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Harnicul colectiv de muncă 
de la I. F. Reghin raportează 
obținerea în această lună a 
unui important succes în pro
ducție : planul producției glo
bale a fost îndeplinit în pro
porție de 119,5 la sută iar la 
producția marfă în proporție 
de 112 la sută.

La aceste succese o contri
buție importantă au adus și 
tinerii muncitori Mobilizați de 
organizațiile de bază U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid din toate unitățile* 
ei au desfășurat o vie între
cere socialistă. Astfel ei au 
contribuit ca în luna mai în
treprinderea să realizeze eco
nomii la prețul de cost în va
loare de 789.000 de lei.

in dimineața zilei de 28 
iunie 1961 a fost îndeplinit 
planul semestrial la produc
ția de oțel pe Direcția Me
talurgiei Feroase din Ministe
rul Metalurgiei 
lor de Mașini.

Intrecîndu-se 
a cît mai mult 
noii oțelării de 
dezvoltă experiența 
dită pînă acum, 
țirea 
cu 
primat, 
ratei 
prin aplicarea 
noi, moderne, oțelării de aci 
au putut elabora în cursul a- 
nului peste 1000 de șarje ra
pide. Totodată indicii de uti
lizare a cuptoarelor au cres
cut cu mai mult de 10 la sută 
față de rezultatele medii ale 
anului trecut, iar rebuturile la 
oțelul Martin, de pildă, au 
scăzut în medie cu 20 la sută 
sub cifra admisă.

Succese însemnate au înre
gistrat și oțelării reșițeni. Re- 
ducînd timpul de încărcare a 
cuptoarelor și de elaborare a 
șarjelor, ei au sporit indicii de 
utilizare a agregatelor în pri
mele 5 luni din acest an 
peste 1,5 la sută față de 
dicele planificat.

Muncitorii 
zinelor 
dustria 
zii au 
rife deosebite în îndeplinirea 
mai devreme a sarcinilor de 
plan. Siderurgiștii sînt hotărîți 
să pună în valoare noi rezer
ve pentru a îndeplini sarcinile 
sporite din planul pe acest 
an, care prevede ca produc
ția de oțel a țării să ajungă 
ia 2.100.000 tone.

★
împreună cu oțelării rapor

tează îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe prima jumătate a 
acestui an și laminatorii care 
produc țevi din oțel fără su
dură, tablă groasă și alte lami
nate. S-au evidențiat colecti
vele de siderurgiști ale Uzine
lor „Repubhca- București, Fa
bricii de țevi din Roman și 
Combinatului metalurgic Re
șița.

în elaborarea 
oțel, topitorii 
la Hunedoara 

dobîn- 
Prin cură- 

vetrelor cuptoarelor 
ajutorul aerului com- 

prin scurtarea du- 
reparațiilor, precum și 

unor metode

din oțelăriile 
„Oțelul Roșu" ți 
Sîrmei-Cîmpia 
de asemenea,

cu 
in-

U- 
ln- 

Tur- 
me-

Petroliștii din 
sectorul de foraj
Petroliștii din sectorul de 

foraj au îndeplinit cu cinci 
zile mai devreme planul 
pe primul semestru al a- 
nului. Pină la această dată 
ei au forat cu peste 37.000 
metri mai mult decit in se
mestrul I al anului 1950.

Succesul sondorilor se 
datorește in primul rînd 
extinderii pe scară largă a 
forajului cu turbina, meto
dă avansată de lucru. Com
parativ cu prima jumătate 
a anului trecut forajul cu 
turbina a crescut cu 52,6 
’.a sută, ajungind ca 42,3 la 
sută din volumul total de 
foraj realizat în semestrul 
I să fie executat prin a- 
ceastă metodă.

în primele cinci luni ale 
anului sondorii au depășit 
cu 24 la sută viteza de lu
cru la forajul de exploata
re și cu 15,4 la sută la cel 
de explorare.

O contribuție însemnată 
la realizarea înainte de ter
men a planului de foraj au 
adus-o petroliștii de la 
Trustul de explorări geolo
gice și Trustul de foraj Tîr- 
gu Jiu.

(Agerpres)

Muncitorii din
industria ușoară
în ultimul schimb din ziua 

de 28 iunie, industria 'ușoară 
a îndeplinit planul de produc
ție pe primul semestru al a- 
nului. Potrivit datelor comuni
cate de întreprinderi, ca ur
mare a preocupării pentru fo
losirea cît mai deplină a ca
pacității de producție a utila
jelor, productivitatea muncii a 
crescut cu circa 1 la sută pes
te plan. O deosebită atenție 
a fost acordată îmbunătățirii 
calității mărfurilor. Totodată 
de la începutul anului s-au 
realizat citeva mii de modele 
și sortimente noi.

In ritmul actual de produc
ție, Ministerul Industriei Ușoa
re apreciază că pînă la înche
ierea acestei luni se va obține 
o depășire a planului semes
trial de aproximativ 1.400.000 
mp țesături de bumbac, 
135.000 mp țesături subțiri din 
in, 720.000 articole tricotate 
din bumbac, 65.000 perechi 
de încălțăminte din piele, 40 
tone de articole de porțelan,1 
7.400.000 de articole din sti
clă și altele.

(Agerpres)

1

Cum vor funcționa po-r.pele triplex după ce vor 
vrate ? Aceasta este întrebarea ce și-o pun tineri 
dulescu și Nicolae 
pitolo in timpul

‘I II- 
Sandu Ră- 

Velicu de la Uzinele Moo Tze-cun- din Ca- 
montojukii componentelor ocesttr pompe.

Foto : N. STHORIAN

paginile a 2-a, 
a 3-a și a 4-a,

Centrele și comisiile 
examenului 

de maturitate din 
sesiunea iulie 1961

Zilele trecute, un colectiv al 
Teatrului de stat din Brașov a 
plecat într-un turneu de 25 
de zile într-o serie de stațiuni 
balneo-climaterice și alte loca
lități din regiunea noastră și 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară unde vor prezenta 
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Ai ajuns fruntaș
9 alții!z>

Dinu Paul, bobinator în 
; de transformatoare a

Pe . 
secția 
Uzinelor „Electroputere" din 
Craiova nu l-am găsit la locul 
său de muncă. Aplecat peste 
umărul unui tînăr continua să 
dea explicații:

— Nu te necăji — îi spunea. 
Uită-te cum fac eu și încearcă 
să pui lucrurile astea la punct. 
Tu știi meserie, dar lucrezi 
neatent. Ia uită-te puțin. Vezi 
unde-i hiba ? Un fleac, dar 
din cauza asta nu se aranjea
ză acum bine spirele. Tot 
răul e că ai făcut o trecere ne
corespunzătoare cînd ai înce
put să lucrezi. Constantin

asculta explica-Dumitrescu 
țiile cu atenție. Cu citeva mi
nute înainte credea că totul 
este zadarnic, că nu se mai 
poate repara nimic. îi era ru
șine de tovarășii săi din sec
țiile montaj, conexiuni incu- 
vări care din cauza lui au 
muncit degeaba. Și deodată... 
Dinu Paul s-a apropiat de el 
prietenește.

— Acum ce să fac tovarășe 
Paul?

— Să 
mai jos, 
de capăt 
dă. Trebuie să pui în mod u- 
niform adaosul de preșpan și

faci trecerea ceva 
în așa fel incit spira 
să fie perfect rotun-

Ce înseamnă
să-ți iubești colectiva
Unde flutură steagul...

In ziua de 16 iunie, 
de sub pădure, a gospodăriei co
lective din satul Rediu Aldii, ra
ionul lași, peste 130 de colecti
viști prăseau ce zor porumbul 
pentru boabe. Intr-o margine flu
tura un steag roșu. La cîțiva zeci 
de pași înaintea lui prășeau vreo 
20 de tineri. Erau membrii e- 
chipei de tineret condusă de u- 
femistul Costică Mihai. Pe băieții 
aceștia îi cunosc nu numai colec- 
thriștii din Rediu Aldii, ci și cei 
din satele megieșe. La începutul 
anului, cînd organizația de bază 
U.TAA. a propus conducerii gos
podăriei colective să alcătuiască 
o echipă de tineret nu puteai să 
prevezi că peste numai citeva 
luni acestor tineri li se va duce 
vestea. Și totuși așa s-a întîmplat. 
Steagul de fruntași de la margi
nea tarlalei e un argument puter
nic. Băieții au în seama lor vreo 
20 de hectare cu porumb pentru 
boabe, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr. S-au angajat să obțină în
semnate sporuri de recoltă și 
muncesc pentru a-și realiza anga
jamentul luat. Te duci pe tarla
le. Culturile de pe suprafețele 
lor sînt cele mai curate și mai 
bine dezvoltate din gospodărie.

La sfîrșitul fiecărei săptămîni, 
se analizează mersul lucrărilor 
agricole în comună și se decer- 
nează steagul de fruntașă unității 
care s-a situat pe primul loc în 
întrecerea socialistă. Pentru a pa
tra oară, consecutiv, steagul a 
fost decernat gospodăriei colec
tive din Rediu Aldii. Prețuind hăr
nicia membrilor echipei de tine
ret și apreciind calitatea lucrărilor 
efectuate de ei, conducerea gos
podăriei colective a dat, tot de 
atîtea ori, steagul echipei de ti
neret. Băieții duc steagul cu ei la 
cîmp. Este lauda și mindria lor. 
Terenurile repartizate lor nu sînt 
în tarlaua de sub pădure. Ploile 
au încetinit însă ritmul prășitului 
pe tarlaua aceasta. Cînd s-a ivit o 
„fereastră**, cînd s-a făcut timp 
frumos și bun de lucru, pe băieți 
nu i-a răbdat inima să-i lase pe 
cei din brigada l-a singuri. Ce 
dacă tarlaua aceasta este repar
tizată brigăzii l-a ? Nu-i tot a 
gospodăriei colective? Nu e și a 
lor ? Ba da I Atunci de ce să nu

pe tarlaua dea
a o

și ei o mină de ajutor, pentru 
prăși mai repede ?

Este un exemplu. Membrii e- 
chipei de tineret au ajutat și a- 
jută mereu celelalte echipe din 
gospodărie : la plivit, la prășit, la 
adunat finul, la insilozat.

Fac acest lucru pentru că orga
nizația de bază U.T.M., prin mun
ca politică pe care o desfășoară, 
sădește în conștiința lor dragostea 
pentru gospodăria colectivă iar 
ei fac fot ce le stă în puteri pen
tru a contribui la sporirea averii 
obștești.

S. CONSTANTIN

Spor de
Privită de undeva, de dea

supra, această întindere ți-ar pă
rea, prin mulfimea perdelelor de 
protecție și a bogatelor culturi 
cerealiere, ca o uriașă și multico
loră tablă de șah. Mai multe din
tre aceste pătrate ale Dobrogei 
socialiste aparfin gospodăriei co
lective „Mihai Ardeleanu** din 
comuna Mircea Vodă. Anul tre
cut, organizația U.T.M. a propus 
conducerii gospodăriei ca 18 din 
cei pesfe 100 de tineri colecti
viști să alcătuiască o echipă de 
tineret. Scopul l Muncind pămîn- 
tul „ca la carte" să obțină pro
ducții mari la hectar. Și au dove
dit-o. Echipa de tineret a adus 
gospodăriei colective un spor de 
recolte de 15.000 de kg porumb 
boabe, 300 de kg floarea-soare
lui, 10.000 de kg sfeclă de zahăr.

Pentru anul acesta, echipei de 
tineret i-au fost repartizate 54 
de hectare de porumb pentru 
boabe (29 irigate) 14 hectare de 
floarea-soarelui (10 irigate) și 5 
hectare de sfeclă de zahăr (iriga
te toate). Angajamentul tinerilor 
din echipă este acela ca și în 
acest an să obțină importante 
sporuri de recoltă, depășind pro
ducția realizată anul trecut, l-am 
găsit pe toți prășind sfecla de za
hăr. Șeful echipei, Dumitru Mun- 
teanu, tocmai controla împreună 
cu secretarul organizației U.T.M., 
Ion Munteanu, calitatea lucrărilor. 
Au fost și de astă dată mulțumiți. 
Pentru a obține producțiile mari 
pe care și le-au propus, 
brii echipei depun toată 
nia și priceperea lor. La

Drumul a fost reparat
duminică 

tineri 
sat. 

Podari,
Oltenia,

Intr-o 
dimineață, 
din Livezi 
comuna 
regiunea
mobilizați de orga
nizația U.T.M., au 
pornit spre drumul 
denumit „Ursoaia".

Acest drum — 
care face legătura 
între tarlalele înto- 
vărășiților și ariile

de treier ce se vor 
organiza — era plin 
de gropi. Din cau
za ploilor el deve
nise aproape 
practicabil. In cu- 
rînd, întreaga 
coltă va fi strînsă 
și va trebui trans
portată la arii. Iată 
de ce tinerii au ho- 
tărît să repare de 
urgență acest drum. 
Printr-o muncă fa

im-

re-

Echipele de tineret au spus „da“

— Nu se poate îndeplini 
norma asta, tovarășe pre
ședinte, a zis careva din echi
pa lui Hie Mircea. 350 de me
tri patrați zilnic e prea mult 
pentru un om. Nu vedeți, par
celele astea sînt năpădite de 
țipirig.

Lucrul acesta l-au mai sus
ținut cîțiva. Venită la fața lo
cului, comisia de fixare a nor
melor de lucru, înclina să 
creadă că oamenii au drepta
te. într-adevăr, pe unele par
cele cu orez, din cauza ploi-: 
lor dese, țipirigul — „buruia
na dracului** — năpădise ca

Dar mai înainte 
spune părerea, din 

colectiviștilor au ieșit 
față doi tineri. Erau 
Cristache și Nicolae

recoltă
bul pentru boabe și floarea-soa- 
relui vor eîectua cite 4 prășite 
manuale, iar la sfecla de zahăr 5. 
în plus, la floarea-soarelui vor 
aplica polenizarea suplimentară 
artificială. în momentul cînd i-am 
găsit pe cîmp prășeau pentru a 
treia oară sfecla de zahăr. Pra- 
șila a doua la porumbul pentru 
boabe și floarea-soarelui o slîr- 
șiseră cu cîfeva zile mai înainte.

Am fost apoi, împreună cu se
cretarul organizației " 
terenurile echipei. 
culturi 
Cei 18 
echipă 
raion.

curate, bine 
tineri dețin 

de tineret

U.T.M., pe 
Pretutindeni 
dezvoltate, 

steagul de 
fruntașa pe

horbota. Membrii comisiei au 
cercetat bine, au mai consul
tat oamenii, și președintele 
gospodăriei colective era gata 
să se pronunțe ca norma de 
plivit să rămână la 250 de me
tri pătrați. 
de a-și 
grupul 
mai în 
Ichim
Bălan, șefi ai celor două echit 
pe de tineret din colectivă.

— Noi doi și tinerii din e- 
chipele noastre, credem că 
n-au dreptate cei ce susțin că 
norma e prea mare — a zis 
Cristache. Ne-am sfătuit îm
preună, am făcut și probă la 
plivit și am hotărît. Mîine în 
zori, fiecare echipă de tineret 
va intra pe cite o tarla de un 
hectar, care este cea mai nă
pădită de țipirig. Facem 
probă !

A doua zi, în zori, toți cei 
53 de flăcăi și fete din cele 
două echipe de tineret ale 
gospodăriei colective „Lu- 
peni", din comuna Ion Roată, 
regiunea București, erau pre- 
zenți la orezărie. Echipele 
s-au luat la întrecere între ele 
pentru lucrări de calitate. 
Scopul: nici un firicel de ți-

bobina n-o să iasă strimbă. 
Acum, la treabă...

N-am reușit să vorbesc mul
tă vreme cu Dinu Paul. A dis
cutat despre un scurt circuit 
între spire din pricina slabelor 
izolații cu Marin Tudor, apoi 
a avut de pus citeva lucruri 
la punct cu Floriei Fior ea, cu 
Dinu Romică.

Pe Dinu Paul l-am cunoscut 
în mai multe rînduri. întîi 
mi-au vorbit despre el tovară
șii săi de muncă, bobinatorii. 
De la ei am aflat că după ce 
a terminat școala profesională 
a uzinei. Paul a fost ales res
ponsabilul brigăzii pe care o 
conduce și azi. Aproape 8 ani 
de activitate nu este o glumă 
dar tînărul bobinator a ajutat 
brigada sa să rămînă mereu 
în fruntea întrecerii socialiste. 
Acum băieții săi se întrec cu 
cei din brigada lui Ilie Ștefan 
și sînt tot în frunte. Dinu 
Paul n-are decit 26 de ani, dar 
în urma acestor ani, există o 
îndelungată experiență despre 
care în atelier se vorbește cu 
mîndrie și respect. Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a cu care 
este distins ți-l recomandă pe 
cel mai bun bobinator din 
uzină. ’ - Kit; IV

I-am văzut apoi fotografia 
la gazeta fruntașilor. Aceeași 
frunte îngîndurată, aceiași 
ochi limpezi în care citești 
multă prietenie, multă hotărî- 
re. Sub numele său erau scrise 
cuvintele simple : Fruntaș în 
întrecere. La care ar mai tre
bui adăugate următoarele: 
s,Nu precupețește nici timp, 
nici efort, să-și ajute tovarășii 
în muncă".

Cred că-i datoria mea să 
fac acest lucru. Altfel nu se 
poate.

„Altfel nu se poate !“. Are 
multă dreptate Dinu Paul. 
Spiritul de întrajutorare a 
devenit o lege nescrisă, dar 
puternic imprimată în con
știința fiecăruia, este una din 
trăsăturile caracteristice ale 
muncitorului înaintat al zile
lor noastre.

La Dinu Paul totul este fi
resc. Și faptul că uneori în 
zilele libere vine la uzină să 
vadă cum se descurcă băieții 
din brigada lui Marin Tudor, 
și faptul că întotdeauna găseș
te timp să le arate tinerilor 
din brigada sa și din alte bri
găzi cum își organizează el 
munca, cum face bobinajul ca 
să fie perfect și economic. 
Dinu Paul nu așteaptă laudă. 
Fiecare știe acest lucru. El 
simte că așa trebuie să pro
cedeze. Datoria fiecărui frun-

NICOLAE BARBU LIDIA POPESCU

Studenți ai Facultății de 
fizică și matematică în 
practică la Uzinele „Gri- 
gore Preoteasa" din Capi

tală
Foto : AGERPRES

piesa ,,Partea leului" de 
Teodoru.

Spectacolele cu această 
medie vor fi prezentate 
Tușnad-Băi, Bicsad, 
Gheorghieni, Toplița, Reghin, 
Deda, Borsec, Lacul Roșu și 
alte stațiuni. Ca și în anii 
trecuți, teatrul din Brașov va 
mai organiza și alte asemenea 
turnee prin stațiunile de o- 
dihnă.

co- 
la : 

Ciceut

I. BACIU MARGINEANU 
secretar literar.

Elevii seraliști pe
Odată cu sfîrșitul 

anului școlar, elevii 
muncitori de la sec
ția serală a Școlii 
medii nr. 1 din ora
șul Făgăraș au pre
zentat zilele trecu
te în sala „înfrăți
rea1* piesa „Poves
tea cu șorțurile

1“

schimbate1* de 
stanța Bratu. 
sa oglindește 
gostea tineretului 
nostru de a munci 
conștiincios în pro
ducție și în același 
timp de a învăța 
continuu pentru a 
fi cît mai folositori 
patriei.

Con- 
Pie- 
dra-

scena
în această pe

rioadă. ei și-au pro
pus să organizeze 
și alte activități 
cultural - educative 
la care să fie atrași 
cit mai mulți sera
liști din oraș.

A. BADILA 
profesor.

T7n singur teatru din J 
țj cel din Constanța —

n singur teatru din țară —
■ își în- 

în fiecare 
Teatrul de 
acoperișul 
fapt cinci

cheie stagiunea 
an abia la 31 august, 
sfat constănțean (sub 
căruia funcționează în 
secții distincte : una de dramă, 
alta de operă și balet, o secție 
de estradă, un teatru de păpuși 
și un ansamblu de folclor), este 
tot singurul, de asemenea, care 
pregătește în fiecare an, ca să zi
cem așa, un program de iarnă și 
unul de vară.

— Bănuim că activitatea de 
vară a teatrului reclamă din par
tea colectivului dvs. și sarcina — 
deloc ușoară — de a prezenta 
un program pe placul unui pu
blic proaspăt : oameni ai muncii 
din toate colțurile țării, ne-am a- 
dresaf tovarășului Jean lonescu, 
directorul Teatrului 
de Stat din Con
stanta.

— Este adevărat 
că actorii noștri în- / 
tîlnesc în fiecare £ 
vară mereu alt pu- 
blic. Dar un public 
căruia litoralul îi ""wwsss
împrumută o tră
sătură dominantă : veselia, buna 
dispoziție. Oamenii muncii au aici, 
ca în toate stațiunile din țară, 
minunate condiții de odihnă, de 
destindere. Aici pe litoral, ca să 
folosim titlul unui cunoscut film 
sovietic : „Toată lumea ride, cîn- 
tă și dansează". Tocmai de aceea, 
dintr-un anumit punct de vedere, 
gusturile și cerințele spectatorilor 
se omogenizează : toată lumea 
vrea să rîdă, să se amuze, să se 
destindă și în sala de spectacol.

Pentru cei tineri am pregătit lu
crarea lui H. Nicolaide: „Băieții 
veseli**. O comedie „cu haz", nu 
lipsită însă de replici și întîmplări 
cu tîlc. Pentru tineri și bătrîni, ci
teva comedii aparținînd reperto
riului clasic universal și național: 
„Cum vă place" de Shakespeare, 
„D-ale carnavalului** de I. L. Ca- 
ragiale, „Gaițele" de Kirifescu etc.

— La secția de operetă ?
— O lucrare originală : „Fetele 

din Murfatlar". Compozitor: Elly 
Roman, libretul : Sanda Diacones-

cu. Noua operetă romînească va 
fi prezentată pe toate scenele li
toralului. Țin să menționez cu a- 
ceasfă ocazie că turiștii străini, 
sosiți și în vara aceasta în număr 
mare pe țărmul Mării Negre, și-au 
exprimat din nou dorința de a vi
ziona în primul rînd lucrări mu
zicale romînești. De altfel, pentru 
aceștia din urmă, ansamblul nos
tru de folclor „Brîulețul** va pre
zenta un program special. La sec
ția muzicală vom juca în reluare 
operele și operetele : „Lakme" 
de Delibes, „Silvia** de Kalman, 

",;Lăsați-mă să cînt" de Dendrino, 
„Bărbierul din Sevilla** 
ni etc.

— A mai rămas să 
de spectacolele 
secții.

— Spectacolul de estradă, „La 
mare și la mai ma
re" a întrunit pînă 
în prezent 165 de 
reprezentații și se 
bucură în 
de săli 
pregătire, 
spectacol, 
Constanța**, scris de 
Eugen Mirea și Sașa 

la care colaborează

de Rossi-

vă întreb 
ultimelor două

continuare 
pline. în 

concertul 
„Mozaic—

Georgescu,
mai mulți compozitori de muzică 
ușoară : Aurel Giroveanu, Floren
tin Delmar, H. Mălineanu și Ion 
Vasilescu (căruia îi vom prezenta 
o lucrare postumă). In sfîrșit, ul
tima secție, Teatrul de păpuși, a 
încheiat contracte cu aproape 
toate taberele de pionieri răspîn- 
dife de-a lungul litoralului. La 
Costinești, Năvodari, Vasile Roai- 
tă etc., păpușarii noștri vor dărui 
viață, în fața micilor spectatori, 
cunoscutelor personaje din pie
sele și povestirile dramatizate : 
„Artiștii pădurii", „Ursuleții ve
seli", „Albă ca zăpada**, „Bursu
cul învață carte" ș.a.m.d. Teatrul 
de stat din Constanța — înființat 
în anii puterii populare prin grija 
partidului și guvernului nostru — 
are toate posibilitățile materiale 
de a satisface cerințele unor spec
tatori de toate vîrstele. Tocmai 
de aceea colectivul nostru se 
străduie să răspundă cu spectaco
le bune, bine jucate, pentru a 
crea adevărate clipe de destinde
re oamenilor muncii aflafi la odih
nă.

— Trecînd în revistă repertoriul 
Teatrului de stat din Constanța 
îmi permit să constat lipsa unei 
lucrări care să oglindească tocmai 
viața și preocupările estivale ale 
spectatorilor dvs.

— Sincer regretînd, nu pot de
cit să vă dau dreptate. Drama
turgia contemporană romînească 
ne-a dăruit piese care ne vorbesc 
despre viața nouă a oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Dar 
aci, pe litoral, sutele de mii de 
cetățeni sosiți la odihnă, aparți
nînd celor mai diverse preocupări 
profesionale — îmbrățișează, în 
scurtul răstimp petrecut pe lito
ral, bucurii, pasiuni și îndeletni
ciri comune. O piesă care să a- 
ducă pe scenă o irîntură din 
bucuria largă și luminoasă a con
cediului petrecut la mare — ar 
răspunde unei dorinți unanime. 
Nu pot decit să apelez și pe a- 
ceasfă cale la dramaturgii, com
pozitorii și libretișfil noștri să ne 
scrie și să ne trimită o asemenea 
lucrare.

(Continuare în pag. a V-a)SLAVICC.

mem- 
străda- 
porum-

(Continuare în pag. a V-a)

au e-ră răgaz, ei 
fectuat diverse lu
crări reușind ca pî
nă seara să repare 
întregul drum, lung 
de circa 2 km.

Drumul este a- 
cum nivelat. Carele 
încărcate cu noua 
recoltă vor putea 
să treacă ușor spre 
arii.

bușca dumitru 
țăran întovărășit

L. MAIOR

Ritmul construcțiilor. Douâ 
imagini convingătoare i- 
mortalizate într-un inter
val mai scurt de trei luni. 
Prima fotografie : 2 aprilie 
1961. A doua fotografie 28 

iunie 1961
Foto : V. RANGA

r



CENTRELE Șl COMISIILE EXAMENULUI DE MATURITATE
DIN SESIUNEA IULIE 1961

Printr-un ordin al ministrului Învățămîntului și 
Culturii s-au stabilit centrele și președinții comi
siilor pentru examenele de maturitate de la școliie 
medii de cultură generală și de la școlile medii de 
artă, precum și examenele de stat de la școlile pe
dagogice de învățători și educatoare și de la insti
tutele pedagogice de învățători, din sesiunea iulie 
1961.

