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Mari cantități 
de porumb însîlozat

Vedere nocturna a Rafi
năriei 10 din Onești Ce asigură eficacitatea 

activității postului 
utemist de controlDin viata 

și munca 
tineretului

★ ★

Succesele 
tinerilor 

siderurgiști 
hunedoreni
lături de vîrstnici, tinerii 
wgiști de la Hunedoara 
olan se întrec cu bune 
Itate pentru sporirea pre
iei și realizarea de cit 
multe economii. Ca ur- 

! a sporirii indicelui de 
tare a agregatelor și a re- 
rii timpului de elaborare 
rjelor, tinerii care de- 
‘sc cuptoarele Martin de 
unedoara au dat peste 

de la 1 ianuarie pini 
5 august, 36.431 tone de 
l. La furnalul tineretului 
a Uzinele Victoria din 
J, prin ridicarea tem pr
ii aerului insuflat in 
\l și mărirea intensității 
rdere, consumul de cocs 
Itimele 4 luni a fost re- 
•imțitor.

asemenea, tinerii inova- 
de la Hunedoara și Ca- 
iu aplicat de la începu- 
nu-lui și pină acum 69 
tovații care aduc econo- 
mtecaleulate în valoare 
este doua milioane de

la începutul anului ti- 
șjderurgiști de la cele 
întreprinderi au reali- 

•conomii în valoare de
20 milioane lei.

(Agerpres)

întrecere 
la cîntec 
și la joc

luminică. Dis-de-dimi- 
pe ulițele satului Ha- 
din raionul Darabani, 

nea Suceava, era mare 
ă. Grupuri, grupuri, 
aii se îndreptau gră- 
ipre. centrul satului, 
pe un loc pitoresc, 

! amenajată în aer li- 
scenă mare. Din inl- 

a comitetului comunal 
1. Havîma s-a organi- 
întrecere a cinteculul 
tului specific regiunii 
•e.
întrecere au partici- 
țeri din comunele Bi- 
Wileanca, Tătărășeni 
vîrna. Peste 300 tineri 
ere îmbrăcați în fru- 
> costume naționale 
filat prin fața tribu- 
upă care artiștii ama- 
ițn Milpanca, Bivol, 
ișeni și Havîma au 
itat un program de 
ri naționale. La dan- 
-a evidențiat în mod 
>it echipa din Havîr- 
■au mai bucurat de 
și cei din Tătărășeni 

ol care au prezentat 
gat buchet de melodii 
tre-
i a trecut pe neobser- 
dar prieteniile s-au 
repede. Seara a fost 
iniune tovărășească, 
jucat hore, sirbe și 
r... perinița.

JOR UNGUREANU 
învățător

Intr-o zi postul utemist da 
control' din secția noastră a 
fost sezisat că la izolarea ba
relor rotor de la motorul de 
tracțiune GDTM—53,3 procen
tul de rebuturi este foarte ri
dicat. A fost un semnal, din 
care noi am înțeles că tre
buie sâ acționăm fără intir- 
ziere. Era vorba de calitatea 
produselor, de prestigiul măr
cii uzinei noastre. S-a orga
nizat atunci o consfătuire a 
colectivului postului utemist 
de control in care am discutat 
în cel fel trebuie să acționăm, 
ce trebuie să urmărim. Am 
discutat mult asupra acestor 
probleme fiindcă postul ute
mist de control trebuie si 
facă o muncă de cercetare 
atentă, o analiză temeinică a 
cauzelor neajunsurilor sem
nalate și abia după aceea să 
propună soluții pentru îndrep
tare. Cum am procedat noi in 
cazul amintit mai sus ? Am 
hotărit să facem un raid. Ca 
să putem cuprinde toate pro
blemele ne-am împărțit pe 
echipe. Dar acest lucru nu era 
suficient pentru reușita rai
dului. Organizația de partid 
ne-a învățat întotdeauna ca 
în rezolvarea sarcinilor noa
stre să facem apel la expe
riența și înțelepciunea colecti
vului, să ne sfătuim cu mun
citorii fruntași, cu inginerii, 
tehnicienii și maiștrii. Sfatul 
lor competent ne-a fost întot
deauna de un mare ajutor. 
Am luat legătura cu in
ginerul Marin Mircea, mai
strul secției, de la care am 
primit indicații prețioase a- 
supra direcțiilor în care ar 
trebui să ne îndreptăm înde
osebi atenția. Mai mult, par
ticiparea maistrului la raidul 
întreprins de noi a constituit 
un prețios ajutor. Am luat le
gătură și cu tovarășa Eleonora 
Untaru, controlorul de cali
tate. care ne-a indicat în ce 
anume constă defecțiunile, și 
care de asemenea a participat 
la raidul nostru. în această 
formație am urmărit munca

în tot mai multe case din 
Valea Borcutului, pătrunde 

lumina electrică.
Foto! V. ALEXANDRU !ț 

fiecărui tînăr pe faze de ope
rații. Am constatat la un mo
ment dat că 28 de conducte 
lucrate de Marin Elena erau 
de calitate ne corespunzătoa
re. Am discutat îndeaproape 
cu ea.

— Nu știu de ce s-au rebu- 
tat atitea — ne-a spus dința.

Din experiența 
postului utemist 

de control de la secția 
mașini-rotative 

a uzinelor 
„Electroputere“ 

Craiova

Poate materia primă. Am 
cercetat materia primă, dar 
nu aici era cauza. Am cerce
tat și celelalte piese compo
nente, dar fără rezultat. Am 
urmărit din nou felul cum 
lucrează și nu după multă 
vreme am pus „diagnosti
cul^ rebuturilor — neaten
ție. Lucrînd neatent Marin 
Elena izola greșit barele, 
l-am arătat acest lucru și cu 
ajutorul muncitorilor fruntași 
am ajutat-o practic să exe
cute bine această importantă 
operație din procesul de pro
ducție. Același lucru l-am fă
cut și în cazul tinerei M. Ce
cilia care rebutase 37 de con
ducte, al tinerei Barbu Ana și 
a altora. Raidul ne-a ajutat 
să sezisăm faptul că și alți ti
neri lucrează neatent. De ace
ea. la sfîrșitul raidului, noi 
am propus maistrului să dis
cute cu tinerii muncitori 
chiar acolo în secție, o seamă 
de probleme legate de îmbu
nătățirea calității muncii lor.

Raidul ne-a furnizat un 
material bogat. Cum să-l fruc
tificăm însă 7 Cum să-l adu
cem la cunoștința întregului 
colectiv, pentru a forma o opi
nie colectivă împotriva acelo
ra care mai dau rebuturi 7 A-

La Casc de cultură din Boia 
Mare se desfășoară o vie 
activitate cultural-artistică. E_ 
chipa de dansuri a O.C.L 
Industrial pregătește un nou 

dans

Programa și îndrumarea 
două lucruri esențiale
La Fabrica de fibre sinteti

ce, din cadrul complexului 
chimic de la Săvinești, pentru 
prima dată în acest an, 
au făcut practică studenți chi- 
miști: 49 de studenți de la 
facultățile de chimie industria
lă din Iași și Timișoara și de 
la Facultatea de Chimie a U- 
niversității ,.C. I. Parhon“din 
București. Despre felul în care 
au lucrat, despre rezultatele 
obținute în cadrul celor 6 săp
tămîni de practică ne-au vor
bit tovarășii Chiriac Nicolaie 
și Botariuc loan, doi dintre in
ginerii care s-au ocupat de 
practica studenților în această 
întreprindere.

— Eficiența practicii depinde 
în cea mai mare măsură de 
doi factori — ne-a spus tova
rășul inginer Chiriac Nicolaie. 
De felul cum e întocmită pro
grama de practică și de îndru
marea pe care o primesc stu
denții în cursul practicii.

Cei 29 de studenți ieșeni au 
lucrat bine- Practica au efec
tuat-o după un program judi
cios întocmit. Cu mult timp 
înainte de începerea practicii, 
cadre didactice de la institut 

ceastă problemă am discu
tat-o de asemenea în colectiv. 
Unii tovarăși erau de părere 
să ilustrăm lipsurile constata
te printr-o caricatură. Alții, 
că ar fi mai bine ca la gazeta 
„Vorbește postul utemist de 
control" să apară o epigramă 
In cele din urmă s-a stabilit 
să publicăm un material sa
tiric, bine documentat, in 
care să explicăm situația, să 
arătăm daunele materiale pe 
care le aduce neglijența, cum

Ing. VICTOR STANESCU
Ing. RODICA CIUTA 

membri în postul utemist de 
control. secția mașini-rotative 
— Uzinele „Electroputere" 

Craiova

(Continuare în pag. 3-a)

După confruntarea 
cu producția

De cîtva timp studenții p racticanți, după șase săptămîni 
de muncă în uzine, pe șantiere, în gospodării agricole de 
stat și colective, și-au luat bun rămas de la noii lor tova
răși dP muncă. Ani mers la citeva centre de practică, am stat 
de vorbă cu conducătorii de practică din partea uzinelor, 
gospodăriilor, cu cadre didactice, cu studenți. Din discuții au 
reieșit o seamă de concluzii interesante privind eficacitatea 
practicii studenților din această vară, lată citeva din acestea ;

au venit să studieze condiții
le din fabrica noastră, s-au do
cumentat asupra fiecărei sec
ții, prevăzînd în programa de 
practică, locurile de muncă și 
perioade de timp foarte preci
se. La alcătuirea programei au 
contribuit și cadrele de spe
cialiști ai fabricii. Dar ceea ce 
s-a dovedit a fi foarte util, 
este faptul că studenții au fost 
îndrumați în tot timpul prac
ticii de către cadre didactice 
de ia facultate. Tovarășul pro
fesor Diaconescu Vasile și a- 
sistentul Asandei Nicolaie au 
fost în permanență în fabrică, 
împreună cu studenții.

Rezultatele obținute arată că 
majoritatea studenților au 
știut să folosească din plin 
perioada de practică.

— Cu totul altfel a fost or
ganizată practica studenților 
de la Timișoara și a celor 16

La G.A.S. ,.Dr. 
Russel" din raio
nul Tulcea, recol
tarea și insilozarea 
porumbului se face 
in două schimburi, 
locurile unde se 
face tocatul po
rumbului fiind e- 
lectrificate. Măsuri 
asemănătoare au 
fost luate și la 
G.A.S. „Donca Si- 
mo", „Costache 
Burcă", Cobadin 
și altele, precum 
șl în numeroase 
G.A.C. Datorită a- 
cestor măsuri însi- 
lozarea porumbului

se face într-un 
ritm susținut. In 
întreaga regiune 
Constanța au fost 
însilozate pină a- 
cum 416.000 tone 
porumb siloz, re
prezentând peste 
40 la sută din can
titatea planificată 
In acest an.

★

Numeroase uni
tăți agricole de 
stat Și cooperatiste 
din raioanele Gura 
Jiului, Calafat, Se- 
garcea și altele din 
regiunea Craiova

Citiți
în pag. a 2-a și a 3-a

Centrele 
și comisiile 
examenului 

de maturitate 
din sesiunea 
septembrie 

1960

studenți de la Facultatea de 
chimie a Universității „C. I. 
Parhon" din București — con
tinuă- tovarășul inginer Bota
riuc loan.

După felul cum a fost orga
nizată și îndrumată practica 
acestor studenți, mă îndoiesc 
că ei au învățat tot ce se poate 
învăța la Fabrica de fibre sin
tetice. Studenții de la Timișoa
ra nu au venit cu un program 
dinainte stabilit, asistenții res
ponsabili de practică n-au dis
cutat cu conducerea întreprin
derii ca să arate ce trebuie 
să-șj însușească studenții în 
timpul practicii. Avînd cu 
totul altă specialitate, asis
tentul Nicoară, îndrumător de 
practică, n-a putut face altce
va decît să controleze frecven
ța studenților.

Cam în același fel s-a „îngri
jit" și Facultatea de chimie din 

lucrează Ia recolta
rea porumbului si
loz în două schim
buri pentru a folosi 
din plin timpul de 
lucru și capacita- 
tea utilajelor. Da- 
dorită acestei mă
suri în aceste ra
ioane Insilozarea 
rorumbului este a- 
vansată.

Pînă acum, în re
giune au fost însi
lozate peste 102.000 
tone de porumb, 
ceea ce reprezintă 
aproape 30 la sută 
din plan.

La lași

Noi locuințe 
date în folosința

Constructorii ieșeni au dat zi
lele acestea in folosință mai mul
te blocuri cu 140 de apartamen
te. La parterul unora dintre ele 
au fost amenajate unități comer
ciale.

De la începutul anului și pînă 
acum în orașul lași au fost date 
în folosință aproape 600 de apar
tamente. Datorită muncii patrio
tice efectuate de cetățenii orașu
lui la demolări, stivuiri și trans
porturi de materiale s-au realizat 
economii in valoare de peste 1 
milion de lei.

București de studenții aflați 
în practică la Săvinești. Mi se 
pare defectuos modul în care 
decanatul acestei facultăți a 
stabilit locurile de practică. 
Studenții care au venit la Să
vinești efectuau in același 
timp practică în încă două în
treprinderi — ..Reconstrucția-1 
și „Comuna din Paris’’ din 
Piatra Neamț. O zi veneau la 
noi, o zi mergeau la celelalte 
întreprinderi. Acest lucru a fă
cut ca la noi în întreprindere 
acești studenți să fie mai mult 
„turiști" prin secție.

Fiind la o facultate, de chi
mie teoretică, era necesar, 
cred, 'să se întocmească și un 
program deosebit de practică, 
în care să se pună accentul pe 
procesele pur chimice, studen
ții să fie repartizați în secțiile 
specifice profesiei lor șj anu
me la monomere, polimeri, e- 
lectroliză, stația de ardere a 
sulfului (SAS). Din cauză că 
facultatea nu a prezentat o 
programă, noi i-am repartizat 
pe studenți alături de cei 
de la chimie industrială ; și la

MONICA VERDEȘ 
NICOLAE ARSENIE 

CONSTANTIN DIACONU

(Continuare în pag. 3-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

-----------------------------------------------------,

Marți 30 august 1960

Utemiștii Mureșan Vasile și Mînteean Emanoil, ambii frezori la 
Uzinele „Unirea“ din Cluj, sînt prieteni și tovarăși de munca. 
De cite ori primesc vreo coman dâ nouă de lucru ei se sfătuiesc 

împreună

...ȘI CĂRȚILE VOR AVEA 
MAI MULȚI PRIETENI

scundă, modestă, biblio- 
/ y leca centrală a căminului 

cultural din comuna Pie. 
troasele, raionul Mizil, impresio
nează prin acel ceva familiar și 
prietenesc cu care te intîmpină 
orice casă de țară, dar mai ales 
prin cele peste cinci mii de vo
lume care-i populează rafturile. 
Cum sînt no1 și curate, cărțile 
par încremenite de cînd lumea în 
rafturi și eroii stau singuri sub 
acoperământul coperților. Dar gra
ficul afișat la intrare iți spulbe
ră de îndată părerea și te anun
ță că pînă în prezent biblioteca 
are peste o mie de cititori.

Tinerii sînt dornici să cunoas. 
că amănunte despre fiecare car
te, dacă eroul a trăit aievea sau 
nu, dacă autorul l-a cunoscut etc. 
„Zborul șoimului", cartea care o- 
glindește viața și lupta neînfri
catului lor consătean, utecistul 
Constantin Godeanu, a umplut de 
mîndrie inimile cititorilor din 
Pietroasele și, cînd îți vorbesc 
despre luptătorul utecist, în glasul 
și în ochii lor citești o gravă și 
adîncă recunoștință față de par
tidul nostru care a crescut și a 
educat astfel de eroi. După ce au 
citit cartea, tinerii au organizat 
la căminul cultural un simpozion 
pe tema : „Pentru ce a luptat 
Constantin Godeanu". Au invitat 
în mijlocul lor pe tatăl eroului, 
au luat cuvintul cei care l-au cu
noscut și au copilărit cu el. Au 
mers apoi acasă, casa copilăriei 
lui, a viselor și năzuințelor puse 
în slujba poporului, pentru bi
nele patriei. Și bătrînul lui tată 
le-a povestit multe și cu înflăcă
rare despre cel care nu și-a pre* 
cupețit nici viața, dăruind.o lup* 
lei, cu tot ce avea ea mai fru-. 
mos, tinerețea.

Amănuntele despre viața lup
tătorului utecist au dat înconjur 
satului, tinerii îi poartă cu mîn
drie amintirea. Simpozioanele de 
acest fel, citirea în grup a celor 
mai semnificative fragmente din 
unele romane, și.au dovedit din 
plin eficacitatea. într-o seară, e. 
rau prezenți în sala căminului 
cam cincizeci de tineri. S-a citit 
un fragment din romanul „Des
culț". tulburătorul ,,Să au uiți. 
Darie".

După ce s-a terminat fragmen
tul, nu se gîndea nimeni să se 
ridice. Darie umbla parcă prin- 
trei ei, le povestea, îi îndemna 
să povestească și ei altora.

— Dați.mi mie cartea, îndrăz
ni Dumitru Goran.

— Am primit un bilețel mai 
înainte, Constantinescu Ioana 
mi-a cerut-o ea.

