciov. „Unita" scrie 
mitingul de la „23 Au
la care au participat 
100.000 de persoane au 
salutul reprezentanții

Arătând
Partidului
— care a
norm interes de întreaga pre
să internațională — multe par
tide comuniste au subliniat că 
în actualele condiții războiul 
poate fi evitat, ziarul scrie în 
continuare : „In această pers
pectivă a posibilității preîntâm
pinării războiului se încadrea
ză gigantul plan de șase ani al 
Romîniei, care a fost supus 
aprobării Congresului.- în a- 
ceastă perspectivă se încadrea
ză și sprijinul Partidului 
Muncitoresc Romîn față de 
propunerile sovietice de de
zarmare, precum și reafirma
rea valabilității planului Chi- 
vu Stoica cu privire la crearea 
unei zone denuclearizate în 
Balcani...".

Referindu-se la alegerea 
noii conduceri a Partidului 
Muncitoresc Romîn, ziarul 
„Messaggero" subliniază că to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a fost reales prim-secretar 
al Comitetului Central, adăo- 
gînd că Biroul Politic cuprin
de personalitățile cele mai im
portante ale țării și că noul 
Comitet Centrai se compune 
din 79 membri.

Ziarele italiene de marți 
„Unita", „Paese", „Avânți", 
publică comunicatul cu privire 
la întâlnirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste. 
Celelalte ziare publică extra
se din comunicat.

★
MEXICO 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele me
xicane continuă să comenteze 
pe larg cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov la Congresul al III- 
lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn, subliniind în primul 
rînd hotărîrea Uniunii Sovie
tice de a lupta pentru pace și 
coexistență pașnică.

Ziarul guvernamental „Na
tional" scrie: „Hrușciov a 
reafirmat că U.R.S.S. va con
tinua să traducă în viață po
litica ei de coexistență pașni
că. El a repetat că un nou 
război mondial nu este inevi
tabil".

„Hrușciov vorbește despre 
pace", scrie ziarul „Univer
sal". Ziarul „Prensa" sublinia
ză că „Hrușciov a afirmat încă 
o dată în fața întregii lumi că 
U.R.S.S. va continua să se 
pronunțe pentru 
pașnică și 
rală".

că la Congresul 
Muncitoresc Romin 
fost urmărit cu e-

continua 
coexistență 

dezarmare gene-

La Expoziția de artă plastică 
romînească din
BERLIN 28 (Agerpres). — 

La 25 iunie, Expoziția de artă 
plastică romînească a fost vi
zitată de dr. Lothar Bolz, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministru al Afaceri
lor Externe, de membri ai 
conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, de șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. D. Germană, funcționari 
superiori ai Ministerului Cul
turii, membri ai conducerii 
uniunilor de artiști plastici, 
oameni de artă, reprezentanți 
ai presei, radioului, televiziu
nii. Vizitatorii expoziției au 
fost primiți de pictorul Ștefan 
Szonyi.

în caietul 
Lothar Bolz 
rele ; „Arta

de impresii, dr. 
a notat următoa- 
plastică din Ro-

R. D. Germană 
minia oglindește modul de 
dezvoltare a poporului ro
min, lupta lui pentru elibera
rea națională și reînnoirea so
cială, precum și victoriile sale 
în lupta pentru construirea 
socialismului. Folosim cu 
bucurie această ocazie pentru 
a saluta Congresul al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
min".

Cu această ocazie, dr. Lo
thar Bolz a făcut pentru pos
turile de radio ale R. D. Ger
mane o declarație elogioasă, 
subliniind importanța acestui 
eveniment artistic pentru 
R.D. Germană și pentru con
tinua strîngere a relațiilor de 
prietenie între cele două țări 
socialiste.

Sosirea primului ministru al 
în U. R. S. S.

Indoneziei

28 (Agerpres). —TAȘKENT
TASS transmite : La 28 iunie 
a sosit la Tașkent, venind de 
la Delhi pe bordul unui avion 
special „Tu-104“, Raden Hagi 
Djuanda Kartawidjaja, mi
nistru prim al guvernului In
doneziei, împreună cu soția, 
care face o vizită de prietenie 
în U.R.S.S. Ia invitația lui 
N. S. Hrușciov.