Examenele încep în toată țara în ziua de 3 iulie

1961, orele 9 dimineața, cu proba scrisă la limba 
și literatura romină. în vederea pregătirii lucrări
lor examenului, președinții comisiilor se vor pre
zenta la centrele la care au fost numiți, in dimi
neața zilei de 1 iulie a.c.

Se menționează mai jos centrele unde vor func
ționa comisiile, școlile care vor prezenta candidați 
la fiecare centru, precum și președinții comisiilor.

Orașul București
ȘCOALA MEDIE NR. 5 „M. SADO- 

,VEANU“ — Comisia nr. 1 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 5 (curs de zi). 
Președinte : prof univ. Mihai Ghermă- 
nescu, Institutul de construcții-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 7 
„I. L. CARAGIALE" — Comisia nr. 2
— secție reală. Se vor prezenta candi
dați! de la Școala medie nr. 7 (curs de 
zi). Președinte : prof. univ. Virgil 
Claudian, Institutul agronomic „N. 
Bălcescu“-București; — ȘCOALA
MEDIE NR. 7 „I. L. CARAGIALE"
— Comisia nr. 3 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 7 (curs de zi). Președinte : 
prof. Ioana Cosma, directoarea Șco
lii medii nr. 1 București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 7 „I. L. CARAGIALE"
— Comisia nr. 4 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 7 (curs fără frecvență) și 
de la Școala muncitorească „Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii" (curs 
seral). Președinte : conf. univ. Mar
gareta Giurgea, Universitatea „C. I. 
Parhon“-București ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 7 „I. L. CARAGIALE" — 
Comisia nr. 5 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 7 și de la Școala muncito
rească „întreprinderea regională de 
electricitate București" (curs seral). 
Președinte ; prof. O. Kreindler, Insti
tutul politehnic-București ; — ȘCOA
LA MEDIE NR. 28 „DR. PETRU GRO
ZA" — Comisia nr. 6 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 28 „Dr. Petru Groza" și 
de la Școala medie cu program spe
cial de educație fizică nr. 35 (cursuri 
de zi). Președinte : prof. univ. Gheor- 
ghe Vrînceanu, Universitatea „C. I. 
Parhon“-București ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 32 — Comisia nr. 7 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 32 (curs de zi), 
limba romină și limba rusă. Pre
ședinte : prof. Ion Ștefănescu, ins
pector al secției de învățămînt a ra
ionului Stalin-București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 10 „ZOIA KOSMODE
MIANSKAIA" — Comisia nr. 8 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 10 (curs de 
zi). Președinte : conf. univ. Nicolae 
Hangea, Institutul pedagogic de 3 
ani-București ; — ȘCOALA MEDIE 
nr. 10 „ZOIA KOSMODEMIAN
SKAIA" — Comisia nr. 9 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 10 și 11 (curs de 
zi). Președinte : lector Eliza Bichman, 
I.P.C.D.-București ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 10 „ZOIA KOSMODE
MIANSKAIA" — Comisia nr. 10 — 
secție reală. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie nr. 10 (curs fără 
frecvență). Președinte : conf. univ. Eu
gen Stfinescu, Institutul de construcții- 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR, 10 
„ZOIA KOSMODEMIANSKAIA" — 
Comisia nr. 11 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
muncitorească de 3 ani (curs seral și 
fără frecvență). Președinte : conf. u- 
niv. Tamara Dobrin, Institutul de 
arte plastice „N. Grigorescu"-Bucu- 
rești; — școala medie nr. n 
„DIMITRIE CANTEMIR" — Comisia 
nr. 12 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 11 
(curs de zi). Președinte: prof. univ. 
Mihai Zapan, Institutul de petrol, gaze, 
geblogie-BucUrești ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 11 „DIMITRIE CANTEMIR"
— Comisia nr. 13 — secție reală. Se 
vor prezentă candidații de la Școala 
medie nr. 11 (curs seral și fără frec
vență). Președinte : prof. Ilinca Tă- 
năsescu, directoarea școlii medii nr. 
15 București: — ȘCOALA MEDIE 
NR. 12 „SPlRtl HARET" — Comisia 
nr. 14 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 12 
(curs de zi). Președinte : prof. Victo
ria Termentu, inspector la Secția de 
învățămînt a raionului Lenin-Bucu- 
rești; — ȘCOALA MEDIE NR .12 
„SPIRU HARET" — Comisia nr. 15
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 12 (curs 
seral și fără frecvență). Președinte : 
conf. univ. Victoria Stiopol, Universi
tatea „C. I. Parhon“-BuCurești; 
ȘCOALA MEDIE NR. 34 — Comisia 
nr. 16 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 34 (curs de zi și seral), Președinte : 
prof. Ion Roșea, inspector în M.I.C. ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 8 „E. RA- 
COVIȚĂ" — Comisia nr. 17 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 8 (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Haralambie Ionescu, Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin“-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 13 „MI- 
HAI VITEAZU" — Comisia nr. 18 — 
secție reală. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie nr. 13 (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : prof. 
Gabriel Sudan, Institutul politehnic- 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR. 
13 „MIHAI VITEAZU" — Comisia nr. 
19 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 13 
(curs de zi) și nr. 14, secția greacă 
(curs de zi și restanțieri). Președinte : 
conf. univ. Cezar Coșniță, Institutul 
de construcții-București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 13 „MIHAI VITEAZU"
— Comisia nr. 20 — secție umanistă.
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 13 (curs de zi și restan
țieri). Președinte : lector univ. Toma 
Vasilescu, Universitatea „C. I. Par- 
hon“-București ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 13 „MIHAI VITEAZU" — Co
misia nr. 21 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 8 (curs seral și restanțieri) și 
nr. 13 (curs fără frecvență). Președin
te : prof. Victor Iliescu, directorul 
Școlii medii nr. 22 „Gh. Lazăr"-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 13 
„MIHAI VITEAZU" — Comisia nr. 
22 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 13 
(curs seral, curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : prof. Ion Po
pescu, directorul Școlii medii serale 
„23 August“-București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 15 „ELENA SÎRBU" — Co
misia nr. 23 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 15 (curs de zi și restanțieri) 
și nr. 9 cu limba de predare maghia
ră (curs de zi și restanțieri). Președin
te : conf. univ. Gh. Constantinescu, 
Institutul politehnic-București ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 15 „ELENA 
SÎRBU" — Comisia nr. 24 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
Ia Școala medie nr. 15 (curs de zi). 
Președinte : prof. Teodor Burcescu, 
directorul Școlii medii nr. 28-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 15 
„ELENA SÎRBU" — Comisia nr. 25
— secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 15 
(curs de zi și restanțieri). Președinte : 
prof, univ Panait Mazilu, Institutul 
de construcții-București; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 15 „ELENA SÎRBU" — 
Comisia nr. 26 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 15 (cursuri serale și fără 
frecvență și restanțieri). Președinte: 
conf. univ. O. Sachter, Institutul po

litehnic-București ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 29 — Comisia nr. 27 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 29 (curs de 
zi) și Școala serală „Filatura romî- 
nească de bumbac". Președinte : lec
tor univ. Lucia Gheorghian. I.P.C.D.- 
București ; — ȘCOALA MUNCITO
REASCA SERALA „23 AUGUST" — 
Comisia nr. 28 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala mun
citorească serală „23 August '. Preșe
dinte : lector univ. Dorin Damaschin, 
Universitatea „C. I. Farnon '-București; 
ȘCOALA MUNCITOREASCA NR. 4
— raionul 23 August — Comisia nr 29
— secție umanistă. Se vor prezenta
candidații de la Școala medie munci
torească nr. 4 (curs seral). Președinte : 
prof. Teodor Novac, inspector școlar, 
raionul Grivița Roșie-București ; —
ȘCOALA MUNCITOREASCA NR. 4
— Comisia nr. 30 — secție umanistă.
Se vor prezenta candidații de la 
Școala muncitorească nr. 4 (curs se
ral). Președinte : conf. univ. Mihai 
Popovici, I.S.E. „V. I. Lenin“-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MUNCITOREAS
CA NR. 4 — Comisia nr. 31 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala muncitorească nr. 4 (curs 
seral). Președinte : lector univ. Gri- 
gore Popescu, Universitatea „C. I. 
Parhon"-București ; — ȘCOALA
MUNCITOREASCA NR. 4 — Comisia 
nr. 32 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la școala muncito
rească nr. 4 (curs fără frecvență). 
Președinte : conf. univ. Marta Stan, 
Universitatea „C. I. Parhon"-Bucu- 
rești; — ȘCOALA MUNCITOREASCĂ 
NR. 4 — Comisia nr. 33 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala muncitorească nr. 4 (curs 
fără frecvență). Președinte : prof. 
Chică Simionescu, directorul Școlii 
medii nr. 2 serală „F. C. Gheorghiu- 
Dej “-București ; — ȘCOALA MUN
CITOREASCĂ NR. 4 — Comisia nr. 
34 — secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala muncitorească 
nr. 4 (curs fără frecvență). Președinte: 
prof. Luiza Răican, director adjunct al 
Școlii medii nr 1-București ; —- 
ȘCOALA MUNCITOREASCĂ NR. 4
— Comisia nr. 35 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
muncitorească nr. 4 (cursuri fără 
frecvență și serale). Președinte : conf. 
univ. Victor Constantinescu, Institutul 
de construcții-București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 16 „GEORGE COȘBUC"
— Comisia nr. 36 — secție reală. Se
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 16 și nr. 39 (curs de zi) și 
nr. 16 (curs fără frecvență). Președin
te : conf. univ. Alexandru Isopescu,
I.S.E. „V. I. Lenin“-București; —
ȘCOALA MEDIE NR. 16 „GEORGE 
COȘBUC" — Comisia nr. 37 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidații 
de la școlile medii nr. 16, 17 (curs de 
zi). Președinte : prof. univ. Virginia 
Barbu. Institutul petrol, gaze și geo- 
logie-București; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 16 „GEORGE COȘBUC" — Co
misia nr. 38 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 17 (curs de zi). Președinte: 
conf. univ. Iorgu Stoian, Universita
tea „C. I. Parhon“-București ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 26 „AL. I. 
CUZA" — Comisia nr. 39 secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 26 (curs de zi). 
Președinte : prof. univ. Gheorghe Pe
trescu, Universitatea „C. I. Parhon"- 
București; — ȘCOALA MEDIE NR. 
26 „AL. I. CUZA" — Comisia nr. 40
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 26 
(cursuri de zi și serale). Președinte : 
prof. univ. Olga Săvulescu, Universi
tatea „C. I. Parhon"-București ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 26 „AL. I. 
CUZA" — Comisia nr. 41 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 17 (curs seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte: 
prof. univ. Mircea Ionescu, Institutul 
agronomic „N. Bălcescu“-București ;
— ȘCOALA MEDIE SERALĂ „7 NO
IEMBRIE" — Comisia nr. 42 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie serală „7 Noiembrie" 
și Școala muncitorească „Timpuri 
Noi" (curs seral), Președinte: conf. 
univ. Atena Rădoi, Universitatea „C. 
I. Parhon“-București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 18 „M. EMINESCU" — 
Comisia nr. 43 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 18 și 30 (curs de zi). Președin
te : prof. univ. Lascăr Buruiană, Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu“-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 18 „M. 
EMINESCU" — Comisia nr. 44 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 18 (curs seral). 
Președinte : prof. univ. N. Bărbules- 
cu, Institutul de construcții-București;
— ȘCOALA MEDIE NR. 18 „M. EMI
NESCU" — Comisia nr. 45 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 18 „M. Emi- 
nescu" (curs de zi). Președinte : conf. 
univ. Ion Sabac, Institutul politehnic- 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR. 
19 „I. Creangă" — Comisia nr. 46
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 19 
(curs de zi). Președinte : șef lucrări 
Florea Oprea. Institutul politehnic- 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR.
19 „I. CREANGĂ" — Comisia nr. 47
— secție umanistă. Se vor prezenta
candidații de la Școlile medii nr. 19 
și 30 (curs de zi). Președinte : lector 
univ. C. Gheorghiu. Universitatea 
„C. I. Parhon“-București ; — ȘCOA
LA MEDIE NR. 20 „GH. ȘINCAI" — 
Comisia nr. 48 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 20 (curs de zi). Președinte : 
conf. univ. Walter Rudner. Institutul 
politehnic-București ; — ȘCOALA
MEDIE NR. 20 „GH. ȘINCAI" — 
Comisia nr. 49 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 20 (curs de zi). Președinte : 
prof. Constantin Mihalcea, directorul 
Școlii medii serale I.R.E.-București ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 20 ..GH. 
ȘINCAI — Comisia nr. 50 — .secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 20 (curs seral). 
Președinte : prof. univ. Dumitru Tu- 
tunaru, Institutul politehnic-Bucu
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 20 
„GH. ȘINCAI" — Comisia nr. 51 — 
secție reală. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie nr. 20 (curs 
fără frecvență). Președinte : conf. 
univ. Gabriela Țițeica, Institutul poli
tehnic-București ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 20 „GH. ȘINCAI" — Comisia nr. 
52 — secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 18 și
20 (curs fără frecvență). Președinte :
lector univ. Rodica Vîlcu. Universita
tea „C. I. Parhon“-Bucuresti ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. LA- 
ZĂR“ — Comisia nr. 52 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr" (curs 
de zi). Președinte : conf. univ. Mauri- 
ciu Kandel, Universitatea „C. I. Par- 
hon“-București ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 22 „GH. LAZĂR" — Comisia nr. 
54 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 22 
„Gh. Lazăr" (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : prof univ. Eugen Mi- 
hăilescu, Universitatea „C. I. Parhon" 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR.

tor în M.I.C. ; ȘCOALA MEDIE NR. 
4 „AUREL VLAICU — Comisia nr. 84. 
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 4 „Au
rel Vlaicu" (cursuri fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : prof. D. Băr- 
bulescu, directorul Școlii medii nr. 2- 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 6 
— Comisia nr. 85 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 6 (curs de zi). Președinte : 
prof. univ. Maria Sîrbu, Universitatea 
„C. I. Parhon“-Bucureș.ti ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 6 — Comisia nr. 86 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 6 (curs 
seral). Președinte: prof. Marioara 
Iordan, directorul Școlii medii nr. 39- 
București ; ȘCOALA DE 7 ANI NR. 
175 — Comisia nr. 87 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala muncitorească serală nr. 11 
C.F.R. (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. Sabin Anto
nescu, Institutul politehnic-București; 
ȘCOALA MEDIE DE MUZICĂ NR. 
1 — Comisia nr. 88 — secție umanis
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie de muzică nr. 1 și de 
la Școala medie de arte plastice (curs 
de zi). Președinte': prof. Iulian Nica, 
inspector în M.I.C.

Regiunea Argeș
— ȘCOALA MEDIE Nr. 1 PITEȘTI

— Comisia nr. 1 — secția reală. Se vor
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 1 din Pitești (curs de zi). Pre
ședinte : prof. univ. Virgil Armeana, 
I.S.E. „V. I. Lenin"-București ; —
— ȘCOALA MEDIE Nr. 1 PITEȘTI
— Comisia nr. 2 — secția reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 din Pitești (curs de zi). 
Președinte : prof. Alexandru Stă- 
nescu, directorul școlii medii nr. 2- 
Pitești ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 1 PI
TEȘTI — Comisia nr. 3 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 din Pitești (curs 
de zi). Președinte : prof. univ. Mircea 
Mancaș, Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale"- 
București ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
PITEȘTI — Comisia nr. 4 — secția 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 din Pitești (curs 
de zi). Președinte : lector univ. Florin 
Georgescu, Institutul de Cultură Fizică- 
București ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
PITEȘTI — Comisia nr. 5 — secția 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 Pitești și Școala 
medie Costești (curs de zi). Președinte: 
șef lucrări Elena Iliescu, Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu“-București ;
— ȘCOALA MEDIE Nr. 2 PITEȘTI —
Comisia nr. 6 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 2 (curs fără frecvență). Pre
ședinte : prof. Dumitru Ghiță, Inspec
tor la secția de învățămînt ; — ȘCOA
LA MEDIE Nr. 2 PITEȘTI — Comisia 
nr. 7 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 2 
Pitești ; Școala medie scoală Găvana 
și Școala medie serală Ștefănești 
(cursuri serale și fără frecvență). Pre
ședinte : prof. univ. Haralambie Ghi- 
rilie, Institutul Agronomic „N. Bălces- 
cu“-București ; —■ ȘCOALA MEDIE
SERALĂ Nr. 1 PITEȘTI — Comisia 
nr. 8 — secția reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie serală 
nr. 1 Pitești (cursuri serale). Preșe
dinte : lector univ. Constantin Albu, 
Universitatea „C. I. Parhon" - Bucu
rești ; — ȘCOALA MEDIE SERALĂ 
Nr 1 PITEȘTI — Comisia nr. 9 — 
secția reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie muncitoreas
că din Pitești. Președinte : șef lucrări 
Berthelot Grunvald. Institutul politeh
nic-București ; — ȘCOALA MEDIE j 
Nr. 2 PITEȘTI — Comisia nr. 10 — | 
secție umanistă. Se Vor prezenta can- •

[ didații de la Școala medie nr. 2 Pi-ț 
r‘ești (cursuri de zi). Președinte : prof.1 

Gheorghe Arsenescu, Directorul școlii 
medii din Topoloveni ; — ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 PITEȘTI — Comisia nr. 
11 — secția reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 
3 Pitești (curs de zi). Pre
ședinte : conf. univ. Mircea Constan
tinescu, Institutul de petrol și gaze- 
București ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 3 
PITEȘTI — Comisia nr. 12 — secție 
umanistă. Se prezintă candidații de la 
Școala medie nr. 3 Pitești (cursuri de 
zi). Președinte : lector univ. Ion Oană, 
Institutul pedagogic „Maxim Gorki"- 
București ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
R. VILCEA — Comisia nr. 13 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 R. Vîlcea 
(cursuri de zi). Președinte : conf. univ. 
Ștefan Gheorghiță, Universitatea „C. I. 
Parhon“-București ; — ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 R. VILCEA — Comisia nr. 
14 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 1 
R. Vîlcea și de la Școala medie din 
Brezoi (cursuri de zi). Președinte: 
conf. univ. Virgil Dragomir, Institu
tul de construcții-București ; — ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 R. VILCEA — Co
misia nr. 15 — Secția umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 din R. Vîlcea (cursuri de 
zi). Președinte : lector Pavel Alteres- 
cu, I.P.C.D.-București ; — ȘCOALA
MEDIE Nr. 2 R. VILCEA — Comisia 
nr. 16 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 2 R. 
Vîlcea și de la Școala medie din Go
vora (curs de zi). Președinte : șef lu
crări Elena Hădarag, Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu"-București : —
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 R. VILCEA — 
Comisia nr. 17 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 R. Vîlcea (cursuri de zi). 
Președinte : prof. Vasile Roșea, inspec
tor M.I.C. ; - ȘCOALA MEDIE DRÂ- 
GĂSANI — Comisia nr. 18 — secția 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie din Drăgășani și de 
la Școala medie din Drăgănești-Olt. 
(curs de zi). Președinte : lector univ. 
Nicolae Radu, I.S.E. „V. I. Lenin-- 
București ; ■— ȘCOALA MEDIE DIN 
GĂEȘTI — Comisia nr. 19 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie din Găești (cursuri 
de zi). Președinte : prof. Vasile Pleșu. 
directorul școlii medii C. Lung-Muscel;
— ȘCOALA MEDIE CURTEA DE AR
GEȘ — Comisia nr. 20 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie din Curtea de Argeș (cursuri 
de zi). Președinte : șef lucrări Angela 
Ciufu, Institutul Agronomic „N. Băl- 
cescu“-București ; — ȘCOALA MEDIE 
SLATINA — Comisia nr. 21 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie din Slatina (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte : prof. univ. loan 
Todor, Institutul Agronomic „N. Băl- 
cescu“-București ; — ȘCOALA MEDIE 
SLATINA — Comisia nr. 22 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie din Slatina (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte : lector Maria Mi
halcea, I.P.C.D.-București ; — ȘCOA
LA MEDIE CIMPULUNG MUSCEL — 
Comisia nr. 23 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die din Cîmpulung Muscel (cursuri 
de zi). Președinte : conf. univ. Hara
lambie Ionescu, Institutul politehnic- 
București ; — ȘCOALA MEDIE
CIMPULUNG MUSCEL — Comisia nr. 
24 — secția reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie din 
Cîmpulung Muscel (cursuri de zi). 
Președinte : șef lucrări Gheorghe Io- 
nită, Institutul politehnic-București ;
— ȘCOALA MEDIE CIMPULUNG
MUSCEL — Comisia nr. 25 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie din Cîmpulung 
Muscel (curs de zi). Președinte : lec
tor univ. Alexandru Piru, Universita
tea „C. I. Parhon“-București ; —
ȘCOALA MEDIE CIMPULUNG MUS
CEL — Comisia nr. 26 — secție reală.

nr.

22 „GH. LAZĂR" — Comisia nr. 55 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr" (curs de zi). Președinte : prof. 
Jana Cristu, directorul Școlii medii 
nr. 10 București ; — ȘCOALA MEDIE

I NR. 22 „GH. LAZĂR" — Comisia nr.
56 — secție reală Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 22 
„Gh. Lazăr" (curs seral). Președinte : 

1 prof. Constantin Drîmbă. Institutul 
I de petrol și gaze-București; — ȘCOA

LA MEDIE NR. 22 „GH. LAZĂR" — 
I Comisia nr. 57 — secție reală. Se vor 
■ prezenta candidații de la Școala me
die nr. 22 „Gh. Lazăr" (curs seral). 
Președinte : prof. Maria Sara, inspec- 

I tor școlar al raionului „N. Bălcescu"- 
: București ; — ȘCOALA MEDIE NR. 
; 22 „GH. LAZĂR" — Comisia nr. 58 
i — secție reală. Se vor prezenta can- 
| didații de la Școala medie nr. 22 „Gh.
Lazăr" (curs fără frecvență). Președin
te : conf. univ. Cabiria Andreian. Uni
versitatea „C. I. Parhon“-București ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 23 — Comi
sia nr. 59 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 23 (curs de zi. curs fără frecventă 
și restanțieri). Președinte : prof. Vio
rel Alecu. directorul Școlii medii nr. 
8-București ; — ȘCOALA MEDIE NR.
23 — Comisia nr. 60 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 23 și nr. 27 (curs 
de zi). Președinte conf. univ. Valeria 
Costăchel, Universitatea „C. I. Par- 
hon“-București; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 23 — Comisia nr. 61 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
Ia Școala medie serală pentru tinere
tul muncitor „Gr. Preoteasa". Preșe
dinte : conf. univ. Grigore Agopian,
I.S.E. „V. I. Lenin“-București ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 27 — Comisia 
nr. 62 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 27 (cursuri de zi și fără frecventă). 
Președinte : prof. Ion Ștefan, directo
rul Școlii serale „Timpuri Noi“-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 27 — 
Comisia nr. 63 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 27 (cursuri serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof. Otilia Anghel, inspector M.I.C.- 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR- 
36 — Comisia nr. 64 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 36 (curs de zi) și Școala 
medie serală „Mao Țze-dun". Preșe
dinte : conf. univ. Gheorghe Palade, 
Institutul de petrol, gaze și geologie- 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 36
— Comisia nr. 65 — secția reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 36. Președinte : prof. Lucia 
Simion, director adj. al școlii medii 
serale nr. 13-București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 „N. BĂLCESCU" — 
Comisia nr. 67 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și nr. 31 (curs de zi). Pre
ședinte : prof. univ. Gheorghe Gal- 
bură, Universitatea „C. I. Parhon"- 
București; ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N. 
BĂLCESCU" — Comisia nr. 68 — sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. I „N. Băl- 
ceșcu" (cursuri de zi și fără frecven
ță) și nr. 31 (curs de zi). Președinte : 
cont univ. Mihai Pop, Universitatea 
„C. I. Parhon“-București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 „N. BĂLCESCU" — 
Comisia nr. 69 — secția reală. Șe vor 
prezenta candidații de la-Școala me
die nr. 1 „N. Bălcescu" (cursuri se
rale și fără frecvență). Președinte : 
conf. univ. Ion Rădulescu, Universi
tatea „C. I. Parhon"-București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N. BĂL
CESCU" — Comisia nr. 70 — secția 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 „N. ’ 
(curs seral). Președinte : 
Ion Berceanu, Institutul 
„N. Bălcescu“-București ;
MEDIE NR. 1 „N. BĂLCESCU' 
Comisia nr. 71 — secția reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 „N. Bălcescu". Președin
te : conf. univ. Iosif Tripșa, Institu
tul politehnic-București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 „N. BĂLCESCU" — 
Comisia nr. 72 — secția reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 1 „N. Bălcescu". Președinte : 
conf. univ. Marcel Șegărceanu, Insti
tutul politehnic-București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 24 „V. ALECSANDRI" — 
Comisia nr. 73 — secția mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 24 „V. Alecsandri" (curs de 
zi). Președinte : prof. Gheorghe Po
pescu, inspector al secției de învăță
mînt a Capitalei ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 „T. VLADIMIREȘCU" — Co
misia nr. 74 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 2 „T. Vladimirescu" (cursuri 
de zi și fără frecvență). Președinte : 
prof. univ. Ion Steopoe, Universita
tea „C. I. Parhon“-București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 „T. VLADIMIRES
CU" — Comisia nr. 75 — secția mix
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala nr. 2 „T. Vladimirescu" (curs 
fără frecventă) și Școlile muncito
rești „F. C. Gheorghiu-Dej" și „Se
mănătoarea" (curs seral). Președinte : 
prof. Ion Lupu, de la „Gazeta Inva- 
țămîntului" ; ȘCOALA MEDIE NR. 
25 — Comisia nr. 76 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 25 (cursuri de zi~ și 
serale). Președinte : prof. D. Stăn- 
cescu. directorul Școlii medii nr. 26- 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 21, 
CU LIMBA DE PREDARE GERMA
NĂ — Comisia nr. 77 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 21 (curs de zi). Pre
ședinte : prof. Constanța Florescu, in
spector școlar la raionul 23 August- 
București; ȘCOALA MEDIE NR. 3 „ION 
NECULCE" — Comisia nr. 78 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 3 „Ion Ne
culce" (curs de zi). Președinte : prof. 
Dumitru Bădulescu, inspector școlar 
la secția de învățămînt a Capitalei , 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 „ION NECUL
CE" — Comisia nr. 79 — secție reala. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 3 „Ion Neculce 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte : conf. univ. Radu Voinea, 
Institutul politehnic-București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 4 „AUREL VLAI
CU" — Comisia nr. 80 — secție reala. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu' 
(curs de zi). Președinte : prof, deb 
Simionescu. inspector al secției de înva- 
țămînt a Capitalei ; ȘCOALA ME
DIE NR. 4 „AUREL VLAICU — Co
misia nr. 81 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 4 „Aurel Vlaicu" (curs de zi). 
Președinte : lector univ. Rozalia Soa
re Institutul politehnic-București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AUREL 
VLAICU" — Comisia nr. 82 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu 
(cursuri de zi și fără frecventă). Pre
ședinte : prof. Gheorghe Amței. di
rectorul Școlii medii nr. 23-București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AUREL 
VLAICU" — Comisia nr. 83 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu 
(cursuri serale și fără frecvență). Pre
ședinte : prof. Emil Leibovici, inspec

Bălcescu" 
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Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie din Cîmpulung Muscel 
(cursuri serale și fără frecvență) și de 
la Școala medie Golești (curs seral). 
Președinte : prof. Nicolae Vlad, direc
torul Școlii medii nr. 1 din Pitești ;
— ȘCOALA MEDIE HOREZU — Co
misia nr. 27 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Horezu (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte prof. Ion Ceausescu, 
directorul Școlii medii nr. 1 din R. 
Vîlcea.