Romanul a colindat satul, a 
poposit în mîinile mai multor ti
neri, Darie a devenit prietenul 
fiecăruia. La fel s-a întimplat și 
cu romanele : „Setea", „Cuscrii" 
etc.

Foto î N. STELORIAN ,

Colectivul de conducere al că
minului cultural, cadrele didactic 
ce tinere se străduiesc să găsea9 
scă cit mai multe și mai variate 
forme ale muncii cu cartea — 
graficul bibliotecii să cuprindă 
cit mai mulți cititori.

Expozițiile sau vitrinele cu cele 
mai noi cărți, legate direct de 
munca și viața tinerelului sau o- 
glindind lupta partidului și po
porului pentru cuceririle noastre 
de azi, însoțite de scurte prezen
tări sau ilustrații, trezesc intere
sul tinerilor, pasiunea lor pentru 
citit. Apoi, după cum îmi spu
nea Ion Bratu, bibliotecarul că
minului cultural, simpozioanele 
pe tema „De vorbă cu eroii căr^ 
ților", serile literare, activitatea 
la cele 12 biblioteci de casă, cer s 
curile de citii din cadrul acestor, 
biblioteci sînt tot atîtea forme 
care îndreaptă masele de cititori 
spre lumea eroilor din cărți.

E de mirare însă cum concur* 
sul „Iubiți cartea**, formă eficace^ 
atractivă și verificată în practică, 
de citire și asimilare a cărților 
nu s-a bucurat de prea multă a- 
tenție din partea organizației 
U.TJH. și a conducerii căminului 
cultural. Din numărul mare de 
cititori numai 21 sînt purtători ai 
insignei t,Prieten al cărții", E 
necesar ca utemiștii, tinerii învă
țători din comună, colectivul da 
conducere al căminului să-și în. 
drepte atenția și către această 
problemă, care-i de fapt una din 
principalele forme de răspîndire 
a cărții în rîndurile tineretului.

Antrenînd cît mai mulți parti
cipant la acest concurs, rezulta
tele muncii vor fi mai fructuoa
se, tinerii își vor îmbogăți și lărgi 
orizontul ideologic,, cultural, ști. 
ințific, iar cărțile, fără îndoială9 
vor avea mai mulți prieteni.

A. I. ZĂINESCU

TELEGRAMĂ
I

Tovarășii Gheorghe GheorJ 
ghiu-Dej,prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, și Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, au 
primit din partea tovarășilor 
Kim Ir Sen, președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, și Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, o telegramă în 
care sînt exprimate mulțumiri 
pentru felicitările trimise cu 
prilejul sărbătorii naționale — 
a 15-a aniversare a eliberării 
poporului coreean- de sub ju
gul colonial al imperialismului 
japonez, de către glorioasa 
Armată Sovietică.



CENTRELE ȘI COMISIILE
examenului de maturitate din sesiunea septembrie 1960

Printr~un ordin al Ministrului învățămîntului și Culturii s-au 
stabilit centrele și președinții comisiilor pentru examenele de ma
turitate de la școlile medii de culturi generali și examenele de stat 
de la școlile pedagogice și institutele pedagogice de învățători din 
sesiunea septembrie I960.

Examenele încep in toată țara în ziua de 1 septembrie l9t60t 
la orele 9 dimineața cu proba scrisa la limba și literatura ro- 
mină. în vederea pregătirii lucrărilor examenului președinții 
corniștilor $e vor prezenta la centrele la care au fost numiți, în 
Cursul zilei de 30 august a.c.

Dăm mai jos centrele unde vor funcționa comisiile* școlile ai 
căror elevi se vor prezenta la fiecare centru, precum și preșe
dinții comisiilor.

Orașul București
ȘCOALA MEDIE „I. L. GARA. 

GIALE" — Comisis nr. I. (limba 
romînă și limba rusă). Se vor 
prezenta candidații ha Școala 
medie nr. 5 nr. 7. nr. 28. nr. 32 
(secția limbii rusă) ; nr 35 și 
Școala muncitorească nr. I (curs 
d0 zi. seral, făiâ frecvență și 
restanțieri). Președinte Săvulescu 
Maria, prof. Umha latină. di
rector Școala medie nr. 19 Bucu. 
reșt:

ȘCOALA MEDIE „I. l. CARA. 
GIALE- — Comisia nr 2. Se vor 
prezenta candidați' de la Școala 
medie nr. 7 Școala medie 
C.P.C.S și Școala medie LR.E.B. 
(cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte Neculce Mihai, prof, 
univ. matematică Univ. „C, I. 
Parhon" București.

ȘCOAL4 MEDIE NR 12 ..SPI- 
RU HARET" - Comisia nr. 3. 
Se vor prezenta candidații de ta 
Școala medie nr 12 ș: Școala 
medie nr II (cursur de zi. se
rele și fără frecvență) Preșe. 
dinte Răduiescu Ion prof. univ. 
geografie Univ. „C. I. Par
hon" București.

ȘCOALA MEDIE NR 34 „C. A. 
ROSETTI- — Comisia nr 4 Se 
vor prezenta candidații de ba 
Școala medie ni 10 ,Zoia Kos. 
modemianskaia". Școala medie 
nr, 34 „C. A. Rosetti" și Școala 
muncitorească nr 2 (cursuri de 
zi. serale, fără frecvență și res. 
tanțieri). Președinte Constanți, 
nescu Victor, conf. univ. mate
matică Inst. construcții Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR 13 „MI. 
HAI VITEAZUL- - Comisa nr. 
5. Se vor prezenta candidații de 
la Școala med’e nr. 13 „Mihai 
Viteazul". Școala medie nr. 8 și 
Școala medie nr. 14 cu limba de 
predare greacă (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Cristu 
Jana, prof limba latină, direc
tor Școala medie nr 10 Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR 15 ..ELE. 
NA SIRRL’- — Comisia nr. 6. 
(limba de predare romînă și ma
ghiară). Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 15 
„Elena Sîrbu" și Școala medie 
nr. 9 cu limba de predar* ma
ghiară (curs de zi). Președinte 
Burcescu Teodor, prof geografie, 
director Școala medie nr. 28 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 15 ..ELE. 
NA SIRBU" - Corrs ia nr. 7. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 15 ..Elena Sîr- 
bu“ și de la Școala medi* nr 13 
,,Mihaj Viteazul" (cursuri serale 
și restantieri). Președinte Han- 
gea Nicolae, conf. univ. fizică 
Institutul pedagogic București.

ȘCOALA MEDIE MUNCITO
REASCA „23 AUGUST- - Co. 
misia nr. 8. Se vor prezenta can
didații de La Școala med e se
rală „23 August*4. Școa e med:e 
serală F.R.B. și Școala medie nr. 
8 (curs seral). Președinte Rusu 
Eugen, conf. univ matematică 
Institutul pedagogic București.

ȘCOALA MEDIE MUNCITO
REASCA NR. 4 — Comisia nr. 9- 
Se vor prezenta candidații de U 
Școala muncitorească rr. 4 
(cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte Vasil eseu Toma. lec
tor univ. filologie Univ „C. I. 
Parhon*’ București.

ȘCOALA MEDIE NR. 16 
„GEORGE COȘBUC" - Corni- 
sia nr. 10. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 16 
„George Coșbuc", Școala medie 
nr. 39. Școala muncitorească nr. 
3, Școaîa medie serală „Timpuri 
Noi** și Școala muncitorească 
„7 Noiembîie" (cursuri de zi. 
serale și fără frecvență) Preșe
dinte Tănăsescu Ileana, prof, 
matematică, director Școala me
die nr. 15 București.

ȘCOALA MEDIE NR 17 „MA
TEI BASARAB" - Comisia nr. 
11 Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 17 „Ma
te Basarab" (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Preșe
dinte Alecu Viorel, prof, de lim
ba romînă. directorul Școlii me- 
di: nr, 8 București

ȘCOALA MEDIE NR. 26 
„ALEX. 1. CUZA" - Comisia 
nr. 12. Se vor prezenta candida
ți! de la Școala medie nr. 26 
„Al. I. Cuza** (curs de zi). Pre
ședinte Tutunaru Dumitru, prof, 
univ. matematică Inst poli, 
tehnic București

ȘCOALA MEDIE NR. 18 „M. 
EMINESCU" - Comisia nr. 13. 
Sp vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr 18 „M. Emi- 
ncscu“ (cursuri de zi. serale, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Toboșaru Ion. lector 
univ. filologie Inst. de teatru 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 „GH. 
ȘINCAI" — Comisia nr. 14. Se 
vdr prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 19 și Școala 
medie nr. 20 ,.Gh. Șincai“
(cursuri de zi, restanțieri serale 
și fără frecventă). Președinte 
Ioan Constantin, prof. univ. fi
zică Inși. agronomic „Nico
lae Băicescu" București.

ȘCOALA MEDIE NR. 20 ..GH. 
ȘINCAI". — Comisia nr. 15. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 20 „Gh. Șin- 
cai“ București (cursuri serale 
fără frecventă, restantieri). Pre
ședinte Iliescu Victor, prof, ma
tematică. director Școala medie 
nr. 22 „Gh. Lazăr" București.

ȘCOALA MEDIE NR. 22 „OH. 
LAZAR“ — Comisia nr. 16. Se 
vor prezenta candidați! de la 
Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr", 
Școala medie nr 27 (cursuri de 
zi serale și fără frecvență). Pre
ședinte Rafcu Petre, conf. univ. 
științe naturale Univ. „C. I. 
Parhon" București.

ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. 
LAZAR" - comisia nr. 17 : Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 22 „Gh. La
zăr" (cursur de zi. serale șl 

fără frecvență). Președinte Lupu 
Ion, prof, pedagogie. director 
Școala medie serală ..Semănă
toarea0 București.

ȘCOALA MEDIE NR 23 „DI- 
MITRIE BOLINTINEANU" — 
Comisia nr. 18. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
nr. 23 „D. Bolintineanu". Școala 
medie serală ..G‘r. Preoteasa" și 
Școala medie serală ,.Mae Țze- 
dun" (cursuri de zi. serale și 
fără frecvență) Președinte Flexi 
Sofia, lector univ. matematică 
Inst. politehnic București

ȘCOALA MEDIE NR. I „NI
COLAE BALCESCU- - Comisia 
nr. 19. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie nr. I „N. 
Băicescu" (cursuri de zi. serale, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion V Nteolescu. prof, 
univ chimie Univ „C. I. Par
hon" BucuresH

ȘCOALA MEDIE NR. 2 ..TU
DOR VLADIMIRESCU" - Co
misia nr. 20 (limba romînă și 
germană). Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 2 
„T. Vladimirescu**. Școala medie 
serală F. C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej" și Școala medie nr 21 cu 
limba de predare germană 
(cursuri de zi si serale) Preșe
dinte Vlasiu Ion. conf. univ. fi
zică Inst. constructs Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR 24 „VA. 
SILE ALECSANDRI- - Comisia 
nr. 2L Se vor prezenta candida, 
ții de la Școala medie nr. 24 
„V. Alecsandri" și Școala medie 
nr 25 (cursuri de zi și fără 
frecvență). Președinte Iordan 
Marie, prof, de matematică, di
rector Școala medie nr. 39 Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 „1. 
NECULCE- - Comisia nr. 22. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 3 „I. Neculce- 
(curs uri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Trică Dimitrie. 
prof istorie Școala medie nr. 34 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AU
REL VLAICU" — Comisia nr.
23. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie ni 4 „Au
rel Viaicu* (curs de zi). Preșe
dinte Tureu Aurel, lector univ. 
chimie Univ. „C. I. Parhon" 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AU
REL VLAICU- - Comisia nr.
24. Se vor prezenta candidații 
de ia Școala medie nr. 4 „Au
rel Vlateu* și Școala medie se
rali nz. H C.FJ} .(cursuri de 
zi. serale, fără frecvență). Pre
ședinte Moruzi Constanța, conf. 
univ. științe na tu ra le Univ. 
„C. I. Parhon** București.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 ..ILIE 
P1NTILIE** — Comisia nr. 25. 
Se vor prezenta caîțdidații de la 
Școala medie nr 6 „Iiie Pinti- 
lie** (cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte lonescu 
Varo Mircea, lector univ. șt. na
turale Univ. „C. I. Parhon" 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 „ILIE 
PINTILIE" — Comisia nr. 26. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 6 „Iiie Pinti- 
lie" (cursuri de zi și fără frec
vență) Președinte Albert Fran- 
cisk. conf. univ chimie Univ. 
„C I. Parhon- București.

Regiunea Bacău
ȘCOALA MEDIE NR. I BA- 

CAU — Comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
med'e nr 1 Bacău. Școala me
die Adj ud și Școala medie Ze- 
letin (cursuri de zi. fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Gîrdei Filimon. conf. univ. șt. 
naturale Univ „Al. I. Cuza" 
Iași

ȘCOALA MEDIE NR. 2 BA
CĂU — Comisia nr. 2. Se *or 
prezenta candidații de ta Școala 
nr. 2 Bacău și Școaia medie .e- 
rală „Steaua roșie** Bacău 
(cursur; de zi. serale, fără frec
vență $1 restanțieri). Președinte 
Grigoriu Geta, prof, limb^ fran
ceză. director Școala medie nr. 
2 Piatra Neamț.

ȘCOALA MEDIE NR. I PIA
TRA NEAMȚ - Comis-a nr. 1 
Se vor prezenta candidații de ia 
Școala medie nr. I Piatra Neamț 
și Școala serală Roznov (cj.s— 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri) Președ nte Mar: riuc 
Constantin, con: univ. geogra
fie Univ. „Al. I. Cu za" Uși.

ȘCOALA MEDIE NR 2 PIA
TRA NEAMȚ — Comisia nr. 4. 
Se vor prezenta candidau) de La 
Școala medie nr. 2 P Neamț. 
Școala medie Buh uși a
medie Bicaz. Școala medie Bur
ca (cursuri de zi. serale. fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Triandaf Alexandru, eoni, 
univ matematici Univ. „Al. I. 
Cuza“ Iași.

LICEUL MIXT ROMAN — Co
misia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la Liceu! mixt Ro
man și Școala med e Tg. Neamț 
(cursuri de zi. serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Vescan Teofil, prof. univ. fizică 
Univ. „Al. 1. Cuza“ Iași.

ȘCOALA MEDIE TG. OCNA 
— Comisia nr. 6. Se vor prezen
ta candidații de la Școala mec e 
Tg. Ocna, Școala serală Boiștea. 
Școala medie Comănești, Școala 
medie Moinești, Școala medie 
Onești (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Popescu 
Petre, prof, istorie, directoru: 
Școlii medii nr. 1 Bacău.

Regiunea Baia Mare
ȘCOALA MEDIE NR. I BAIA 

MARE — Comisia nr. 1. Se ver 
prezenta candidații de Ia Școa
la medie nr. 1 Baia Mare, Școa
la medie Cehul Silvaniei, Școala 
medie Somcuța, Școala medie 
Lăpuș, Școala medie Vișeu. 
Școala medie Sighet, Școala me
die Negrești (curs de zD. Pre
ședinte Viciu Aurel, conf. univ. 

matematică Inst. politehnic 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. I SATU 
MARE — Comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
m iiî nr. 1 și 2 Satu Mare, 
Școala medie Oarei, Școala me
die Tășnad (curs de zi). Preșe
dinte Fîlip Tănase, prof, de lim
ba romînă directorul Școlii 
medii din Tg. Lăpuș.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 SATU 
MARE — Comisia nr. 3 (cu lim
ba de predare maghiară). Se vor 
prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 3 Satu Mare, Școa
la medie nr. 1 Baia Mare (sec
ția cu limba de predare maglVa- 
ră). Școala medie Cărei (secția 
cu limba de predare maghiară), 
Școala medie nr. 2 Sighet (curs 
de zi). Președinte Gobesz Fer
dinand, șef lucrări un»v. fișlcă 
Inst. politehnic Cluj.

Regiunea București
ȘCOALA MEDIE ALEXAN

DRIA — Comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie Alexandria și Școala me
die Zimnicea (cursuri dc zî. se
rale, fără frecvență și restan
țieri). Președ'n*'1 Zamfir Zorin, 
lector univ. istorie Univ. ,.C. I. 
Parhon** București.

ȘCOALA MEDIE BUFTEA - 
Comisia nr. 2 Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Buftea. Școala medie Titu. Școa
la medie Bolintin, Școala med'e 
Fierbinți (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Viaicu Petra, prof, istorie, 
directoarea Șco’ii medii nr. 2 
Giurgiu.

ȘCOALA MEDIE NR. I CA- 
LARAȘI — Comisia nr. 3. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. I și 2 Cală.ași 
(cursuri de zi, serale fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Năstase Anton, lector univ. geo
grafie Univ. „C I. Parhon" 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 GIUR. 
G1U — Comisia nr 4 Se vor 
prezenta candidații de la Șvoa
la medie nr I Giurgiu (cursuri 
de zi. serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Tilenschi 
Silviu, conf. univ. chimie Univ. 
„C. I. Parhon** București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 GIUR
GIU — Comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. I și 2 Giurgiu (cursuri 
de zi. fără frecvență și restan
țieri). Președinte Grumăzescu 
Horia. lecior univ. geografie 
Univ. „C. I. Parhon** București.