împreună cu el au sosit

ministrul Con- 
Dezvoltării, și

Hairul Saleh, 
strucțiilor și 
alte persoane.

Pe aeroportul din Tașkent 
înaltul oaspete a fost întîmpi- 
nat de Arif Alimov, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al Uzbekistanului, Gheorghi 
Pușkin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
și de alte persoane oficiale.

Arif Alimov și Djuanda au 
rostit cuvîntări.

De peste hotare
Poziția adoptată de puterile 

occidentale împiedică discutarea 
rodnică a problemei dezarmării

Mesajele adresate de N. S. Hrușciov șefilor de guverne 
ai Italiei și Canadei —

MOSCOVA 28 (Agerpres),- 
TASS transmite :

în mesajul adresat la 27 iu
nie președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Ita
lia, Fernando Tambroni, N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
constată că delegațiile puteri
lor occidentale, inclusiv dele
gația Italiei, au adoptat în 
Comitetul celor zece o poziție 
care nu permite să se facă 
nici un pas înainte în dome
niul dezarmării.

Referindu-se la poziția re
prezentantului Italiei in Co
mitetul celor zece, N. S. Hruș
ciov constată că și partea ita
liană se eschivează de la dis
cutarea esenței propunerilor 
sovietice cu privire la dezar
mare. Deși reprezentantul Ita
liei a recunoscut că propune
rile sovietice vin în întîmpi- 
nare puterilor occidentale, el 
nu a făcut nici o încercare 
pentru a ieși în întîmpinarea 
acestor propuneri.

Mai mult decît atît, se sub
liniază în mesaj, reprezentan
tul Italiei a susținut de fapt 
în Comitetul celor zece teza 
necesității menținerii baze-

Un nou avion 
sovietic cu reacție 
pentru călători: 

„TU-124"
MOSCOVA 28 (Ager- 

preș). — TASS transmite : 
Andrei Tupolev, proiectant 
general al industriei aero
nautice sovietice, scrie in 
ziarul „Pravda" din 28 iu
nie că a început fabricarea 
in serie a noului avion cu 
reacție pentru călători 
„TU-124" pe care l-au e- 
xaminat luni conducătorii 
partidului comunist și gu
vernului sovietic.

Noul axion cu 
locuri are o viteză 
de zbor de 1.000 
orâ. In același timp, vite
za de aterizare este mică. 
Pentru decolare poate fi 
folosit nn aerodrom nu 
prea mare.

Acest avion cu motoare 
turbo ventilatoare pentru 
călători, primul din lume 
de acest tip, va fi pus in 
curînd în circulație pe li
niile de transporturi aerie
ne.

lor militare străine și a tru
pelor străine pe teritoriile al
tor state.

Guvernul sovietic, se spune 
în mesaj, a ajuns la conclu
zia că puterile occidentale nu 
vor să ducă tratative serioase 
cu privire la dezarmare. Pu
terile occidentale urmăresc în 
Comitetul celor zece să dea 
doar impresia că se duc tra
tative și astfel să înșele po
poarele care doresc în mod 
sincer ca problema dezarmă
rii să fie rezolvată.

N. S. Hrușciov aduce la cu
noștința lui F. Tambroni că 
ținînd seama de toate acestea 
guvernul U.R.S.S. a ajuns la 
concluzia că este necesar să-și 
întrerupă participarea la dis
cuțiile sterile din 
celor zece, pentru 
examinării sesiunii 
Adunării Generale 
problema dezarmării și pro
blema îndeplinirii rezoluției 
din 20 noiembrie 1959 a Adu
nării Generale.

★
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

TASS transmite: In mesajul 
adresat la 27 iunie de Nikita 
Sergheevici Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., lui John Die- 
fenbacker, primul ministru al 
Canadei, se arată că, judecind 
după poziția reprezentanților

Comitetul 
a supune 
ordinare a 
a O.N.U.

lor la Geneva, puterile occi
dentale nu doresc să ducă 
tratative serioase în problema 
dezarmării.