Regiunea Bacâu
ȘCOALA MEDIE ADJUD — Comi

sia nr. 1 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die din Adjud și de la Școala me
die din Podul Turcului (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte : conf. univ. Mihai 
Bîrcă Institutul politehnic Galați ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BACAU — 
Comisia nr. 2 — Secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 1 din Bacău (curs de zi). 
Președinte : prof. univ. Alexandru 
Climescu, Institutul politehnic-Iași ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 BACAU
— Comisia nr. 3 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Bacău (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof. Geta Grigoriu, directoarea șco
lii medii nr. 2-P. Neamț ; — ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 BACAU — Comi
sia nr. 4 — Secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 2 Bacău (curs de zi). Președinte 
conf. univ. Alexandru Triandaf, Uni
versitatea „Al. I. Cuza“-Iași; —
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BACAU — 
Comisia nr 5 — secție mixtă. Se 
vor -prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Bacău (cursuri de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : conf. univ. Natan Lupu, 
Universitatea „C. I. Parhon“-Bucu- 
rești; ȘCOALA MEDIE NR. 2 BA
CĂU — Comisia nr. 6 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Bacău și de la 
Școala medie serală „Steaua Roșie"- 
Bacău (cursuri serale). Președinte : 
prof. Maria Grigoraș, directoarea 
Școlii pedagogice din Bacău ; —
ȘCOALA MEDIE MUNCITOREASCA 
BACAU — Comisia nr. 7 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie muncitorească Bacău 
(cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte : prof. Maria Iacobeanu, 
inspectoare școlară, secția de învăță
mînt a regiunii Bacău ; — ȘCOALA 
MEDIE BICAZ — Comisia nr. 8 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Bicaz, 
Școala medie Borca și Școala medie 
Stejaru (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof. Gheorghe Ciobanu, Institutul 
politehnic-Iași ; — ȘCOALA MEDIE 
BUHUȘI — Comisia nr. 9 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Buhuși și de la 
Școala serală Roznov (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte: prof. Maria Po
povici, directoarea școlii medii 
nr. 2 Bacău ; — ȘCOALA MEDIE 
DIN COMANEȘTI — Comisia nr. 10
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie din 
Comănești și de la Școala medie 
Tg. Ocna (cursuri de zi, serale, fără 
frecventă și restanțieri). Președinte : 
conf. univ. Filimon Gîrdei, Universi
tatea ..Al. L Cuza"-Iași ; — ȘCOALA 
MEDIE MO INE ȘTI — Comisia nr. 11
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de ia Școala medie Moi- 
nești (cursori de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Prețedmte: 
prof. Virg.T Rxhdian, directorvt
li> TTw-—î: - Hj-i Bicaz ; — ȘCOALA -
DIE ONEȘTI — Comisia nr. ,12 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Onești 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte : prof. Pe
tre Popescu, directorul școlii medii 
nr. 1-Bacău; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 P. NEAMȚ — Comisia nr. 13
— secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 1 
Piatra Neamț (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și resțanțierî). Pre
ședinte : lector univ. Sofia Flexi, In
stitutul politehnic-București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 PIATRA NEAMȚ
— Comisia nr. 14 — Secție mixtă.
Se vor prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și 2 Piatra Neamț 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte : lector Ion Roman,
I.P.C.D.-Iași; — ȘCOALA MEDIE
NR. 2 PIATRA NEAMȚ — Comisia 
nr. 15 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la școala medie 
nr. 2 P. Neamț (curs de zi și restan
țieri). Președinte : prof. Alexandru 
Iftimie, directorul Școlii medii nr. 1 
Piatra Neamț ; — ȘCOALA MEDIE 
ROMAN — Comisia nr. 16 — Secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Roman (curs de zi). 
Președinte : prof. Maria Vicol, direc
toarea școli nr. 3-Bacău; — ȘCOALA 
MEDIE ROMAN — Comisia nr. 17 — 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Roman 
(curs de zi și restanțieri). Președinte: 
lector univ. Rozica Popîrda, Univer
sitatea ..Al. I. Cuza"-Iași ; — ȘCOA
LA MEDIE ROMAN — Comisia 
nr. 18 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Roman (cursuri serale, fără frecven
ță și restanțieri). Președinte: prof. 
Maria Costăchescu, inspector școlar 
la secția de învățămînt a regiunii 
Bacău; ȘCOALA MEDIE TG. NEAMȚ
— Comisia 19 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Tg. Neamț (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof. Stela Rusu, directoarea școlii 
serale-Bacău.

Regiunea Banat
ȘCOALA MEDIE BOZOVICI — 

Comisia nr. 1 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Bozovici (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri) și de 
la Școala medie Moldova (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : conf. univ. Ion Bîtea, In
stitutul pedagogic de 5 ani-Timișoa- 
ra ; — ȘCOALA MEDIE NR. 1 CA
RANSEBEȘ, — Comisia nr. 2 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 Caransebeș 
și de la Școala medie Orșova (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președin
te : prof. univ. Pompei Mureșanu, 
Institutul Agronomic-Timișoara ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CARANSE
BEȘ, — Comisia nr. 3 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Caransebeș 
(cursuri de zi, fără frecvență și res
tanțieri), de la Școala medie Oțelul 
Roșu (curs de zi) și de la 
Școala medie serală Oțelul Roșu 
(curs seral). Președinte : conf.
univ. Vasile Mioc, Institutul politeh- 
nic-Timișoara ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 LUGOJ, — Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 1 Lugoj 
(curs de zi), de la Școala medie Bu- 
ziaș (curs de zi), de la Școala me
die Nădrag (restanțieri), de la Școala 
medie Făget (cursuri de zi și fără 
frecvență) și de la Liceul nr. 1 Lu
goj (curs fără frecvență). Președinte : 
prof. univ. Traian Gîrda, Institutul 
Agronomic-Timișoara ; — LICEUL
NR. 1 LUGOJ, — Comisia nr. 5 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Lugoj (cursuri

de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte : conf. univ. Ovidiu Centea, 
Institutul politehnic-Timișoara ; —
ȘCOALA MEDIE JIMBOLIA, — Co
misia nr. 6 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Jimbolia (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. Petru Stanciu, 
Institutul politehnic-Timișoara ; —
ȘCOALA MEDIE SÎNNICOLAUL 
MARE, — Comisia nr. 7 — secție
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala . medie Sînnicolaul Mare 
(cursuri de zi, serale,. fără frecven
ță și restanțieri) și de la Școala me
die Pecica (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : 
conf. univ. Vasile Ghibedea, Institu
tul pedagogic de 3 ani-Timișoara ; — 
ȘCOALA MEDIE ORAVIȚA, — Co
misia nr. 8 — secție reală, Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Anina (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri) și de 
la Școala medie Oravița (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. Ignat Bociort, 
Institutul pedagogic de 5 ani-Timi
șoara ; — ȘCOALA MEDIE REȘIȚA,
— Comisia nr. 9 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Reșița (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte : șef lu
crări Nicolae Boboescu, Institutul po
litehnic-Timișoara ; — ȘCOALA ME
DIE REȘIȚA, — Comisia nr. 10 — 
secție reaiă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Reșița (curs 
fără frecvență și restanțieri) și de la 
Școala medie Bocșa (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Constantin Șora, Institutul politeh
nic-Timișoara ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 ARAD, — Comisia nr. 11 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 1 Arad 
(cursuri de zi, fără frecvență și res
tanțieri) limba de predare romînă și 
de la Școala medie Nădlac cu limba 
de predare slovacă (curs de zi). 
Președinte : lector univ. Pândele Ol- 
teanu, Universitatea „C. I. Parhon"- 
București ; — ȘCOALA MUNCITO
REASCA „GH. DIMITROV" ARAP,
— Comisia nr. 12 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
muncitorească „Gh. Dimitrov» Arad 
(curs seral și restanțieri). Președinte: 
prof. Tiberiu Bulzan, directorul Șco
lii medii nr. 1-Lugoj ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 ARAD, — Comisia 
nr. 13 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 2 Arad (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte : prof. Tran
dafir Bălan, directorul Școlii medii 
nr. 1-Timișoara ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 3 ARAD, — Comisia nr. 14
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 3 
Arad (curs de zi și restanțieri) și 
de la Școala medie Lipova (cursuri 
de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : prof. Ilarion Spătaru, 
directorul Școlii medii nr. 1-Arad ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 3 ARAD,
— Comisia nr. 15 — secție reală. Se
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Arad (curs de zi) și de 
la Școala medie nr. 3 Arad (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președin
te : conf. univ. Gheorghe Facsko, 
Institutul politehnic-Timișoara ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TIMIȘOARA,
— Comisia nr. 16 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Timișoara (cursuri de zi 
și serale). Președinte : prof. univ. Co- 
riolan Drăgulescu, Institutul politeh
nic-Timișoara ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 TIMIȘOARA, — Comisia nr. 17
— secție reală. Se vor prezența can
didații de la Școala medie nr. 1 Ti
mișoara (cursuri de zi. serale, fără 
frecvență si restan^eri) ți de la 
ScoaJa medie nr. 7 Timiscara (curs 
de zî si restanțieri). Președinte : prof, 
univ. Gheorghe Silaș, Institutul poli
tehnic-Timișoara ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 1 TIMIȘOARA, — Comisia 
nr. 18 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 3 Arad (curs de zi și restanțieri), 
Liceul Lugoj (curs de zi) și de la 
Școala medie nr. 1 Timișoara (curs 
de zi și restanțieri), limba maghiară. 
Președinte : conf. univ. Alfred Geier. 
Institutul politehnic-Timișoara ; —
— ȘCOALA MEDIE NR. 2 TIMIȘOA
RA, (cu limba de predare germană)
— Comisia nr. 19 — secție reală.
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Timișoara (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și restan
țieri) și de la Școala medie Jimbolia 
curs de zi), limba germană. Președin
te : prof. univ. Iosif Reichel, Institu
tul politehnic-Timișoara ; — ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 TIMIȘOARA, (cu 
limba de predare germană) — Co
misia nr. 20 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Timișoara (curs de zi și 
restanțieri) și de la Școala medie 
nr. 7 Timișoara (curs de zi), limba 
germană. Președinte : prof. univ. Io
sif Dik, Institutul politehnic-Timișoa
ra ; — ȘCOALA MEDIE NR. 7 TI
MIȘOARA, — Comisia nr. 21 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 Timișoara 
(restanțieri) și de la Școala medie 
nr. 7 Timișoara (curs de zi). Pre
ședinte lector univ. Constantin Popa, 
Institutul pedagogic de 5 ani-Timi
șoara ; — ȘCOALA MEDIE NR. 7 
TIMIȘOARA, — Comisia nr. 22 —
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 7 Ti
mișoara, Școala medie Lipova, Școa
la medie nr. 4 Arad (curs de zi și 
restanțieri), de la Școala medie Re
șița și Liceul, nr. 1 Lugoj (curs de 
zi), limba de predare germană. Pre
ședinte : lector univ. Rudolf Abra- 
movici, Institutul. politehnic-Timișoa
ra ; —ȘCOALA MEDIE NR. 3 TIMI
ȘOARA, — Comisia nr. 23 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 3 Timișoara (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : prof, 
univ. Ion Curea, Institutul pedago- 
gic-Timișoara ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 TIMIȘOARA. — Comisia 
nr. 24 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 3 Timișoara (curs seral) și de la 
Școala medie nr. 5 Timișoara (curs 
fără frecvență). Președinte : prof, 
univ. Victor Gheorghiu, Institutul 
politehnic-Timișoara ; — ȘCOALA
MEDIE NR. 5 TIMIȘOARA, — Co
misia nr. 25 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 5 Timișoara (curs de zi, res
tanțieri). Președinte : lector univ. 
Ion Cornea, Institutul politeh
nic- Timișoara ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 5 TIMIȘOARA, — Comisia 
nr. 26 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 5 Timișoara (curs fără frecvență 
și restanțieri) Președinte : prof, 
univ. Zeno Grapșanu, Institutul po
litehnic-Timișoara ; — ȘCOALA DE 
7 ANI NR. 15 TIMIȘOARA, — Co
misia nr. 27 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die muncitorească Timișoara (curs 
seral și restanțieri) Președinte : prof. 
Veturia Costa, inspector școlar la 
secția de învățămînt a regiunii Ba
nat ; — ȘCOALA DE 7 ANI NR. 15 
TIMIȘOARA. — Comisia nr. 28 — 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie mun
citorească Timișoara (curs fără frec
vență) — Președinte : prof. Dumitru 
Dijmărescu, inspector școlar la secția 
de învățămînt a regiunii Banat ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 6 TIMIȘOA
RA, — Comisia nr. 29 — secție mix
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 6 Timișoara (curs 
de zi), de la Școala medie Ciacova

(cursuri de zi, fără frecvență și res
tanțieri), de la Școala medie Gătaia 
(curs fără frecvență) și de la Școala 
medie Jimbolia (restanțieri). Pre
ședinte : prof. Elena Vlad, directoa
rea Școlii medii nr. 1-Caransebeș ; 
— ȘCOALA MEDIE NR. 6 TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 30 — secție
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 6 Timișoara 
(cursuri de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : conf. univ. Mir- 
co Jifcovici, Universitatea „C. I. Par- 
hon“-București ;. — ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 TIMIȘOARA, — Comisia nr. 31
— secție umanistă. Se vor prezenta
candidații de le Școala medie nr. 1 
Timișoara (cursuri de zi, serale și 
restanțieri) și de la Școala medie 
nr. 3 Timișoara (curs de zi și res
tanțieri). Președinte: lector univ. 
Ștefan Munteanu, Institutul pedago
gic de 5 ani-Timișoara ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 ARAD, — t Comisia 
nr. 32 — secție umanistă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 2 Arad (curs de zi și res
tanțieri) și de la Școala medie nr. 1 
Arad (curs de zi). Președinte : prof. 
Maria Pîrlog, directoarea Școlii me
dii nr. 7-Timișoara ; — ȘCOALA
MEDIE NR. 1 LUGOJ, — Comisia 
nr. 33 — secție umanistă. Se vor 
zenta candidații de la Școala medie 
Reșița (curs de zi), Liceul nr. 1 Lu
goj (curs de zi), Școala medie nr. 1 
Lugoj (curs de zi și restanțieri), 
Școala medie Buziaș (restanțieri) și 
de la Școala medie nr. 1 Caransebeș. 
Președinte : prof. Virgil Manta, di
rectorul Școlii medii Bocșa ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 4 TIMIȘOARA,
— Comisia nr. 34 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 4 Timișoara, cu 
program special de educație fizică 
(curs de zi și. restanțieri) și de la 
Școala medie de muzică și arte plas
tice (curs de zi). Președinte r lector 
univ. Silvia Cucu, Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale“-București.

Regiunea Brașov
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRAȘOV

— Comisia nr. 1 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Brașov (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : prof. univ. Au
rel Rusu, Institutul politehnic-Brașov ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRAȘOV
— Comisia nr. 2 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Brașov (curs fără frec
vență). Președinte : conf. univ. Eugen 
Chiș, Institutul pedagogic de trei ani- 
Brașov ; — ȘCOALA MEDIE NR. 1 
BRAȘOV — Comisia nr. 3 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 Brașov (curs fără 
frecventă și restanțieri). Președinte : 
prof. univ. Iuliu Morariu, Institutul 
politehnic-Brașov ; — ȘCOALA ME
DIE nr. 1 BRAȘOV — Comisia nr. 4
— secție mixtă. Se Vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 1 Bra
șov (cursuri de zi și fără frecvență), 
limba germană. Președinte : lector 
univ. Natalia Nichifor, I.M.F.-Bucu- 
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 BRA
ȘOV — Comisia nr. 5 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Bra
șov (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : conf. univ. Leon Dieulescu. 
Institutul de arhitectură ..I. Mincu"- 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR 3 
BRAȘOV — Comisia nr. 6 - s. 
reală. Se vor prezenta de la
Școala medie nr. 3 Eraser.- Icurs se-
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prezenta candidații de la Școala ae*a 
nr. 4 Brașov (curs de zi și tcata*- 
țieri). Președinte : conf. oniv.
Olariu. Institutul poiitehnic-Bnavr;
— ȘCOALA MEDIE NR. 4 BRASOV
— Comisia nr. 8 — secție reală. Se
vor prezenta candidații de 'a Ș:: s 
medii nr. 2 și nr. 5 Brașov s: z~. i 
Școala medie Săcele (curs sera- ?- 
ședințe : conf. univ. Giuseppe M ..- <-
nu, Institutul pedagogic de 3 e-. -?-» 
șov ; — ȘCOALA MEDIE NR. 5 BRA
ȘOV — Comisia nr. 9 — ■ ■ • - . .
Se vor prezenta candidații de A Sera
la medie nr. 5 Brașov (curs de 
Președinte: conf. univ. Mircea Cr.t 
tea, Institutul politehnic-Braso-.- . — 
ȘCOALA MEDIE NR. 5 BRAȘOV — 
Comisia nr. 10 — secție rea!2. Se v:r 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 3 și nr. 5 Brașov (curs de zi |. 
restanțieri). Președinte: conf. u.-. .. 
Gheorghe Ionescu, Institutul politeh
nic-Brașov ; — ȘCOALA MEDIE NR. 
5 BRAȘOV — Comisia nr. 1'1 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 5 Brașov 
(curs de zi) și de la Școală medie se
rală nr. 4 Brașov. Președinte : prof. 
Elena Georgescu, inspectoare la sec
ția de învățămînt a orașului Brașov ;
— ȘCOALA MEDIE nr. 5 BRAȘOV — 
Comisia nr. 12 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 5 Brașov (cursuri de zi și fără 
frecvență) și de la Școala-medie nr. 3 
Sibiu (curs de zi și restanțieri), limba 
de predare maghiară. Președinte: lec
tor univ. loan Lapohos, Institutul pe
dagogic de 3 ani-Tg. Mureș; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 5 BRAȘOV — Comisia nr.
13 — secție umanistă. Se yor prezenta 
candidații de la Școala muncitorească 
Brașov. Președinte : lector Ohanes 
Bedighian. I.S.E. ..V. I Lenin"- 
București ; — ȘCOALA MEDIE SE
RALĂ NR. 6 BRAȘOV — Comisia nr.
14 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie serală 
nr. 6 Brașov (curs seral) și restan-

, țieri (în prezent elevi la Școala teh
nică sanitară). Președinte : lector univ. 
Emil Șerban, Institutul pedagogic de 
trei ani Brașov ; — ȘCOALA MEDIE 
SERALĂ NR. 6 BRAȘOV —• Comisia 
nr. 15 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii, serale 
nr. 5 și nr. 6 Brașov (curs seral și res
tanțieri), limba germană. Președinte : 
prof. Edmund Jambrek, directorul 
școlii medii nr. 1-Sighișoara ; —
ȘCOALA DE 7 ANI NR. 8 BRAȘOV
— Comisia nr. 16 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la secția 
serală a Școlii medii nr. 1 Brașov, 
care a funcționat pe lîngă Școala de 7 
ani nr. 8 Brașov, Președinte : lector 
univ. Mihai Gavrilă, Universitatea 
„C. I. Parhon“-București ; — ȘCOALA 
MEDIE SĂCELE - BRAȘOV — Co
misia nr. 17 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Predeal, de la Școala medie nr. 1 
Sf. Gheorghe (cursuri de zi și fără 
frecvență) și de la Școala medie Să
cele (curs de zi). Președinte : prof. Va
lentin Georgescu, directorul școlii me
dii nr. 3-Brașov ; — ȘCOALA MEDIE 
RÎȘNOV — BRAȘOV - Comisia nr. 18
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Rîșnov 
(curs de zi și restanțieri), de la Școala 
medie Codlea (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri): Pre
ședinte : lector univ. Gh. Cos
ma, Universitatea „C. I. Par
hon"-București ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 1 FĂGĂRAȘ — Comisia nr. 
19 — secție umanistă. Se vor prezen
ta candidații de Ia Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Făgăraș (curs de zi și restan
țieri). Președinte : prof. Constantin 
Moarcăș, directorul școlii medii nr. 4- 
Brașov ; — ȘCOALA MEDIE, NR. 1 
FĂGĂRAȘ — Comisia nr. 20 — secția 
reală. Se vor prezenta candidații de

(Continuare în pag. a 3-a)
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la Școala medie Orașul Victoria (curs 
de zi și restanțieri), de la Școala me
die Agnita (cursuri de zi, serale și 
restanțieri) și de la Școala medie se
rală nr. 1 Făgăraș (curs seral). Pre
ședinte : prof. Ion Munteanu, directo
rul școlii medii nr. 3-Sibiu ; — ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 FĂGĂRAȘ - Co
misia nr. 21 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 2 Făgăraș (curs de zi și restan
tieri) și de la Școala medie nr. 1 Fă
găraș (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : șef lucrări 
Ștefan Zarea, Institutul politehnic- 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
SIGHIȘOARA — Comisia nr. 22 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Sighișoara (curs de zi). Președinte : 
prof. Ion Chiran, inspector la secția de 
învățămint a regiunii Brașov; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 SIGHIȘOARA 
— Comisia nr. 23 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Sighișoara (curs fără frec
vență și restanțieri) și de la Școala 
medie nr. 1 Sighișoara (curs seral și 
restanțieri). Președinte : prof. Ilie Ga- 
vrilă, directorul școlii medii nr. 3- 
Sibiu ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 SI
GHIȘOARA — Comisia nr. 24 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 2 Sighișoara și 
de la Școala medie Bistrița — reg. 
Cluj — (curs de zi și restanțieri), lim
ba germană. Președinte : prof. Hans 
Schuller, directorul școlii medii Agni
ta ; — ȘCOALA MEDIE DUMBRĂ
VENI — Comisia nr. 25 — secție reală. 
Se vor Drezenta candidații de la Școa
la medie Dumbrăveni (curs de zi și 
restanțieri) și de la Școala medie Ru
pea (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : prof. 
Alexandru Galea, directorul școlii 
medii nr. 2-Făgăraș ; — ȘCOALA ME
DIE BLAJ — MEDIAȘ — Comisia nr. 
26 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de Ia Școala medie Blaj 
(cursuri de zi, serale și restanțieri) și 
de la Școala medie Mediaș (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : lector 
univ. Maria Vidrașcu, Institutul poli- 
tehnic-Brașov : — ȘCOALA MEDIE 
MEDIAȘ — Comisia nr. 27 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Mediaș (cursuri de 
zi, serale și fără frecventă) și de la 
Școala medie serală Copșa Mică (curs 
seral și restanțieri). Președinte : conf. 
univ. Ion Popa, Institutul politehnic- 
Brașov ; — ȘCOALA MEDIE ME 
DIAȘ — Comisia nr. 28 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de Ia Școa
la medie Mediaș și de la Școala me
die Agnita (curs de zi și restantieri), 
limba germană. Președinte : prof. Hans 
Wellmann. inspector școlar la secția de 
învățămint a raionului Sighișoara ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIBIU — Co
misia nr. 29 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala med.e 
nr. 1 Sibiu (cursuri serale și fără frec
ventă). de la Școala medie C 
(curs seral) si de la Școala 
lifte (cursuri de zi.
restantărrik Presed 
Grigore V 
P»r*ne"-B 
DIE NR. 1

rași (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri) și de la Școala 
medie nr. 2 Călărași (curs seral). Pre
ședinte : lector Dumitru Sulgerescu, 
I.P.C.D. — București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 GIURGIU — Comisia 
nr. 7 — secție reală. Se vor preznta can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 2 
Giurgiu (curs de zi). Președinte : 
conf. univ. Gheorghe Moisil, Institutul 
politehnic — București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 GIURGIU - Comisia 
nr. 8 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 1 Giurgiu (curs de zi) și de la 
Școala medie nr. 2 Giurgiu (cursuri de 
zi și fără frecvență). Președinte : prof. 
Marin Stoicescu inspector școlar la 
secția de învățămint a regiunii Bucu
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
GIURGIU — Comisia nr. 9 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Giurgiu (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte : conf. univ. Gleb 
Drăgan, Institutul politehnic — Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE OLTENIȚA
— Comisia nr. 10 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidații de la £coala 
medie Oltenița (cursuri de zi, serale, 
fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. Sergiu Tamaș, 
Institutul politehnic — București ; — 
ȘCOALA MEDIE BRANEȘTI — Co
misia nr. 11 — secția reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Brănești și de la Școala medie Bolin- 
tin (cursuri de zi și fără frecvență). 
Președinte : conf. univ. Victor Măr- 
culețiu, Institutul politehnic — 
București ; — ȘCOALA MEDIE UR- 
ZICENI — Comisia nr. 12 —
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Urziceni și 
de la Școala medie Slobozia (cursuri 
de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : lector univ. Dumitru Vă- 
caru, Institutul pedagogic de trei ani
— București ; — ȘCOALA MEDIE FE
TEȘTI — Comisia nr. 13 — secție |
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Fetești (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență). Pre
ședinte : prof. Maria Costa, inspector ■ 
la secția de învățămint a regiunii 
București ; — ȘCOALA MEDIE RO
ȘIORI — Comisia nr. 14 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Roșiori și de Ia Școala 
medie Videle (curs de zi). Președinte : 
prof. Emil Stancu, inspector secția de 
învățămint a regiunii București ; —
ȘCOALA MEDIE ROȘIORI — Comi
sia nr. 15 — secție mixtă. Se vor pre- . 
zenta candidații de la Școala medie 
Roșiori și de la Școala medie Videle 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restantieri). Președinte : cont Con- I 
stantin Bender. Institutul de perfec
ționare a cadrelor didactice — Bucu
rești : - ȘCO.-YLA MEDIE TURNU
MĂGURELE — Comisia nr. 16 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie Tumu Măg-—ele 
(curs de zi). Președinte : cont univ. > 
Nicolaie Mihăilă, Institutul de științe 
economice „V. I. Lenin" — București ; | 
_ ȘCOALA MEDIE T. MĂGURELE i

Comisia nr. 17 — secție mixtă. Se 
prezenta candidații de la Școala 

Măgurele (cursuri de zi.
tă și restanțieri). I 
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a Școala medie nr. 1 Sibiu 
(cursuri de zi și serale), de la Școala 
medie Cisnădie (curs de zi) și de la 
Școala medie Sebeș, regiunea Hune
doara (curs de zi), limba germană. 
Președinte : lector univ. Ervrin Thot, 
Institutul pedagogic de 3 ani-Brașov ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 2 SIBIU — 
Comisia nr. 32 — secție reală Se vor 
prezenta candidații de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Sibiu (curs de zi și res
tanțieri). Președinte: Drof. Nicolae 
Hamzea.. inspector școlar la secția de 
învățămint a regiunii Brașov ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 SIBIU — Co
misia nr. 33 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 2 Sibiu (curs de zi și res- 
tanțieri), limba germană. Președinte : 
lector Ecaterina Barba, Institutul pe
dagogic de 3 an. Brașov ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 SIBIU — Comisia nr. 
34 — secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 3 Si
biu (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte : prof. Vasile Barna. Școala 
medie din Mediaș ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 3 SIBIU — Comisia nr. 35 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 3 Sibiu 
(curs seral si restantieri). Președinte : 
șef lucrări Eugen Dimboiu. Institutul 
politehnic-Brasov ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 3 SIBIU — Comisia nr. 36
— secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 3 
Sibiu (curs de zi si restantieri). Pre
ședinte : prof. Maria Suțu, inspectoa
re școlară la secția de învățămint a 
regiunii Brașov ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 SE. GHEORGHE — Comisia nr. 
37 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Sf. Gheorghe (curs de zi) și de 
la Școala medie Baraolt (cursuri de zi 
și serale), limba maghiară. Președin
te : prof. Klara Vari, inspectoare șco
lară la secția de învățămint a regiu
nii Brașov ; — ȘCOALA MEDIE NR. 
2 SF. GHEORGHE — Comisia nr. 38
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
nr, 2 Sf. Gheorghe și de la Școala 
medie Săcele (curs de zi și restan
tieri), limba maghiară. Președinte : 
șbf lucrări Ștefan Sisac, Institutul po- 
litehnic-Brașov ; — ȘCOALA MEDIE 
TG. SECUIESC — Comisia nr. 39 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Tg. Secuiesc 
(■iursuri de zi și fără frecvență), lim
ba maghiară. Președinte : prof, Ladis- 
lau Kutași, inspector școlar la secția 
de învățămint a raionului Sf. Gheor
ghe.