ȘCOALA MEDIE OLTENIȚA
— Comisia nr. 6. Se vor prezen
ta candidații de la Școala me
die Oltenița (cursuri de zi. se
rale. fără frecvență). Președinte 
Rașcă Lucian, prof. franceză, 
directorul Școlii medii Buftea.

ȘCOALA MEDIE ROȘIOR! — 
Comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de U Școala medie 
Roșiori (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență) Președinte Ivă- 
nescu Magda șefă lucrări chi
mie Inst agronomic „N. Băi
cescu* București.

ȘCOALA MEDIE SLOBOZIA
— Comisia nr. 8. Se vor prezen. 
ta candidații de la Școala me
die Slobozia și Urziceni (cursuri 
de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Druc Emilia, 
prof, chimie, directoarea Școlii 
medii nr. 2 Călărași

ȘCOALA MEDIE TR. MĂGU
RELE — Comisia nr. 9. Se vor 
prezenta cardidații de la Școa
la medie Tr. Măgurele (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri) Președinte Prpfea- 
nu Nicolae, prof, de economie 
politică, directorul Școlii medii 
nr. 2 Giurgiu

Regiunea Cluj
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CLUJ

— Comisia nr. 1. Se vor pre. 
zenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Cluj. Școala medie 
..George Coșbuc" Cluj. Școala 
medie „Emil Racoviță" Cluj, 
(cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte Maxim 
Ion. prof. univ. știința naturale 
Univ. „Babes Bolyai" Cluj.

ȘCOALA MEDIE „GH. BARI. 
ȚIU“ CI.UJ — Comisia nr 2. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școaia medie „Gh. Barițiu** 
Cluj. Școaia serală dm localul 
Școlii de 7 ani nr 1 Cluj. Școala 
medie ar. 14 Cluj. Școala serală 
Uzina „lanoș Herbac** Cluj, 
(curs seral). Președinte Neamțu 
Gheorghe, prof, filozofie, direc. 
tor Școala medie nr. 1 Cluj.

ȘCOALA MEDIE „N. BAL- 
CESCU- CLUJ — Comisia nr. 3. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „N. Băicescu" Cluj, 
Școala medie „Gh. Barițiu“ Cluj, 
Școala medie ,M. Eminescu** 
Cluj. Școala medie Huedin sec
ția romînă (cursuri de zi și fără 
frecvență). Președinte Ciobanu 
Augusta, prof limba romînă, 
director Școala medie „G. Coș
buc" Cluj.

ȘCOALA MEDIE „AVRAM 
IANCL * A1UD — Comisia nr. 4. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școa a medie „Avram Iancu", 
Școala medie Ocna Mureș, Școa
la medie Luduș, Școala medie 
Cîmpia Turzii (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Președin
te Brtnzei Vasile. prof. geo
grafie. directoi Școala medie 
„N. Băicescu" Cluj.

LICEUL DIN’ DEJ — Comisia 
nr. 5. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Dej și Școa
la medie Beciean (cursuri de zi, 
serale și fără frecvență). Pre
ședinte Mesaroș Nicolae, conf. 
univ. științe naturale Univ. 
„Babeș Bolyai** Cluj.

ȘCOALA MEDIE „PETRU 
MAIOR- GHERLA — Comisia 
nr. 6. Se vor prezenta candida
ți! de la Școala medie „Petru 
Maior" Gherla. Școala medie 
. Simion Bărnuțiu" Zalău și 
Școaia medie „Ana Ipătescu“ 
Gherla (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență) Președinte Bel
die Eîisabeta conf. univ. fizică 
Univ. „Babeș-Bolyai** Cluj.

ȘCOALA MEDIE „GEORGE 
COȘBUC" NASAUD - Comisia 
nr. 7. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie „G. Coșbuc**, 
Școala medie nr. 2 Năsăud, Școa
la medie Bistrița secția romînă 
(cursuri de zf, serale și fără 
frecvență). Președinte Tudoran 
Ileana, iect. univ. matematică 
Univ. „Babeș-Bolyai- Cluj.

ȘCOALA MEDIE „MIHAI VI. 
TEAZUL" TURDA — Comisia nr. 
8. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie „Mihai Viteazul" 
Turda, Școala medie nr. 2 Turda, 
Școala medie Baia de Arieș, 
Școala medie „Horia, Cloșca și 
Crișan" Abrud (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Președin
te Drăghici Gheorghe. prof știin
țe naturale, director Școaîa fhe4 
die „Gh. Barițiu" Cluj.

LICEUL DIN DEJ. - Comi
sia nr, 9 (limba de predare 
maghiară). Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Dej cu 
limbă de predare maghiară, 
Școala medie „Petru Maior", 
Gherla, secție cu limba de pre
dare maghiară, Școala medie 
Bistrița, secție cu limba de pre-i 
dare maghiara. Școala medie 
„Ady Endre" Zalău, secție cu' 
limba de predare maghiară; 
(cuisuri de zi, serale și fără frec
vență). Președinte Gali Dionisie, 
prof, .științe naturale, director, 
Școala medte „Brassai Samuel", 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CLUJ
— Comisia nr 10 (limba de 
predare maghiară) Se vor pre
zenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Cluj secție cu limba 
de predare maghiară, Școala me
die nr. 3 și nr. 11 Cluj, Școala 
medie „Bethlen Gabor" Aiud, 
Școala medie Huedin secție cu 
limba de piedare maghiară și 
Școa.a medie „Mihai Viteazul" 
secție cu limba de predare ma
gi ..ară (cursuri de zi). Președin
te Petoffi Francis?, conf. univ. 
științe naturale. Univ, „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

ȘCOALA MEDIE „BRASSAI 
SAMUEL" CLUJ — Comisia nr. 
II (limbă de predare maghia
ră). Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie „Brassai Sa
muel". Școala medie Huedin, 
Școala medie n-. 1 Cluj secție 
cu limba de predare maghiară, 
Școala medie nr. 14 Cluj și Școa
la medie serală Uzinele „lanoș 
Herbac" Cluj (cursuri serale, de 
zi și fără frecventă). Președinte 
Balasz Ion, conf. univ. filologie 
Univ ..Babeș-Bolyai" Cluj.

Regiunea Constanța
ȘCOALA MEDIE MEDGIDIA

— Comisia nr. 1. Se vor pre
zenta candidații de la Școala 
medie Medgidia, Școala medie 
Cernavodă. Școala medie Hîrșo- 
va, Școala medie Fetești (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Stoian 
Emilia, pmf. științe naturale, 
director adjunct la Școala medie 
din Cernavodă.

ȘCOALA MEDIE CERNAVO. 
Dă — Comisia nr. 2. Școala 
medie Cernavodă, Școala medie 
Hîrșova, Școala medie Fetești 
(curs de zi). Președinte Herman 
Gheorghe, conf. univ. științe na- 
lurale I.M.F. București.

ȘCOALA MEDIE NR 1 TUL- 
CEA — Comisia nr 3. Se vor 
prezenta candidații de la școli
le medii nr.J și 2 Tulcea, Școala 
medie Măcin, Școala medie Ba. 
badag (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte conf. univ. Gheorghi- 
ță Ștefan, specialitatea materna, 
tică Univ. „C. I. Parhon" Bucu. 
rești.

Orațul Constanța
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON'- 

STANȚA — Comisia nr. 1. Se 
vor prezenta candidații de la 
școlile medi» nr. 1. nr. 2 și nr. 3 
Constanța și Școala medie Va. 
sile Roaită (cursuri de zi). Pre
ședinte conf. univ. fizică Ruse- 
seu Cornelîu, Institutul ipedago. 
gic Galați.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 CON
STANTA — Comisia nr. 2. Se 
vor prezenta candidații de la 
școlile medii nr. 1, nr. 2 șl nr. 
3 Constanța (cursuri de zi). Pre
ședinte Maneaș Mircea, prof, 
univ. filologie. Institutul de Tea
tru București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CON
STANTA — Comisia nr. 3. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 — secție se
rală Școala medie nr. 1 — sec
ție fără frecvență, Școala mun
citorească de 3 ani. Președinte 
Dumitrescu Marin conf. univ. 
matematică Institutul politehnic 
București.

Regiunea Craiova
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRA- 

IOVA — Comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Craiova (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și res. 
tanțieri). Președinte Lungu Ion, 
conf. univ. fizică Institutul a. 
gronomic „T. Vladimirescu" Cra
iova.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRA
IOVA — Comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Craiova și Școala 
medie muncitorească Craiova 
(cursuri de zi, serale, fără frec- 
vență și restanțieri). Președinte 
Stoica Dumitru, prof, pedagogie 
Institutul pedagogic Craiova.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRA
IOVA — Comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 Craiova, Școala se
rală „Electroputere" Craiova, 
Școala serală „7 Noiembrie", 
Școala medie Filiași, Școala me. 
die Strehaia (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență si restan
țieri). Președinte Năstăsel Duml. 
tru, prof, istorie, directorul Șco
lii medii nr. 2 Craiova.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 CRA
IOVA — Comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 Craiova, Școala ine- 
die Balș, Școala medie Bălcești 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Cruceru Constantin, lector univ. 
filologie Univ. ,,C. I. Parhon" 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRA- 
IOVA — Comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie Calafat, Școala medie Ce. 
tate, Școala medie Plenița, Școa
la medie Băilești (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Nica Maria, 
prof, limba romînă, directoarea 
Școlii medii nr 4 Craiova.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TG. 
JIU ■— Comisia nr. 6. Se vor 
prezent® candidații de la Școli

le medii nr, I și nr. 2 Tg. Jiu, 
Școala medie nr. 3 Tg. Jiu. 
Școala medie Novaci, Școala me. 
die nr. 1, nr 2 și nr. 3 Tr. Se
verin (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Marin Dumitru, prof, ma
tematică Școala medie nr. 1 Cra. 
iova.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CARA- 
CAL — Comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Caracal, 
Școala medie Corabia (cursuri 
de. zi, serale, fără frecvență și 
restantieri). Președinte Piscati 
Constantin, lector filologie Inst. 
pedagogic Craiova.

Regiunea Galați
ȘCOALA MEDIE NR. 1 GA. 

LĂȚI — Comisia nr. 1 Se vor 
prezenta candidații de La Școa
la medie nr. 1 Galați și Școala 
medie Pechea (curburi de zi șl 
restanțieri). Președinte Velichi 
Constantin conf univ. istorie 
Univ. ,,C. I. Parhon" București.

. ȘCOALA MEDIE NR. 2 GA- 
LĂȚI — Comisia nr. 2 Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 2, 3 și 4 Galați (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
Bujoreanu David, prof, limba 
romînă, directorul Școlii medii 
nr. 3 Galați.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 GA
LAȚI — Comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 3 Galați, Școala 
medie serală S.N.G. „Cristea 
Nicolae", Școala medie serală
I.T.G,  și Școala muncitorească 
(cursuri serale și fără frecven
ță). Președinte Gafițeanu Du
mitru, conf. univ. filologie Univ. 
„Al. I. Cuza" Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. I BRĂI
LA — Comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1, 2 și 3 Brăila (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
Petrescu Gheorghe. prof. univ. 
fizică Univ. „C. I. Parhon" 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 BRAI. 
LA - Comisia ni. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. I și 2 Brăila (curs 
seral) și Școala medie Vizinu 
(curs de zi și seral). Președinte 
Hulubei Dan, prof. univ. mate
matică Inst politehnic Galați

ȘCOALA MEDIE NR. I FOC
ȘANI •— Comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de L» Șco
lile medii nr. 1 și 2 Focșani, 
Școala medie Vidra, Școala me
die Odobești, Școala medie Gu- 
gești (cursuri de zi, serale, fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Agavriloaiei Gheorghe, 
conf. univ., filologie Univ. „Al. 
I. Cuza“ Iași. 4

ȘCOALA M^DIE NR. 2 TE
CUCI — Cbmi|ia nr. 7. Se vor 
prezenta candifiații de ia Șco
lile medii nr* 1 și 2 Tecuci, 
Școala, medie Panciu, Școala me. 
idi.e Mărășești gzursuri.de zi. se
rale, restanțieri). Președinte 
Ciohodaru Constantin, lecior 
univ. istorie Uriiv. „Al, 1. Cuza" 
lași.

Regiunea Hunedoara
ȘCOALA medie ,,horia, 

CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ALBA 
IULIA — Comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. il și nr, 2 Alba 
Iulia, Școala medie Teiuș, Școa
la medie Zlatna (c'rs-uri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Răduiescu Mar
cel/ lector univ. matematică 
Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj.

ȘCOALA MEDIE „AUREL 
VLAICU" ORAȘT1E - Comisia 
nr. 2. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie Cugir, 
Școala medie Orăștie. Școala 
medie Sebeș. Școala medie Si. 
meria. Școala serală C.F.R, Si- 
meria (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Sălăjan Ioan, conf. univ. 
matematică Inst. de mine „Gh. 
Gheorghiu-Dej" Petroșani.

ȘCOALA MEDIE PETROȘANI
— Comisia nr. 3. Se vor pre
zenta candidații de la Școala 
medie Lupeni, Școala serală 
I. M. Lupeni, Școala medie Pe-, 

troșani. Școala serală C.C.V.Z., 
Școala medie Lonea, Școala me
die Hațeg (cursuri de zt, sera
le, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Georgescu Constantin, 
prof, de geografie, directorul 
Școlii medii din Sebeș,

ȘCOALA MEDIE „DECEBAL" 
DEVA — Comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școa
la medie „Decebal" Deva, Școa
la medie „Dr. Petru Groza" 
Deva, Școala medie O. M. Hu
nedoara, Școala serală C.S.H., 
Școala medie Brad (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și refi- 
tanțieri) Președinte Tomescu 
Iiie, conf. univ. șt. sociale Inst. 
de mine „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Petroșani.

Regiunea lași
ȘCOALA MEDIE NR. 3 „C. 

NEGRI" IAȘI — Comisia nr. t. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr, 1, nr. 2 și nr. 3 
Iași, Școala medie Pașcani (curs 
de zi). Președinte Papafil Eu
gen, prof. univ. chimie Univ. 
„Al. I. Cuza" Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 IAȘI
— Comisia nr. 2. Se vor pre
zenta candidații de La Școlile 
medii nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 7 
Iași, Școala medie Hîrlău (curs 
de zi). Președinte Gugiuman 
Ion, conf. univ. geografie Univ. 
„Al. I. Cuza" Iași,

ȘCOALA MEDIE NR. 6 IAȘI 
„V. ALECSANDRI" — Comisia 
nr. 3. SP vor prezenta candida
ții de la Școala medie nr. 1 se
rală. Școala medie nr. 6, Școa
la muncitorească de 3 ani 
(cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte Răvăruț Mihai, prof, 
univ. șt. naturale Inst. agrono
mic Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 IAȘI
— Comisia nr. 4. Se vor prezen
ta candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și nr. 2 Iași (secția fără 
frecvență). Președinte Buruiană 
Nicolae, prof, limba romînă, di
rectorul Școlii medii din Paș
cani.

COMPLEXUL ȘCOLAR BIR- 
LAD — Comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Com
plexul școlar Bîrlad (Curs de Zi), 
Președinte Molcomete Petre, lec. 

tor univ. șt. sociale Inst. poli
tehnic Iași.

COMPLEXUL ȘCOLAR BIR- 
LAD — Comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de la Com
plexul școlai Bîrlad (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență). 
Președinte Prigoreanu Maria, 
prof, de fizică, directoarea Șco
lii medii nr 3 Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 VAS
LUI — Comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. I și nr. 2 Vaslui 
(cursuri dp zi și fără frecvență). 
Președinte Hălălău Ion, conf. 
univ. șt. sociale Inst. politehnic 
Iași.

ȘCOALA MEDIE NR. I HUȘI 
— Comisia nr. 8. Se vor pre
zenta candidaț’i de la Școlile me
dii nr. I și nr. 2 Huși (cursuri 
de zi și fără frecvență). Preșe. 
dinte lonescu Grigore, prof, ma
tematică, director Complexul 
școlar Bîrlad.

Regiunea Oradea
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BE- 

IUȘ — Comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 și nr 2 Beiuș. Școa
la medie Orașul ,,Dr. P. Groza" 
(cursuri de zi. serale, fără frec
vență și restantieri). Președinte 
conf. univ. matematică C'?ncu 
Dumitru, Un?v. ,.Babes : vai" 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORA
DEA — Comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Oradea. Școala me
die Vadul Crișului. Școala me
die Salonta. ȘcoaLa medie Sitn- 
leu secție romînă. Școala me
die Ma-rghita. Școala muncito
rească Oradea, (cursuri de zi. 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte prof, de matematică Ha- 
ica Felicia director Școala me
die nr. 2 Oradea.

ȘCOALA MEDIE NR 1 ORA
DEA — Comisia nr. 3- Se vo“ 
prezenta candidații de la Școa; 
la medie nr. 1 Oradea (cursuri 
serale și fără frecvență>A Pre
ședinte Moldovanu Elena, conf. 
univ. matematică Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 ORA
DEA — Comisia nr. 4 (limba 
de predare maghiară). Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 Oradea, Școala me
die Marghita, Școala m<d’e Sa
lonta (cursuri de zi, fără frec
vență, serale și restanțieri) Pre
ședinte prof d? chimie Tudor An
ton, directorul Școlii medii nr, 3 
Oradea.

ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORA
DEA — Comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 4 Oradea secția ro
mînă. Școala medie nr. 2 Ora
dea, Școala medie I-neu (cursuri 
de zi, fără frecvență, restanțieri). 
Președinte Blajovlci Traian, prof, 
de limba romînă, directorul.Șco
lii medii nr 1 Oradea

ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORA
DEA — Comisie nr. 6 (limba 
maghiară) Se vor prezente? can
didații de le-Școala medie rir. 4 
Oradea (secție maghiară), Școa
la medie Săcueni Școala medie 
Simleu (secție maghiară), cursuri 
dp zi. fără frecvență $j restan
țieri). Președinte șef lucrări a- 
niv. științe naturale Kovacs An
drei, Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj.

Regiunea Pitețti
vCOALA MEDIE NR. f PI. 

TEȘTI — Comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Pitești (curs de zi). 
Președinte Nicolescu Alexandru, 
prof. univ. matematică. Institu
tul Petrol. Gaze și Geologie 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 PI
TEȘTI — Comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și 2 Pitești, 
Școala medie Găești (cursuri de 
zi și fără frecvență). Președinte 
Munteafiu George, lector univ. 
filologie. Univ. „C. I. Parhon" 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 PI- 
TEȘTI — Comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 2 și nr. 3 Pitești 
(cursuri de zi). Președinte Io- 
niță Gheorghe. șef lucrări chi
mie Institute! politehnic Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 PI
TEȘTI — Comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Pi
tești și Școala muncitorească Pi
tești (cursuri serale și fără frec
vență). Președinte VÎad Nicolae, 
prof, istorie, directorul Școlii me. 
dii nr. 1 Pitești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 
CIMPULUNG - Comisia nr. 5 
S© vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Cîmpulung (cursuri de zi, serale, 
făr£ frecvență și restanțieri),. 
Președinte Licescu Ștefan/, prof, 
limba romînă, directorul Școlii 
medii din Găești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 RM. 
VÎLCEA — Comisia nr. 6. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Rm, 
Vîlceia (cursuri de zi și fără 
frecventă). Președinte Nichita 
Mihai, lector u.niv. filologie Univ. 
„C. I. Parhon" București.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 RM. 
VTLCEA — Comisia nr. 7. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școaia medie nr. 1 Rm. Vîlcea, 
Școala medie Horezu, Școala 
medie Brezoi. Școala medie Go
vora-Băi. Școala medie Drăgă- 
șani (cursuri de zi, serale, fă”ă 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Părăușanu Victor, conf. 
univ. chimie. Institutul politeh
nic București.

ȘCOALA MEDIE CURTEA DE 
ARGEȘ — Comisia nr. 8. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie Curtea de Argeș 
(cursuri de zi. fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Nicolae 
Maria, prof, știinfe naturale, di
rectoarea Școlii medii nr. 3 Pi
tești.

ȘCOALA MEDIE NR. I SLA. 
TINA — Comisia nr. 9. Se vor 
prezente candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și 2 Slatine 
(cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte Ionesou 
Viorica, conf. univ. matematica 
Univ. „C. I. Parhon" Bucu
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SLA
TINA —■ Comisie nr. 10. Se vo'r 
prezenta candidații de La $co- 

Iile medii nr. 1 și nr. 2 Sla
tine. Școala medie Drăgănești 
Olt (cursuri de zi. serale, fără 
frecvență și restanțieri) Preșe
dinte Poalelungi Gheorghe, lec- 
tor. univ filologie Univ. ,,C. I. 
’'irhon" București.

Regiunea Ploețti
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „B. P. 

HAJDEU" BUZĂU — Comisia 
nr. 1. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie nr. 1 
,,B. P. Hajdeu“ Buzău, Școala 
medie Pătîrlagele (cursuri de zi 
și serale). Președinte Negoiu 
Dumitru, lector univ. chimie 
Univ. „C. I. Parhon" București".

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „M. 
EMINESCU" BUZĂU - Comisia 
nr. 2. Se vor prezenta candida
ții de la Școada medie nr. 2 „M. 
Eminescu" Buzău, Școala medie 
de pe lîngă Școala pedagogică 
Buzău; restanțierii secției reale 
de la Școlile medii din orașul 
Buzău și de la Școala medie 
Pătîrlagele (cursuri de zi. fă’-ă 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Dlnculescu Nicolae, lector 
univ. matematică Univ. „C. I. 
Parhon" București.

ȘCOALA MEDIE NR 2 „M. 
EMINESCU" BUZĂU - Comisia 
nr. 3. Se vor prezenta candida
ta de . la Școala medie nr. 2 „M. 
Eminescu" Buzău. Școala med’e 
r . 1 ,,B. P. Hajdeu" Buzău, 
r tanțierii secție? umaniste de 
la școlile medii din orașul Bu
zău și Școala medie Pătîrlagele 
(cursuri de zi. fără frecvență și 
restantieri). Președinte Vasiliu 
Aspas.’a, prof, limba romînă. di
rectoarea Școlii medii nr. 1 Plo- 
ești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N. 
GRIGORESCU” Cîmpina — Co
misia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la Școal-a med;e 
nr. I „N Grigorescu" Cîmpina, 
Școala medie nr. 2 „Iiie Pintî- 
lie" Cîmpina și restarfțierii de 
la școlile medii din raionul Cîm
pina (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență si restanțieri). Preșe. 
dinte Dabija Andrei, profesor 
geografie, director adjunct Școa
La medie nr. 1 Ploești.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 „I. 
PINTILIE" CÎMPINA — Comi
sia nr. 5. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 2 
„I. Pintiiie" Cîmpina. Școala 
medie Moreni, Școala medie „A. 
Viaicu" Breaza. Școala medie 
,.G. Enescu** Sinaia, Școala me
die serală Fillpeștii de Pădure, 
Școala medie serală Bălco*. 
Școala medie serală Bușteni $î 
restanțierii de la școlile medii 
din raionul Cîmpina (cursuri de 
z’, serale, fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte Popescu A- 
lexe. șef lucrări univ. chimie 
Univ. „C. I. Parhon" București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „I. L. 
CARAGIALE" PLOEȘTI - Co
misia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
„I. L. Carag!^^l^•,* PloeșL și 
Școala med'e nr. 4 Ploești 
(cursuri de zi și fără frecvență). 
Președinte Constantinescu Clo
tilda. prof. șt. naturale, direc
toarea Școlii medii nr. 2 Buzău.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „I. L. 
CARAGIALE" PLOEȘTI - Co
misia nr, 7. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 
1 și nr. 6 Ploești. Școala medie 
serală Boldești. Președinte lones
cu’ Haralambie. conf. univ. mate
matică Inst. de științe economice 
București.

ȘCOALA MEDIE „A. TOMÂ“ 
PLOEȘTI — Comisia nr. 8. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Plo
ești, Școala muncitorească de 3 
ani Ploești (cursuri de zl. se.

• rale, fără frecvență). Președinte 
Teodorescu Constanța. conf. 
univ. fizică Inst, agronomic 
București.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 „MIHAI 
VITEAZUL" PLOEȘTI - Co. 
misia nr, 9. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii 
nr. 3, nr. 4 și nr 6 Ploești 
(cursuri de zi și fără frecvență). 
Președinte Kreindler Ana, conf; 
univ. șt. pedagogice Inst. peda
gogic București.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 „AL. 
I. CUZA" PLOEȘTI — Comisia 
nr. 10. Se vor prezenta candida
ți! de la Școala medie nr. 5 
Ploești, Școala medie Văleni, 
Școala medie Slănic, Școala me
die serală nr. 3 Teleajen, res- 
tanțierii de la școlile medii din 
orașul Ploești și de la școlile 
serale Boldești (cursuri de zi, se. 
rale, fără frecvență șl restanție
ri). Președinte Oană Constantin, 
lector univ. filologie. Inst. peda
gogic ,,M. Gorki" București.

ȘCOALA MEDIE NR. 1. „AL. 
VLAHUȚA" RM. SĂRAT - Co
misia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
nr. 1 „Al. Vlahuță" Rm. Sărat, 
Școala medie nr. 2 „Ștefan cel 
Mare" Rm. Sărat (cursuri de zi, 
serale, fără frecventă și restan
țieri). Președinte Voichin Irina, 
prof. șt. naturale. directoarea 
Școlii medii nr. 4 Ploești.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 TÎR- 
GOVIȘTE — Comisia nr. 12. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Tîr* 
goviște și Școala medie Pucioa
sa (cursuri de zi și fără frec
vență). Președinte Bîrzea Virgil, 
prof, istorie directorul Școlii me
dii nr. 1 Rm. Sărat.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 TÎR- 
GOVIȘTE —- Comisia nr. 13. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 3 Tîrgoviște, 
Școala serală Gura Ocniței, 
Școala serală Doicești — Pu
cioasa, restanțierii școlilor me^ 
dii din orașul Tîrgoviște și ai 
școlilor serale Gura Ocniței și 
Doicești (cursuri de zi, serale, 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Popescu Gheorghe, 
lector univ. șt. sociale Univ* 
„C. I. Parhon" București,

Regiunea Stalin
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SI- 

GHIȘOĂRA — Comisia nr, 1. 
Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Agnita, Școala 
medie nr. 1 Sighișoara, Școala 
medi* nr. 2 Sighișoara, Școala 
medie Dumbrăveni (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri) Președinte prof pe. 
dagogie Bama Vasile, directo
rul Școlii medh nr I orașul Me
diaș.

FA-
vor

ȘCOALA MEDIE NR. 1 
GARAȘ — Comisia nr. 2 Se 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr 1 Făgăraș. Școala me
die nr. 2 Făgăraș Școala med’e 
Orașul Victoria (cursuri de zi și 
serale). Președinte Moarcăș Con
stantin, prof, franceză, directorul 
Școlii medii nr. 6 Orașul Sta n.

ȘCOALA MEDIE MEDIAȘ - 
Comisia nr 3 Se vor preze-.ta 
candidații de la Școala medie o- 
rasul Mediaș (cursuri d* zi. se
rale și restanțieri) Președ:r:e 
Oproiescu Petru, prof, limba ro
mînă, directorul Școlii medii 
nr. 1 din Tîrnăveni.

ȘCOALA MEDIE TÎRNĂVENI
— Comisia nr 4 Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
Tîrnăveni și Școala medte Blaj 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Pre^d:“.:e 
Crăciun Rodioa prof fizică — 
chimie, director Școala medie 
nr. 5 orașul Sibiu

ȘCOALA MEDIE NR. 3 SIBIU
— Comisia nr. 5. Se vor prezent 
ta candidați' de la Școala med’' 
Cisnădie, Școala medie nr. 3 Si 
biu (cursuri de zi și sera e) 
Președinte Alexa ’dru Dumitri 
lector geografie I.S.E. București

ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIBIU
— Comisia nr. 6. Se vor prezen. 
ta candidații d* la școala medie 
nr 3 Sibiu, Școaia medie Săliș. 
te (cursuri de zi. serale, fără 
frecvență șl restanțieri). Preșe
dinte Drăgulănescu Aurel, lector 
univ. matematică Institutul Po
litehnic Or. Stalin.

ȘCOALA MEDIE CODLEA 
Comisia nr 7, Sc vor prezen 
candidații d* la Școala med 
Codlea, Rîșnov, Săcele, Predeal 
Rupea (cursuri de zi, serale, făr; 
frecvență și restanțieri). Preșe 
dinte conf. univ.
Tîrnoveanu Mircea, 
tehnic București,

ȘCOALA MEDIE 
STALIN — Comisia nr. 8. S€ v 
prezenta candidat*» de la Șco» 
la medie nr. 1 Oi Stalin (cursu
ri dP zi) Președinte Mărculețu 
Victor, conf. univ ch^mi* T— 
tutui Politehnic București

ȘCOALA MEDIE NR. 
STALIN — Comisia nr. 
vor prezenta candida ții 
Școala medie or. 1 Or.

matematici 
Inst/-'. Poli-

NR. 1 O

1 O
9 
de r 

___ . Stalin. 
Școala medie serală nr. 3 Orașul 
Stalin (cursuri de zi. serale și 
fără frecventă) Președ'nte Mo. 
raru Iuliu, conf. univ. șt nat 
rale Institutul Politehnic Or St 
lin.

ȘCOALA MEDIE NR. 
STALIN — Comisia nr. 
vor prezenta candidații 
Școala medie or 5 Or 
Școala medie nr. 6 Or. Stalin 
(cursuri de zi. serale și fără 
frecvență) Președinte Georgesc 
Petre, prof Limba r>»mînă. d 
rectorul Școlii medii Tîrnăveni

5 O 
H. 
de 

StaJ 
Sta’ 

și fă

5 O
10.
de

Stalin,

fa'

ȘCOALA MEDIE NR 
STALIN — Comisia nr. 
vor prezenta candidații 
Școala medi* nr. 5 Or. 
Școala medie nr 7 Or 
(cursurj de zi. serale 
frecvență) Președinte B:str;ți 
nu Alexandru, conf. univ. fîlo’ 
gie Institutul pedagogic Buc 
rești.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 O 
STALIN — Comisia nr. 12 (Hm 
germană). Se vor prezenta ca 
didații de la Școala medie nr 
Sighișoara. Școala medie Agn 
ta, Școala medi* Cisnădie. Școa
la medie Mediaș Școala medie 
nr, 4 Sibiu, Școala medie Bistri 
ța, regiunea Cluj, secție cu tir 
ba de predare germană, Șcc 
la medie Sebeș, regiunea nur 
doara, secția cu limba de pi 
dare germană (cursuri de 
serate, fără frecvență și resta 
fieri). Președinte Well;u»nn Har 
iprof. șt. naturale, director Șco 
la medie Sighișoara

ȘCOALA MEDIE NR. 1 O 
STALIN — Comisia nr. 13. 
(limba de predaie germană). : 
vor prezenta candidații de ia 
Școala medie nr. 2 Or. Stalrn 
(cursuri de zi și serale) Prese, 
dinte Jambrek Edmund, prof. pe. 
dagogie, directorul Școlii medii 
Sighișoara.

ȘCOALA MEDIE NU 
STALIN — Comisia nr. 
ba maghiară). Se vor prezenta 
candidații de La Școala medie 
Săcele, Școala medie nr. Ț 
Sibiu, Școala medie Urnă veni 
Școala medie nr. 4 Or. Stalin. 
Școala medie Petroșani, regiunea 
Hunedoara, secție ou limba de 
predare maghiară, Școala medie 
Deva, regiunea Hunedoara, se^ 
ție cu limba de predare maghii 
ră (cursuri de zi. serale și fă 
frecvență). Președinte Ball La 
cu, conf, univ. matematică Uni 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Io
.W (Iii

Regiunea Suceava
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SI 

CE AVA — Comisia nr. i Se v< 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. I și nr. 2 Suceava, 
Școala muncit. Suceava, Școala 
medie . secție romînă Șiret 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență Ș> restanțieri). Președinta 
Minou Vand-a, prof, de geografie, 
directoarea Școlii medii pr. 2 R.x 
dăufi. 4

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BC 
TOȘANI — Comisia nr. 2. Se vc 
prezenta candidații de la Școa! 
nr. 1 Botoșani. Școala medi* n 
2 Botoșani, Școala medie nr. 
Dorohoi, Școala medie nr. 2 Do 
rohoi, Școala medie Truseșt 
(cursuri de zi, serale, fără freci 
vență și restanțieri) Președinta 
Obadă Alexandru, prof, limba 
romînă, directorul școlii medH 
nr. 1 Suceava.

LICEUL „DRAGOȘ VODĂ 
CIMPULUNG — Comisia nr. < 
Se vor prezenta candidații de l 
Liceul „Dnagoș Vodă 
lung, Școala medi* n 
dăuți. Școala medie 
dăuți, ~_ _*..___ C—
rului, Școala medie Vatra Dor 
nei (cursuri de zî. serale, făr; 
frecvență și restanțieri). Preșe 
dinte Petrescu Dîmbovița Mircea 
prof. univ. istorie Univ. „A] 
I, Cuza" lași.

ȘCOALA MEDIE ȘIRET - Co 
misia nr. 4 (limba ucraineană) 
Se vor prezenta candidați’ de U 
Școala medie Șiret. Școala me 
die Suceava Școala medie Sighet 
regiunea Baia Maie, secție ucrai 
neană (cursuri de zi restanțieri)

^Continuare în pag, 3-a)

,------ ....die
Școala medie Gura Humo-

gzursuri.de
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(Urmare din pag. 2-a)

Președinte Zahariciuc Ilarion, 
prof, matematică Școala medie 
Suceava.

ȘCOALA MEDIE NR. 6 FĂL
TICENI — Comisia nr. 5 Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 și nr. 2 Fălticeni 
(cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțierî). Președinte 
Feider Zigman, prof. univ. șt. 
nat. Univ. „Al. I. Cuza" Iași.

Regiunea Timișoara
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CA. 