în cursul discutării proble
melor dezarmării în cadrul 
Comitetului, ele se străduiesc 
să creeze doar aparența unor • 
tratative și, astfel, să înșele 
popoarele care doresc sincer 
ca problema dezarmării 
fie soluționată.

N. S. «Hrușciov constată 
reprezentantul canadian 
Comitetul celor zece nu face 
excepție în această direcție. 
Poziția adoptată de el ridică 
întrebarea legitimă dacă nu 
se exercită asupra acestei po
ziții influența acelei linii în 
problemele internaționale care 
este promovată de guvernul 
S.U.A. și care a împiedicat 
discutarea rodnică a celor 
mai importante probleme 
temaționale de către șefii 
lor patru state.

N. S. Hrușciov declară 
guvernul sovietic nu 
accepta ca participarea In Co
mitetul celor zece a Uniunii 
Sovietice, a cărei dorință sin
ceră de a se ajunge la un a- 
cord in problema dezarmării 
este bine cunoscută, să fie 
folosită drept paravan care 
să ascundă o activitate ce nu 
are nimic comun cu adevăra
ta dezarmare.

sâ

că 
în

in- 
ce-

că 
poate

Declarația delegației R.P. Polone 
în Comitetul celor zece state 

pentru dezarmare

Recepția dc la Kremlin în cinstea absolvenților
academiilor militare ale Forțelor Armate Sovietice

Nu ne vom abate niciodată 
de la lupta pentru pace și socialism

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 28 iunie 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au organizat în Pala
tul Mare al Kremlinului o re
cepție în cinstea absolvenților 
academiilor militare ale For
țelor Armate Sovietice. In sala 
de ședințe a Sovietului Su
prem s-au întrunit ofițeri

absolvenți, profesori și lectori 
de la academiile militare, ofi
țeri superiori ai Forțelor Ar
mate Sovietice. Ei au intimpi- 
nat cu aplauze furtunoase a- 
pariția in sală a conducători
lor Partidului Comunist și Gu
vernului Sovietic.

Recepția a fost deschisă de 
ministrul Apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Malinovski. în fața

absolvenților zzSi-
tare a rostit • CBCfcMr» pre
ședintele CoMUa-ă» iz Mi
niștri al U.RSS, ... 5. H”-7- 
ciov. •

Au rostit de aserr^n cu- 
vîntări reprezentanța ak»ol- 
venților — locotewe«î>€OiBMtal 
Grebnev ți căpitaznl de 
rangul doi al Armatei Popu
lare Albaneze, Koudo

Cuvîntarea lui N. S, Hrușciov

44 de 
maximă 
km. pe

Amănunte despre 
noul elicopter 
sovietic „MI-1"

MOSCOVĂ 28 (Agerpres). 
— TASS transmite : în nu
mărul $ău de marți, „Pravda* 
comunică amănunte cu privire 
la noul elicopter sovietic 

(„Moskvici“).
Noul elicopter posedă 

cabină confortabilă cu 
locuri, cu o bună izolație fo
nică. Cei trei călători și pilo
tul pot vorbi ușor în. cursul 
zborului. Cabina este ventila
tă și încălzită.

în afară de varianta teres
tră, a fost realizat așa-numi- 
tul „Moskvici" amfibiu care 
poate ateriza și ameriza. Noul 
elicopter poate zbura ziua și 
noaptea. în orice condiții me
teorologice în Extremul Nord 
și deasupra deșerturilor toride 
din Asia Centrală.

„Moskvici* nu se teme de 
glaciație. El poate parcurge 
150.000 km fără reparații și 
va putea fi utilizat și ca taxi 
aerian.

o 
patru

GENEVA 28 (Agerpres). —- 
Delegația R.P. Polone la Comi
tetul celor zece state pentru de
zarmare a difuzat la 27 iunie o 
informare pentru presă în legă
tură cu comunicatul adoptat de 
cele cinci puteri occidentale în 
cadrul unei consfătuiri separate 
și editat in mod ilegal de secre
tariatul O.N.U,. în numele Co
mitetului celor zece state pen
tru dezarmare, după ce Comite
tul «i-a întrerupt lucrările.