Regiunea București
— ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA

— Comisia nr. 1 — secție reală. Se vor
prezenta candidații de la Școala me
die din Alexandria £i de la Școala me
die Zimnicea (curs de zi). Președinte : 
conf. univ. Francisc Albert, Institutul 
politehnic — București ; — ȘCOALA 
MEDIE ALEXANDRIA — Comisia nr. 
2 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Alexan
dria și de la Școala medie Zimnicea 
(cursuri de zi, serale, fără frecventă 
și restanțieri). Președinte : lector univ. 
Mircea Ionescu-Varo, Universitatea 
„C. I. Parhon" — București ; —
ȘCOALA MEDIE BUFTEA — Comi
sia nr. 3 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Buftea, Școala medie Snagov, Școala 
medie Titu (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : prof. 
Emilia Druc, directorul școlii medii 
nr. 2 — Călărași ; - ȘCOALA MEDIE 
nr. 1 CALARAȘI — Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii nr. 1 și 2 Că
lărași (curs de zi). Președinte : șef lu
crări Magda Ivănescu, Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu" — București" ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 2 CALARAȘI
— Comisia nr. 5 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1 și 2 Călărași (curs de zi). 
Președinte : prof. Petre Sorin, inspec
tor școlar secția de învățămint a re
giunii București ; — ȘCOALA MEDIE 
NR 1 CALARAȘI — Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se voi’ prezenta candi- 
didații de la Școala medie nr. 1 Călă-
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I serale, fără frecvență și reS-taF}eF„rs 
de la Școala Prundul Birgaului (cur 
sera» Președinte: lector univ. Dumi
tru Pop, Universitatea Babeș-Bolyai- 
clui • __ ȘCOALA MEDIE „HORIA,
CLOȘCA ȘI CRIȘAN--ABRUD - 
Comisia nr. 5 •— secție reală. S 
prezenta candidații de la Școala medie 
„Horia, Cloșca și Crișan Ăbni 
(cursuri de zi, fara frecvența și res 
tanțieri) și de la Școala medie Baia 
de Aneș (curs de ^^ilJ^Br nze’
Președinte : prot. Vasile Bnnzei, 
directorul Școlii medii -,’N- Balg®sJu ’
Cluj ’ — ȘCOALA MEDIE DEJ — 
Comisia nr. 6 — secție reală Se vor 
nrezenta candidații de la Școala medie 
Dej și de 1a Școala medie Beclean 
(curs de zi). Președinte conf. univ. An
drei Bogdan, Universitatea Babeș 
Bolyai-Cluj ; - ȘCOALA MEDIE DEJ
- Comisia nr. 7 — secție reală. Se
vor prezenta candidații de Școala 
medie Dej (cursuri serale și fără frec 
vență) și de la Școala medie Beclean 
(curs fără frecvență). Președinte . 
lector univ. Elena Goina I.M.F.-Cluj 
ȘCOALA MEDIE DEJ — Comisia nr. 
8 — secția mixtă. Se vor prezența can
didații de 1a Școala medie Dej (curs 
de zi și restanțieri). Președinte . 
prof. Nicolae Moldovan, directorul 
Scolii medii nr. 10-Cluj ; — ȘCOALA 
MEDIE „ANA IPĂTESCU" GHERLA 
_ Comisia nr. 9 — secție mixta. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie „Ana Ipătescu" Gherla (curs de 
zi și restanțieri) și de la Școala medie 
„Petru Maior" Gherla (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : lector univ. Samuilă Gol
denberg, Universitatea Babeș-Bolyai- 
Cluj ’ __ ȘCOALA MEDIE „PETRU
MAIOR" GHERLA — Comisia nr. 10
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de 1a Școala medie „Petru 
Maior" Gherla, de la Școala medie De) 
(curs de zi și restanțieri) și de la 
Școala medie Bistrița (curs de zi) 
limba maghiară. Președinte : conf. 
univ. Ștefan Gyurko, Universitatea 
Babeș-Bolyai-Cluj ; — ȘCOALA ME
DIE HUEDIN — Comisia nr. 11 -Ț sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de 1a Școala medie Huedin (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte : șef lucrări Dumitru j 
Mureșan, Institutul agronomic „Dr. | 
P. Groza“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE j

GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD — 
Comisia nr. 12 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 

George Coșbuc" Năsăud (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri) și de 
la’ Școala medie nr. 2 Năsăud (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : prof. Ion 
Desmirean. inspector școlar la secția 
de învățămint a regiunii Cluj; — 
ȘCOALA MEDIE „MIHAI VITEA
ZU" TURDA — Comisia nr. 13 —
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie „Mihai Vitea- 
zu" (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri) și de la Școala . 
muncitorească de 3 ani Turda. Pre- I 
ședințe : prof. Gheorghe Drăghici, 
directorul Școlii medii „Gh. Barițiu" ■ 
Cluj ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
TURDA — Comisia nr. 14 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 Turda (curs de 
zi și restanțieri) și de la Școala medie 
„Mihai Viteazu" Turda (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : șef lucrări

Vasile Mleșniță. Institutul agronomic 
„Dr. P. Groza"-Cluj ;— ȘCOALA ME
DIE CÎMPIA TURZII — Comisia nr. 
15 — secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Cîmpia 
Turzii (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : lec
tor univ. Alexandru Lemneanu, 
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj ; —
ȘCOALA MEDIE „Ady Endre" Zalau 
_ Comisia nr. 16 — secția reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie „Ady Endre" Zalău cursuri 
de zi, fără frecvență și restan
tieri) și de la Școala medie Jibou 
(curs de zi). Președinte : șef lucrări Ion 
Puia, Institutul agronomic „Dr. P. 
Groza“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE
..ADY ENDRE" ZALAU — Comisia nr.
17 _  secție mixtă. Se vor prezenta
candidații de la Școala medie „Ady 
Endre" Zalău și de la Școala medie 
Huedin (curs de zi și restanțieri), 
limba maghiară. Președinte : prot. 
Dionisie GalL directorul Școlii medn 
Brassai-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE
ADY-ȘINCAI" CLUJ — Comisia nr.
18 _  secție umanistă. Se vor prezenta
candidații de la Școala muncito
rească de 3 ani (curs fără frecvența). 
Președinte : lector univ. Teodor Gal, 
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj; 
ȘCOALA MEDIE „ADY-ȘINCAI 
CLUJ__Comisia nr. 19 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie ,.Ady-Șincai“ Cluj 
(curs de zi) și de la Școala muncito
rească de 3 ani (curs seral). Pre
ședinte: prof. Vasile Fiorea, directo
rul Școlii medi: „Emil Racovița -Cluj ; 
— ȘCOALA MEDIE „ADY-ȘINCAI 
CLUJ — Comisia nr. 20 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie .-Ady-Șincai" Cluj 
(cursuri de zL serale și restanțieri). 
Președinte : lector univ. Mariana 
Roșea. Universitatea Babeș-Bolyai- 
Cluj ’ — ȘCOALA MEDIE „ADY- 
ȘINCAI" CLUJ — Comisia nr. 21 — 
secție reală Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie „Ady-Șincai- 
C^uj (curs seral), de la Școala medie 
serală ..Herbak" Cluj (curs seral) și de 
la Școala medie nr. 14 Cluj (curs seral 
și restanțieri). limba maghiară. Pre
ședinte : conf. univ. Carol Kalic, 
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj; — 
ȘCOALA MEDIE „ADY-ȘINCAI 
CLUJ __ Comisia nr. 22 — secție
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie ..Adv-Șincai" Cluj (curs 
de zi) și de la Școala medie nr. 3 Cluj 
(curs de zi), limba maghiară. Pre
ședinte t prof. Eugen Țăranu, direc
torul Școlii medii nr. 3-Cluj ; — 
ȘCOALA MEDIE „EMIL RACOVIȚĂ 
CLUJ — Comisia nr. 23 — secție 
reală Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie Jknil Racoviță" Cluj 
(curs fără frecvență) și de la Școala 
medie nr. 14 Cluj (curs seral) Pre- 
șr linte: conf univ. Cornel Degan, 
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj ; —
ȘCOALA MEDIE „EMIL RACOVIȚĂ 
CLUJ — Comisia nr. 24 — șecție 
reală. Se vor prezenta candidații de

I la Școala medie „Emil Racoviță" Cluj 
(curs de zi și restanțieri) și de la 
Școala medie „George Coșbuc" Cluj 
(curs de zi). — Președinte: prof. 
Traian Vasculescu, I.M.F.-Cluj ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 3 CLUJ — Co
misia nr. 25 — secție umanistă. Se vor 
p-rerpnta «-andidații de la Școala medie 
nr. 3 Cluj (curs de zi), de la Școala 
medie „Brassai Samuel" Cluj (curs de 
zi) și de la Școala medie „Ady-Șincai" 
Cluj (curs de zi 
limba maghiară.
tor univ. Ovidiu Maghiaru,

; Cluj ; — ȘCOALA MEDIE „GEORGE 
COȘBUC" CLUJ — Comisia nr. 26 
__secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie „George 
Coșbuc" (curs de zi) și de la Școala 
medie „Emil Racoviță" Cluj (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : lector 
univ. Ioan Vlad, Universitatea Băbeș- 
Bolyai-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE
„GHEORGHE BARIȚIU" CLUJ — 
Comisia nr. 27 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
„Gh. Barițiu* Cluj (curs seral și res
tanțieri), de la Școala medie serală 
..Herbak" Cluj — secția cu limba de 
predare romînă (curs seral), de la 
Școala medie „M. Eminescu" Cluj și 
de la Școala medie ,,N. Bălcescu" Cluj 
(restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Ion Ciobanu, Universitatea Babeș- 
Bolyai-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE „N. 
BĂLCESCU" Cluj — Comisia nr. 28 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie N. Bălcescu", 
de la Școala medie „Gh. Barițiu" și de 
la Școala medie „M. Eminescu" Cluj 
(curs de zi). Președinte : prof. Nicolae 
Pușcașu, directorul Școlii medii „P. 
Maior“-Gherla; — ȘCOALA MEDIE 
„M. EMINESCU" CLUJ — Comisia nr. 
29 — secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie „M. Emi
nescu", de la Școala medie „N. Băl
cescu" Cluj (curs de zi, restanțieri) și 
de la Școala medie „Gh. Barițiu" Cluj 
(curs de zi). Președinte : prof. Aurel 
Bulzan, inspector școlar la secția de 
învățămint a orașulyi Cluj ; —
ȘCOALA MEDIE „BRASSAI SA
MUEL" CLUJ — Comisia nr. 30 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie „Brassai 
Samuel" Cluj (curs de zi și restan
țieri), limba maghiară. Președinte: 
prof. Albert Somodi, inspector școlar 
la secția de învățămint a regiunii 
Cluj ; — ȘCOALA MEDIE „BRASSAI 
SAMUEL" CLUJ — Comisia nr. 31 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la școala medie „Brassai 
Samuel" Cluj, (curs fără frecvență), 
limba maghiară. Președinte : lector 
univ. Iosif Szabo, Universitatea 
Babeș-Bolyai-Cluj ; — ȘCOALA ME
DIE „BRASSAI SAMUEL" CLUJ — 
Comisia nr. 32 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie „Brassai Samuel" Cluj (curs 
seral), limba maghiară. Președinte : 
șef lucrări Aristid Nagy. Universitatea 
Babeș-Bolyai-Cluj ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 11-Cuj — Comisia nr. 33 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 11 Cluj 
și de la Școala medie, nr. 12 Cluj 
(curs de zi), limba maghiară. Pre
ședinte: șef lucrări Sigismund Szabo, 
Universitatea Babeș-Bolyai-Cluj ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 11 CLUJ — Co
misia nr. 34 — secție umanistă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
nr. 11 Cluj, de la Școala medie 
Cluj (curs de zi) și de la Școala 
de muzică Cluj (curs de zi), 
maghiară. Președinte : lector 
Mihail Galbâcs, 
Bolyai-Cluj ; — șuuala------ — —
ARTE PLASTICE CLUJ — Comisia 
nr. 35 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
de arte plastice și de la Școala medie 
de muzică din Cluj (curs de zi). Pre
ședinte : prof. Augusta Ciobanu, direc
torul Școlii medii, „G. Coșbuc“-Cluj.

și restantieri). 
Președinte : lec- 

I.M.F.-

medie 
nr. 12 
medie 
limba 
univ. 

Universitatea Babeș- 
ȘCOALA MEDIE DE

Orașul Constanța
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON

STANȚA — Comisia nr. 1 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 Constanța (curs 
de zi). Președinte : conf. univ. Marin 
Dumitrescu, Institutul politehnic — 
București; - ȘCOALA MEDIE NR. 2 
CONSTANȚA — Comisia nr. 2 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie „Vasile Roaită" și 

1 Școala medie nr. 2 (curs de zi). Pre
ședinte conf. univ. Teodora Grosu, 
Universitatea „C. I. Parhon" — Bucu
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 3 
CONSTANȚA — Comisia nr. 3 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 3 Constanța 
(curs de zi). Președinte : lector univ. 
Dumitru Flondor, Institutul politehnic 

' București ; — ȘCOALA MEDIE NR, 3

CONSTANȚA — Comisia nr. 4 — sec
ție reală (cursuri serale și fără frec
vență). Președinte : prof. Zaharia Ion, 
directorul Școlii medii nr. 4 — Con
stanța ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
CONSTANȚA — Comisia nr. 5 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 2 (curs 
seral). Președinte : lector univ. Maria 
Ciucă, Institutul Pedagogic de 3 ani — 
București ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
CONSTANȚA — Comisia nr. 6 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Constanța (curs 
seral). Președinte : conf. univ. Gheor
ghe Marinescu, Universitatea „C. I. 
Parhon" — București; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CONSTANȚA — Comi
sia nr. 7 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 1. (curs fără frecvență). Președinte: 
lector univ. Valeriu Pisoschi, Institu
tul Pedagogic de 3 ani — București ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON
STANȚA — Comisia nr. 8 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1, nr. 2 și nr. 3 
Constanța (curs de zi). Președinte : 
lector univ. Petrie Aron, Universita
tea „C. I. Parhon" — București : — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CONSTANȚA
— Comisia nr. 9 — secție umanistă. Se
vor prezenta candidații de la Școala 
muncitorească Constanța (cursuri se
rale și fără frecvență) ; Președinte : 
lector univ. Ion Toboșaru, Institutul 
de Artă Teatrală și Cinematografică 
„I. L. Caragiale" — București; —
ȘCOALA DE 7 ANI NR. 12 CON
STANȚA — Comisia nr. 10 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala muncitorească (curs fără 
frecvență). Președinte : lector univ. 
Gheorghe Poalelungi, Universitatea 
„C. I. Parhon" — București ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CONSTANȚA
— Comisia nr. 11 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 (curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte prof. Ion 
Lungu, directorul Școlii medii nr. 3
— Constanța.

Regiunea Crișana
ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORADEA 

— Comisia nr. 1 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 1 (curs de zi) și de la 
Școala muncitorească din Oradea. 
Președinte : conf. univ. Elena Moldo- 
veanu, Universitatea „Babeș-Bolyai"- 
Cluj ; — ȘCOALA MEDIE NR. 1 O- 
RADEA — Comisia nr. 2 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 (curs de zi) și 
de la Școala muncitorească. Președin
te : prof. univ. loan Manta, Institutul 
de medicină și farmacie-Cluj ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORADEA — 
Comisia nr. 3 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 1 (cursuri serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : 
prof. Gheorghe Rădulea, inspector 
M.I.C.; ȘCOALA MEDIE NR. 2 ORA
DEA — Comisia nr. 4 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Oradea (curs de 
zi) și de la Școala medie Vadul Crișu- 
lui (cursuri de zi, fără frecvență și 
restantieri). Președinte: lector univ. 
Dumitru Salade, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE
NR. 3 ORADEA — Comisia nr. 5 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 3 Oradea 
(curs de zi și restanțieri), limba ma
ghiară. Președinte : conf. univ. Judith 
Mureșeanu, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 ORADEA — Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se vor prezenta candida
ții de la Școala medie nr. 3 Oradea 
(cursuri serale și fără frecvență), lim
ba maghiară. Președinte : conf. univ. 
Andrei Bodor, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 4 ORADEA — Comisia nr. 7 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 4 Oradea 
(curs de zi) și de la Școala medie Sa- 
lonta (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte: lector univ. 
loan Aluaș, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 4 ORADEA — Comisia nr. 8 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 4 (curs 
de zi), limba maghiară. Președinte : 
lector univ. Emest Dani, Universita
tea „Babeș-Bolyai“-Cluj ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 4 ORADEA - Comisia 
nr. 9 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 4 
Oradea (curs de zi și restanțieri) și 
de la Școala medie Salonta (cursuri 
de zi și fără frecvență), limba ma
ghiară. Președinte : lector univ. Eleo
nora Fodor, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE
NR. 1 BEIUȘ — Comisia nr. 10 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Beiuș (cursuri de zi și fără frecven
ță). Președinte: Ion Grecu, șef lucrări, 
Institutul de medicină și farmacie- 
Cluj ; — ȘCOALA MEDIE INEU — 
Comisia nr. 11 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Ineu (cursuri de zi. fără frecven
ță și restanțieri), Școala munci
torească Ineu și de la Școala medie 
Chișnău Criș (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență). Președinte : prof. Va
sile Pop, directorul Școlii medii nr. 1- 
Beiuș ; — ȘCOALA MEDIE OR. DR. 
P. GROZA — Comisia nr. 12 — secție 
mixtă. Se vor-prezenta candidații de 
la Școala medie din orașul Dr. P. 
Groza (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri) și de la Școala 
medie nr. 1 Beiuș (restanțieri). Pre
ședinte : prof. Iuliana Fințescu, direc
toarea Scolii pedagogice din Oradea ;
— ȘCOALA MEDIE ȘIMLEUL SIL- 
VANIEI — Comisia nr. 13 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii Șimleu, Marghita 
(cursuri de zi, fără frecvență și res
tanțieri) și de la Școala medie Săcu- 
ieni (curs fără frecvență). Președinte : 
lector univ. Sever Groza, Institutul 
pedagogic de 3 ani-Cluj ; — ȘCOALA 
MEDIE SACUIENI — Comisia nr. 14
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii Șimleu, 
Marghita și Săcuieni (cursuri de zi, 
fără frecvență și restantieri), limba 
maghiară. Președinte : prof. Anton 
Zudor, directorul Școlii medii nr. 3- 
Oradea.

Regiunea Dobrogea
- ȘCOALA MEDIE MEDGIDIA — 

Comisia nr. 1 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Medgidia (curs de zi și restan
țieri). Președinte : conf. univ. Mircea 
Tîrnoveanu, Institutul politehnic — 
București ; — ȘCOALA MEDIE MED
GIDIA — Comisia ns. 2 — secție
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Medgidia (cursuri se
rale, fără frecvență). Președinte : lec
tor univ. Didi Rosenwieg Uni
versitatea „C. I. Parhon" — Bucu
rești ; — ȘCOALA MEDIE CERNA
VODA — Comisia nr. 3 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școala 
medie Cernavodă (cursuri de zi, serale 
și restanțieri) și Școala medie Hirșova 
(cursuri de zi). Președinte : lector 
univ. Dumitru Negoiu, Universitatea 
„C. I. Parhon" — București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 TULCEA — Comisia nr. 
4 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 1 
Tulcea (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : conf. univ. Roman Tiberiu, 
Universitatea „C. I. Parhon" — Bucu
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
TULCEA — Comisia nr. 5 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 Tulcea (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și restan-

I țieri) și de la Școala medie Măcin 
(curs de zi și restanțieri). Președinte : 
lector univ. Nicolae Ceachir. Univer
sitatea „C. I. Parhon" — București; 
— ȘCOALA MEDIE BABADAG - 
Comisia nr. 6 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Babadag (cursuri de zi. fără frec
vență și restanțieri). Președinte : lec
tor univ. Constantin Arginteanu. I SX. 
„V. I. Lenin" — București.