RANSEBEȘ — Comisia nr. 1. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie pr 1 Caransebeș, 
Școala medie Oțelul Roșu, Școa
la medie Orșova (cursuri de 
zi. serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Elianu Ion, 
conf. univ. mat. Institutul peda
gogic Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 CA. 
RANSEBEȘ — Comisia nr. 2. Se 
vor prezenta canddațil de 1? 
Școala medie nr. 2 Caransebeș, 
Școala medie Moldova Nouă 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțierî). Președinte Bălan 
Trandafir, prof matematică, di. 
rector Școala medie nr 1 Timi
șoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ARAD
— Comisia nr, 3 (limba de pre
dare romînă șl slovacă). Se vor 
prezenta candida ții de la Școala 
medie nr. 1 Arad, Școala medie 
nr. 3 Arad, Școala medie Lipo- 
va, Școala medie Nădlag (slova, 
că), Școala pedagogică cu limba 
de predare slovacă Nădlag (curs 
de zi) Președinte Olteanu Pân
dele, lector univ. filologie Univ. 
„C. I. Parhon" B-ucurești.

ȘCOALA MEDIE NR 2 ARAD
— Comisia nr. 4 Se vor prezenta 
candidați! de la Școala medie nr. 
2 Arad. Școala medie Pecica, 
Școala meaie Sînicolaul Mare 
(cursuri de z-i, serale, fără frec
vență și restanțierî). Președinte 
Apostolescu Nicolae conf. pedag. 
Institutul pedagogic Timișoara.

LICEUL DIN LUGOJ - Comi
sia nr 5. Se vor prezenta can
didați) d« la Liceul nr. 1 Lugoj, 
(cursuri de zi ?! serale). Preșe
dinte Bîtea Ion. conf, univ. mat. 
Institutul pedagogic’ Timișoara.

ȘCOALA MEDIE DIN LUGOJ
— Comisia nr 6 Se vor prezen. 
ta candidații de la Școala medie 
Lugoj, Liceul nr 1 Lugoj, Școa
la medie Buzîaș. Școala medie 
Făget (cursuri d0 zi, seral?, fără 
frecvență și restanțierî). Preșe
dinte Opriș Leonțina. prof, latină, 
directoarea Școlii medii nr. 4 Ti
mișoara.

LICEUL MIXT REȘIȚA - Co
misia nr. 7 Se vor prezenta can
didași de la Liceul mixt Reșița, 
Școala medie Bocșa Vasiovei 
(cursuri de zi- serale, fără frec
vență și restanțierî) Președinte 
Bulzan Tiber u. prof, geografie, 
directorul Școlii medii din Lugoj.

ȘCOALA MEDIE ORAVIȚA - 
Comisia nr 8. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie A- 
nina, Școala med:e Ora vița 
(cursuri de zi, serale, fără frec- 
vență $1 restanțferO Președinte 
Mo'sescu Vâsite șef lucrări univ. 
filologie Institutul de teatru 
București.

ȘCOALA MEDIE NR 1 TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidați! de la Școa
la medie nr, ! Timișoara (cursu
ri d« zi. serale și restanțieri). 
Președinte Drăgu’escu Coriolan, 
prof. univ. chimie Institutul po
litehnic Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 5 TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 10 (lim
ba de predare romînă și sîrbă). 
Se vor prezenta candida ții de la

medie nr. 4 Timișoara. Școala 
medie or. 8 Timișoara (sîrbă). 
Școala pedagogică învățători cu 
limba de predare sîrbă Timișoara 
(cursul de z'. serale, fără frec- 
vență și restanțierî). Președinte 
Pătruț Ion. conf. univ. filologie. 
Uni verși ta tea ., Ba beș.BoIya i*
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 3 TIMI- 
ȘOARA — Comisia nr. 11. Se 
vor prezenta candidați) de la 
Școala mediț nr. 3 Timișoara 
(cursuri de zi. serale și fără frec, 
vență). Președinte Bedighian 0- 
hanes conf univ. filologie 
T.S.E București.

ȘCOALA MEDIE NR. 7 TIMI
ȘOARA — Com’sâa nr. 12. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 7 Timișoara. Școala 
medie Jimbolia. Școala medi€ se. 
rală muncitorească Timișoara 
(cursuri de zi. serale, fără frec, 
vență și restanțierî). Președinte 
Gheorghiu Victor, prof univ. mat. 
Institutul Politehnic Timișoara.

ȘCOALA MEDIE NR. 1 TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 13 (lim
ba maghiară). Se vor prezenta

Ce asigură eficacitatea activității 
postului utemist de control

(Urmare din pag. l-a) 

s-a ajuns la un rebut așa de 
mare în munca unor tineri. 
Materialul a fost publicat la 
rubrica „Pentru cei ce nu s« 
străduiesc11, și a avut un pu
ternic ecou nu numai in mun
ca tinerelor criticate, ci a în? 
tregului colectiv. Tinerii au 
început să dea mai multă a- 
tenție lucrului pe care-l fă
ceau, a crescut exigența in 
muncă. S-a observat o mai 
mare grijă pentru marca 
uzinei, dorința de a-i ridica 
tot mai mult prestigiul. In 
material s-a ridicat ca o pro
blemă principală răspunde
rea pe care un tânăr trebuie 
s-o aibă față de munca sa și 
a tovarășului său de muncă. 
Aceasta a făcut ca să se dez
volte și mai mult spiritul de 
intr-ajutorare. Așa s-a ajuns 
ca tinerii să vină imediat cu 
propuneri atunci etnd obser
vau neglijențe în munca to
varășilor lor.

Și totuși cu aceasta nu am 
considerat problema încheia
tă. După două săptămîni, îm
preună cu maistrul secției si 
controlorul de calitate, am 
organizat din nou un raid.

De data aceasta am urmărit 

candidații de la Școala medie nr. 
1 Timișoara. Școala medie nr. 6 
Timișoara, Școala medie nr. 1 A- 
rad, Liceul nr. 1 Lugoj, Școala 
medie nr. 3 Arad (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Szabo Gheor. 
ghe, conf. univ. filologie Univ. 
„ Ba beș. Bolyai4* Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR 2 TIMI. 
ȘOARA —- Comisia nr. 14 (limba 
germană). Se vor prezenta can- 
didiații de la Școala medie nr. 2 
Timișoara, Școala medie nr 7 Ti. 
mișoara, Școala medie Jimbolia, 
Școala medie Lipova, Liceul nr. 
1 Lugoj, Școala medie nr. 4 A. 
rad, Liceul mixt Reșița (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Binder 
Ștefan, conf. univ. filologie In
stitutul pedagogic Timișoara.

Regiunea 
Autonomă Maghiară
ȘCOALA MEDIE ..PAPIU ILA. 

RIAN" TG. MUREȘ - Comisia 
nr. 1 (limba romînă). Se vor 
prezenta candidații Școlii medii 
..Paplu Ilarian" Tg Mureș, Șco
lii medii ,,Unirea — Egyesules** 
— Tg. Mureș Școlii medii ,,Bo
lyai Farkaș» Tg. Mureș, Școlii 
medii „Petru Maior “ Reghin 
Școlii medii nr 2 Reghin (cursuri 
de zî, serale, fără frecvență și 
restanțierî). Președinte Scridon 
Ga vrii, conf, univ filologie I.M.F. 
Tg. Mureș.

ȘCOALA MEDIE „BOLYAI 
FARKAȘ" TG. MUREȘ - Corni, 
sia nr 2 (limba maghiară) Se 
vor prezenta candidații de la 
Școala medie ,,Bolyai Farkaș" 
Tg. Mureș, Școala medie ,,Papiu 
Harlan" Tg Mureș. Școala me
die „Unirea — Egyesules** Tg. 
Mureș. Școala medie ..Petru Ma
ior" Reghin. Școala medie nr. 2

Comișiile examenului de stat 
la școlile pedagogice și la institutele 

pedagogice de învățători 
(Sesiunea septembrie 1960)

- ȘCOALA PEDAGOGICA DE 
ÎNVĂȚĂTORI SIGHET. Comisia 
nr. I.

Se vor prezenta candidații de 
la Școala pedagogică de învăță- 
tori din Sighet cu limba de pre. 
dare romînă și ucraineană (eursu. 
ri de zi, fără frecvență și res- 
tanțieri).

PREȘEDINTE Salade Dumitru, 
lector pedagogie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.
- ȘCOALA PEDAGOGICA DE 

ÎNVĂȚĂTORI CONSTANȚA. Co. 
misia nr. 2.

Se vor prezenta candidații de 
Ia Școala pedagogică de învăță
tori din Constanța (curs fără 
frecvență șl restanțieri).

PRFȘEDINTE Florescu Ghize. 
la. profesoară limba romînă, 
șef serviciu în Ministerul învăță, 
mîntului și Culturii.
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI DIN CLUJ, 
Comisia nr, 3.

Se prezintă oandktații de la 
secția pedagogică de învățători 
din Cluj (cursuri de zi fără 
frecventă și restanțieri). de la 
școlii^ pedagogice de educatoare 
Cluj, Caret Arad de la secție de 
educatoare cu limba de predare 
maghiara eîuj ș! Alud (cursuri 
de z». fără frecvență și restan
țieri) șj de la secția pedagogică 
de educa (oare cu limba de pre
dare germană Sibiu.

PREȘEDINTE Oanță Iosif, 
prof, pedagogie, directorul Insti
tutului pedagogic de învățători 
Cluj.
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI GALAȚI, Co
misia nr. 4.

Se vor prezenta candidații de 
la secția pedagogică de învăță
tori Galați (cursuri de zi, fură 
frecvență șl restanțieri).

PREȘEDINTE Pavelcu Vasile, 
prof, univ. Universitatea „Al. I. 
Cuza" Iași.
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI BÎRLAD - 
COMPLEXUL ȘCOLAR. Comisia 
nr. 5.

Se vor prezenta candidații de 
la secția pedagogică de Învăță
tori Bîrlad și de la Școala peda
gogică de învățător} Bacău 
(cursuri fără frecvență și restan. 
țieri).

PREȘEDINTE Gheoroaie life, 
prof, pedagogie, directorul Insti
tutului pedagogic de învățători 
Bîrlad
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI ARAD, Corni, 
sia nr. 6.

Se vor prezenta candidații de 
la secția pedagogică de învăță

ce efect a avut critica. Rezul
tatul ? Calitatea produselor se 
îmbunătățise simțitor, iar M. 
Cecilia, care înregistra intr-un 
timp cele mai multe rebuturi 
reușea să izoleze intr-un 
schimb nu 8 secțiuni rotorice 
de la generatorul principal 
GCF—1100/10 cum prevedea 
planul ci 10, fără a da rebu
turi. Era normal ca acest lu
cru să fie cunoscut de colec
tiv. De aceea la gazeta postu
lui a apărut un nou material 
intitulat „Critica ajută**.

Și in alte cazuri procedăm 
așa. Și este explicabil de ce 
facem acest lucru. Cu ajutorul 
raidului poți pătrunde în cele 
mai mici compartimente ale 
muncii, poți analiza fiecare 
lucru, poți trage concluzii se
rioase pe baza cărora să vii cti 
propuneri concrete care să 
ajute. De multe ori aceste rai
duri le organizăm cu spriji
nul muncitorilor, pe baza 
semnalelor acestora. Așa am 
organizat raidurile cate au 
dus la reorganizarea maga
ziei intermediare de mate
riale, înzestrarea cu utilaj 
a atelierului de montaj — gru
pa tinichigerie etc.

în cadrul colectivului discu
tăm de fiecare dată forma de 

Reghin, Școala medie , .Maxim 
Gorki" Miercurea Niraj, Școala 
medi<j „Filimon Sîrbu« Sângior. 
giu de Pădure (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și re-stan. 
țieri). Președinte Kulcsar Geza, 
conf. univ. chimie Univ. Babes. 
Bolyai" Cluj.

ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU 
GROZA" ODORHEI - Comisia 
nr. 3 (limba maghiară). Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Dr. Petru Groza“ Odor- 
hei. Școala medie „Ady Endre“ 
Sovata, Școala medie „Petoffi 
Sandor*4 Cristur (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan- 
țieri). Președinte Szasz Iuliu, 
prof, economie politică, directe, 
rul Școlii medii nr. 2 Reghin.

ȘCOALA MEDIE NR 1 SF. 
GHEORGHE — Comisia nr. 4. 
(limba romînă). Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
nr. I Sf. Gheorghe, Școala medie 
Toplița. secție romînă. Școala 
medie Gheorghieni. secție ro
mînă, Școala medie „Dr Petru 
Groza", secție romînă Odor, 
hei (curs>uri de ZI’. serale, fără 
frecventă și restanțierî). Preșe
dinte Chifti Em’l, lector univ. chi. 
mie Univ. ..Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

ȘCOALA MEDIE NR. 2 SF. 
GHEORGHF — Comisia nr. 5 
(limba maghiară). Se vor pre- 
zenta candidații de Ia Școala 
medie nr. 2 Sf. Gheorghe, Școa. 
La medie nr, 1 Sf. Gheorghe, 
Școala medie serală Sf. Gheor. 
ghe. Școala medie Baiaoll, 
Școala medie Miercurea Ciuc, 
Școala medie Tg. Săcuesc, Școa. 
îa medie Ditrău, Școala medie 
Gheorghieni (cursuri de zi, se. 
rale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gaspar Ion, 
prof, matematică, directorul Șco
lii medii „Unirea" Tg. Mureș.

tori Arad, Deva (cursuri fără 
frecvență și restanțierî).

PREȘEDINTE Găvănescu E. 
duard. prof, pedagogie, directo
rul Institutului pedagogic de în
vățători Arad.
- ȘCOALA PEDAGOGICA DE 

ÎNVĂȚĂTOR» SUCEAVA, Corni- 
sia nr. 7.

Se vor .prezenta candidații de 
la școala pedagogică de învăță
tori Suceava (curs fărj frecven
ță și restanțieri)

PREȘEDINTE Popescu Nico. 
laie, profesor limba latină, di. 
rector Școala medie Gura Humo
rului.
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI ODORHEI, 
Comisia nr. 8.

Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de învă
țători cu limba de predare ma
ghiară din Odorhei (curs de zi și 
restanțieri). ,de la secția pedago
gică de învățători cu limba de 
predare maghiară Odorhei ș) 
Aiud (cursuri fără frecvență și 
restanțieri).

PREȘEDINTE Titel Andrei, 
prof. limba romînă, directorul In. 
stitutului pedagogic de învăță
tori din Odorhei.
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI BUCUREȘTI. 
Comisia nr 9.

Se vor prezenta candidații de 
La Școala pedagogică de învăță
tori București (cursuri fără frec
vență)

PREȘEDINTE Popescu Maria, 
prof, pedagogie directoarea In. 
stitutului pedagogic d0 învăță
tor} București
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI BUCUREȘTI, 
Comisia nr 10

Se vor prezenta candidații de 
la Școala pedagogică de învăță, 
tori București (cursuri fără frec
vență)

PREȘEDINTE Giurgea Maria, 
conf. univ pedagogie Unfv. 
„C, I. Parhon» București.
- INSTITUTUL PEDAGOGIC 

DE ÎNVĂȚĂTORI BUCUREȘTI. 
Comisia nr 11

Se vor prezenta candidații de 
La institutele pedagogic^ de în
vățători București, Timișoara, 
Cluj. Galați, Craiova. Bîrlad 
(cursuri de zi și restanțieri). șco
lile pedagogice de învățători 
București. Craiova, Câmpulung 
Mușcel (curs fără frecvență și 
restanțieri) și de la școlile peda. 
gogice de educatoare Constanța, 
Galați, Bacău, București (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri).

PREȘEDINTE Aniței Gheorghe, 
prof, pedagogie, directorul Școlii 
medii nr. 23 București.

prezentare a materialului bo
gat pe care ni-l oferi raidu
rile noastre. Cea mai frecven
tă este caricatura. Ea biciu
iește necruțător lipsurile, 
stârnește hazul și, firește, a- 
jută. Majoritatea lipsurilor 
au fost satirizate. La ga
zetă au fost abordate o seamă 
de rubrici printre care „Ur- 
mați-le exemplul" (pentru ge
neralizarea experienței înain
tate), „Pentru cei ce nu se 
străduiesc", „Mereu în întârzi
ere** etc. Folosim de aseme
nea mult epigrama.

în legătură cu constatările 
raidurilor, cu materialele pu
blicate la gazeta postului, am 
mai dori să adăugăm cîteva 
cuvinte. Înainte de apariția 
lor ele sînt discutate în ca
drul colectivului postului, se 
cere părerea organizației de 
partid, a organizației U.T.M. 
pentru ca lucrurile să fie pre
zentate realist, să ajute intr- 
adevăr. De obicei la cîteva zile 
după apariția materialelor pu
blicăm răspunsurile la criti
că, angajamentele celor cri
ticați și acest lucru este un 
indiciu că raidul a descoperit 
esența lipsurilor, că a făcut 
o critică justă, principială, a 
ajutat.