In informare se spune : „în 
legătură cu documentul, intitu
lat în mod ilegal „Ședința din 
27 iunie 1960 a Comitetului ce
lor zece state pentru dezarmare, 
informarea pentru presă nr. 46", 
delegația Poloniei în Comitetul 
celor zece state pentru dezar
mare declară următoarele :

1. întreg acest document și 
afirmația pe care o conține că 
delegatul Poloniei „a fost înlo
cuit în calitatea lui de preșe
dinte de reprezentantul Regatu
lui Lnit" nu corespunde reali
tății și constituie o dovadă a ac
țiunilor separate ilegale ale ce
lor cinci delegații occidentale în 
Comitetul celor zece. Aceste 
cinci delegații încearcâ acum să 
vorbească în numele întregului 
Comitet al celor zece, deși în 
urma poziției negative a puteri
lor occidentale în problema de
zarmării generale și totale o ju
mătate‘din membrii lui și-au în
trerupt participarea la lucrărilo 
Comitetului și astfel lucrării® a- 
cestuia au fost întrerupte.

In ce privește problema preșe-

dintelui ședinței din 27 iunie, 
după declarațiile delegaților celor 
cinci state socialiste că își între
rup participarea la lucrările Co
mitetului, rolul de președinte s-a 
perimat, întrucît înseși lucrările 
Comitetului au fost întrerupte. 
Prin urmare, nu putea sâ se 
pună problema înlocuirii preșe
dintelui printr-un alt delegat. în 
aceste condiții delegatul Marii 
Britanii nu a prezidat decit șe
dința particulară a delegaților 
celor cinci state occidentale și 
nu ședința Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare

2. în legătură cu aceasta este 
lipsită de orice temei afirmația 
că delegatul polonez în calitate 
de președinte ,.a refuzat să acor
de cuvîntul reprezentanților pu
terilor occidentale". După de
clarația că rolul de președinte 
s-a încheiat, delegatul Poloniei 
a părăsit sala de ședințe împre
ună cu delegațiile celorlalte sta- 
te socialiste și. prin urmare, nici 
nu a putut să acorde cuiva 
vîntul, nici să refuze acest 
cm.

3. Stârnește uimire faptul 
acum, după ce Comitetul și-a
trerupt lucrările, aparatul secre
tariatului O.N.U., numit pentru 
deservirea ședinței Comitetului 
celor zece state pentru dezarma
re, îndeplinește funcțiile tehnice 
pentru deservirea consfătuirii se
parate particulare a celor cinci 
delegații occidentale și editează 
în numele Comitetului celor zece 
documentele acestei consfătuiri 
separate particulare a celor cinci 
delegații occidentale".

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite : Luind cu- 
vîntul la recepția oferită la 
Kremlin în cinstea absolven
ților academiilor militare, N.S. 
Hrușciov a felicitat pe ofițerii 
Armatei Sovietice și pe grupul 
de ofițeri din țările de demo
crație populară pentru absol
virea cu succes a academiilor 
militare sovietice.

Principalul țel al partidului 
comunist și guvernului sovie
tic în domeniul relațiilor in
ternaționale, a declarat N. S. 
Hrușciov, a fost, este și va fi 
pacea, și nu războiul. Acest 
luciu este dovedit in mod gră
itor de hotăririle Sovietului 
Suprem, de programul dezar
mării generale și totale pre
zentat de guvernul sovietic 
spre examinare Organizației 
Națiunilor Unite și de alte ac
țiuni de politică externă ale 
guvernului îndreptate spre 
slăbirea încordării internațio
nale.

în prezent s-au creat con
diții favorabile pentru desfă
șurarea cu succes a luptei 
pentru pace. Puternicul nostru 
stat cu uriașul său potențial 
economic crește și se întăreș
te. Se întărește marele lagăr 
socialist. Unitatea acestui la
găr a fost dovedită încă o da
tă la lucrările Congresului al 
III-lea al Partidului Muncito
resc Romin încheiat recent, la 
consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările socialiste.