Regiunea Galați
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „V. ALEC

SANDRI" GALAȚI — Comisia nr. 1
— secție reală. Se vor prezenta can- 
didații de la Școala medie nr. 1 „V. 
Alecsandri" și de ta Școala medie Bu- 
joru (curs de zi). Președinte : conL 
univ. Iosif Egri. Institutul Politehnic- 
Galați: - ȘCOALA MEDIE NR. 1 
GALAȚI — Comisia nr. 2 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 „V. Alecsandri 
(curs seral). Președinte : prof. univ. 
Gheorghe Burlacu. Institutul Politeh
nic-Iași ; — ȘCOALA MEDIE NR. 1 
GALAȚI — Comisia nr. 3 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie serală „Cristea Ni
colae", de la Școala medie serală Șan
tierul naval Galați și de 1a Școlile 
medii nr. 1 și nr. 4 Galați (curs se
ral și restantieri). Președinte: prof. 
Gheorghe Enăchescy, directorul Șco
lii serale S. N.-Galați ;
ȘCOALA MEDIE NR. 2 GALAȚI — 
Comisia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 2 Galați și de la Școala me
die Pechea (curs de zi). Președinte : 
conf. univ. Vasile Tutovan. Universi
tatea „Al. I. Cuza“Iași ; — ȘCOALA 

[ MEDIE NR. 2 GALAȚI - Comisia nr. 
' 5 — secție umanistă. Se vor prezen- 
I ta candidații de 1a Școlile medii nr. 1, 
j nr. 2 și nr. 3 din Galați (curs de zi).
Președinte : lector univ. Victor Vas- 
cenco, Institutul pedagogic ■.Maxim 
Gorki"-București ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 2 GALAȚI — Comisia nr. 6
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr L nr. 2 
Galați (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : lec
tor univ. Maria Apostolescu. I.P.C.D.- 
București ; — ȘCOALA MEDIn NR. 3 
GALAȚI — Comisia nr. 7 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 3 și nr. 4 Galați 
(curs de zi). Președinte: Victor Pop, 
sef de lucrări. Institutul politeh- 
nic-Galați ; - ȘCOALA MEDIE NR- 3 
GALAȚI — Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 3 Galați (curs 
fără frecventă). Președinte : Gheorghe 
Ailoaie. șef de lucrări Instituted 
Politehnic-Galați ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 3 GALAȚI — Comisia nr. 9 
_  secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de 1a Școala medie nr. 3 
Galați (curs fără frecvența). Pre
ședinte : prof. David Bujoreanu, di
rectorul Școlii medii nr. 1-Galați ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRĂILA — 
Comisia nr. 10 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me- 
die nr. 1 Brăila, de la Școala medie I 
Ianca și de 1a Școala medie Viziru | 
(curs de zi). Președinte : conf. univ.
Radu Frangu, Institutul politehnic- , 
Galați ; - ȘCOALA MEDIE NR. 1 
BR4ILA — Comisia nr. 11 — secție 

i mixtă. Se vor prezenta candidațu de
la Școlile medii nr. 1. nr. 2 și nr. 3 
Brăila teurs de zi). Președinte : conf. 
univ. Sami Vianu. Universitatea „C I. 
Parhon“-București ; — ȘCOALA ME
DIE NR. 1 BRĂILA — Comisia nr. 12
— secție reală. Se vor prezenta can
didați! de la Școala medie nr. 1 Brăi
la (curs seral). Președinte : prof. Mi 
hail Costache, inspector școtari re
giunea Galați ; — ȘCOALA MEDIE 
NR 2 BRĂILA — Comisia nr. 13 - 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 2 Braila 
(curs seral). Președinte: lector univ. 
Teodor Dumitrescu, Institutul poli- 
tehnic-Galați; — ȘCOALA MEDIE
NR. 2 BRAILA - Comisia nr. 14 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 2 (curs 
seral). Președinte : șef de lucrări 
George Vasilescu, Institutul politeh 
nte GMați ’, - ȘCOALA MEDIE NR 2 
BRĂILA — Comisia nr. 15 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de

! la Școala medie nr. 2 Brăila și de la 
I Școala medie muncitoreasca de 3 ani 
i (cursuri serale, fără frecvența și res
tanțieri). Președinte : lector univ. Ma
ria Marian, Institutul de construcțn- 
București ; - ȘCOALA MEDIE NR 3 
BRĂILA — Comisia nr. 16 - secție 
reală. Se vor prezenta candidațu de 
la Școlile medii nr. 2 și nr. 3 Braila 
(curs de zi). Președinte: prof. Elena 
Lupu, directoarea Școlii medii nr. 1- 
Tecuci; — ȘCOALA MEDIE NR. 3 
BRĂILA — Comisia nr. 17 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidatei de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 3 Braila 
(curs fără frecvența și restanțieri). 
Președinte: lector Ernestina Schech
ter. I.P.C.D.-București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 ..UNIREA" FOCȘANI
— Comisia nr. 18 - secție reala. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1 și nr 2 Focșani, de la 
Școala medie Odobești și de la Școa 
la medie Vidra (curs de zi). Pre
ședinte : lector univ. Remus Nicoles- 
cu I S E „V. I. Lenin“-București; — 
ȘCOĂLA MEDIE NR. 1 .^IREA" 
FOCȘANI — Comisia nr. 19 - sect1® 
reală Se vor prezenta candidații de Ia Școine mediiPnr. 1 și nr. 2 Focșani 
de la Școala medie Odobești și de la 
Școala medie Vidra (curs seral și res- 
tantieri). Președitne : Octavia Gnera

nr 2 FOCȘANI — Comisia nr. 20 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr 1 și 
nr. 2 Focșani (cursuri de zi. fara frec
vență și restanțieri). Președinte : lec
tor univ. Anton Năstase, Universita
tea C. I Parhon“-București ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TECUCI — 
Comisia nr. 21 - secție reala. Se vor 
prezenta candidațu de la 
dii nr. 1 și nr. 2 Tecuci, de la Școala 
medie Panciu și de la Școala medl® 
Mărășești (curs de z^..Pre5®^?A® - 
lector univ. Stahiescu Otilia, Inștitu 
tul pedagogic de 3 ani-Galați , 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TECUCI 
Comisia nr. 22 - secție mixta Se vor 
prezenta candidate de la Școlile me 
dii nr. 1 și nr. 2 Tecuci (cursuri de zi, 
serale). Președinte : conf. univ. Con
stantin Marinescu, Institutul 
gic de 3 ani-Galați; — ȘCOALA ME 
DIE NR. 2 TECUCI — Comisia nr. 23 
_ secție mixtă. Se vor prezenta can
didatei de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Tecuci și de la Școala medie 
Panciu (cursuri de zi, serale, fara 
frecventă și restantieri). Președinte , 
prof. Gheorghe Dimofte, directorul 
Școlii medii nr. 1-Brăila.

Regiunea 
Hunedoara

ȘCOALA MEDIE „HORIA, CLOȘ
CA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA — Co
misia nr. 1 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die „Horia, Cloșca și Crișan“ (curs 
de zi). Președinte : lector univ. Oli
via Gherman, Universitatea „Babeș- 
Boliay“-Cluj : ȘCOALA MEDIE ..HO
RIA. CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ALBA 
IULIA — Comisia nr. 2 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „Horia, Cloșca și Crișan" 
(cursuri serale, fără frecvență și res
tantieri) de Ia Școala medie ZIatna 
(cursuri de zi și serale) și de la Școa
la medie Teiuș (curs seral). Preșe-

dinte: lector univ. Petre Mocanu, 
Universitatea „Babeș - Boliay“-Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE SEBEȘ — Comisia 
nr. 3 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie Sebeș 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte : prof. Vic
tor Pășteanu, inspector școlar — Sec
ția de învățămint 
ȘCOALA 
ORAȘTIE 
mixtă. Se 
la Școala
(cursuri de zi. fără frecvență și res
tantieri), de la Școala medie Teiuș 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : lector univ. Ion Pulbere, Univer
sitatea „Babeș-Bcliay“Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE SIMERIA —Comisia nr. 5 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Simeria 
(curs de zi și restanțieri), de la Școala 
medie serală C.F.R. Simeria și de la 
Școala medie serală „Victoria" Calan 
(curs seral). Președinte : lector univ. 
Miron Stana. Institutul politehnic- 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE „AVRAM 
IANCU" BRAD — Comisia nr. 6 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Brad (cursuri 
de zi, fără frecvență și restanțieri) și 
de la Școala medie serală întreprin
derea Minieră Gurabarza (curs seral). 
Președinte : prof.

' spector — Secția 
Orăștie ; ȘCOALA 
BAL" DEVA —
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie „Decebal" 
(curs de zi). Președinte : prof. Tit- 
Liviu Lascu. directorul Școlii medii 
din Alba Iulia ; ȘCOALA MEDIE 
„DECEBAL" DEVA — Comisia nr. 8 
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie „Decebal" 
Deva (cursuri serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Ion Sălăjan. Institutul de mine — 
Petroșani ; ȘCOALA MEDIE O. M. 
HUNEDOARA —Comisia nr. 9 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie serală „Comple
xul Siderurgic Hunedoara" (curs se
ral) și de la Școala medie Orașul 
Muncitoresc Hunedoara (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte: conf. univ. Fiorea Zara, Insti
tutul agronomic „Tudor Vladimirescu"- 
Craiova; ȘCOALA MEDIE LUPENI — 
Comisia nr. 10 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Lupeni (curs de zi), de la Școala 
serală a Întreprinderii Miniere Lu
peni (curs seral) și de la Școala me
die Lonea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : prof. Constantin Bulz, 
directorul Școlii medii-Deva; ȘCOA
LA MEDIE PETROȘANI — Comisia 
nr. 11 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie Pe
troșani (cursuri de zi, fără frecvență 
și restantieri) — limba de predare 
romină. Președinte : conf. univ. Au
rel Viciu, Institutul politehnic-Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE PETROȘANI - Co
misia nr. 12 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala se
rală a Combinatului Carbonifer Va
lea Jiului (curs seral) și de la Școala 
medie Hațeg (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : 
prof. Traian Groza, directorul Școlii 
medii-Simeria ; ȘCOALA MEDIE PE
TROȘANI — Comisia nr. 13 secție 
reală. Se vor prezenta candidații de j 
de la Școala medie Petroșani și de 
la Școala medie „Decebal" Deva 
(curs de zi și restanțieri) — limba 
maghiară. Președinte : lector univ. 
Martin Balisz, Universitatea „Babeș- 
Baliay“-Cluj ; ȘCOALA MEDIE 
CUGIR — Comisia nr. 14 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie Cugir (curs de zi 
și restănțieri). Președinte : conf. univ. 
Natalia Netedu, Institutul agronomic- 
Timișoara.

raionul Alba ; 
MEDIE „AUREL VLAICU“ 
— Comisia nr. 4 — secție 
vor prezenta candidații de 
medie „A. Vlaicu“ Orăștie

Vasile Radu, în
de învățămint — 
MEDIE „DECE- 

Comisia nr. 7 —

Regiunea lași
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „M. SADO- 

VEANU" Iași — Comisia nr. 1 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 1 și de 
la Școala medie de muzică și arte' 
plastice Iași (curs de zi). Președinte : 
prof. univ. Vasile Pavelcu, Universi
tatea „Al. I. Cuza“-Iași; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 „MIHAIL EMINESCU" 
Iași — Comisia nr. 2 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 2 (curs de zi). Președin
te : conf. univ. Ion Hălălău, Institu
tul Politehnic-Iași ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 „MIHAIL EMINESCU" Iași — 
Comisia nr. 3 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 2 (curs fără frecvență). Pre
ședinte : prof. Grigore Ionescu, direc
torul Complexului școlar-Bîrlad ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 „COSTACHE 
NEGRUZZI" Iași — Comisia nr. 4 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 3 „C. 
Negruzzi" (curs de zi). Președinte : 
conf. univ. Elena Janrenaud, Univer
sitatea „Al. I. Cuza“-Iași ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 „Costache Negruzzi" 
Iași — Comisia nr. 5 — secție reală. 
Se vor prezența candidații de la 
Școala muncitorească de 3 ani 
(cursuri serale și fără frecvență) șide 
la Școala medie nr. 1 Iași (curs fără 
frecvență). Președinte: conf. univ. 
Ion Golovscenko, Universitatea „Al. I. 
Cuza“-Iași ; ȘCOALA MEDIE NR. 4 
„Garabet Ibrăileanu" IAȘI — Comisia 
nr. 6' — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 4 (curs de zi). Președinte : prof. 
Mihai Hogaș, directorul Școlii medii 
nr. 2 Huși ; ȘCOALA MEDIE NR. 7 
„Al. I. Cuza“ IAȘI — Comisia nr. 7
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 5 și nr. 7 
(curs de zi). Președinte : prof. Olim
pia Grecu, directorul Școlii medii nr. 
4-Iași ; ȘCOALA MEDIE NR. 6 „VA
SILE ALECSANDRI" IAȘI — Comisia 
nr. 8 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 6 
(curs de zi). Președinte : prof. univ. 
Ștefan Bîrsănescu, Universitatea „Al 
I. Cuza“-Iași ; ȘCOALA MEDIE NR. 
6 „VASILE ALECSANDRI" IAȘI — 
Comisia nr. 9 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și nr. 6 (curs seral). Pre
ședinte : prof. Ștefan Bahnaru, direc
torul Școlii medii nr. 1-Huși ; COM
PLEXUL ȘCOLAR BÎRLAD — Comi
sia nr. 10 —■ secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Complexul șco
lar Bîrlad (curs de zi). Președinte: 
lector univ. Dumitru Bărbulescu, In
stitutul politehnic-Iași ; COMPLEXUL 
ȘCOLAR BÎRLAD — Comisia nr. 11
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Complexul școlar Bîrlad 
și de la Școala medie Murgeni (curs 
de zi). Președinte : prof. Nicolae Bu
ruiană, directorul Școlii medii-Paș- 
cani ; COMPLEXUL ȘCOLAR BÎR- 
lad — Comisia nr. 12 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidații de la 
Complexul școlar Bîrlad (cursuri 
serale și fără frecvență). Pre
ședinte: lector univ. Ilie Bursuc, 
Universitatea „Al. I. Cuza“-Iași ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „MIHAIL 
KOGĂLNICEANU" VASLUI — Comi
sia nr. 13 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Vaslui (cursuri de zi, 
serale și fără frecvență). Președinte : 
prof. univ. Tiberiu Golgoțiu, Institu
tul politehnic-Iași; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 „ȘTEFAN CEL MARE" HUȘI
— Comisia nr. 14 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Huși (cursuri de 
zi și fără frecvență). Președinte : conf. 
univ. Grigore Răileanu, Universita
tea „C. I. Parhon“-București ; ȘCOA
LA MEDIE „CONSTANTIN BURCA"

PAȘCANI — Comisia nr. 15 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Pașcani (cursuri de 
zi și fără frecvență). Președinte : conf. 
univ. Alexandru Obreja, Universita
tea „Al. I. Cuza“-Iași.

Regiunea
Maramureș

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MARE — Comisia nr. 1 — secție
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 Baia Mare și 
Școala medie Tg. Lăpuș (cursuri de 
zi și serale). Președinte : conf. univ. 
Lascu Bal, Universitatea „Babeș Bo- 
lyai“-Cluj ; — ȘCOALA MEDIE nr. 1 
BAIA MARE — secție reală. — Co
misia nr. 2. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Somcuța 
Mare (curs de zi șl restanțieri), de 
la Școala medie Cehul Silvaniei 
(curs de zi), de la Școala medie Tg. 
Lăpuș (curs fără frecvență și restan
țieri) și de la Școala medie nr. 1 
Baia Mare (curs seral și restanțieri). 
Președinte : prof. Andrei Poro- 
lisseanu, inspector școlar, secția 
de învățămint a orașului Satu-Mare ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MARE — Comisia nr. 3 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr 1 Baia Mare 
(cursuri de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : prof. Silvică 
Petre, inspector în M.I.C.-București ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MARE — Comisia nr. 4 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile muncitorești de pe lîngă 
Școala medie nr. 1 Baia Mare și de 
pe lîngă Liceul „M. Eminescu" Satu 
Mare. Președinte : prof. Gheorghe 
Cosma, directorul Școlii medii nr.' 2 
din Satu Mare ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 BAIA MARE — Comisia nr. 5
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 1 Baia 
Mare (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri) și de la Celiul 
Silvaniei (curs de zi), limba ma
ghiară. Președinte: conf. univ. Iosif

---- TT..1. ..._ ,-------- -  waaa.. C4X1Z V . lUblJ 
Kovăcs, Universitatea „Babeș Bolyai"- 
Cluj ; — LICEUL „M. EMINESCU" 
SATU MARE — Comisia nr. 6 — 
secție reală Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Eminescu" 
Satu Mare (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte: Dumitru Tar- 
cea, șef de lucrări, Institutul poli
tehnic-Cluj ; — LICEUL „M. EMI
NESCU" SATU MARE, — Comisia 
nr. 7 — secție mixtă Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „M. E- 
minescu11 Satu Mare (curs de zi). 
Liceul „Kolcsey*1 Satu Mare (cursuri 
de zi, serale și restantieri) și de la 
Școala medie Negrești (restanțieri). 
Președinte : conf univ. Gheorghe 
Chiș, Universitatea „Babeș-Bolyai"- 
Cluj ; — LICEUL „M. EMINESCU" 
SATU MARE, — Comisia nr. 8 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M Eminescu" 
Satu Mare (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri) și de la Liceul 
Kolcsey" Satu Mare (restanțieri), 
limba maghiară. Președinte : conf 
univ. Iosif Szigeti, Universitatea 
„Babeș Bolyai“-Cluj ; — LICEUL
„M. EMINESCU" SATU MARE, — 
Comisia nr. 9 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu'1 Satu Mare (curs de 
zi) de la Liceul „Kolcsey" Satu 
Mare (curs de zi și restanțieri), 
limba maghiară. Președinte : prof. 
Gheorghe Oroș, directorul Școlii pe
dagogice din Cărei ; — LICEUL
KOLCSEY F. SATU MARE, — Co
misia nr. 10 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Kblc'sey“ Sătii Măre (cțlf'S1 de zi și 
restănțieri), de Ia Școala medie Ne
grești (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri) și de la Li
ceul „M. Eminescu" Satu Mare (res
tanțieri). Președinte Emil Chifu 
șef lucrări, Universitatea „Babeș 
Bolyai“-Cluj ; — LICEUL „KOLCSEY 
F.“ SATU MARE, — Comisia nr. 11
— secție reală. Se vor prezenta can
didați! de la Liceul „Kolcsey" Satu 
Mare (cursuri de zi, serale și res
tanțieri), limba maghiară. Președinte: 
prof. Rozalia Șandru, directorul șco
lii medi nr. 1 din Baia Mare; —
ȘCOALA MEDIE CĂREI, — Comisia 
nr. 12 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Cărei (cursuri de zi. fără frecvență 
și restanțieri! și de la Școala medie 
Tășnad (curs fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : lector univ. Li- 
viu Văcaru, Conservatorul de muzi
că „Gh. Dima“—Cluj ; — ȘCOALA 
MEDIE CĂREI — Comisia nr. 13 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Cărei 
(cursuri de zi, serale și fără frec
vență), limba maghiară. Președinte : 
conf. univ. Livia Cuparencu Popescu. 
Universitatea „Babeș Bolyai“-Cluj ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIGHET,
— Comisia nr. 14 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 din Sighet — 
secția romînă (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. Samson Veza, 
Universitatea „Babeș Bolyai“-Cluj ; — 
ȘCOALA MEDIE VIȘEUL DE SUS
— Comisia nr. 15 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie Vișeul de Sus (cursuri 
de zi și fără frecvență). Președinte : 
lector univ. Nicolae Goga, Institutul 
Pedagogic de 3 ani-Cluj ; — ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 SIGHET — Comi
sia nr. 16 — Secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Sighet (curs de zi și restanțieri), 
limba de predare maghiară. Pre
ședinte : prof. Cornel Ciurdăreanu, 
directorul școlii medii nr. 1 din 
Satu-Mare.

iunea
Mureș-Autonomâ

Maghiara
ȘCOALA MEDIE „PAPIU ILA- 

RIAN“ TG. MUREȘ — Comisia nr. 1 
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie „Papiu 
Ilarian" Tg. Mureș (curs de zi și re
stanțieri), de la Școala medie „Bolyai 
Farkaș" (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : conf. univ. Ion Mesaro- 
șiu, Universitatea Babeș-Bolyai“-Cluj; 
ȘCOALA MEDIE „PAPIU ILARIAN" 
TG. MUREȘ, — Comisia nr. 2 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie „Papiu Ilarian" 
Tg. Mureș (curs seral) și de la Școala 
medie „Bolyai Farkaș" (curs fără 
frecvență). Președinte : lector univ. 
Aurel Turcu, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“-Cluj ; ȘCOALA MEDIE „PA
PIU ILARIAN" TG. MUREȘ, — Co
misia nr. 3 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die „Papiu Ilarian" (curs seral și 
restanțieri), Președinte : conf. univ. 
Paul Soos, Institutul de medicină și 
farmacie-Tg.Mureș ; ȘCOALA MEDIE 
„UNIREA" TG. MUREȘ — Comisia 
nr. 4 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie „Uni
rea" (curs de zi și restanțieri) și de 
la Școala muncitorească de pe lîngă o---->-----j.- — ■ ... fărăȘcoala medie „Unirea" (curs fă-ă 
frecvență). Președinte: lector univ. 
Tlmotei Enăchescu, Institutul pedago
gic de 3 ani, Tg. Mureș ; ȘCOALA 
MEDIE „UNIREA" TG. MUREȘ — 
Comisia nr. 5 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me-

(Continuare în pag a 4-a)
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Sie „Unirea" (curs de zi) și de la 
Școala muncitorească de pe' lingă 
Școala medie „Unirea" (curs fără 
frecvență), limba maghiară. Președin
te : lector univ. Margareta Szilagy, 
Institutul pedagogic de 3 ani Tg. Mu
reș ; ȘCOALA MEDIE „UNIREA" TG. 
MUREȘ, — Comisia nr. 6 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie „Unirea", de la Școa
la de muzică și de la Școala de arte 
plastice din Tg. Mureș (curs de zi și 
restanțieri), limba maghiară. Președin
te : conf. univ. Ladislau Kekedy, 
Universitatea „Babeș-Bolyai“-Clu.i ; 
ȘCOALA MEDIE „BOLYAI FAR
KAȘ" TG. MUREȘ, — Comisia nr. 7
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie „Bolyai 
Farkaș" (curs de zi și restanțieri), 
limba maghiară. Președinte : prof. Iâ- 
noș Gâșpâr, director al Școlii medii 
„Unirea" din Tg. Mureș ; ȘCOALA 
MEDIE „BOLYAI FARKAȘ" TG. MU
REȘ, — Comisia nr. 8 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „Bolyai Farkaș" și de la 
Școala medie „Papiu Ilarian" (curs de 
zi), limba maghiară. Președinte : 
conf. univ. Arpad Kiss, Institutul de 
medicină și farmacie Tg. Mureș ; 
ȘCOALA MEDIE „BOLYAI FARKAȘ" 
TG. MUREȘ, •— Comisia nr. 9 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie „Bolyai Farkaș" 
(curs fără frecvență), limba maghia
ră. Președinte : prof. Vilmoș Baraboș, 
director al Școlii medii din Cristur ; 
ȘCOALA MEDIE SOVATA, CU LIM
BA DE PREDARE MAGHIARĂ — 
Comisia nr. 10 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Miercurea Niraj, de la Școala me
die Sovata, de la Școala medie Sîn- 
giorgiul de Pădure și de la Școala 
medie Tîrnăveni (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență), limba maghia
ră. Președinte : lector univ. Emeric 
Asztaloș, Institutul pedagogic de 3 
ani-Tg. Mureș ; ȘCOALA MEDIE NR.
1 „PETRU MAIOR" REGHIN, — Co
misia nr. 11 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 1 Petru Maior și de la Școala 
medie nr. 2 Reghin (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : lector univ. Aurelia Gîr- 
boveanu, Institutul pedagogic de 3 
ani-Cluj ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 
REGHIN — Comisia nr. 12 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 „Petru Maior" 
și de la Școala medie nr. 2 Reghin 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri), limba maghiară. Pre
ședinte : Bela Barabaș, șef de lucrări, 
Institutul de medicină și farmacie Tg. 
Mureș ; ȘCOALA MEDIE TOPLIȚA,
— Comisia nr. 13 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Toplița și de la Școala medie 
Gheorghieni (curs de zi, fără frecven
ță și restanțieri). Președinte : conf. 
univ. Maria Nemeș, Institutul agrono
mic „Dr. Petru Groza“-Cluj ; ȘCOA
LA MEDIE „DR. PETRU GROZA" 
ODORHEI, — Comisia nr. 14 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie „Dr. Petru Groza" 
Odorhei (curs de zi), limba maghiară. 
Președinte : prof. luliu Szasz, direc
torul Școlii medii din Reghin ; ȘCOA
LA MEDIE „DR. PETRU GROZA" 
ODORHEI, — Comisia nr. 15 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „Dr. Petru Groza" 
Odorhei și de la Școala medie Vlă- 
hița (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri), limba ma
ghiară. Președinte: lector univ. Ar
pad Păi, Universitatea „Babeș-Bolyai"- 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE CRISTUR, 
CU LIMBA DE PREDARE MAGHIARA
— Comisia nr. 16 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidații de la Școala 
medie din Cristur (cursuri de zi, fără 
frecvență). Președinte : conf. univ. 
Iuliu Gal. Institutul de me
dicină și farmacie-Tg. Mureș ; —
ȘCOALA MEDIE „AL. ȘAHIA" TÎR
NĂVENI, — Comisia nr. 17 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
de la Școala medie „Al. Sahia" (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : lec
tor univ. Octavian Schiau, Universi
tatea „Babeș-Bolyai"-Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE LUDUȘ, — Comisia nr. 18 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Luduș (curs 
de zi), Președinte: Dumitru Roșea, șef 
de lucrări, Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“-Cluj; ȘCOALA MEDIE MIERCU
REA CIUC, — Comisia nr. 19 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Miercurea Ciuc 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri), limba maghiară. Pre
ședinte : prof. univ. Iosif Toth, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" - Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE GHEORGHIENI, — 
Comisia 20 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Gheorghieni ((cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri) și de la Școa
la medie Ditrău (curs de zi), limba 
maghiară. Președinte: prof. Andros 
Krista, directorul Școlii medii din 
Miercurea Ciuc.