Jocurile Olimpice de la Roma
ROMA 29 (Agerpres). — Co

respondență specială : După 
o întrerupere de o zi, Jocurile 
Olimpice de Vară de la Roma 
au continuat luni cu desfășu
rarea întrecerilor la 12 disci
pline sportive. In centrul a- 
tenției s-au situat cele 7 fina
le ale probelor de caiac și 
canoe disputate Pe o căldură 
caniculară pe lacul Albano, 
întrecerile au fost dominate 
de reprezentanții Uniunii So
vietice care au cîștigat 3 me
dalii de aur și o medalie de 
argint. Eroina zjlei a fost tî- 
năra sportivă Antonina Sere
dina, învingătoare la caiac 
simplu și Ia caiac dublu îm
preună cu coechipiera sa Ma
na Șubina. O comportare re
marcabilă au avut de aseme
nea canotorii R. P. Ungare 
care au cucerit o medalie de 
aur, 3 de argint și 2? de bronz. 
Medalii de aur au mai cîști
gat sportivii din Suedia, Da
nemarca șj Germania.

Dintre sportivii romîni cel 
mai bun rezultat a fost obți
nut de Leoti Rotman care a 
cucerit medalia de bronz în 
probă de canoe simplu. La 
canoe dublu echipajul nostru 
a ocupat locul 4. iar la pro
bele de caiac dublu femei 
și ștafeta masculină caiac 
4X500 m echipajele noastre 
s-au clasat pe locurile 6.

Rezultate tehnice : CANOE 
SIMPLU (1000 m) : 1. Janos
Party (R. P. Ungară) campion 
olimpic — 4’33”95/100 ; 2. A. 
Silaev (U.R.S.S.) 4'34”41/100 : 
3 L. Rotman (R.P.R.) 4’35”87/ 
100 ; 4. O. Emanuelsson (Sue
dia) 4’36”46/100 ; 5. Polakovici 
(R. S. Cehoslovacă) 4’39”28/ 
100 ; 6. Lewe (Germania)
4’39’72/100.

CANOE DUBLU (1000 m) : 
1. U.R.SB. campioană olimpi
că 4’17’WIOO2. Italia 4’20”77/ 
100 ; 3. R. P. Ungară 4’20”89/ 
100 ; 4. R. P. Romînă 4’22”36/ 
100 : 5. R. S. Cehoslovacă 
4’27”66/100 ; 8. R. P. Bulgaria 
4’31’’52/100, A fost una dintre 
cele mai disputate probe. Ca
notorii italieni au terminat 
atît de epuizați proba îneît pe 
linia de sosire ei au căzut 
leșinați în apă și au fost sal
vați de o barcă automobil ca- 
re se afla în apropiere.

CAIAC SIMPLU femei (500 
m) : 1, Antonina Seredina 
(U.R.S.S.) 2’08”08 campioană 
olimpică ; 2. Terez Zenz (Ger
mania) 2'09”22 ; 3. D. Walko- 
wiak 2’10”48 ; CAIAC DUBLU 
FEMEI : (500 m) : 1. U.R.S.S. 
campioană olimpică 1’54”77/ 
100 ; 2. Germania l‘56”66/100 ; 
3. R. P. Ungarăl’58 ’22 100 ; 4. 
R. P. Polonă 1’59’ 03 100 ; 5. 
Danemarca 2’01’’36/100 ; 6. R. 
P. Romînă (Lipalit-Szekeli) 2’ 
10”68/100 ; 7. Italia ; 8. Aus
tria ; 9. R. S. Cehoslovacă. CA
IAC SIMPLU BĂRBAȚI (1000 
m): 1, E. Hanssen (Dane-

|.n aceste zile la btrancul
Tineretului

marca) campion olimpic 
3’53’*00 ; 2. I. Szoelloesi (R. P. 
Ungară) 3’54”02 ; 3. G. Frede- 
riksson (Suedia) 3’55 ’89 ; CA
IAC DUBLU BARBA?! 
(1000 m); 1. Suedia (Fre-
deriksson-Sjoedelius) campi
oană olimpică 3'34’’73400 ;
2. R. P. Ungară 3’34”91/100 ;
3. R. P. Polonă 3’37”04/100.

ȘTAFETĂ CAIAC 4X500 
m: 1. Germania, campioană 
olimpică 7’39”43/100 ; 2. R. P. 
Ungară 7’44 ”02 100 ; 3. Dane
marca 7’46’’09/100 ; 4. R. P. 
Polonă 7'49’ 93/100 ; 5. U.R.S.S. 
7 50”72/100 ; 6. R. P. Romînă 
7’53’*00.

★ %
FOTBAL : (Grupa I-a) R. P. 

Bulgaria - R.A.U. 2-0 (1-0); 
(Grupa II) Brazilia — Taivan 
5-0 (2-0).

★
In turneul de lupte clasice 

D. Pîrvulescu a terminat la e-

Un aspect de lo întrecerile de câlârie organizate duminică pestadionul Republicii din Capitală» 
în cadrul programului sportiv organizat cu prilejul disputării meciului de fotbal pentru tradi

ționala „Cupă a Scinteii".
Foto : V. RANGA

După
(Urmare din pag. l-a)

textile și La filare, secții puțin 
apropiate de specificul facul
tății. Dacă facultatea ar fi a- 
vut grijă să facă un program 
de practică, pe baza realității 
din uzină, aceștia ar fi putut 
să studieze în fabrica noastră, 
procese de sinteza, probleme 
teoretice aplicale în industrie, 
lucruri care le sînt necesare.

Activitatea practică — 
la nivelul pregătirii 

universitare
— Practica de anul acesta a 

însemnat un progres față de 
cea din anii precedenți ? — 
l-am întrebat pe tovarășul 
Gheorghe Popescu, inginerul 
șef al Centrului experimental 
de la Șimnic, regiunea Craio
va. El a răspuns :

Progresul este evident. Cei 
70 de studenți de la Institu
tul agronomic din Craiova, 
Care fac practică în centrul 
nostru, au avut, cred, posibili
tatea să tragă maximum de 
învățăminte în zilele de prac
tică.

Am urmărit să-i punem pe 
studenți să lucreze și în a- 
celași timp să desfășoare și o 
muncă științifică de cercetare. 
Tot timpul practicii ei au lu
crat pe o cultură cu totul 
nouă, necunoscută la noi pînă 
acum. E vorba de soiul de 
roșii heterozis pentru sămîn- 
ță Soiul acesta dă pînă la 
60—70 de mii kilograme roșii

Duminica
Fotbal

Duminică în nocturnă pe sta. 
dionul Republicii din Capitală e- 
chipa campioană a țării noastre 
la fotbal C.C.A. a întîlnit echi.pa 
Progresul, câștigătoarea „Cupei 
R.P.R.“ După 90 de minute în- 
tîlnîrea a luat sfîrșit cu un re
zultat de egali ta te 1-1. Conform 
regulamentului cele două echipe 
au executai loviturile de l-a 11 m 
la sfîrșitul cărora tabela de mar. 
caj a indicat tot un scor nede- 
cis : 8-8 „Cupa ziarului Scân
teia*4 a fost acordată prm tra
gere la sorți echipei Progresul.

★
Echipa maghiară de fotbal Hon. 

ved Budapesta și-a încheiat tur
neul în țara noastră jucînd la 
Cluj cu echipa locală Știința.

Ambruș, reușește sâ aducâ 
prima victorie culorilor clu
bului „Dinamo*4 București în 
intîlnkea interncționelo de 
box susținuta duminică in 
compania formației „Dyna
mo" Berlin. Scor final 11—9 
în favoarea dinamoviștîlor 

bucureșteni

Foto: R. VASILE 

galitate cu campionul sovietic 
Kocerghin și s-a calificat ast
fel pentru turul 4 la categoria 
muscă.

★
In turneul de box după M. 

Dobrescu, C. Gheorghiu și V- 
Neagu, Puiu Nicolae (categoria 
cocoș) este cel de al patrulea 
reprezentant al nostru care s-a 
calificat pentru turul doi. In 
meciul cu tunisianul Tahar 
Bel Hassen disputat luni după- 
amiază Puiu a luptat cu ener
gia sa caracteristică, repurtînd 
o clară victorie la puncte. In 
continuare ceilalți boxeri, ro
mîni Gh. Negrea, I. Mihalik, 
N. Stoenescu, I. Monea și V. 
Mariuțan urmează să susțină 
meciuri pentru calificarea lor 
la celelalte categorii. Dintre 
ei cea mai grea misiune o are 
Stoenescu care se va întâlni cu 
negrul Diallo.

confruntarea cu producția
la hectar. Dar cel mai greu 
lucru este obținerea semințe
lor. De fapt asta a fc«t 
și cauza care ne-a deter
mina: să-i repartizăm pe stu
denți pe cele două hectare 
cultivate cu acest soi de roșii. 
Și speranțele noastre, pot să 
spun, nu ne-au fost înșelate. 
O sa obținem circa 160.000 ki
lograme roșii din care o să 
scoatem pe puțin 100 kilogra
me semințe.

— Și noi vă datorăm mult, 
tovarășe inginer, intră în vor
bă studenta Gabriela Ionescu 
din anul V- De mult așteptam 
să lucrăm pe o cultură mai 
pretențioasă, care să ne oblige 
la mai multă exigență științi
fică. Nu e vorbă, exigența ști
ințifică ni s-a cerut și pînă a- 
cum. In fiecare practică am 
avut de învățat lucruri noi și 
folositoare. Dar de data a- 
ceasta am fost obligați să fa
cem apel Ia toate cunoștin
țele și priceperea noastră, ca 
sâ ne putem descurca în lu
crările de întreținere.

Studenții anului IV și V de 
la Institutul agronomic din 
Craiova au făcut anul acesta 
o practică mai interesantă și 
mai instructivă decîț cele d* 
pînă acum.

„Foarte bine" 
la colocviul de practică

— M-am numărat și eu 
printre cei care au asistat la 
colocviul pe care l-au dat stu
denții pe șantierul nostru 
după cele șase sfiptămîni de 
practică — ne-a spus Dumi

sportivă
Meciul s.a încheiat cu un rezul
tat de egalitate 14. Au marcat 
Solti (H) șt Suciu (Ș).

Alte rezultate înregistrate în 
întîlnirile internaționale : Orașul 
Stalin : Steagul Roșu.Tatabanya 
4.5 (2-2) ; Petroșani : Jitrl-Salgo- 
tiarjan 1-4 (0-2>.

★
In primul meci al turneului pe 

care.1 întreprinde în Belgia echi
pa bulgară de fotbal Lokomotiv 
Sofia a juca-t la Bruxelles cu 
formația Daring, Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate ; 2-2.

Box
Stadionul Dinamo a găzduit 

duminică dimineața întllnirea in
ternațională de box dintre echi
pele Dinamo București și Dyna
mo Berlin. Pugiliștii romîni au 
repurtat victoria cu scorul de 
11.9. In cel mai spectaculos meci 
Ilie Drag nea (Dinamo) l-a în vins 
la puncte p^ R. Butters (Dyna
mo Berlin).

Mărfi 30 august la Craiova e- 
chipa Dynamo Berlin va întilnl • 
selecționată locală.

★
Joi î septembrie stadionul Re. 

public ii va găzdui de la ora 19,30 
întâlnirea internațională de box 
dintre echipele Metalul București 
și Sport Club Magdeburg.

Handbal
Tn orașul Martin (Sloviacia), 

a început turneul .internațional 
feminin de handbal dotat cu „Cu
pa Slovaciei" In primele două 
meciuri susținute echipa romî- 
nească Știința București a obți
nut două victorii învingând cu 
scorurile de 7-2 pe Jednota Trenc- 
kin și cu 8-4 pe Slavia Senec.

Bacchet
Continuindu-și turneul tn. țara 

noastră echipa selecționată fe
minină de baschet a tineretului 
din R. P. Chineză a jucat dumi
nică la Oradea cu selecționata 
orașului. Echipa oaspete a re pur» 
tai victoria cu scorul de 56-53 
(25-26).

tru Teodoru, șef de brigadă 
la secția turnătorie de la Șan
tierul Naval Galați.

Cîteva ore am asistat la un 
examen serios, exigent, pen
tru care studenții s-au pregă
tit aici, în mijlocul nostru, 
timp de șase săptămâni, un 
examen la care aproape toți 
au dat răspunsuri foarte bune.

In timpul practicii au trecut 
prin secția noastră mulți stu
denți : de la Politehnica din 
Timișoara, de la cea din Iași, 
și de Ia cea din orașul nostru. 
I-am urmărit aproape pe fie
care. Au muncit cot la cot cu 
noi, cu dragoste, cu pasiune.

Nu era zi să nu vină cîte 
unul la mine sau la ceilalți 
muncitori din brigadă să ne 
întrebe cîte ceva, să ne roage 
să le explicăm, să le arătăm 
cum se toarnă o piesă etc.

De aceea, la colocviu, stu
denții s-au descurcat cu ușu
rință la toate întrebările puse 
de comisie, dovedind o cu
noaștere temeinică a proble
melor de producție. Mi-au 
plăcut în mod deosebit răs
punsurile date de studenții ie
șeni.

— Cred că mai trebuie a- 
dăugat — a intervenit asis
tentul Dumitru Răileanu, care 
a răspuns de practica studen
ților din anii al III-lea și al 
IV-lea, că la aceste colocvii, 
studenților li s-a cerut și pă
rerea asupra diverselor proce
dee tehnologice, dacă sînt 
bune sau nu, și mulți stu
denți au venit cu o serie 
de propuneri interesante, unii 
dintre ei chiar cu cîteva ino
vații șl raționalizări.

TEL E G » A M E

Excelenței Sale

CHIVU STOICA,
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Popur 
lare Romine

București
Foarte mișcat de cordiala 

telegramă de felicitare pe 
care Excelența Voastră a bv 
nevoit să mi-o adreseze, îi 
numele său ca și în acel a 
guvernului, cu prilejul procla
mării Republicii Cipru, mi 
grăbesc să vă exprim în nu 
mele poporului cipriot și a 
meu personal, sincerele noa
stre mulțumiri. La rîndul nos- 
stru dorim fericire și prospe 
ritate națiunii Dv.

Împărtășind aceeași dorin^ 
ță de a dezvolta relații prie
tenești și de colaborare intri 
ambele noastre țări, sînterr 
fericiți să luăm notă de recw 
noașterea de către Guvernul 
Republicii Populare Romîne d 
Republicii Cipru ca stat iifl 
dependent și de stabilirea di 
relații diplomatice.
ARHIEPISCOP MAKARIOSU

Președintele Republicii 1 
și președinte al Guvernul!» 

Cipriot

★

Cu prilejul zilei de 23 Au 
gust ziua eliberării Romînid 
de sub jugul fascist, iod 
Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe al R. B 
Romîne a mai primit telegral 
me de felicitări din partea mii 
niștrilor Afacerilor Externe au 
R. P. Albania — Behar Shtyll 
la, R. S. Cehoslovacă —Vaciai 
David, R. P. Ungară — dn 
Endre Sik, R. D, Vietnam -| 
Fam Van Dong.

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
Al. Btrlădeanu, a d-lui 
Abdel Moneim Kaisuni 

ministrul central 
al Economiei R. A. UJ
Vicepreședintele Consiliulu 

de Miniștri al R. P. Romînă 
Alexandru Bîrlădeanu, a pri 
mit luni la amiază pe dl. AH 
del Moneim Kaisuni, ministru 
central al Economiei R.A.U 
care se află în viată în tar 
noastră. Oaspetele a fost însd 
țit de Farid Chehlaoui, amba 
sadorul R.A.U. la București.

La întrevedere a fost de fd 
ță tov. Gogu Rădulescu, mj 
nistrul Comerțului.

Plecarea 
unor delegații 

care au participat 
la cel dc-al Hl-lea 
Congres al U.T.MJ
In Gur&ul silelor de simbăti 

duminică și luni au continuat J 
plece, înapoindu-se în patrie, cm 
legațiile străine de tineret ca» 
au participat la lucrările Cad 
greșului al Ill.lea al U.T.M.

Au plecat reprezentantul FedJ 
rației Mondiale a Tineretului D« 
mocrat, delegația Uniunii TrnerJ 
tului Muncii din R. P, 
delegația Uniunii Tineretului CJ 
hoslovac, delegația Federației 71 
neretului Comunist din R. 1 
Chineză, delegațiile Mișcării 71 
neretului Comunist și 
Tineretului Socialist din /talrl 
delegația Tineretului Democra 
din Japonia, delegația UziiiwJ 
Tineretului Revoluționar din R.A 
Mongolă, delegația Uniunii 71 
neretului Socialist din R. P, Pd 
lână, delegația Comsomohdiui du 
U.R.SS.j delegația Uniunii TinJ 
retului Muncitor din R. D, Viei 
nam.