în comunicatul cu privire 
la intilnirca de la București, 
participanții la această con
sfătuire au ajuns la concluzia 
unanimă că întregul mers al 
evenimentelor internaționale 
și al dezvoltării țărilor siste
mului mondial socialist a con
firmat pe deplin justețea te
zelor marxist-leniniste ale De
clarației și ale Manifestului 
Păcii adoptate de partidele co
muniste și muncitorești la 
Moscova în noiembrie 1957.

Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești fră
țești din țările capitaliste, 
care au participat in calitate 
de oaspeți la Congresul al 
III-lea al Partidului Muncito-

resc Romin, au sprijinit și a- 
probat în unanimitate comu
nicatul adoptat de partidele 
frățești din țările socialiste.

N.S. Hrușciov a subliniat că 
schimbările radicale care au 
avut loc în raportul de forțe 
economice, politice și de cla
să au făcut să devină posibilă 
•preîntâmpinarea războiului în 
epoca contemporană.

Totuși, după cum am avut 
prilejul să spun în repetate 
rînduri, teza cu privire la fap
tul că în condițiile contempo
rane războiul nu este inevita
bil nu înseamnă că imperia
liștii nu pot să-1 dezlănțuie. 
Faptele din ultimul timp ara
tă din nou că cercurile agre
sive ale imperialismului ur
zesc planuri de război.

în anii de după război am 
înfrînat in repetate rînduri 
pe agresori, am curmat în
cercările lor de a dezlănțui un 
nou război.

De la această sarcină nobi
lă a luptei pentru pace și so
cialism, pentru libertatea și 
independența popoarelor noi 
nu ne vom abate niciodată. A 
ascuți vigilența, a demasca și 
a dejuca planurile agresive 
imperialiste, a întări puterea 
noastră și capacitatea de a in
fringe orice agresor în acea
sta văd partidul nostru și gu
vernul sovietic datoria lor 
sfintă în fața poporului sovie
tic, în fața întregii omeniri, 
acestea sînt și sarcinile forțe
lor armate.

N. S. Hrușciov a subliniat 
din nou că in prezent, cind 
puternicul lagăr al socialis
mului a crescut și s-a întărit, 
cind in lume au avut loc 
schimbări care fac posibilă 
preintîmpinarea războiului, a- 
cesta poate fi preîntâmpinat 
dacă toate popoarele iubitoa
re de pace vor depune efor
turi, dacă agresorul se va lovi 
de coeziunea țărilor socialiste.

Amintind de renunțarea 
Uniunii Sovietice de a parti
cipa la lucrările Comitetului 
celor zece. N. S. Hrușciov a 

' declarat: „Am încetat in pre
zent participarea noastră Ia 
lucrările așa-numitului Co-

mitet al celor zece deoarece 
participarea țărilor social . • 
îa acest comitet a fost •.rzr_- 
formată de puterile occde^- 
tale într-un paravan, deoartca 
acestea^ au vrut să creeze ia»- 
presia că duc tratative cu ser
vire la dezarmare".

De fapt, a declarat N A 
Hrușciov, la ședințele Cor - 
tetului nu se duc nici ur. id 
de tratative, ci pur și 
se pierde timpul.

Sîntem nevoiți să es 
la cunoștința Adunării C-rr ;- 
rale, a declarat N. S. 
ciov, că țările occidentale M I 
au sprijinit propunerea «oa-ar 
tică cu privire la dezar—— v 
aprobată la cea de-a 14 . a» 
siune a Adunării Ger.rrzue 
o.n.u. g

N. S. Hrușciov a sub~ "t-r|||| 
că Armata Sovietică ru 
o armată agresivă, c: o 
mată populară, care 
nește roiul ele 
tried social 
vieți că. ;i

rea unu: :.■?< ■ ; .

jl
’-■gc-ie ( .