Regiunea Oltenia
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRAIOVA

— Comisia nr. 1 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Craiova (curs de zi). Pre
ședinte : prof. univ. Alexandru Buia, 
Institutul Agronomic „T. Vladimi- 
reșcu"-Craiova ; — ȘCOÂLA MEDIE 
NR. 1 CRAIOVA — Comisia nr. 2 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 1 Craiova 
(curs de zi și restanțieri). Președinte : 
conf. univ. Ion Chițimia, Universitatea 
„C. I. Parhon“-București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CRAIOVA — Comisia 
nr. 3 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 1 
Craiova (curs seral și restanțieri). 
Președinte : lector univ. Iuliu Amberg, 
Institutul Pedagogic de 5 ani-Timi- 
șoara ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
CRAIOVA — Comisia nr. 4 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Craiova (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Ion Rîncu, Institutul Pedagogic de 3 
ani-Craiova ; — ȘCOALA MEDIE NR.
2 CRAIOVA — Comisia nr. 5 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala nr. 1 (curs de zi și res
tanțieri) și de la Școala medie nr. 2 
Craiova (curs de zi). Președinte : prof. 
Achim Costea, directorul școlii medii 
nr. 1-Turnu Severin ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 CRAIOVA — Comisia 
nr. 6 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 2 
Craiova (curs seral). Președinte : pro
fesoară Teodora Zamfir, directorul 
școlii medii-Electroputere-Craiova ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRAIOVA — 
Comisia nr. 7 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
muncitorească de pe lingă Școala 
medie nr. 2 Craiova (curs fără frec
vență). Președinte : conf. univ. Gheor- 
ghe Stancoveanu, Institutul Agrono
mic „T. Vladimirescu“-Craiova; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRAIOVA — 
Comisia nr. 8 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la cursurile 
fără frecvență de pe lingă Școala 
medie nr. 2 Craiova (curs fără frec
vență și restanțieri). Președinte : conf. 
univ. Horia Grigoriu, Institutul poli- 
tehnic-București ; — ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 CRAIOVA — Comisia nr. 9 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 3 Craiova 
(curs seral și restanțieri). Președinte : 
lector univ. C-tin Piscati, In
stitutul Pedagogic de 3 ani-Cra- 
iova; — ȘCOALA MEDIE NR.
3 CRAIOVA — Comisia nr. 10 — sec

ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 3 Craiova (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : șef 
de lucrări Traian Codreanu, Institutul 
Pedagogic de 3 ani-Craiova ; —
ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRAIOVA — 
Comisia nr. 11 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 3 Craiova (curs fără frec
vență și restanțieri). Președinte : prof. 
C-tin Dănescu, inspector școlar secția 
de învățămînt a raionului Filiași ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRAIOVA — 
Comisia nr. 12 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de ia Școala 
medie nr. 3 din Craiova (curs de zi). 
Președinte : prof. Dumitru Năstă- 
sel, directorul școlii medii nr. 2- 
Craiova ȘCOALA MEDIE NR. 4 
CRAIOVA — Comisia nr. 13 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 4 (curs de zi). Pre
ședinte : conf. univ. Nicolae Cristescu, 
Universitatea „C. I. Parhon"-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE NR. 4 
CRAIOVA — Comisia nr. 14 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidații 
de Ia Școala medie nr. 4 (curs de zi). 
Președinte : conf. univ. C-tin Cioro- 
ianu, Institutul Pedagogic de 3 ani- 
Craiova ; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
TG. JIU — Comisia nr. 15 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1, Școala medie 
nr. 2 și Școala medie nr. 3 Tg. Jiu 
(curs de zi și restanțieri). Președinte : 
lector univ. Gabriela Bogdan Teodo- 
rescu, Institutul politehnic-București;
— ȘCOALA MEDIE TG. CARBU-
NEȘTI — Comisia nr. 16 —
secție reală. Se vor prezenta candida- 
ții de la Școala medie Novaci și de la 
Școala medie Cărbunești (cursuri de 
zi, fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte : prof. Eugenia Spezzi, inspec
toare, secția de învățămint-Caracal :
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 TG. JIU - 
Comisia nr. 17 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 (curs de zi). 
Președinte : lector univ. Octavian 
Păun Universitatea „C. I. Parhon"- 
București; — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
TG. JIU — Comisia nr. 18 secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 (curs seral), Școala 
medie nr. 2 (cursuri serale, fără frec
vență și restanțieri) Tg. Jiu. Președin
te : lector univ. Otto Andreescu, Insti
tutul Pedagogic de 3 ani Timișoara ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 TR. SEVE.
RIN Comisia nr. 19 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1, Școala medie 
nr. 2 Tr. Severin și de la Școala 
medie Baia de Aramă (curs de zi). 
Președinte: prof. Dumitru Marin, 
directorul Școlii medii nr. 1-Craiova ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 TR. SE
VERIN — Comisia nr. 20 —
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 3 Tr. Se
verin, Școala medie Strehaia și Școa
la medie Vînju Mare (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : șef de lu
crări Gheorghe Vraciu, Institutul A- 
gronomic „T. Vladimirescu“-Craiova ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 TR. SEVE
RIN — Comisia nr. 21 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 3 (curs 
de zi și restanțieri), Școala medie nr. 
2 (curs de zi) din Tr. Severin și de la 
Școala medie Vînju Mare (restan
țieri). Președinte : prof. Ion Călin, 
inspector, secția de învățămînt a ra
ionului Tg. Jiu ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 TR. SEVERIN — Comisia nr. 
22 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 1 
Tr. Severin și Școala medie Uzina 
mecanică Tr. Severin (curs seral și 
restanțieri). Președinte : prof. Petre 
Biban, inspectorul secției de Invâtă- 
mînt a raionului Tr. Severin: ȘCOALA- 
MEDIE NR. 2 TR. SEVERIN — Co
misia nr. 23 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 1 (restanțieri), Școala medie 
nr. 2 Tr. Severin (curs fără frecven
ță și restanțieri), Școlile medii Vînju 
Mare și Strehaia (curs fără frecven
ță) și de la Școala medie Baia de 
Aramă (curs fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : șef de lucrări 
Constantin Barbu, Institutul agrono
mic „T. Vladimir<(scu“-Craiova ; 
ȘCOALA MEDIE CALAFAT — Co
misia nr. 24 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Cetate, Școala medie Plenița, 
Școala medie Băilești, Școala medie 
Calafat (curs de zi). Președinte : conf. 
univ. Nicolaie Tecuceanu, Institutul 
Agronomic „T. Vladimirescu“-Craio- 
va ; ȘCOALA MEDIE CALAFAT - 
Comisia nr. 25 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Calafat (cursuri serale, fără 
frecvență și restanțieri), Școala medie 
Cetate (curs fără frecvență și res
tanțieri), Școala medie Plenița (curs 
fără frecvență și restanțieri) și de la 
Școala medie Băilești (cursuri serale, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte : prof. Ion Talabă, directorul 
Școlii medii nr. 2-Tg. Jiu; ȘCOALA 
MEDIE BALȘ — Comisia nr. 26 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie Balș (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și re- 
tanțieri) și de la Școala medie Băl- 
cești (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : prof. Mihai 
Marinescu, directorul Școlii medii 
nr. 2-Caracal; ȘCOALA MEDIE 
CORABIA — Comisia nr. 27 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie Corabia și 
de la Școala medie Bechet (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte: lector univ. 
Viorica Listereanu, Institutul Pedago
gic de 3 ani-Craiova ; ȘCOALA ME
DIE NR. 1 CARACAL — Comisia nr. 
28 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Caracal și de la Școala medie 
Corabia (curs de zi). Președinte: Silviu 
Pușcașu, șef de lucrări, Institutul Pe
dagogic de 3 ani-Craiova ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 CARACAL — Comisia 
nr. 29 — secția umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 1 (restanțieri), Școala medie nr. 2 
(curs fără frecvență și restanțieri). 
Președinte: conf. univ. Ion Gheor
ghiu, Universitatea „C. I. Parhon, 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 
CARACAL — Comisia nr. 30 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Ca
racal (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. FlOrea Ene, In
stitutul Agronomic „T. Vladimirescu"- 
Craiova ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
CARACAL — Comisia nr, 31 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 Caracal (curs 
seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : lector Maria Dinescu, 
I.P.C.D.-București ; ȘCOALA MEDIE 
FILIAȘI — Comisia nr. 32 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Filiași (cursuri de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte : prof. Dumitru Stoica, Institu
tul pedagogic de 2 ani-Craiova; ȘCOA
LA MEDIE SERALĂ „7 NO’7' 
BRIE" CRAIOVA — Comisia nr. 33 — 
secția reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie serală .,7 
Noiembrie" și de la Școala medie 
„Electroputere" Craiova (curs seral și 
restanțieri). Președinte : prof. univ. 
Octavian Gheorghiu, Institutul Poli- 
tehnic-Timișoara.

Regiunea Ploiești
— ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BUZĂU

— Comisia nr. 1 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Buzău (curs de zi și res
tanțieri). Președinte: conf. univ. Ion

Moisil, Institutul pedagogie de 3 ani- 
București ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
BUZĂU — Comisia nr. 2 —•' secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 Buzău (curs se
ral și restanțieri). Președinte Mihai 
Atanasiu, șef de lucrări, Institutul po
litehnic-București ; — ȘCOALA ME- 
DIE Nr. 2 BUZĂU — Comisia nr; 3 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 2 Buzău 
(curs de zi și restanțieri). Președinte : 
prof. univ. Alexandru Nicolescu. Ins
titutul petrol, gaze și geblogie-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 2 BU
ZĂU — Comisia nr. 4 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Buzău (curs 
de zi și restanțieri). Președinte: conf. 
univ. Grigore Posea, Universitatea „C. 
I. Parhon" - București ; — ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 BUZĂU — Comisia nr. 
5 — secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 2 (curs 
fără frecvență și restanțieri) și de la 
Școala medie nr. 1 Buzău (restanțieri). 
Președinte : prof. Aspasia Vasiliu. 
Școala medie nr. 1 Ploiești ; — ȘCOA
LA PEDAGOGICĂ BUZĂU — Comi
sia nr. 6 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidații de la 
Școala medie, secția de pe lin
gă Școala pedagogică Buzău și de la 
Școala medie nr. 2 Buzău (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : prof. Matei 
Tudose, inspector la secția de învă
țămînt și cultură a regiunii Ploiești ;
— ȘCOALA MEDIE PĂTIRLAGELE — 
Comisia nr. 7 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Pătîrlagele (cursuri de zi, fără 
frecventă și restanțieri) și de la Școa
la serală Schela Berea (curs seral și 
restanțieri). Președinte: lector univ. 
Constantin Cruceru, Universitatea 
„C. I. Parhon'-București ; — ȘCOALA 
MEDIE „D. CANTEMIR" BREAZA - 
Comisia nr. 8 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala medie 
„D. Cantemir'' și de la Școala medie 
Breaza (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. Zorin Zamfir, 
Universitatea „C. I. Parhon“-Bucu- 
rești ; — ȘCOALA MEDIE MORENI
— Comisia nr. 9 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Moreni (cursuri de zi, serale, 
fără frecventă și restanțieri) și Școala 
serală Filipeștii de Pădure (curs seral 
și restanțieri). Președinte: prof. O- 
limpia Iavorschi, directorul Școlii me
dii nr. 2-Ploiești ; — ȘCOALA MEDIE 
SINAIA — Comisia nr. 10 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie Sinaia (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Școala medie se
rală Azuga (cursuri serale și fără frec
vență) și de la Școala serală Bușteni 
(cursuri serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : conf. univ. Ana 
Kreindler, Institutul pedagogic de 3 
ani-București ; — ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 CIMPINA — Comisia nr. 11 — 
secția reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie nr. 1 Cîm- 
pina (cursuri serale, fără frecvență și 
restanțieri) și de la Școala medie se
rală Băicoi (curs seral și restanțieri). 
Președinte: prof. Andrei Dabija, di
rector adjunct, Școala medie nr. 1- 
Ploiești; — ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
CIMPINA — Comisia nr. 12 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 din 
Cîmpina (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : prof. Vasile Fornade, ins
pector școlar, regiunea Ploiești; —
— ȘCOALA MEDIE Nr. 2 CIMPINA
— Comisia nr. 13 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 din Cîmpina i 
(curs de zi restanțieri). Președinte: 
prof. Marin Gaspar, directorul Școlii 
medii nr. 5-Ploiești; — ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 PLOIEȘTI — Comisia nr. j
14 — secție reală. Se vor prezenta1 
candidații de la Școâla' mădie nr.

.Ploiești (curs de zi). Președinte : pref. i 
univ. Alexandru Gheorghiu, Institutul 
de Construcții-București ; — ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 PLOIEȘTI - Comisia 
nr. 15 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 4 Ploiești (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : prof. univ. 
C-tin Prigoreanu, Institutul politehnic- 
Brașov ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
PLOIEȘTI — Comisia nr. 16 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 Ploiești (curs 
seral). Președinte : șef de lucrări Geor- 
geta Teodorescu, Institutul agronomic 
„N. Bălcescu"-București ; — ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 PLOIEȘTI — Comisia 
nr. 17 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 1 
Ploiești (curs fără frecventă). Preșe
dinte : prof. Clotilda Constantinescu, 
directorul Școlii medii nr. 2-Buzău;
— ȘCOALA MEDIE Nr. 2 PLOIEȘTI
— Comisia nr. 18 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Ploiești (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : lector univ. Ion 
Bontaș, Institutul politehnic-București;
— ȘCOALA MEDIE Nr. 2 PLOIEȘTI
— Comisia nr. 19 — secție umanistă.
Se vor prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 2 și nr. 5 Ploiești (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : conf. 
univ. Nina Facon, Universitatea „C. I. 
Parhon“-București ; — ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 PLOIEȘTI — Comisia nr. 
20 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala muncitorească 
de 3 ani Ploiești. Președinte: prof. 
Dumitru Trică, Școala medie nr. 34- 
București ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 3 
PLOIEȘTI — Comisia nr. 21 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 3 (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : lector univ. 
Vera Iordăchescu, Universitatea „C. I. 
Parhon“-București ; — ȘCOALA ME
DIE Nr. 3 PLOIEȘTI — Comisia nr. 
22 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 3 și 
nr. 6 Ploiești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : lector Constantin-Nicolae 
Matei, Institutul pedagogic de 3 ani- 
București ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 4 
PLOIEȘTI — Comisia nr. 23 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 4 Ploiești (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : conf. 
univ. Victor Părăușanu, Institutul po
litehnic-București ; — ȘCOALA ME
DIE Nr. 4 PLOIEȘTI — Comisia nr. 
24 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 4 
Ploiești și Școala medie Urlați (curs 
fără frecvență). Președinte : prof. Ion 
Cerneanu, inspector școlar orașul 
Ploiești ; — ȘCOALA MEDIE Nr. 5 
PLOIEȘTI — Comisia nr. 25 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 Ploiești (res
tanțieri). Școala medie nr. 5 Ploiești 
(curs de zi) și de la Școala medie 
Urlați (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : conf. univ. Dan Ștefănescu, 
Institutul politehnic - București ; —
ȘCOALA MEDIE Nr. 5 PLOIEȘTI — 
Comisia nr. 26 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 5 Ploiești, Școala medie serală 
Teleajen, Președinte : lector univ. 
Zoe Dumitrescu, Universitatea „C.
I. Parhon“-București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 6 PLOIEȘTI — Co
misia nr. 27 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 6 Ploiești și Școala me
die serală Schela Boldești (curs seral 
și restanțieri). Președinte : lector univ. 
Dumitru Păcuraru, Universitatea „C. I. 
Parhon“-București ; — ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 RIMNICU SĂRAT — Co
misia nr. 28 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Rîmnicu Sărat (cursuri 
de zi, serale, fără frecventă și restan
țieri). Președinte : lector univ. Adrian 
Holan, I.S.E. „V. I. Lenin“-București ;
— ȘCOALA MEDIE nr. 2 RIMNICU 
SĂRAT — Comisia nr. 29 — secție 
reală Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 din Rîmni
cu Sărat (curs de zi și restanțieri).
Președinte : lector univ. Andrei Do- 
brescu. Universitatea „C. I. Par- 

' hon“-București; — ȘCOALA ME

DIE VĂLENII DE MUNTE
Comisia nr. 30 
vor prezenta
Școala medie 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri) și de la Școala medie 
Șlănic (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. C-tin Mocami, 
I.S.E. „V. I. Lenin“-București; ȘCOA
LA MEDIE PUCIOASA — Comisia

— secție reală. Se 
candidații de la 
Vălenii de Munte

nr. 31 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Pucioasa (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri) și de la Școa
la medie serală „îvănuș Constantin" 
(curs seral). Președinte : prof. Stelian 
Marinescu, director al Școlii medii nr. 
6-Ploiești ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
TÎRGOVIȘTE — Comisia nr. 32 —
secție umanistă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 3 (curs de zi) și de la Școlile 
medii din Tîrgoviște (restanțieri). Pre
ședinte : prof. Constantin Boncu, di
rector adjunct la Școala nr. 5-Plo- 
iești; ȘCOALA MEDIE NR. 2 TÎRGO
VIȘTE — Comisia nr. 33 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 Tîrgoviște (curs 
de zi). Președinte: lector univ. Si
mona Pop, Universitatea „C. I. 
Parhon“-București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 TÎRGOVJȘTE — Comisia nr. 
34 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 2 
Tîrgoviște (curs fără frecvență) și 
Școlile medii din Tîrgoviște (restan
țieri). Președinte : lector Mihail 
Pascu, Universitatea „C. I. Parhon"- 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 
TÎRGOVIȘTE — Comisia nr. 35 —
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii nr. 1 și nr. 
3 din Tîrgoviște (curs de zi). Pre
ședinte : conf. univ. Vasile Parpală. 
Institutul politehnic-Brașov; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 TÎRGOVIȘTE — Co
misia nr. 36 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 3 Tîrgoviște (curs seral) și 
Școala serală Schela Gura Ocniței 
(curs seral). Președinte: conf. univ.
Ion Miu, Institutul politehnic-Bucu
rești.

Regiunea Suceava
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SUCEAVA

— Comisia nr 1 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Suceava (cursuri de zi. 
serale si fără frecventă). Președinte : 
prof. univ. Sergiu Cărăușu. Universi
tatea „Al. I. Cuza“-Iași ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 SUCEAVA — Comisia 
nr. 2 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 2 
Suceava (curs de zi și restanțieri). 
Președinte: prof. univ. Nicolae Ca- 
licenco. Institutul Politehnic-Iași ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 SUCEAVA - 
Comisia nr. 3 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 2 Suceava (restanțieri sec
ție umanistă) și de la Școala munci 
torească Suceava (curs fără frecven
ță). Președinte : conf. univ. Vasile 
Cosma, Universitatea „AL I. Cuza"- 
Iași ; — ȘCOALA MEDIE NR. 1 BO
TOȘANI — Comisia nr. 4 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 Botoșani (curs 
de zi si restanțieri). Președinte : pred. 
Livia Bocănet. directoarea Ticem» 
..Dragoș Vodă* din C. Lung : — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BOTOȘANI
— Comisia nr. 5 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Botoșani (cursuri serale, 
fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte : prof. Vanda Mincu. directoa
rea Școlii medii nr. 2-Rădăuți ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BOTOȘANI
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INSTITUTUL PEDAGOGIC DE ÎN- I 
VĂTATORI ARAD — Comisia nr, 1 j 
— Se vor prezenta candidații de la I 
Institutul pedagogic de învățători | 
Arad (curs de zi). Președinte: conf. I 
univ. Nicolae Apostolescu, Institutul 
pedagogic-Timișoara; — INSTITU- |
TUL PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI ! 
ARAD — Comisia nr. 2. Se vor pre
zenta candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători Arad, Școala pe- i 
dagogică de învățători Arad, Deva, | 
Școala pedagogică de educatoare A- i 
rad și Școala pedagogică de educa- ' 
toare cu limba de predare germană 
Sibiu (curs de zi, fără frecventă și 
restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Ana Bogdan Tucicov, Universitatea 
„C. I. Parhon"-București ; INSTITU
TUL PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI 
CLUJ — Comisia nr. 3. Se vor pre
zenta candidații de Ia Institutul pe
dagogic de învățători Cluj (curs de zi). 
Președinte : conf. univ. Anatolie 
Chircev, Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“-Cluj ; - INSTITUTUL PEDA
GOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI CLUJ — 
Comisia nr. 4. Se vor prezenta can
didații de la Institutul pedagogic de 
învățători Cluj (curs de zi). Pre
ședinte : conf. univ. Gh. Ursu Oancea, 
Institutul pedagogic-Timișoara ; —
INSTITUTUL PEDAGOGIC DE ÎN
VĂȚĂTORI CLUJ — Comisia nr. 5 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala pedagogică de învățători Cluj, 
Sighet, Oradea, Blaj ; Școala peda
gogică de educatoare Cluj, Cărei; Școa
la pedagogică de învățători cu limba 
de predare maghiară și secția pedago
gică de educatoare cu limba de pre
dare maghiară Aiud, Cluj (curs fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te : prof. Teodor Frișan, in
spector, secția de învățămînt și cul
tură a regiunii Cluj ; — ȘCOALA 
PEDAGOGICA DE ÎNVĂȚĂTORI 
CONSTANȚA — Comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidații de la Școala pe
dagogică de învățători Constanța (curs 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : prof. Ion Titică. inspector 
general M.I.C. ; — INSTITUTUL PE
DAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI GA
LAȚI — Comisia nr. 7. Se vor pre
zenta candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători Galați și Școala 
pedagogică de învățători Galați (curs 
de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : lector univ. Maria Cos
ma, Universitatea „C. I. Parhon"- 
București ; - INSTITUTUL PEDA
GOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI BÎRLAD

— Comisia nr. 6 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de Ia Școala 
medie nr. 2 Botoșani și de la Școala 
medie Trușești (cursuri de zi). Pre
ședinte : lector univ. Cornelia Dimi- 
triu. Universitatea „Al. I. Cuza“-Iași ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 RĂDĂUȚI
— Comisia nr. 7 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Rădăuți (curs de zi și 
restanțieri), de la Școala medie nr. 2 
Rădăuți (restanțieri) și de la Școala 
medie Șiret (restanțieri). Președinte : 
conf. univ. Mihai Peiu, Institutul a- 
gronomic „Ion lonescu de la Brad“- 
Iași ; — ȘCOALA MEDIE NR. 1 RĂ
DĂUȚI — Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie Șiret, secția cu limba 
de predare romînă (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență) și de la Școala 
medie nr. 1 Rădăuți (cursuri serale 
și fără frecvență). Președinte : conf. 
univ. Mihai Răvăruț, Institutul agro-

' nomic „Ion lonescu de la Brad“-Iași ;
— ȘCOALA MEDIE NR. 2 RĂDĂUȚI
— Comisia nr. 9 — secție mixtă. Se 

j vor prezenta candidații de la Școala
medie nr. 2 Rădăuți (cursuri de zi) ; 
președinte prof. Adrian Condriuc, di
rectorul Școlii medii nr. 1 din Boto- 

I șani ; — ȘCOALA MEDIE ȘIRET — 
’ Comisia nr. 10 — secție reală. Se vor 
’ prezenta candidații de la Școala me-
■ die Șiret secția cu limba de predare 
ucraineană (cursuri de zi și restan
țieri) și de la Școala medie nr. 1 Si-

I ghet - reg Maramureș — secția cu 
limba de predare ucraineană (curs de 
zi $i restanțieri). Președinte : lector 
univ. Nicolae Pavluc, Universitatea 

I _C. I. Parhon' -București ; — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 DOROHOI — Comisia 
nr. 11 — secție mixtă. Se vor prezen- 

i ta candidații de la Școala medie nr. 
i l Dorohoi (cursuri dc zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : lec
tor univ. Petre Molcomete In- 

I stătutul politehnic-Iași ; — ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 DOROHOI 

i — Comisia nr. 12 — secție mixtă.
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 2 Dorohoi și de la Școa
la medie Darabani (cursuri de zi). 
Președinte: prof. Mitică Gîciu direc
torul Școlii medii din V. Dornei ; — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 FĂLTICENI — 
Corn' ria nr. 13 — secție mixtă. Se 

I vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Fălticeni (cursuri de zi, 
serale și fără frecvență). Președinte : 
Ionela Popescu, șefă de lucrări Insti
tutul agronomic „Ion lonescu de la 
Brad"-Iași ; — ȘCOALA MEDIE NR. 

. 2 FĂLTICENI — Comisia nr. 14 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 2 Fălticeni (curs de 

j zi și restanțieri). Președinte : prof.
Alexandru Obadă. directorul Școlii 
medii nr. 1 din Suceava ; — LICEUL 
..DP.AGOȘ VODĂ* Clmpulung — Co- 

I misia nr. 15 — secție mixtă. Se vor 
’ prezenta candidații de la Liceul „Dra- 

goș Vodă* Cnnpulung (cursuri de zi, 
' serale, fără frecvență și restanțieri).
Preșec-nte : prof Petre Ifrim, inspec
tor școlar secția de învățămînt a ora
șului Botoșani ; — ȘCOALA MEDIE 
GURA HUMORULUI — Comisia nr. 
K — sect* mixtă. Se vor prezenta 
candidate de la Școala medie Gura 

: HiaaonJj «ctncri de zt fără frec
vență șt zamanticrA. Preeedane : lec
tor univ Marta Ptaun. U-mrenssatea 
-AL L Cane* lap ; — ȘCOALA ME
DIE V ATR A DORNEI — Comisia
nr. 19 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie Vatra

■ Dornei (cursuri de zi, serale, fără
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof. Gheorghe Nichita, directorul
Școlii medii din Fălticeni.

— Comisia nr. 3. Se vor prezenta can 
didații de la Institutul pedagogic de 
învățători Bîrlad (cuțs de zi). Pre 
ședințe : lector univ. Ion Stanciu, U- 
niversitatea „C. L Parhon"-București;
— INSTITUTUL PEDAGOGIC DE
ÎNVĂȚĂTORI BÎRLAD — Comisia 
nr. 9. Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de învățători 
Bîrlad, Școala pedagogică de învăță
tori Bîrlad, Bacău. Suceava și Școa
la pedagogică de educatoare Bacău 
(curs de zi. fără frecvență și restan
țieri). Președinte : Hie Ghioroaie, di
rector adjunct. Institutul pedagogic 
de învâțători-Bîrlad ; — INSTITUTUL 
PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI O- 
DORHEI — Comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidații de la Institutul 
pedagogic de învățători cu limba de 
predare maghiară Odorhei, secția pe
dagogică de învățători cu limba de 
predare romînă Odorhei și Școala pe
dagogică de învățători cu limba de 
predare maghiară Odorhei (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : conf. univ. Tiberiu Trutzer, 
Universitatea „C. L Parhon“-Bucu- 
rești ; - INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE ÎNVĂȚĂTORI CRAIOVA — Co
misia nr. 11. Se vor prezenta candi
dații de la Institutul pedagogic de în
vățători Craiova (curs de zi). Pre
ședinte : lector univ. Radu Stoichiță, 
Universitatea „C. I. Parhon*‘-Bucu- 
rești ; — INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE ÎNVĂȚĂTORI CRAIOVA — Co
misia nr. 12. Se vor prezenta candi
dații de la Institutul pedagogic de în
vățători Craiova și Școala pedagogică 
de învățători Craiova (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : prof. Maria 
Popescu, directoarea Institutului pe
dagogic de învățători-București ; —
INSTITUTUL PEDAGOGIC DE ÎN
VĂȚĂTORI BUCUREȘTI — Comisia 
nr. 13. Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de învățători 
București (curs de zi și restanțieri).
Președinte: conf. univ. Maria Giur- 
gea, Universitatea „C. I. Parhon"- 
București ; — INSTITUTUL PEDA
GOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI BUCU
REȘTI — Comisia nr. 14. Se vor pre
zenta candidații de la Institutul peda
gogic de învățători București, Școala 
pedagogică de învățători București, 
Buzău, Cîmpulung-Muscel și Școala 
pedagogică de educatoare București 
(curs de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte: lector univ. Petre 
Puf an. Universitatea „C. L Parhon" - 
București,

Echipa de dansuri a căminului cultural din comuna Țigănești, raionul 
Alexandria.

ni cat
In zilele de 26 și 27 iunie a avut 

loc Ia Praga cea de-a doua sesiune 
a Comisiei mixte guvernamentale 
romîno-cehoslovace de colaborare 
economică și tehnico-știin.țifică. Dis
cuțiile au fost purtate din partea 
romînă de către Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar din partea cehoslovacă 
de către Otakar Simunek, vicepre
ședinte al guvernului și președintele 
Comisiei de Stat a Planificării.