De fapt, în afara program! 
de practică fiecare student 
primit o temă specială d 
studiat și urmărit. Temele a 
fost stabilite de institut în cq 
laborare cu șantierul avînd q 
scop urmărirea unui procq 
tehnologic complet de confeq 
ționare și montare a unJ 
părți din vas. Ele sînt strîtl 
legate de lucrările ce se exq 
cută în șantier. Aceste tem 
au fost trecute în caietul q 
practică și discutate în cadru 
colocviilor. I

Spuneam că la colocviu al 
fost studenți care au venit q 
cîteva propuneri interesam 
de inovații. De pildă, stJ 
denții Vasile Anghel, Ben 
Guber și Paraschiva Pintilil 
de la Institutul politehnic di 
Galați și-au propus calcula 
rea unui bazin de încercări q 
lansare transversală a moda 
lelor. Studenții Mihai Nicold 
și Vasile Grăpeanu, de la a 
celaș institut, au propus exJ 
cutarea unui dispozitiv de îr| 
chidere mecanizată a boca 
porților la cargoul de 45001 
DW. Cu o propunere intera 
sântă a venit și studenta Da 
niela Niculescu de la Faculta 
tea de construcții civile di] 
Timișoara. Este vorba de ma 
șina de sudat pe diferite prd 
file. |

Aș vrea să spun, la sfîrși| 
că anul acesta, colocviul d| 
practică susținut de studen] 
în uzină a fost cu adevăra 
un examen, spre deosebire d| 
colocviile de anul trecut, cari 
în majoritate, s-au ținut î| 
mod formal. I



N. S. Hrușciov 
va vizita Finlanda

EVENIMENTELE DIN GONSO

aul Roa: „Poporul cuban dorește 
ca revoluția să continue 

el o apără7'SI
9

EW YORK 29 (Agerpres). 
'ASS transmite : 
îlnd cuvîntul la 26 august 
onferința de la San Jose 
iniștrilor Afacerilor Exter- 
ii Organizației Statelor A- 
icane, Râul Roa, ministrul 
:erilor Externe al 
emascat manevrele 
ste ale diplomației 

se străduiește sub 
ie pretexte false să 
guvernele țărilor latino- 
ricane dependente de ele 
prijine politica agresivă a 
opolurilor americane, în- 
itată împotriva Cubei, îm- 
iva cuceririlor democra- 
ale poporului ei.
Roa a amintit de decla- 

i lui Nixon care a spus că 
șerpui Castro nu este gu- 
iuI pe care ar trebui să-l 

Cuba". Aceasta, a spus 
istrul, constituie un ames- 
în treburile Cubei.
ațele Unite au întreprins 
presiune economică împo-

Cubei, 
impe- 
S.U.A. 
fel de 
sileas-

triva Cubei, deoarece „guver
nul revoluționar al Cubei nu 
a vrut să se lege unilateral de 
piața nord-americană, ci. dim
potrivă, și-a extins piața asu
pra tuturor țărilor lumii".

Roa a subliniat că guvernul 
Cubei are dreptul să facă co
merț cu toate țările cu care 
va găsi de cuviință. „Ne aflam 
în stare de dependență econo
mică față de Statele Unite, a 
spus el- Guvernul Cubei a ho
tărît să pună capăt acestei 
stări de lucruri și s-a declarat 
gata să facă comerț în mod li
ber cu întreaga lume". „După 
părerea mea, a subliniat Roa, 
acesta este un drept impres
criptibil al tuturor popoarelor 
libere".

Ministrul a arătat că Cuba 
nu dă crezare asigurărilor 
verbale ale S.U.A. că ele nu 
pregătesc o agresiune militară 
împotriva Republicii Cuba. 
Cuba este convinsă, a spus el,

In R> S> Cehoslovacă

,Săptămîna culturii romînești“

că împotriva ei se urzește o 
conspirație.

Declarațiile cu privire. la 
comunismul din Cuba nu sînt 
decît un pretext pentru încer
cările de a se zdrobi revoluția 
cubană. Revoluția din Cuba 
nu se va abate de pe calea a- 
leasă. „Unii ar vrea să o abată 
de pe ceastă cale, să o distru
gă. Dar poporul cuban dorește 
ca revoluția să continue și el 
o apără".

★

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— După cum anunțâ corespon
dentul din San Jose (Costa 
Rica) al agenției United Press 
International, la 28 august 
Raul Roa, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii 
Cuba, a părăsit conferința mi
niștrilor Afacerilor Externe ai 
țărilor membre ale Organiza
ției Statelor Americane după 
ce a fost respinsă rezoluția 
propusă de el in care erau 
condamnate acțiunile agresive 
ale Statelor Unite împotriva 
Cubei.

Conferința statelor 
independente 

din Africa
PARIS 28 (Agerpres).—Con

ferința statelor independente din 
Africa care a-a deschis la 25 
august la Leopoldville, capitala 
Republicii Congo, îți continua 
lucrările. După cum reiese din 
relatările agenției France Presse, 
parlicipanții la conferință a- 
cordă o deosebita atenție situa
ției din Congo, în legătură cu 
uneltirile colonialiștilor îndrep
tate împotriva integrității terito
riale a republicii. A fost apro
bată definitiv ordinea de zi a 
conferinței care, după cum re
latează agenția France Presse, 
include printre alte probleme: 
discutarea situației din Congo, 
ajutorul țărilor africane pentru 
Congo și pregătirea conferinței 
șefilor statelor africane.

------•------

MOSCOVA 29 (Ager
pres) TASS. în primele zi
le ale lunii septembrie a.c. 
N. S. Hrușciov, președinte
le Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., va pleca în 
Finlanda unde va face o 
vizită șj va felicita pe pre
ședintele Urho Kekkonen 
care împlinește 60 de ani.

Fruntași 
ai Partidului Socialist 

din Japonia primiți 
de N. S. Hrușciov

RAGA 39 Corespondentul A. 
res transmite : La 28 august 
uhacovice în R. S. Ceho- 
tcă a luat sfîrșit ,,Săptămîna 
vrii r amine ști*, organizată în 
ul Lunii culturale tnternațio- 
, In această săptămină au a- 
loc diferite manifestări cul-

tural-artisticef conferințe, s-au or. 
ganizat o expoziție de cărți me
dicale. o expoziție de fotografii, 
expoziția „Succesele R. P. Romi
ne", o expoziție de artă populară 
romineascâ, precum și o expoziție 
de lucrări ale pictorului Jules Pe- 
rahim.

închiderea lucrărilor 
Conferinței statelor 

americane

Vizita unei delegații 
de oameni
din R.P.R.

de știință 
în S.ILA.

EW YORK 28 (Agerpres). 
lelegația Republicii Populare 
■ine condusă de pcof. Ma- 
Mănescu, membru corespon- 
al Academiei R. P. Ro- 

r, care a sosit în S.U.A, pen
ei participa la lucrările ce- 
le-al V-lea Congres mondial 
economie forestieră, a fost 
a ta să facă o vizită de stu- 
ti documentare la o serie de 
tute de învățămînt superior, 
tute de cercetări științifice și 
Juri experimentale din 
A. Delegația a vizitat labo- 
arele de cercetări și cîmpu- 
experimentale de la Univer- 
ea Harward, pepiniere. ex- 
târi forestiere, fabrici și

uzine de prelucrare a lemnului, 
institu’e de învățămînt superior 
și de cercetări științifice din
statele Connecticut, Massachus- 
setts, Vermont și New York.
Membrii delegației au avut con
vorbiri utile în probleme de în
vățămînt, cercetări științifice, 
tehnice și economice cu oameni 
de știință, profesori și cercetă
tori, ingineri, tehnicieni 
citori de la institutele 
le -au vizitat. 
Union" din 
Star" din Glens
New York) au publicat la loc 
de frunte articole despre vizita 
delegației Republicii Populare 
Romîne.

Ziarele
Albany

Falls

și mun- 
pe care 
„Times 

și „Post 
( statul

himb de publicații între instituții 
științifice romîne și americane

■ASHINGTON 29 (Ager- 
). — Ministrul R. P. Ro- 
e la Washington, George 
ovescu a oferit Bibliotecii 
greșului S.U.A., Universi- 
din Chicago și Institutu- 

Tehnologic din Massachu- 
s în cadrul unui schimb de 
licații între Instituții știin- 
e romîne și americane, trei 
cții din Lexiconul Tehnic 
tiîn. După cum se știe anul 
ut trei colecții ale Enciclo- 
iei Britanice au fost pre- 
: de ministrul S.U.A. la 
urești unor universități din 
’. Romînă.
^lecțiile din Lexicon au 
înmînate de George Maco- 

:u directorului adjunct al 
iclopediei Britanice, John 
re, care la rîndul său le-a 
ismis reprezentanților celor 
biblioteci.Cu acest prilej au 
it scurte cuvîntări George 
iovescu, George Allen— di- 
orul Agenției de Informații

a Statelor Unite (USIA), Robert 
Thayer, asistent special al Se
cretarului de Stat pentru coor
donarea schimburilor Est-Vest, 
Lawrence Derthick. șeful De
partamentului Invăiămintului 
din Ministerul Sănătății, Invă- 
țămintului și Asigurărilor So
ciale al S.U A, și reprezentanți 
ai bibliotecilor.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— TASS transmite : Conferin
ța de la San Jose și-a încheiat 
lucrările. Făcind uz de toate 
mijloacele de presiune, profi- 
tînd de faptul că economia 
multor țări ladno-americane 
depinde de S.U A., după lungi 
manevre, amenințări și rugă
minți, secretarul de stat Her- 
ter a impus conferinței de la 
San Jose a miniștrilor Aface
rilor Externe ai țărilor mem
bre ale Organizației Statelor 
Americane o „declarație- care 
constituie o încercare de a le
galiza amestecul brutal al 
S.U.A. în treburile țărilor A- 
mericii Latine.

„Declarația" impusă de Her- 
ter la San Jose și adoptată de 
guvernele dependente de 
S.U.A. contrar voinței popoa
relor lor, oglindește spaima 
colonialiștilor americani față 
de mișcarea tot mai intensa 
din America Latină pentru in
dependentă națională, pentru 
eliberarea de sub dictatul 
S.U.A, de sub dormnația mo
nopolurilor.

Este semnificativ faptul că 
delegația S U.A.. condusă de 
Herter. nu a reușit să obțină 
ca Republica Cuba să fie men
ționată direct in declarație. In 
pofida tuturor străduințelor lui 
Herter. participanții la confe
rință au respins încercările lui 
care urmăreau o condamnare 
fățișă a Cubei.

Conferința de la San Jose 
s-a încheiat printr-o victorie 
morală a Cubei care a demas
cat cu curaj întreaga imora
litate a politicii imperialiste a 
monopolurilor S.U-A. și a slu
gilor lor din Departamentul ce 
Stat și oin Pentagon.

încheierea Conferinței 
miniștrilor de externe 

ai țărilor arabe
BEIRUT 29 (Agerpres). - 

La 28 august și-a încheiat lu
crările conferința 
Afacerilor Externe 
arabe la care au 
reprezentanți ai 
R.A.U„ Irakului, 
Li biet Marocului, 
Iordaniei, Arabici 
Algeriei. Conferința a discu
tat despre problema palesti
niană și problema algeriană, 
recunoașterea Izraelului de 
către Iran, relațiile dintre ță
rile arabe și alte probleme.

Comunicatul de închidere a 
conferinței cuprinde mesajul 
de salut adresat tinerelor sta
te independente din Africa și 
declară că statele arabe sint 
gata să stab.lească cu aceste 
state o strînsă colaborare în 
domeniul economic, social, 
cultural și politic.

MOSCOVA 29 (Agerpres).
— TASS transmite : La 29 
august N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U-R-SK, a primit la Krem
lin pe cunoscutul om politic 
japonez Mosaburo Sudzuki, li
derul Partidului Socialist din 
Japonia, și pe fiul său prof. 
T. Sudzuki. precum și pe S. 
Okada și S. Hodzumi. fruntași 
ai Partidului Socialist din Ja- 
ponia.

LEOPOLDVILLE 29 (Ager
pres). — După cum transmite 
agenția Reuter, la Stanleyville 
a avut loc un miting la care 
a luat cuvîntul Patrice Lu
mumba, primul ministru al 
Republicii Congo.

Lumumba a vorbit despre 
necesitatea luptei pentru inde
pendența economică. Am cu
cerit, a spus el, independența 
politică și acum' trebuie să 
obținem independența econo
mică.

Atunci cînd în cursul cuvîn- 
tării sale primul ministru i-a 
întrebat pe participanții la 
miting : „Sînteți gata să vă 
ridicați împotriva Katangăi 
cei prezenți au ridicat miinile 
și în semn de aprobare au în
ceput să scandeze cuvîntul 
„Uhura" care înseamnă „Li
bertate".

NEW YORK 29 (Agerpres). 
După cum anunță corespon
dentul din Elisabethville al a- 
genției Associated Press, in
trarea trupelor guvernului Re
publicii Congo la Bakwanga 
— centru administrativ al așa- 
zisului „Stat minier Kasai“ — 
și restabilirea autorității legale 
și a ordinei în această pro
vincie congoleză a alarmat ,po 
„președintele" Katangăi — ma
rioneta belgiană Chombe.

Corespondentul anunță că 
după eșuarea încercării colo
nialiștilor de a separa de Con
go, cu ajutorul protejatului 
lor Kalonji, provincia Kasai, 
bogată în diamante, Chombe 
intenționează să opună rezis
tență armată trupelor guver 
nului central, dacă acestea vor 
intra în Katanga-

In S.U.A.

Demisia guvernului iranian
TEHERAN 29 (Agerpres). - 

France Presse transmite : La 
Teheran s-a anunțat oficial că 
la 29 august șahul Iranului a 
primit demisia guvernului con
dus de primul ministru Ma
li ucehr Egbal.

Se crede că formarea nou
lui guvern va fi încredințată

ite :

lui $arif Imami, ministrul In
dustriei șî Minelor.

♦
TEHERAN 29 ( Agerpres). — 

Agenția Reuter trai
S-a anunțat oficial câ fihul 

l-a numit ca prim-ministru al 
Iranului pe Sarif Imami.

Agenția France Presre adaugă 
ci Imami a acceptat sâ formeze 
noul guvern.

miniștrilor 
at statelor 
luat parte 
Libanului, 
Sudanului, 

Yemenului, 
Saudite și

Noi samavolnicii 
ale rasiștilor

p urnele Cubei ri insula pe 
care Cristofor Columb in

1 peregrinările sale a des- 
erit-o intr-o zi de octombrie 
nului 1492 - a căpătat o 
mantă deosebită in zilele 
stre.’ Pe pămîntul udat cu 
e, pe pămîntul ce dăruia 

generozitate zahărul cel 
:e. dar pe întinsul căruia
□ era cumplit de amară, 
ăște și luptă un popor cu- 
s. Mii de kilometri ne des- 
: de insula scăldată de Marea
□ ibelor. Dar pe poporul ei il
•irn aproape de i....... -
stre.
ă stăm de vorba cu un sol 
generației tinere din Cuba : 
rlfo Rivero, membru in bi- 

executiv ol Tineretului So* 
ist Plin de pasiune, Rivero 
povestește despre eroicul ti
st al Cubei ce pentru prima 
3 simte gustul minunat al li- 
:ății.
Tineretul nostru este cu

ts de un minunat elan și de 
ombativitate extraordinară... 
ivero călătorește cu gîndul 
s pămînturile sale natale.

Patria mea este amenințată 
agresiunea imperialistă a 

telor Unite. Generația tînărâ 
Zubei este hotărîtă să apere 
aluția noastră. Tinerii munci- 
, studenți și țărani la capă- 
zilei de muncă și învățătură 
ore întregi de instrucție în- 

porați în miliția națională re- 
uționară. In Cuba, cu scopul 
a fi sprijinită armata revo- 

ionară, a fost creată o largă 
lanizație „Tinerii revoluționari

inimile

cubani" gata oricind sâ lupte 
pentru apărarea patriei. Condu
cătorul organizației este cel mai 
tinăr ofițer din armata noastră. 
Are doar 17 ani. Dar aceasta 
nu-l împiedică să fie un adevă
rat erou. La 15 ani el a intrat 
în rîndurile luptătorilor, conduși 
de Fidel Castro. La început co
mandanții detașamentului n-au 
vrut să-l primească ca partizan 
fiind prea tînăr. In fața insisten
țelor lui au cedat, dar l-au pus 
la munci auxiliare, la bucătărie. 
Atunci cînd i s-a oferit însă pri
lejul, tînărul acesta și-a dovedit 
întregul său eroism. Cele zece 
răni pe care le-a căpătat în 
luptă vorbesc despre aceasta.

Adolfo Rivero ne vorbește in 
continuare despre strînso co
laborare ce s-a născut între ti
nerii din țara sa.

- In rîndul tineretului Cuban 
există un puternic curent de 
unitate. Tineretul Socialist, ti
nerii din Mișcarea „26 iulie , 
Federația Studențească Univer
sitară din Havana, Confedera
ția studenților din licee acțio
nează în comun în apărarea 
cuceririlor revoluției noastre.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— După cum relatează agen
ția United Press International, 
la 28 august senatorul demo
crat Eugene McCarthy a su
pus unei critici aspre guver
nul Eisenhower care, după 
cum arată el, „nu a reușit să 
se ridice în nici o problemă 
majoră la înălțimea sarcinilor 
sale de răspundere".

De asemenea, subliniază a- 
genția, McCarthy a relevat 
faptul că de cînd se află ia 
conducere guvernul repu
blican „ritmul de dezvoltare 
a econcmiei a scăzut, datoriile 
țării au crescut pînă la circa 
20 de miliarde dolari, agricul
tura a ajuns într-o situație de 
depresiune, numărul șomeri
lor a crescut la 5 la sută din 
totalul muncitorilor, iar gu
vernul n-a fost capabil să răs
pundă cerințelor poporului a- 
merican".