toria noastră sfi^H

-

1
modernă ar^H 
vreodată. F^H

dotate cu 
de rachete, 
fele cu raz^H 

intercontin ei^H

lărgi și adinei cu pers^^B^^B. 
ță cunoștințele lor, de a stă^B 
pini tehnica militară nouă 
cea mai modernă și armele 
care, după cum a spus el, sin^B 
dotate și vor fi dotate forței^B 
armate. ^B

Cuvîntarea mareșalului Malinovski

cu-
lu-

că 
în-

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite: Deschizînd 
recepția de la Kremlin în 
cinstea absolvenților acade
miilor militare ale Armatei 
Sovietice și Flotei maritime 
militare, precum și a ofițerilor 
și generalilor din armatele ță
rilor socialiste, absolvenți ai 
academiilor militare sovietice,

' Convorbire 
între N. S. Hrușciov 
și Palmiro Togliatti

In frumoasa stat us balneara Koryt- 
per.tru a-si

R- Ce1,os evocă vin numeroși oameni ai muncii 
petrec» concediul de odihnă.

al

Manevra 
a puterilor

GENEVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: După ce l«a 27. 
iunie delegatul polonez care pre
zida ședința ordinară a Comite
tului celor zece state pentru dez
armare a anunțat întreruperea 
lucrărilor Comitetului celor zece, 
reprezentanții puterilor occiden. 
tale, în ciuda judecății sănătoa
se, au declarat că au hotărît să 
continue ședințele Comitetului.

Reprezentanții celor cinci țări 
occidentale. încercînd să ascun
dă opiniei publice rolul lor ne
demn car© a dus la zădărnicirea 
lucrărilor Comitetului, au dat 
chiar publicității un comunicat 
adoptat în mod ilegal în ședin
ța separată, chipurile în numele 
Comitetului celor zece, și 1-iau di
fuzat spre puiblicar© prin inter
mediul secretariatului O.N.U.

La prima ședință a reprezen
tanților celor cinci țări occiden
tale «au fost invitați «reprezentanți 
ai presei, iar cei mai obiectivi 
dintre aceștia, ascultând declara
țiile reprezentanților puterilor oc
cidentale. se întrebau între ei

stîngace 
occidentale

să sepentru ce a fost necesar 
organizeze toate acestea.

Această manevră n-a 
ascunde faptul că a avut 
ședință separată ilegală în ca
drul căreia puterile occidentale 
au încercat să-și asume dreptu
rile organului alcătuit pe bază 
de paritate — Comitetul celor 
zece state.

La 28 iunie a avut loc cea de.a 
doua ședință separată. In ajun 
s-a anunțat că reprezentanții 

' presei vor fi admiși la ședința 
din 28 iunie dar, dîndu-și pro
babil seama că nu trebuie să se 
dea în spectacol în fața opiniei 
publice mondiale cei cinci din 
Occident au ținut o ședință se
cretă. Rezultai ui ședinței de o 
jumătate de oră a fost un nou 
comunicat în care s? spune că 
„ședințele'* comitetului au luat 
sfîrșit.

In felul acesta s-a încheiat în 
mod lamentabil încercarea celor 
cinci puteri occidentale de a se 
substitui Comitetului celor zece 
instituit pentru rezolvarea pro
blemei dezarmării.

putut 
loc o

MOSCOVA 28 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 28 iunie, 
N. S. Hrușciov a primit pe 
Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Italian care se află în Uniu
nea Sovietică. Convorbirea 
care a avut loc între ei a de
curs într-o atmosferă de cor
dialitate și strinsă prietenie 
care leagă de mulți ani cele 
două partide comuniste fră
țești. La convorbire a luat 
parte Boris Ponomariov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S.