în îndeplinirea hotărîrilor luate 
cu ocazia vizitei din luna aprilie a 
delegației de partid și guvernamen
tale cehoslovace în R. P. Romînă, 
comisia a discutat posibilitățile de 
lărgire și adîncire a colaborării eco
nomice într-o serie de ramuri ale 
economiei naționale. Măsurile sta
bilite vor duce la o nouă întărire a 
relațiilor economice dintre cele 
două țări, în special în producția

Vizitele parlamentarilor englezi
Lordul Robert J. G. Boothby, 

■Mmbru al Camerei Lorzilor, pre- 
aedr-te* grujxrhji parlamentar pen- 
KM cezvoizarea comerțului intre 
Est ș; Vest, și n-cepreședinteie a- 
eestui grup, sir Leslie Plummer, de
putat, membru al grupului parla
mentai- anglo-romîn din Camera Co
munelor, au fost primiți marți de 
Corneliu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe.

în aceeași zi, parlamentarii en
glezi au fost primiți de ministrul 
Industriei Petrolului și Chimiei, Mi
hail Florescu. Oaspeții au luat cu
noștință cu această ocazie de reali
zările obținute de țara noastră în 
domeniul industriei petrolului și 
chimiei. De asemenea, a avut loc 
un schimb de păreri privind posi
bilitățile creșterii schimburilor co
merciale romîno-engleze.

Tot în cursul aceleiași zile oaspe
ții au făcut o vizită la Camera de 
Comerț a R- P. Rornîne, unde au 
avut o întrevedere cu membri ai 
conducerii Camerei de Comerț. Par
lamentarii englezi s-au interesat în-

Seminarul internațional cu tema 
„Statutul femeii in dreptul familiei46

în ședința de marți dimineața a 
Seminarului internațional cu tema 
„Statutul femeii în dreptul familiei" 
au continuat dezbaterile la punctul 
de pe ordinea de zi privind desface
rea căsătoriei. Dezbaterile au fost 
conduse de Ewa Meorzycka Ciszew- 
ska (R. P. Polonă).

După-amiaza, s-a trecut la discu
tarea problemei „autoritatea părin
tească — drepturile și îndatoririle 
tatălui și mamei". Conducătoare a

Discuție despre problemele poeziei 
contemporane rornîne și sovietice
Miercuri dimineața a început la 

Casa scriitorilor ,,Mihail Sadovea- 
nu“ din Capitală o discuție despre 
problemele poeziei contemporane ro- 
mîne și sovietice, la care participă 
delegația de scriitori sovietici con
dusă de criticul și istoricul literar 
Alexandr Dementiev,

Acad. Zaharia Stancu, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Ro
mînă, a salutat prezența în țara

CINEMATOGRAFE
AEROPORTUL NU PRIMEȘTE : 

V. Alecsandri, M. Gorki, V. Roaită 
grădină — 20,30, Donca Simo grădi
nă — 20,30, Grădina 13 Septembrie 
— 20,30. DRAGOSTEA ȘI PILOTUL 
SECUND : Patria. Elena Pavel gră
dină — 20,30, înfrățirea între po
poare, Gh. Doja, Stadionul Giulești. 
CERASELLA : Republica, I. C. Fri
mu grădină — 20,30; 22,30. Miorița, 
Volga, Stadionul Dinamo 20,30. Gră
dina Progresul 20,45. CIRCUL : Ma- 
gheru, Lumina. Flacăra. VIKINGII : 
București, Arta grădină — 20,30, 30 
Decembrie — cinemascop. Stadionul 
Republicii 20,30 Grădina T. Vladimi- 
rescu 21. STRADA SĂRACĂ: Cen
tral, Grivița. M. Eminescu. DAR- 
CLEE : Victoria, Al. Popov. MARE
LE CONCERT : Timpuri Noi CO
RABIA ZBURĂTOARE : 13 Septem. 
brie 10. T. Vladimirescu. Aurel Vlai- 
cu. ADIO COPILĂRIE: Tinere
tului, Cultural, Popular. AVIONUL

Foto: N. SCARLET

constructoare de mașini, în indus
tria siderurgică și chimică.

Cu același prilej, Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al R. P. Romine 
și Otakar Simunek, președintele Co
misiei de Stat a Planificării a R.S. 
Cehoslovace, au făcut un schimb de 
informații cu privire la liniile ge
nerale de dezvoltare a economiei 
naționale a celor două țări în pe
rioada perspectivei generale pînă în 
anul 1980, stabilind preliminar sec
toarele colaborării reciproce pentru 
această perioadă.

Măsurile organizatorice asupra că
rora Comisia a căzut de acord în do
meniul colaborării tehnico-științifice 
vor contribui la efectuarea unui 
schimb a celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii din cele două țări.

Discuțiile Comisiei au fost purtate 
într-o atmosferă de prietenie și co
laborare tovărășească.

, deaproape de diferite aspecte ale 
I comerțului romino-englez. de posi- 
, bUitâple sale de dezvoltare. în 
1 cursul convorbirii, parlamentarii 

englezi s-au pronunțat pentru lăr
girea în continuare a relațiilor eco
nomice dintre Anglia și R. P. Ro
mînă.

Miercuri după-amiază, lordul Ro
bert J. G. Boothby și sir Leslie 
Plummer s-au întîlnit cu acad. Gri
gore Benetato. președintele grupu
lui parlamentar romîn pentru rela
ții de prietenie Romînia-Anglia din 
Marea Adunare Națională, și cu 
membri ai comitetului de conducere 
al grupului.

Seara, oaspeții au luat parte la o 
apasă oferită în cinstea lor de 
grupul parlamentar romîn pentru 
relații de prietenie Romînia-Anglia.

Au participat deputați ai Marii 
Adunări Naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și Philip Mc Kearney, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București.

(Agerpres)

dezbaterilor a fost Florica Andrei, 
membră a delegației R. P. Rornîne. 
Dezbaterile la acest punct au con
tinuat și miercuri dimineața, după 
care a început discutarea unei noi 
probleme „Statutul legal al femeii 
necăsătorite". Discuțiile la acest 
punct de pe ordinea de zi au fost 
precedate de un referat prezenta: de 
delegația R. P. Rornîne.

Lucrările seminarului continuă.
(Agerpres)

noastră a scriitorilor sovietici. Acă 
Tudor Arghezi a adresat apoi oasp 
ților un cuvînt de bun venit.

in continuare, acad. Mihai Benă 
prim-secretar al Uniunii Scriitori 
din R. P. Romînă. a dat citire rap 
tutui intitulat poezie și actualita 
iar prof. Alexandr Dementiev 
prezentat raportul ..Despre ooez 
contemporaneitate".

(Agerpr
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Ce probleme discută
utemiștii

din fabrică nu oferă și alte 
subiecte care să fie discutate 
în adunările generale ? Fireș
te că da. Iată cîteva exemple, 

într-una din adunările or
ganizației de bază U.T.M. nr. 
3 care a avut la ordinea de zi 
discutarea planului de muncă, 
utemiștii au ridicat în cuvîn
tul lor multe probleme refe
ritoare la munca organizației 
U.T.M. privind organizarea în 
mod plăcut și educativ a tim
pului lor liber, privind activi
tatea culturală de masă etc. 
Fiecare din aceste aspecte ale 
muncii de organizație care îi 
preocupă pe tineri, ar fi putut

luat 
despre 

membru
vorbit 

a fi 
despre cerințe

le are organi-

In legătură cu unele 
adunări generale 
ale organizațiilor 
de bază U.T.M. 
de la Fabrica 

confecții „Mureșul" 
din Tg. Mureș

de

De curând; am avut o dis
cuție cu membrii comitetului 
U.T.M. de la Fabrica de con
fecții „Mureșul” din Tg, Mu
reș, cu secretari șj membri ai 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din secții. Am a- 
flat cu acest prilej că adună
rile generale ale organizații
lor de bază U.T.M. se țin cu 
regularitate, în fiecare lună. 
Intr-adevăr, așa este. Dar ce 
probleme s-au discutat în a- 
ceste adunări. în ce măsură 
au contribuit ele la educarea 
comunistă a tineretului ?

S-au ținut în ultimele luni 
și cîteva adunări pe teme in
teresante, care au trezit ecou 
în conștiința tinerilor.

în martie, de exemplu, în- 
tr-o adunare generală a orga
nizației de bază U.T.M. nr. 4 
s-a discutat despre carnetul 
roșu de membru al U.T.M., 
despre calitățile politico-mora
le ale utemiștilor. în aceeași 
adunare s-au dezbătut și cere
rile de primire în U.T.M. a 
doi tineri. Cei care au 
cuvîntul, au 
cinstea de 
al U.T.M., 
le pe care
zația noastră față de membrii 
săi. Toți participanții, inclu
siv cei doi tineri care au fost 
primiți atunci în U.T.M. au 
avut multe de învățat în acea
stă adunare.

într-o adunare a orga
nizației U.T.M. nr. 1 de la sec
ția lenjerie printre alte pro
bleme, s-a pus în discuție și 
comportarea a două utemiste, 
care își pierdeau nefolositor 
timpul liber și uneori aveau 
o conduită străină moralei 
muncitorești. Discuțiile, sfatu
rile, opinia utemiștilor în a- 
dunare au determinat ulterior 
schimbarea în bine a compor
tării acestor fete.

Din păcate însă cu excepția 
acestor două adunări, în toate 
cele 4 organizații de bază 
U.T.M.. adunările generale din 
acest an au avut la ordinea 
de zi cam aceleași probleme: 
discutarea cererilor de primi
re în U.T.M. a unor tineri, 
discutarea planurilor de mun
că, măsuri organizatorice. Du
pă cum se vede ordinea de zi 
a acestor adunări a fost foarte 
sărăcăcioasă. De ce ? Oare 
viața și activitatea tineretului

constitui tema unei adunări 
generale.

La Fabrica de confecții 
;,Mureșul" majoritatea mun
citorilor sînt tineri. Mulți din
tre ei au intrat abia de cu- 
rînd în producție. Pentru edu
carea comunistă a acestora 
era necesar să se organizeze 
adunări generale U.T.M. în 
care să se vorbească despre 
tradițiile revoluționare ale 
clasei muncitoare, despre mîn 
dria de a fi muncitor, despre 
atitudinea socialistă față de 
muncă și față de avutul ob
ștesc, despre disciplina mun
citorească etc. La secția con
fecție grea, maistrul Szaba- 
doș Peter mi-a povestit 
caz interesant, 
luni în urmă 
da de producție a lui 
Peter a fost repartizat 
creze un tînăr de curînd an
gajat în fabrică — utemistul 
Brezsa Zoltan. Mai întîi el a 
lucrat la finisaj, apoi a trecut 
la mașină. Și pentru că avea 
o calificare slabă, uneori ră- 
mînea sub normă. Ca să „în
lăture” acest neajuns. în loc 
să se preocupe de ridicarea 
calificării sale profesionale, el 
a reglat mașina de cusut in

Cu 
în

un 
câteva 
briga- 

Biro 
să lu-

(Urmare din pag. I-a)
taș este doar să-i ridice și pe 
ceilalați la nivelul său, să se 
întreacă cu ei, pentru că din 
această întrecere cîștigă urina, 
colectivul, întreaga țară.

— Experiența — spune Dinu 
— nu este o proprietate per
sonală, nici nu poate fi- O- 
dată ajuns fruntaș e o datorie 
de onoare să-ți ajuți tovarășii 
de muncă.

Și mulți din tinerii care azi 
sînt bobinatori au învățat me-

seria ajutați și de Dinu Pa 
loan Florea, Florică Anton 
Cezar Nădejde și alții. Acu 
de la „profesor 
^rppripnțn înflil 
pune Ia indemi 
reținere. In aji 
află cuprinse laolaltă drago 
tea pentru colectiv, răspund 
rea pentru munca ecestata, 
sentimentul de prietenie ți 
întrajutorare tovărășească pe 
care, într-un cuvînt, le poți 
numi conștiință muncitorească.

re.

Și el l<

Echipele de tineret au spus „da*
(Urmare din pag. Z-a)

rămînă în urmapirig să nu 
lor.

Utemiștii
Luca Negoiță, Stela Iorgu din 
echipa lui Cristache. Lică și 
Ana Roșea. Valeria Marin și 
Elena Șandru din echipa lui 
Bălan, lucrau cu o iuțeală ui
mitoare. E greu să enume
răm numele tuturor celor 53 
de tineri care în ziua aceea 
au plivit nu cîte 350 de metri 
pătrați de orez, ci cîte 400— 
450 de metri pătrați. Seara, 
cînd în urma lor lanul de orez 
rămăsese curat, tinerii din 
cele două echipe s-au adunat 
laolaltă. Șefii de echipă au 
tăcut un scurt calcul. Media

Nicolae Alexe,

t

atitudinea socialistă 
muncă, ce îndatoriri 
tînăr muncitor ute-

Start. Este primul concurs „oficial al viitorilor... campioni.
Foto : EM. PLECAN

așa fel incit să facă tighele 
mal mari, ceea ce era, fireș
te, în detrimentul calității. 
Exemplul acesta arată cit de 
necesară este munca educati
vă în rîndul tinerilor munci
tori. Oare Brezsa n-ar fi avut 
nimic de învățat într-o aduna
re generală U.T.M. în care 
s-ar fi discutat despre ce în
seamnă 
față de 
are un 
mist ?

în secția lenjerie sînt mul
te utemiste cărora le place 
să citească, să meargă la 
spectacole, care audiază con
ferințe, participă la reuniu
nile tovărășești; in același 
timp unele fete nu citesc, nu 
se cultivă și chiar la specta
cole Și reuniuni merg destul 
de rar. Organizația U.T.M. 
trebuie să se preocupe și de 
aceste probleme. De ce nu 
s-ar discuta, de pildă, în a- 
dunările organizațiilor U.T.M. 
nr. 1 șj nr. 3 de la lenjerie și 
despre felul cum să-și petrea
că cu folos tinerii timpul lor 
liber, despre rolul literaturii 
și artei în educarea tineretu
lui, pentru a-i îndemna pe 
toți utemiștii să se cultive, să 
citească mai mult, să se dez
volte multilateral ?

în adunările generale 
U.T.M.. în afară de informa
rea politică d< 
tele din țară 
tare, trebuie 
temă care să 
ducarea politi 
a tineretului 
lupta partidul 
struirea societs 
cum se va 
noastră in 
scopul și cai 
ției noastre, difer 
ale moralei comu

Comitetele orgi

ien-
:i de peste ho- 

discute o 
buie la e- 

tea și ideologica 
ca. de pildă, 

pentru eon
ii socialiste, 

dezvolta patria 
anii șesenalului. 
acterul organi za

le probleme 
iste etc. 
tizațrilor de 

bază U.T.M. trebuie să chib- 
zu iască temeinic fiecare pro
blemă pe care o pun in dis
cuția utemiștilor. Ele trebuie 
să se sfătuiască cu masa lar
gă a utemiștilor. să ceară pă
rerea șefilor de secții, mai
ștrilor în legătură cu temele 
ce urmează să fie discutate 
in adunările U.T.M. Astfel. în 
fiecare secție, comitetele or
ganizațiilor de bază ar putea 
întocmi un plan pe o perâoa- 

are să 
iția de 
iele ce 
’oarele

dă 
fie

vor fi 
aduni

Com 
Ta v 
cu ma

cu pr 
discu'
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coi
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M-

locul de muncă res- 
în pregătirea și orga- 

adunârilor generale

pantor.
lor din 
pectiv.
nizarea
pentru ca acestea să contri
buie cu adevărat' la educarea 
tineretului în spiritul ideilor 
comunismului.
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La școala micilor

/n aceste zile la Ștrandul 
Tineretului din Capita
lă te întîmpină veselia, 

larma clocotind de optimism a 
copiilor, care gustă din 
bucuriile vacanței.

...Merg pe aleea care 
spre cele patru bazine, 
prinde din urmă un nod 
copil. Străbate în sprint 
ceeași rută. 11 opresc :

— Ce s-a întîmplat ?
Îmi răspunde cam necăjit, 

îngrijorat:
— Ce să se întimple ? Am 

intirziat...
Apoi îmi explică:
— Trebuia să fiu prezent la 

ora 10,25 pentru a intra odată 
cu ceilalți copii.

— Și acum ?
— Eu știu 

tovarășul profesor să nu 
mai primească la curs.

— E așa de-- rău ?
— Nu. dar ne-a spus încă 

de la început : „copii, primul 
lucru pe care doresc să-l res
pectați este punctualitatea, 
dinea. disciplina...*

— Și cum îl cheamă pe 
varășul profesor ?

— Constantin Dima...

plin

duce
Mă 
de 

a

u ?'.... S-ar putea ca
mă

or-

to-

★

Cu acest 
ajuns 
unul dintre cei 18 
de educație fizică și 
care predau înotul 
cursului de inițiere
de către Comisia orășenească 
de natație a U.C.F.S. în cola

am 
de

„intermezzo", 
să iau cunoștință 

profesori 
antrenori 
în, cadrul 
organizat

borare cu Comitetul orășe
nesc U.T.M. București și Sec
țiunea de învățămînt și cultu
ră a Capitalei.

Nu mi-am putut însă expli
ca „teama" elevului intirziat: 
profesorul Constantin Dima 
are doar o înfățișare priete
noasă. L-am urmărit cum ex
plica — cu răbdare și înțele
gere — fiecărui elev (unii a- 
bia au împlinit... 5 ani) ele
mente din tehnica plutirii.

Intr-o pauză prof. Dima ne-a 
pus în temă cu aproape tot 
ceea ce interesează în legă
tură cu aceste cursuri de ini
țiere în natație...

Inițiativa organizării unor 
astfel de cursuri nu este chiar 
așa de îndepărtată: acesta ar 
fi cel de al 4-lea an de cînd, la 
Ștrandul tineretului, copiii in
tră în tainele notației. In fie
care vară băieți și fete între 
5—12 ani, care n-au sau n-au 
avut nici o contingență cu ba
zinul de înot, au posibilitatea 
să învețe, să se inițieze într-u- 
na din cele mai utile disci
pline sportive. In decurs de 
numai cîteva săptămîni, copiii 
capătă un bagaj suficient de 
cunoștințe pentru ca la sfîrși
tul cursului. în cadrul unui a- 
devărat examen, să
treze că pentru ei înotul 
încetat să mai fie o taină.

Cursul este împărțit pe ci
cluri. La această dată ne aflăm 
în mijlocul copiilor din ciclul 
I. Ei au început inițierea

demons-
a

înotători
f

12 iunie (zilnic două ore). La 
1 iulie o vor termina. Pe 3 
iulie se va face prezența și 
repartizarea pe grupe a „ele
vilor" din ciclul II.

Cîteva date statistice: în ci
clul I sînt înscriși aproape 
1000 de copii. Pentru această 
vară se prevede să fie inițiați 
in natație circa 5000.

★

SCURIS
Fotbal

Astăzi începînd din jurul 
orei 19 stațiile noastre de ra
dio vor transmite repriza a 
doua a întîlnirii de fotbal din
tre echipele C.C.A, și Dinamo 
București. Transmisia se va 
face pe programul I.

întîlnirea C.C.A.—Dinamo 
va începe la ora 18 pe stadio
nul ,,23 August" și va fi pre
cedată de finala campionatu
lui republican de juniori care 
va opune echipele Dinamo 
București și C.S.M.S. Iași.

★
Meciurile desfășurate marți 

seara la turneul internațional 
de fotbal de la New York 
s-au terminat cu următoarele 
rezultate : Dukla Praga— 
Steaua Roșie Belgrad 4—2 ; 
Concordia Montreal—Petah 
Tikva (Izrael) 4—0.

★
Stadionul Olimpic din Hel

sinki a găzduit marți întîlni
rea internațională de fotbal 
dintre echipele selecționate 
ale Finlandei și Norvegiei. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (3—1).

Box
Tradiționala competiție de 

box „Cupa Eliberării", care se 
desfășoară în fiecare an în 
cinstea zilei de 23 August, va 
începe marți 4 iulie cînd va 
avea loc prima gală progra
mată in parcul clubului Pro
gresul din str. dr. Staicovici. 
La această competiție și-au a- 
nunțat participarea unii din
tre cei mai valoroși boxeri ai 
cluburilor Dinamo, C.C.A., 
Metalul, Rapid, Voința, I.T.B., 
Progresul.

Sah
In urma disputării partide

lor întrerupte. întîlnirile din 
turul 5 al campionatului eu
ropean de șah. s-au terminat 
cu următoarele rezultate: 
U.R.S.S.—R. F. Germană 7—3: 
R S. Cehoslovacă—Spania 
ă'li-S'/s ; R.P. Ungară—Iugo
slavia ă'/s—4‘/t (o partidă în
treruptă pentru a doua oară).

Echipa U.R.S.S. a întîlnit în 
turul 6 reprezentativa Spaniei 
și conduce cu 4‘/.—ll/t puncte, 
patru partide fiind întrerupte. 
Fostul campion mondial Mihail

ȘTIRI
Tal l-a învins pe Toran în 29 
de mutări^ Keres a cîștiga: 
Saborido și Korcinoi la Lado. 
Botvinnik a remizat cu Perez.

R. S, Cehoslovacă conduce 
cu 41ls—2,h puncte în fața e- 
chipei R. P. Ungare, iar Iu
goslavia cu 4—2 în meciul cu
R. F. Germană.

Clasament: 1. U.R.S.S. 41 
puncte (4); 2. R. P. Ungară 
33,5 puncte (4)', 3. Iugoslavia 
32 puncte (5).

Haltere
Cunoscutul halterofil sovie

tic Iuri Vlasov, campion olim
pic și recordman mondial la 
categoria grea, a reluat acti
vitatea competițională după o 
lungă absență cauzată de boa
lă. Reintrarea sa a coincis cu 
stabilirea unui nou record 
mondial realizat în concursul 
de la Kislovodsk, unde echi
pa U.R.S.S. se antrenează în 
vederea meciului cu echipa
S. U.A. Iuri Vlasov a ridicat 
la stilul „aruncat" o halteră 
în greutate de 205 kg, amelio
rând astfel cu 3 kg recordul 
mondial anterior, pe care-l de
ținea de la Jocurile Olimpice 
de la Roma.

Natație
în cadrul unui concurs de 

natație desfășurat la Uppsala, 
sportiva suedeză Margaret Ry- 
lander a stabilit un nou record 
mondial în proba de 1500 m 
liber, realizînd timpul de 
19’ 02’’ 8/10. Vechiul record 
era de 19’ 23” 6/10 și aparți
nea compatriotei sale Jane 
Cederquist. Noua recordmană 
a lumii este în vîrstă de nu
mai 14 ani. •

Atletism
Prima zi a întîlnirii inter

naționale de atletism de la 
Praga dintre echipele Dukla 
Praga și Legia Varșovia s-a 
soldat cu cîteva rezultate 
bune : Sprinterul polonez Foik 
a realizat pe 100 m plat timpul 
de 10’’ 4/10, iar Skobla (Du
kla) a cîștigat proba de arun
carea greutății cu 17,88 m. 
Alte rezultate mai importan
te : suliță : Mahovina (Legia) 
74,08 m ; triplu salt : Malcher- 
czyk (Legia) 16,16 m ; 400 m 
plat : Kowalski (Legia) 47” 2/10.

— con- 
apa — 
treptat, 
fie că 

. „tune-

Informații
Miercuri a părăsit Capitala, 

plecind spie Londra, delega
ția secției romîne a Uniunii 
Internaționale a Arhitecților, 
alcătuită din arh. Anton Moi- 
sescu, secretar al Uniunii Ar
hitecților din R. P. Romînă, și 
prof. arh. Horia Maieu, arhi
tect șef al orașului București, 
membru în Biroul Uniunii Ar
hitecților.

Delegația va participa la lu
crările celei de-a Vl-a Adu
nări ordinare și ale celui de-al 
Vl-lea Congres al Uniunii In
ternaționale a Arhiteci or, 
care va dezbate problema in
fluenței tehnicii și materiale
lor noi asupra arhitecturii.

★

La invitația Uniunii Ziariș
tilor din R. P. Romînă, marți 
seara a sosit în Capitală o de
legație de ziariști din Cuba, 
condusă de Roger Gonzalez, 
director al ziarului „Surco“ 
din provincia Oriente.

*
Răspunzînd invitației dele

gației economice guvernamen

tale a R. P. Romîne care a vi
zitat la sfîrșitul anului trecut, 
țările nordice, miercuri seara 
a sosit într-o vizită în țara 
noastră ministrul Justiției al 
Danemarcei Hans Erling Ha- 
ekkerup.

*
Deputății peruvieni Wilbert 

Salas Rodriguez Jose și Wil- 
lalobos Aguirre Oscar, oaspeți 
al grupului național romîn din 
Uniunea Interparlamentară, 
au făcut o călătorie prin țară 
între 26 și 28 iunie. în re
giunea Ploiești ei au vizitat 
Uzinele „1 Mai" și schela pe
trolieră Băicoi, la Brașov au 
fost oaspeții colectiviștilor de 
la Hălchiu și ai muncitorilor 
de la Uzinele „Ernst Thăl- 
rnann*. La Constanța, parla
mentarii peruvieni au vizitat 
litoralul Mării Negre, mu
zeul și săpăturile arheolo
gice.

(Agerpres)

Caracterul științific — dar 
nu rigid, ci, dimpotrivă plă
cut, atractiv — al acestor 
cursuri de inițiere se poate ve
dea mai bine, urmărind mo
dul cum se desfășoară o lec
ție...

Programul începe cu exerci
ții de gimnastică la sol, cu ele
mente tehnice simple de na
tație aplicate, mai întîi pe us
cat, In continuare, scurte în
drumări higienice : cum tre
buie să intri în apă, cum se 
folosesc dușurile, cînd trebuie 
să desfaci pachețelul cu min- 
care pregătit de acasă... Adap
tarea la mediul nou 
tactul cu bazinul, cu 
nu se face brusc, ci 
sub formă de jocuri, 
este vorba de „hora'
Iul" etc. Ce sînt acestea ? Scu
fundări progresive în apă, fă
cute cu toată grupa. Se înțe
lege că și cei mai... fricoși, cei 
care au făcut baie doar în... 
cadă, părăsesc acest senti
ment : pînă să-și dea seama 
că se află într-un bazin în 
toată puterea cuvîntului, a- 
daptarea s-a și făcut I Intr-a
devăr, iată lucrul cel mai im
portant. Copiii trebuie să se 
deprindă să intre fără teamă 
în apă, să se simtă în ea stă- 
pîni și siguri pe ei. Altfel nu 
poți învăța să înoți. Odată a- 
lungată teama de apă, pentru 
profesor este ușor să intre în 
tehnica propriu zisă, a lecții
lor — exerciții de picioare, e- 
xerciții cu bătaie la scară. 
pluta simplă, coordonarea miș
cărilor de brațe și picioare, 
mișcări respiratorii în reazim 
de plutire și alunecare.