Referindu-se la poziția Sta
telor Unite pe arena relațiilor 
internaționale McCarthy a 
subliniat : „Noi ne-am pierdut 
prestigiul din cauza eșecu
rilor guvernului S.U.A. în do
meniul politicii externe".

din LaosSituafia
VIENTIANE 29 (Agerpres). 

La 29 august, primul mi
nistru al Laosului, prințul Su
vanna Fumma. a plecat cu un 
avion la Luang-Prabang. pen
tru a participa la sesiunea 
specială a adunării naționale.

După cum relatează agenția 
France Presse. înainte de a 
pleca cu avionul din Vientia
ne. Suvanna Fumma a decla
rat că aceasta este ..ultima 
posibilitate- de a evita un 
război civil in Laos. împreună 
cu Suvanna Fumma au plecat 
cu avionul pentru a participa 
la sesiunea specială deputății 
adunării 
Vientiane.

După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, in
tr-un mesaj adresat lui Fam 
Van Dong, primul ministru al 
R. D. Vienam, ca răspuns la 
scrisoarea de salut adresată 
de acesta cu prilejul formării 
noului guvern regal al Laosu- 
lui, primul ministru al Laosu- 
lui, Suvanna Fumma, a de
clarat :

Noul guvern în care am cin
stea sâ fiu președinte va de
pune eforturi deosebite pentru 
menținerea politicii de strictă 
neutralitate în relațiile 
externe. Sper că 
condiții guvernul regal va 
putea conta pe înțelegerea 
Republicii Democrate Viet
nam.

I

NET YORK 29 (Agerpres). — 
Du vă cum anunță agenția United 
Press International, Ia 27 august 
;n crasul Jacksonville (statul 
Hondo.) au avut loc incidente 
grave provocate de rasiștii albi. 
Pes:e de tasiști s-au indrep. 
tai la iocul unde urma să se in^ 
trunească populația de culoare 
incerclnd să spargă un miting de 
protest împotriva discriminării 
rasiale convocat de Asociația na. 
țic-nald pentru propășirea popu
lare. de :u.oare din Statele Unt
ie Yereușind, rasiștii au recurs 
la C'uzal.:ăți pi chiar la arme. 
Alte g--puri de albi au atacat 
pe nei ' . cere organizaseră „de. 
r-.yns.rzv. ale brațelor încrucișa, 
ze" irz dderde localuri .destina
te exc.usr. albdor”. astfel că de. 
monstra:—e pașnice ale r.egri.or 
impotrd^a discriminării rasiale 
au fast transformate in incă.e. 
rări. C^cu.aț.2 din cartierul ne. 
gr;2or a fos: blocată.

■ - aresior modeme trei
negri au fost impușcați, unul 
mortal, tar ceilalți doi, in virstă 
de 12 și 1* ani. au fost trans, 
porta:-, la spital find grav ră
niți. De asemenea alte 5u de per» 
soc.ne au Jost rănile,

Agenț.s Associated Press reia, 
te^za cd pyl^.a a intervenit și a 
ores.a: pes.e LA) de persoane din. 
trg cure majoritatea negri.

Agenția Associated Press a. 
nunți :i conducătorii luptei 
popiLițiez de culoare au chemat 
negr^ oraș sa participe in
ma-ă la demo"struțuie împotri
va seț :.e: rnsiale și să boi
coteze :t>a.e mzzazne.e si loca. 
Iar2e oar:e-i de
orcjxli

naționale aflați la

sale 
in aceste

nu

HANOI
★

29 (Agerpres).

Medici americani apreciază 
organizarea ocrotirii sănătății 

în Uniunea Sovietică

Provocatorii 
americani 

se astîmpârâ I
I

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Potrivit ziarului „Daily Ex- 
press“ că avioanele america
ne de tip R.B.-47 staționate în 
Anglia continuă să efectueze 
zboruri de spionaj, ziarul ara
tă că aceste avioane america
ne care decolează de pe teri
toriul Angliei sînt însoțite a- 
desea de avioane engleze de 
tip „Canberra".

Agenția France Presse re
latează că purtătorul de cu- 
vînt al Ministerului Afaceri
lor Externe al Marii Britanii 
a refuzat să comenteze aceas
tă știre publicată de ziarul 
„Daily Express".

Purtătorul de cuvînt a con
firmat totuși că pînă în pre
zent n-a fost dată publicității 
nici o declarație oficială din 
care să reiasă că zborurile de 
„recunoaștere" ale avioanelor 
americane R.B.-47 ar fi fost 
suspendate ca urmare a dobo- 
rîrii avionului de spionaj 
american R.B.-47 de către a- 
viația Uniunii Sovietice.

ajutorul vaccinu lui viu al
doctorului Sabin. în 1960 a-
cest vaccin va fi inoculat în-
tregii populații a țării în
virstă de pînă la 20 de an i.

Dr. Mazik a subl iniat că

MOSCOVA 28 (Agerpres) - 
TASS transmite: „Vă felici
tăm pentru organizarea ex
celentă a ocrotirii sănătății 
populației Uniunii Sovietice", 
a declarat medicul american 
dr. Edward Mazik intr-o con
vorbire care a avut loc la 27 
august la Ministerul Ocrotirii 
Sănătății al U.R.S.S. El și 
ceilalți membri ai unui mare 
grup de medici americani, 
care vizitează U.R.S.S., au 
fost primiți de Iuri Lebedev, 
membru al Colegiului Minis
terului Ocrotirii Sănătății.

Răspunzînd în cursul con
vorbirii, la o întrebare a oas
peților. dr. Lebedev, a spus 
printre altele că în Uniunea 
Sovietică se duce o luptă e- 
nergică împotriva malariei și 
poliomielitei, fiind d« prevă- 
zut că aceste beli vor fi lichi
date Lebedev a arătat că po- 
LomieLu es> axnbăTuU cu

In Coreea de Sud
Tineretul 

cere izgonirea 
lisînmanițtilor din 

Adunarea Națională
PHENIAN 29 (Agerpres). - 

Referindu-se la știn ale agen
țiilor telegrafice sud-coreene, 
postul de radio Phenian a a- 
nunțat că la 2T august tinere
tul din orașul Masan a orga
nizat la Seul in fata clădirii 
Adunării Naționale a Coreei 
de Sud, o demonstrație cerind 
izgonirea lisinmaniștilor din 
Adunarea Naționa’ă, Nume
roși locuitori din Seu! au spri
jinit demonstrația tiseretu'.ui 
<Ln Ma«a~

medicii americani s-au bucu
rat pretutindeni de o primire 
excepțional de caldă. El a a- 
ratat că vizita în Uniunea So
vietică a contribuit la întări
rea legăturilor de prietenie 
și și-a exprimat dorința ca 
schimburile științifice dintre 
S.U.A. și U.R.S.S. să se inten
sifice.

U.R.S.S. ajută Ghana
în dezvoltarea economiei naționale

preschimbare a crucii creștin-democrate 
Desen de OGANOV 

din „Komsomolskaia Pravda1*

MOSCOVA 29 (Agerpres). - 
TASS iransnute : La Moscova 
au fost semnate un acord de 
colaoorare economică și teh
nică și un acord comercial în
tre U.R.S.S. și Republica 
Ghana.

Primul acord prevede că 
părțile vor colabora în dome
niul efectuării lucrărilor de 
cercetări geologice pentru des
coperirea de minerale utile în 
Ghana, în construirea de în
treprinderi industriale pentru 
producția materialelor de con
strucție, hidrocentrale, între
prinderi pentru prelucrarea 
produselor agricole, întreprin
deri ale industriei peștelui, în 
organizarea de ferme agricole

de stat model și în construirea 
unei serii de întreprinderi din 
alte ramuri ale economiei 
Ghanei, precum și în pregăti
rea de cadre tehnice proprii 
ale Ghanei.

în vederea acoperirii chel
tuielilor organizațiilor sovie
tice care vor acorda ajutorul 
tehnic prevăzut de acordul 
menționat, guvernul U.R.S.S. 
a pus la dispoziția guvernului 
Republicii Ghana un credit 
pe termen lung în sumă de 
160 de milioane ruble în ace
leași condiții avantajoase care 
au fost acordate de guvernul 
U.R.S.S. și altor țări slab dez
voltate din punct de vedere 
economic.

Specialiști sovietici 
tehnic Brazilieiacordă, ajutor

TALLIN 28 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum 
au declarat la Tallin, Archi- 
medus Pucci, președintele so
cietății braziliene „Sirb", și 
consilierul lui financiar Car
les Sanmartin, specialiștii so
vietici vor acorda ajutor teh
nic Braziliei în construirea 
primei uzine de combustibili

Cu Adolfo Rivero
despre generația

/tinara a
Numai cel care cunoaște atmos
fera de entuziasm și avint revo
luționar care domnește in a- 
ceste zile in Cuba, numai cel 
care vede tineretul la demon
strațiile ce țin ore întregi și la 
inflăcâratele mitinguri de masă 
iși poate da seama de hotâri- 
rea generației tinere din pa
tria mec de a nu se lăsa inti
midată de actele provocatoare 
ale S.U.A. indiferent de natura 
lor.

Poporul liber al Cubei nu 
poate fi ingenunchiat Umăr la 
umâr, toți patrioții cubanezi sint 
hotăriți să-și apere patria.

II rugăm pe Adolfo Rivero să 
ne relateze cite ceva despre re
centul Congres al tineretului din 
America Latină.

- Acest Congres - ne spune 
el - reprezintă un eveniment de 
mare importanță pentru genera
ția tînărâ de pe continentul 
sud-american. Pentru prima oară 
s-au întrunit reprezentanți ai 
celor mai largi organizații po-

Cubei
Irtice. sindicale și studențești. Se 
poate spune ca mișcările de ti
neret au rost reprezentate in cea 
mai largă măsură — de la co
muniști pină ia democrat-creș- 
tini. A fost un Congres foarte 
amplu la care in unanimitate, 
cei 500 de reprezentanți ai dife
ritelor organizații au adoptat 
un program clar anti-imperialist, 
de sprijinire a revoluției Cu
ban* - problema nr. 1 a con
tinentului nostru. La festivitatea 
de închidere a Congresului a 
vorbit Fidel Castro anunțind 
naționalizarea tuturor bunurilor 
americane din Cuba. Congre
sul latinc-american al tineretu
lui s-a bucurat de un imens 
succes in ciuda faptului că a- 
genții imperialismului au încer
cat încă cu cîteva luni înainte 
sâ spargă unitatea diferitelor 
organizații de tineret, să-i îm
piedice pe delegați să vina la 
Congres, sâ-i denatureze scopul, 
sâ producă disensiuni. Succesul 
Congresului s-a datorat spriji
nului primit din partea unei 
ample mișcări de masa a tu
turor popoarelor continentului 
nostru.

Adolfo Rivero vine pentru pri
ma oară in țara noastră, li soli
cităm impresiile sale despre ti
neretul romin.
- Am fost deosebit de impre

sionat de desfășurarea entu
ziastă a Congresului U.T.M. la 
care am asistat ca delegat al 
Tineretului Socialist din Cuba, de 
conținutul profund al discuțiilor 
purtate in cadrul acestei impor
tante manifestări a tineretului 
romin. In desfășurarea Congre
sului s-a reflectat din plin par
ticiparea vie, intensă, a gene
rației tinere la opera de con
struire a socialismului, dăruirea 
ei acestei mărețe cauze. Pen
tru mine a fost deosebit de e- 
moționant să-i aud pe tineri 
cum vorbesc cu mindrie și 
bucurie despre munca lor, așa 
cum o tînărâ din regiunea Con
stanța relata despre modul in 
care ea lucrează in domeniul 
creșterii animalelor. Am cunos
cut aci in țara voastră un tine
ret nou, crescut in spiritul idei
lor socialismului, un tineret ca
pabil de fapte mărețe. Am re
marcat dragostea și recunoș
tința tineretului romin față de 
Partidul Muncitoresc Romin a 
cărui politică o urmează cu în
credere nemărginită. Republica 
Populară Rominâ este o țară 
înfloritoare, o țară al cărui gu
vern și popor doresc sincer pa
cea și luptă pentru a o apăra. 
Vă promit câ nu voi uita nici
odată minunata voastră țara, 
harnicul ei popor, înflăcărată sa 
generație tînărâ...

EUGENIU OBREA

Sistemul colonial — 
principala cauză a foametei

GENEVA 29 (Agerpres).— 
La Geneva a fost dat publici
tății un comunicat oficial cu 
privire la desfășurarea in acest 
oraș in intervalul 31 august — 10 
septembrie u celei de a 15-a edi
ții a întilnirilor internaționale de 
la Genera care sînt organizate 
cu sprijinul U.N.ES.C.O. Tema 
principală a întilnirilor, a comu
nicat prof. A. Babei, președintele 
Comitetului de organizare a in- 
tilnirilor internaționale. va fi 
problema foametei care este ex
trem de importantă și urgentă in 
momentul de față.

De această problemă, a spus 
prof. Babei, este legată și o altă 
problemă — cea a lichidării »is-

GENEVA. — După cum anun. 
ță ziarul socialist ,.La Sentinel- 
le“, „Comitetul internațional de 
legătură între organizațiile care 
luptă pentru pace”, grupînd or. 
ganizații de luptă pentru pace 
din țările Europei occidentale 
neafiliate la Consiliul Mond’al al 
Păcii a ținut săptămîna trecută 
conferința sa anuală la Mittenz, 
în apropiere de Basel. Conferin. 
ța la care au participat peste 
60 de delegați d’n Marea Brita
nie, Olanda. Franța, Suedia, Nor. 
vegia, R F. Germană și Elveția 
a discutat problemele dezarmării.

LENINGRAD — Astronomii 
sovietici au întocmit un atlas al 
părții invizibile a Lunii, care va 
fi editat încă în cursul acestui 
an de Academia de Științe a 
U.R.S.S,

NEW YORK. — După cum re.
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ternului colonial care este princi
pala cauză a foametei. La rezol
varea acestei probleme vor lua 
parte numeroși oameni de știință 
și oameni de cultură care repre. 
zintă țările din aproape toate 
continentele lumii.

Participanții la cea de-a 15-a e- 
diție a întilnirilor internaționale 
de la Geneva sînt oameni de 
știință, filozofi, scriitori, ziariști, 
economiști, activiști sindicali, re
prezentanți ai cercurilor indus
triale, personalități ecleziastice 
din peste 20 de țări ale lumii, 
inclusiv Marea Britanie, S.U.A., 
Franța, U.RS.S., Romînia. Polo
nia, Ungaria. Italia, India, R.A.U. 
In total la intilniri vor participa 
aproximativ 100 de persoane.

gazoși pe bază de șisturi bitu
minoase. Societatea a hotărît 
să încheie cu organizația so
vietică de comerț 
„Toa j promeksport' ‘ 
tract cu privire la 
acestui ajutor.

După cum a arătat preșe
dintele, societatea „Sirb" in
tenționează să creeze în Bra
zilia o industrie națională a 
combustibililor gazoși pe bază 
de șisturi bituminoase. Se pre
vede ca gazele să fie instalate 
cu prioritate la Rio de Ja
neiro și Sao Paulo.

Arhimedus Pucci a invitat 
un grup de specialiști sovie
tici în domeniul șisturilor bi
tuminoase să vină în Brazilia 
pentru proiectarea și construi
rea primei instalații experi
mentale 
turilor 
bustibili

exterior 
un con- 
acordarea

de prelucrare a șis- 
bituminoase în com- 
gazoși.
------•------

PRIMUL MINISTRU AL 
IORDANIEI A FOST 

ASASINAT

/LMAE4JV. — Agenția Reuter 
transmite că la 29 august a fost 
asasinat la Amman Hazza Al» 
Majali, primul ministru al ior
daniei. El a decedat la reședința 
sa în urma exploziei unei bom
be, Cîteva zeci de persoane care 
se aflau in clădire au fost rănile.

4

latează agenția United Press In. 
ternational, potrivit unui studiu 
statistic dat publicității de 
O N U. la 28 augus* popu
lația globului se cifrează la 
2.900.000.000 oameni.

PNOM PENH. — Lia 29 august 
la Pnom Penh a avut loc în pre. 
zența prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, festi
vitatea deschiderii spitalului prie. 
teniei khmero-sovietice.

LONDRA 29 (Agerpres). — 
La 28 august în clădirea pri
măriei Saint-Pancras (cartier

din Londra) a avut loc o șe
dință festivă consacrată împli
nirii a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului Comunist din 
Marea Britanie. La ședință au 
luat cuvîntul William Galla
cher, președintele Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
și John Gollan. secretar gene
ral al acestui partid. La șe
dință s-a dat citire mesajelor 
de salut adresate de partidele 
comuniste din alte țări.

HELSINKI — Cu prilejul vi
zitei în Finlanda a delegației d« 
arhitecți roniîni conduse de arhi. 
tectul Anton Moisescu, lâ Lega
ția Republici! Populare Romîne 
din Helsinki a avut loc la 27 
august o întîlnire prietenească 
între arhitecții romîni și arhU 
tecți finlandezi.

4 ȘI AS 3432 52.