în aceeași zi prezidiul C.C. 
al P.C.U.S. a oferit o masă 
tovărășească în cinstea lui 
Palmiro Togliatti. La această 
masă au luat parte Averki A- 
ristov, Leonid Brejnev, Eka
terina Furțeva, Nikita Hruș
ciov, Nikolai Ignatov, Aleksei 
Kosîghin, Frol Kozlov, Otto 
Kuusinen, Nuritdin Muhitdi- 
nov, Dmitri Poleanski, Niko
lai Șvernik, membri ai prezi
diului C.C. al P.C.U.S., Piotr 
Pospelov, membru supleant al 
prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
Boris Ponomariov, membru al 
C.C. al ----------
Leonide 
C.C. al 
Italian.

mareșalul Malinovski a decla
rat că numărul persoanelor 
care învață în instituțiile de 
învățămînt militar din U.R.S.S. 
se reduce considerabil.

Ministrul Apărării a vorbit 
despre grija permanentă ma
nifestată de partid și guvern 
pentru asigurarea forțelor ar
mate sovietice cu cadre de 
comandanți și ingineri. El a 
dat ca exemplu profilarea în 
mod prevăzător și din timp a 
unor instituții de învățămînt 
militar superior pentru arma 
rachetă, în urma introducerii 
intense în armată a rachetelor 
tactice, operativ-tactice și stra
tegice. Am făcut față fără di
ficultăți acestei sarcini.

Vorbind despre situația in
ternațională actuală mareșalul 
Malinovski a subliniat că pro
vocatorii la război din țările 
occidentale și, în primul rînd, 
din S.U.A. nu se astîmpără. 
Ei nu doresc destinderea 
încordării internaționale, cij 
dimpotrivă, continuă să zăn- 
găne tot mai tare armele.

Mareșalul Malinovski a su
bliniat că aceasta nu denotă un 
exces de forță, ci, mai curînd, 
este o dovadă a neîncrederii 
în forțele proprii, semnul unei 
anumite slăbiciuni, al unor 
calcule greșite în ce privește 
dezvoltarea armamentelor și, 
în sfîrșit, eșecul așa-numitei

>•«

doctrine a aviației de 
dament.

/W a-- ț:?.. \;

iBWIrlS
sovte:ice și i'loAi.

?>:■ a ne ascuLm

mărim cu atenție uwB 
dușmanilor păcii și socialis
mului.

Mareșalul Malinovski a ra
portat Comitetului Central al 
Partidului și Guvernului So
vietic că în domeniul perfec
ționării teoriei și — în limitele 
posibilului în timp de pace — 
și a practicii folosirii noilor 
mijloace de ducere a războiu
lui, în primul rînd a rachete
lor de toate tipurile, forțele 
armate sovietice au dobîndit 
succese incontestabile și au 
pregătirea necesară pentru a 
acționa.

Mareșalul Malinovski a 
declarat că în prezent trupele 
sînt înzestrate și vor continua 
să fie înzestrate în cantități 
tot mai mari cu noua tehnică 
de luptă. Studierea și stăpîni- 
rea ei este sarcina cea mai 
importantă a cadrelor mili
tare.

Eisenhower ignorează total faptele

„HutchLn- 
tipărit în 
lui K. S.

LONDRA.-Editura 
son" din Londra a 
limba engleză cartea 
Hrușciov „Spre victorie în în. 
trecerea pașnică cu capitalis
mul". Cartea cuprinde cele mai 
importante cuvîntări și declara
ții ale șefului guvernului sovietic 
în probleme de politică externă, 
publicate în presa sovietică 
anul 1958.'

Prefața la carte este scrisă 
N. S. Hrușciov special pentru 
ceasta ediție.

w1:1 lîi-'T

in

de
a-

A-HANOI 28 (Agerpres). — .. 
genți,3 Vietnameză de Informații 
«anunță că La Hanoi & fost dată 
«publicității, nota «adresată la 24 
iunie de ministrul Afacerilor Ex. 
terne a l Republicii Democrate 
Vietnam, Fam Van Dong, mini
strului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, și mi-

nistrului Afacerilor Externa al 
Angliei, S. Lloyd — copreșe
dinți ai conferinței de la Gene
va din 1954 pentru’ Indochina.

In notă se cere ca cei doi co
președinți ai conferinței de la 
Geneva să recomande Comisiei 
internaționale de supraveghere 
și control din Vietnam să-și re
vizuiască hotărîrea și referatul 
injust în legătură cu întărirea 
misiunii ___ ’____
.M.aag“ din Vietnamul de Sud 

și în legătură cu legea fascistă 
,,10—59“ a Iui Ngo Dinh D:em.

Tn afară de faptul că introduc 
Rrme și materiale militare noi în

militare americane

P.C.U.S., precum și 
Jotti, membru al 
Partidului Comunist

Vietnamul de Sud. se subliniază 
în notă, americanii țin în mod 
ilegal în Vietnamul-de Sud o 
misiune militară a lor. In pre. 
zent, personalul militar al «a- 
ceste.i misiuni numără . peste 
2.000 de oameni în comparație 
cu 200 de oameni în momentul 
restabilirii păcii tn Indochina.

HAVANA. — La 27 iunie Rauî 
Cepero ministrul de Comerț al 
Cubei, a declarat că intenția 
Statelor Unite .de a reduce cota 
de zahăr importată din Cuba e- 
chivalează cu ..o declarație de 
război economic**. Cepero e a- 
dăugat că pro‘setul de lege de
pus în acest scop în Congresul 
ametâcan ..coiâtxtuie un atac îm
potriva e.*:și suveranită
ții na’.-ora’e • Cubei*.
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WASHINGTON 28 (Agerpres).- 
TASS transmite: In seara zilei 
dg 27 iunie, pieședintele S.U.A., 
Eisenhower, a rostit o cuvintare 
radiodifuzată si televizată con
sacrată recentei sale vizite în 
țările Extremului Orient. Eisen
hower a încercat în fel și. chip 
să evite o apreciere realistă a e. 
șecului zdrobitor al politicii ex
terne a S.U.A. în această re. 
giune a. lumii'

Referindu-se la primirea care 
i-a fost făcută de către guverne
le unor țări satelite ale Americil 
cum este t clica cianhaișistă din 
Taivan, guvernele din Coreea de 
Sud și Filipine, Eisenhower a 
afirmat că această călătorie a 
arătat că popoarele țărilor pe 
care le.a vizitat „doresc să fie 
parteneri al Statelor Unite" șl 
„aprobă țelurile și politica Ame
rica, deși amănuntele traducerii 
In viață a acestora constituie 
deseori obiecte de discuții și tra
tative".

Ignorind total faptul, cunoscut 
întregii lumi că pînă și în Oki
nawa ocupată de trupele ameri. 
cane, pentru a scăpa de demon
strațiile de protest ale poporu
lui a fost nevoit să-și facă loc 
spre aeroport pe drumuri de 
țară, Eisenhower a declarat că 
„popoarele din țările Extremu
lui Orient au folosii prilejul

a... manifesta din nou 
și calda lor prietenie

pentru 
vechea r- ____
față de poporul american"'

Cuvîntarea președintelui S.U.A. 
a abundat în atacuri împotriva 
Uniunii Sovietice și în declarații 
anticomuniste:

Potrivit președintelui, la pu
ternicele demonstrații antiameri- 
cane din Japonia a luat parte, 
chipurile' „o minoritate near ga- 
nizată",

Declarînd în continuare că 
..șefii statelor și guvernelor prg 
să se întilnească din cind în 
cind și de preferință in mod nen 
ficial și să aibă convorbiri util* 
despre probleme și principii 
largi", președintele a afirmat to* 
tuși că „întUnirde intre șefii gu
vernelor nu reprezintă un meca
nism eficient pentru realizarea 
unor acorduri internaționale de
tailate". lniUn;rilt dintre șefii 
guvernelor, a adăugat el, „nu 
au fost privite niciodată de gu
vernul SUAf d'ept un mijloc 
eficient de realizare a unor a- 
corduri. Eisenhower a spus că 
ații timp cit va mai rămine in 
funcția de președinte nu inten
ționează sd întreprindă călătorii 
în străinătate și nu va mai ac. 
cep‘a nici un fe! de noi invitații 
dacă nu se i.. ,,vreo situație 
neprevăzută".
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