*

metri

rizînd

ȘT. NECANIȚCHI

Le G.A.S. din Lehliu, regiunea București, a început recoltatulgriului. In foto : oombinierul 
I. Tudor, unul din harnicii mecanizatori fruntași, la strinsui recoltei.

Foto : M. ISTRATE

de fiecare tînăr: 375 
pătrați de plivitură.

— Ați văzut că s-a putut 
tovarăși ? — a zis 
Cristache. Ce nu poate omul 
cina are ambiție și dragoste 
de muncă !

In ziua următoare, pe cele 
104 hectare cu orez ale colec
tivei au intrat și celelalte e- 
chipe. în numai trei zile în
tregul țipirig din orez a dis
părut. Media stabilită de co
misie s-a dovedit bună. Acest 
lucru l-au demonstrat în pri
mul rînd membrii echipelor 
de tineret. Este un exemplu 
care demonstrează adine dra
gostea și atașamentul tinerilor 
pentru gospodăria lor colec
tivă.

Conferință despre realizările 
ILR.S.S. în cucerirea Cosmosului

Miercuri după-amiază, di
rectorul adjunct științific al 
Observatorului Astronomic al 
\cademiei de Științe al R.S.S.

Azerbaidjene, Raghim E. Gu
seinov, a vorbit la Casa prie
teniei romîno-sovietice din 
București despre realizările 
U.R.S.S. în cucerirea Cosmo
sului.

Au urmat filme documen
tare.

(Agerpres)'

.Eroicei' 
l roman 

a unui 
pentru 

: muzica

că lucrarea i-a fost 
autorului 

unui general 
de o piesă

Petre Buică de la Uzinele 
de fire și fibre sintetice de 
Ier Săvinești, în vîrstă de 
numai 18 ani, absolvent al 
școlii profesionale, mînu- 
iește cu multă pricepere 
tabloul de comandă de la 
instalația de polimerizare 

a firelor.
Foto : AGERPRES
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Ciclul I este, așadar, pe ter
minate. Peste cîteva zile, ne
cunoscătorii de ieri ai înotu
lui vor demonstra că sint gata 
să dovedească faptul că au 
fost „elevi" silitori. Așa cum 
ne-au arătat frații Ștefan și 
Gabriel Vizitiu (amîndoi la un 
loc — 15 ani!), eleva Ileana 
Atănescu, alături de mulți alți 
copii, cărora profesorii și an
trenorii de la Ștrandul Tine
retului au reușit să le insufle 
o adevărată pasiune pentru 
înot.

ST. SABINA

cAu an cion ică muzicală

ÎNCEPÎND CU DATA DE 1 IULIE

La cinematografele 
„PATRIA” „ELENA PAVEL” 
noul film sovietic cinemascop

— Iată-ne la sfîrșitul stagi
unii de concerte și, în același 
timp, la punctul terminus al 
„ciclului Beethoven". Mi-ar 
părea bine ca Filarmonica 
„George Enescu" să progra
meze și pentru viitoarea sta
giune astfel de cicluri care 
s-ar bucura, fără îndoială, de 
aceeași atractivitate și efi
ciență educativă.

Duminică dimineața în sala 
Palatului R.P.R. se va cînta 
Uvertura Coriolan și ultima 
simfonie beethoveniană.

- Cred că asupra uverturii 
nu e cazul să zăbovim acum.

- Știu 
inspirată 
de figura 
evocată 
scriitor vienez, piesă 
care Beethoven a scris 
în 1807. Intrînd in conflict cu 
cîrmuitorii de la Roma, Co
riolan ridică o puternică ar
mată împotriva Capitalei cu 
gîndul de a o nimici. Numai 
lacrimile mamei și soției sal"1 
care-l imploră să cruțe viețile 
și avutul cetățenilor. îl abat 
de la primejdioasa-i hotărîre. 
Asta-i povestea lui Coriolan.

— Dar aș vrea să aflu cite 
ceva despre structura uv“r 
turii.

- In Coriolan avem un foar
te potrivit exemplu de ceea 
ce numim formă de sonată Și

care poate fi înțeleasă cu ușu
rință. Este vorba de o intro
ducere — cîteva sunete puter
nice străjuite de acorduri 
violente, anticipînd caracterul 
dramatic al piesei, și de con
fruntarea a două teme: una 
bărbătească, aspră, evocînd 
chipul lui Coriolan, cealaltă o 
melodie duioasă, redînd im
plorările celor două femei. 
După expunerea temelor, ur
mează o parte de dezvoltare 
apoi o reexpoziție, o reluare a 
melodiilor și o secțiune termi
nală - coda — în care tema 
principală ce întruchipa la 
început hotărîrea fermă a lui 
Coriolan, își pierde treptat 
coerența, stingîndu-se într-un 
pianissimo învăluitor.

— Citind, în colecția „Cele 
mai frumoase poezii" imnul 
„Către bucurie" de Schiller, 
din care și-a extras Beethoven 
textul pentru finalul Simfo
niei a IX-a mi-am dat seama 
că, cu toată valoarea lor lite
rară, versurile își datorează 
neuitarea faptului că au fost 
puse pe muzică de „Titanul 
Simfoniei". Ce ecouri, ce re
zonanțe amplificate a stîrnit 
în conștiința înflăcăratului 
compozitor lirica poetului I 
Cu ce dinamică emoțională a 
învestit cuvîntul poetic, poetul 
sunetelor! Cum a știut să 
plaseze vocile, corul, pe cul-

mile impunătorului edificiu 
muzical !

- Beethoven a conceput 
Simfonia ca o grandioasă fres
că despre om și umanitate, 
situînd-o deasupra tuturor ge
nurilor muzicale.

Simfonia nu putea rămîne 
sub pana-daltă a ilustrului 
făurar de frumuseți sonore, 
doar o odă. Oda bucuriei și

încheierea ciclului 
de concerte 
Beethoven

- Uvertura „Coriolan' 
-Simfonia a IX-a

frățietății omenirii, corul ace
lei contopiri a individului cu 
obștea descătușată, contopire 
la care a visat poetul umanist, 
răsună ca o concluzie și ca o 
încoronare în concepția lui 
Beethoven. „Nu cred că e o 
odă a bucuriei, consider acest 
final o Odă a libertății, afir
ma muzicianul rus Anton 
Rubinstein. Se spune că la 
cererea cenzurii, Schiller a 
trebuit să înlocuiască cuvîntul 
libertate cu bucurie ! Sînt 
perfect convins că Beethoven

a știut aceasta. Bucuria nu 
se cucerește, dar libertatea 
trebuie să fie cucerită".

Adept al idealurilor pro
gresiste ale revoluției fran
ceze de la 1789, compozitorul 
a urît cu vehemență despotis
mul, impilarea, nedreptatea 
rinduielilor sociale ale timpu
lui. Neconcordanța sa cu rea
litățile potrivnice nu l-a izo
lat însă, nu l-a dus la tragism, 
la pesimism. Optimismul său 
neabătut, nepotolita sete de 
viață a compozitorului, au bi
ruit în toate încleștările.
- Ce s-ar putea spune des

pre prima parte a simfoniei ?
— Dintr-o secțiune intro

ductivă în care sunetele se 
orînduiesc parcă, izbucnește o 
temă de o extraordinară for
ță ; este prefigurarea acțiuni
lor eroice.

- Ascultînd prima parte a 
Simfoniei am impresia că 
asist la reprezentarea unei 
copleșitoare drame. E o dramă 
muzicală negrăită dar pe de
plin înțeleasă.

— Este un continuu flux Și 
reflux de sunete, o mare tu
multuoasă.

— Se știe că partea urmă
toare nu este una lentă, ca 
deobicei, ci o mișcare impe-

a procedat oare 
felul acesta ?

- După efortul creator pe 
care-l demonstrează în prima 
parte, artistul titanic nu se a- 
rată ostenit. Din partea a 
doua, un scherzo dezvoltat, 
emană o veselie nestăpînită, 
plină de grandoare.

— Și abia pe urmă partea 
lentă.
- Da. Concepută în formă 

de variațiuni, ea este una din
tre cele mai vibrante pagini 
create de Beethoven, e ca o 
cugetare profundă asupra sen
sului existenței, despre frumu
sețea marilor idealuri.
- Ultima parte ?
— Începe cu un fel de fan

tezie. Recunoaștem aici frîn- 
turi din părțile anterioare 
ce-și dispută spectaculos afir
marea.

Un recitativ al coardelor 
grave, care ar vrea parcă să 
cînte („sînt supremele efor
turi ale muzicii instrumentale 
de a exprima ceea ce nu poa
te spune decît graiul" — afir
ma Wagner), precede înfiripa
rea suavului cînt al, bucuriei. 
Oda va umple spațiul, va cu
prinde soliștii — mesagerii 
mulțimii — și corul — imagi
ne a întregii omeniri.

tuoasă. De 
Beethoven

ce 
în

EUGEN PRICOPE

„DIN NOU DIMINEAȚĂ"



SE APROPIE FORUMUL
• Intense pregătiri în Brazilia • Manifestări de masă 
în sprijinul Forumului • Iși spun părerea reprezentanții 
tineretului austriac, ai studenților francezi, ai tineretului 

din Mexic, ai studenților din Ceylon, ai tineretului
indonezian

inereiul Braziliei se pre-
> intens pentru 

___ ..... Forumul — a- 
cuvînt a devenit în ulti- 
timp popular în rîndurile

tineret. Co- 
desfășoară 
pregătirile

Recepție la Fraga în cinstea 
delegației R. P. Romîne

Tinerelul 
gătește 
Forum.

cest 
râul —r .. . 
tineretului brazilian. în toate 
colțurile țării, numeroase or
ganizații de tineret, tinere și 
tineri de diferite convin
geri politice și religioase 
desfășoară pregătiri în vede
rea discuției mondiale a tine
rei generații, organizează în- 
tilniri, seri pe probleme inter
naționale.

„Statul major" 
al întregii ace
stei activități fe
brile a tineretu
lui este Comite
tul Național al 
Forumului, din 
care fac parte 
reprezentanți ai 
aproape tuturor 
organizațiilor de 
tineret din Bra
zilia — Uniunea 
Națională a Stu
denților, Uniunea 
elevilor din in
stituțiile de în- 
vățămint mediu, 
reprezentanți ai 
tineretului cato
lic, ai tineretu
lui universitar, 
ai Uniunii tine
retului socialist 
și ai multor al
tor organizații de 
miletul național 
pe un front larg 
in vederea Forumului.

Întregul tineret progresist 
al țării, toți tinerii care sînt 
preocupați de problemele pă
cii, coexistenței pașnice, de
zarmării, luptei împotriva co
lonialismului, pentru indepen
dență națională, toți cei care 
vor în mod sincer să aducă 
o contribuție la cauza păcii, 
s-au unit sub lozincile Foru
mului.

De mare succes s-au bucu
rat adunările de masă ale ti
neretului consacrate apropia
tei întîlniri mondiale a tine
retului de la Moscova. In ca
pitalele statelor Braziliei, Ia 
Rio de Janeiro și Sao-Paulo, 
de pildă reprezentanții diferi
telor organizații de tineret, 
muncitorești și studențești 
și-au exprimat dorința de a 
contribui prin toate mijloa
cele la succesul Forumului 
Mondial al Tineretului de la 
Moscova.

In cadrul pregătirilor pen
tru Forum participă activ și 
multe organizații sindicale din 
Brazilia. Deasemenea peste 50 
de depufați, o serie do cunos- 
cuți oameni politici din țară 
au semnat manifestul în spri
jinul Forumului, care cheamă 
tinerelul să participe în mo
dul cel mai activ la discu
tarea problemelor care fac 
parte din programul întîlniri- 
lcr de la Moscova.

In tiraje de masă se edi-

u. r. s. s.: Crește automatizarea R. D. GERMANĂ: Construcția
în industrie unei mari fabrici de aluminiu

Sistemul energetic Frunze 
— unul din cele mai mari din 
Kirghizia, la care sînt conec
tate opt hidrocentrale — a 
fost trecut Ia dirijarea de Ia 
distanță, de la un punct cen
tral de dispeceri.

Dirijarea este realizată de 
un singur om, cu ajutorul 
unor aparate produse în 
U.R.S.S. EI controlează func
ționarea tuturor obiectivelor 
energetice, urmărește solicita
rea pe linii și nivelul apei în 
lacurile de acumulare ale hi
drocentralelor.

La punctul central de dis
peceri, situat la Frunze, va fi 
conectată și termocentrala din 
Frunze — cea mai mare din 
Kirghizia, al cărei prim agre
gat va fi pus în funcțiune a- 
nul acesta.

★
Pentru a verifica cum func

ționează mecanismele exploa
tării petrolifere Polaznenski 
de pe Marea Kama, un opera
tor și ajutorul său trebuiau să 
circule în tot cursul schim
bului pe o șalupă de la. o son
dă Ia alta. Iar toamna, cînd 
începea să înghețe apa, sau 
primăvara cînd porneau slo
iurile de gheață, petroliștii 
trebuiau să rămînă timp de 
10—20 zile pe insulele formate 
de fundațiile de beton ale 
sondelor, departe de litoral.

în ajutorul lor a venit însă 
tehnica. Dirijarea a 33 de son
de din totalul de 50 este în 
prezent integral automatizată.

|R. S. CEHOSLOVACĂ! Noi pTOdllSe

ale uzinei mecanice de precizie
mecanică de 

din Sfara-

mă-

Uzina 
precizie 
Tura, Slovacia de vest, 
a produs un nou car- 
diotahometru cu aju
torul căruia se 
soară pulsul în timpul 
operațiilor. Cardio- 
tahometrul este înzes
trat cu un dispozitiv 
de semnalizare sono- 

ră, care înștiințează 
pe chirurg de modifi
cările survenite în ac
tivitatea cardiacă a 
pacientului în timpul 
operației. Magnosco- 
pul produs de acea
stă uzină permite stu
dierea mușchilor pa
ralizați în urma afec
țiunilor nervoase sau

tează in Brazilia broșuri care 
conțin materiale privitoare la 
apropiatul Forum. Tineretul ia 
cu interes cunoștință de ex
poziția de fotografii pe tema 
„Tineretul secolului al XX-lea“. 
In cinstea Forumului, la Bio 
de Janeiro a fost organizat 
un festival al tineretului mun
citor. Intr-o serie de orașe au 
avut loc campionate de fotbal 
între echipele diferitelor sin
dicate în cadrul cupei „Foru
mul Mondial al Tineretului". 
Dorind să participe in modul

cel mai activ Ia discuțiile 
din cadrul Forumului, Comite
tul Național pregătește rapor
tul „Situația tineretului brazi
lian". In afară de aceasta s-a 
hotărit să se prezinte la în- 
tilnirea de la Moscova un ra
port despre democratizarea 
invățămîntului. despre re
forma universitară și școlară. 
Această temă este inclusă în 
planul de lucru al uneia din 
subcomisiile Forumului pe 
problema „Tineretul, drepturile 
și obligațiile sale în socie
tate".

Pe adresa Secretariatului 
permanent al Forumului 
continuă să sosească 

zilnic zeci și sute de scrisori 
din partea numeroaselor or
ganizații de tineret din în
treaga lume, care salută cu 
căldură ideea organizării Fo
rumului Mondial al Tineretu
lui.

în scrisoarea trimisă de 
Uniunea Tineretului Liber Aus
triac se spune printre altele :

„In lumea contemporană se 
impune tot mai mult necesi
tatea ca oamenii să se întîl
nească in discuții deschise și 
sincere pentru îndeplinirea 
năzuințelor celei mai fierbinți 
a tuturor oamenilor — întă
rirea și menținerea păcii în 
lumea întreagă.

La Forum reprezentanții ti
neretului din toate țările lumii 
vor avea posibilitatea să-șl 
exprime părerile în proble
mele înțelegerii reciproce, co-

Oamenii nu mai trebuie să 
locuiască pe „insule". Munca 
lor este efectuată de aparate 
electronice 
urmăresc 
lui, 
tot ele 
racletele 
sondele 
în caz

automate, care 
presiunea țițeîu- 

funcționarea pompelor, 
în funcțiune 

a curăța 
parafină, iar

pun 
pentru 

de 
de avarie transmit 

semnale la punctul central de 
dispeceri.

Petroliștii au hotărit ca 
pînă la deschiderea Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S. 
să treacă toate sondele la tele
comandă.

r. p. bulgaria: Tabere de vară
pentru

Anul acesta rețeaua tabere
lor de pionieri s-a lărgit con
siderabil în R. P. Bulgaria. 
Pe litoralul Mării Negre și la 
munte funcționează aproxi
mativ 1.300 de tabere în care 
își vor petrece vacanța peste 
400.000 de copii. în afară de 
aceasta vor fi organizate pen
tru copii peste 1.200 de 
excursii și călătorii. Participan- 
ții vor vizita localitățile legate 
de trecutul istoric al poporu- 

marile obiective 
, ceea ce va con-

lui bulgar, : 
naționale etc.,

a poliomelitei. Uzina a 
produs de asemenea, 
trei aparate pentru 
circulația artificială a 
sîngelui. Producția u- 
zinei crește an de an. 
Anul acesta s-au pro
dus noi aparate : in- 
halatori pentru aero
soli, aparate speciale 
pentru mine etc.

stu- 
din 

scrie :

laborării și coexistenței paș
nice. Asemenea discuții vor a- 
piopia tineretul tuturor țărilor 
și vor întări și mai mult uriașa 
mișcare a forțelor păcii.

Pacea și prietenia cu tine
retul tuturor țărilor de pe pă- 
mînt — iată țelul pentru care 
luptăm și noi.

Uniunea Tineretului Liber 
Austriac desfășoară in pre
zent o bogată activitate pri
vind pregătirile in Austria în 
vederea Forumului".

Pierre Guadez, Uniunea na
țională a 
denților 
Franța,
Forumul oferă o 
posibilitate mi
nunată pentru 
schimbul de pă
reri, iar aceasta 
va ajuta tinere
tul să lichideze 
diferitele bariere 
care despart ță
rile cu orinduiri 
sociale diferite.

Liberato Mon
tenegro, Villa 
Gabriel Gonsa
les, președinte
le și secretarul 
Comitetului exe
cutiv al Confe
derației tineri
lor mexicani 
scrie :

La Forum tineretul din Mexic 
va putea să-și expună punc
tul de vedere asupra unității 
tineretului din întreaga lume, 
deoarece în momentul hotă- 
rîtor pe care il trăim, tinâra 
generație trebuie să participe 
activ la întărirea păcii și a 
coexistenței pașnice.

Herbert Cularatne, organiza
tor al Uniunii studenților din 
Ceylon scrie :

Dezvoltarea culturii și creș
terea bunăstării popoarelor 
sînt cu neputință fără dezar
marea generală care poate 
intr-adevăr să asigure pacea. 
De aceea considerăm necesar 
să discutăm atitudinea tine
retului și studenților față de 
problemele războiului și pă
cii, coexistenței pașnice și 
dezarmării.

Margono, secretar al C.C. al 
Uniunii tineretului popular in
donezian scrie :

Considerăm că Forumul este 
un nou pas înainte pe calea 
spre unitatea tinerei generații 
din toate țările. Cea mai im
portantă problemă care fră- 
mintă intr-adevăr pe tinerii 
din întreaga lume este fără 
îndoială lupta pentru pace. 
Dar, țara noastră s-a convins 
din proprie experiență că 
lupta pentru pace trebuie să 
fie strins legată de lupta pen
tru independența națională.

De aceea consider că a- 
ceste două probleme trebuie 
să lie discutate la Forum ca o 
singură problemă.

In localitatea Lauta, regiu
nea Cottbus, se construiește o 
fabrică de aluminiu care după 
terminarea ei va fi una din 
cele mai mari din R. D. Ger
mană. In prezent în prima 
hală de producție se montea
ză primele 32 cuptoare electro
litice. A fost terminată, de a- 
semenea, construirea încă a 
unei hale în care se vor con
strui un număr tot atît de 
mare de cuptoare, precum și 
o clădire pentru transforma

pionieri
tribui la îmbogățirea 
ștințelor șj educarea 
triotică.

în afară de aceasta 
organizate sute, de tabere 
pionieri la orașe. î

cu no-

în R.P. Bulgaria metalurgia neferoasă se dezvoltă intr-un ritm nemaiîntîlnit. fotografie!
Combinatul de prelucrare a cuprului „Gheorghi Dimitrov" de lîngă Pîrdope.

MITINGUL PRIETENIEI SOVIETO - VIETNAMEZE DE LA MOSCOVA

N. S. Hrusciov: Uniunea Sovietică
și prietenii ci doresc întărirea păcii 
si însănătoșirea situației
♦ 9 i în Europa

28 (Agerpres).MOSCOVA
Palat al Kremlinului a avut loc miercuri un miting al prieteniei 
sovieto-vietnameze, cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a delegației 
guvernamentale a Republicii Democrate Vietnam în frunte cu 
primul ministru Fam Van Dong.

La miting au luat cuvîntul Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Fam Van Dong, primul 
ministru al Republicii Democrate Vietnam.

Salutînd delegația guverna
mentală a Republicii Democra
te Vietnam, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a subliniat 
că succesele remarcabile ale 
popoarelor vietnamez, chinez, 
coreean, mongol au spulberat 
afirmațiile apologeților colo
nialismului că ideile lui Marx 
și Lenin ar fi inaplicabile la 
rezolvarea problemelor socia
le din țările coloniale, că a- 
ceste idei n-ar putea fi apro
piate popoarelor Orientului. 
Aceste succese „au confirmat 
justețea ideilor leniniste, au 
arătat că orinduirea socialistă 
deschide posibilități nelimitate 
în fața popoarelor care s-au 
eliberat de sub jugul colonial 
și imperialist".

împreună cu guvernul R. D. 
Vietnam, Uniunea Sovietică, a 
spus vorbitorul, se pronunță 
cu hotărîre pentru rezolvarea 
cît mai grabnică a problemei 
reunificării Vietnamului. „Im
perialiștii se străduiesc să 
mențină în Asia de sud-est 
seîntei care se pot aprinde și 
pot duce la o conflagrație", a 
spus el.

N. S. Hrușciov a subliniat 
că, încâlcind acordurile de la 
Geneva, S.U.A. au tîrît de 
fapt autoritățile sud-vietna- 
meze în aventurile militare 
ale S.E.A.T.O. El a declarat 
că guvernul sovietic sprijină 
pe de-a-ntregul cererea legiti
mă a poporului vietnamez de 
a se pune capăt imixtiunii 
imperialiste în treburile Viet
namului de sud.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a spus că 
evoluția evenimentelor din 
Laos și adîncirea crizei lao- 
țiene „pot avea consecințe 
primejdioase pentru cauza 
păcii". El a apreciat ca justă 
linia stabilită de reprezentan
ții celor trei forțe politice din 
Laos, așa cum a fost ea ex
pusă în declarația lor comună.

Referindu-se la problema 
dezarmării; șeful guvernului 
sovietic a subliniat că Uniu
nea Sovietică este dispusă să 
treacă oricînd Ia înfăptuirea 
practică a dezarmării generale 
și să accepte orice sistem de 
control asupra dezarmării, 
dacă puterile occidentale vor 
fi de acord cu o dezarmare 
reală.

toarele de curent și o stație 
de 30 kV. Noua fabrică de a- 
luminiu de la Lauta va intra 
experimental în funcțiune la 
1 octombrie 1962. Se prevede 
ca în anul 1963 fabrica de a- 
luminiu din Lauta să producă 
11.500 tone aluminiu brut.

| R. D. VIETNAM: |

prefabricate din beton
Recent a fost 

tare fabrica de 
bricate din beton de la marginea 
orașului Hanoi.

Construcția fabricii a durat a- 
proape cinci luni.

Capacitatea de producție a fa
bricii va fi de 10.000 metri cubi 
anual.

dată în exploa- 
elemente prefa-

TASS transmite: In marele

N. S. Hrușciov a subliniat 
că va fi semnat Tratatul de 
pace cu Germania. Totodată, 
el a declarat că „dacă ni se 
va impune o discuție de pe 
poziții de forță, vom găsi mij
loace pentru a riposta".

După cît se pare, a spus el, 
în continuare, pe calea spre 
destinderea încordării va 
trebui să parcurgem o anumi
tă etapă de „răcire" a clima
tului din Europa. „Va fi o ră
cire artificială, deoarece pen
tru aceasta nu există nici o 
cauză care să cîntărească greu 
în cumpănă. Dar, reacțiunea 
internațională și forțele re
vanșarde din Germania occi
dentală doresc probabil a- 
ceasta".

N. S. Hrușciov a declarat 
că, din păcate, în politica pu
terilor occidentale nu se vă
dește o judecată sănătoasă 
care ar trebui să decurgă din 
recunoașterea raportului de 
forțe creat în lume.

Șeful guvernului sovietic a 
subliniat că Germania occi
dentală reprezentată de can
celarul Adenauer a refuzat 
să ducă tratative cu germanii 
de la răsărit, deși guvernul
R. D. Germane a propus nu 
o dată guvernului R. F. Ger
mane să se întîlnească pentru 
a duce tratative asupra căilor 
de lichidare a scindării Ger
maniei.

Există și se dezvoltă o Ger
manie socialistă, a spus N. S. 
Hrușciov în continuare. Ea 
este o aliată de-a noastră și se 
poate bizui oricînd pe ajuto
rul și sprijinul nostru.

Răspunzînd celor care spun 
că încheierea Tratatului de 
pace cu R.D.G. ar fi un act 
unilateral, șeful guvernului 
sovietic a declarat : „Dacă
S. U.A. s-au considerat în drept 
să semneze fără Uniunea So
vietică tratatul de pace cu Ja
ponia, ele trebuie să înțeleagă 
că Uniunea Sovietică și alte 
state iubitoare de pace au 
dreptul să încheie Tratatul de 
pace cu Germania".

Acum ca și înainte decla
răm că sintem gata să ducem

Cuvîntarea lui Fam
Primirea ospitalieră din 

partea conducătorilor Parti
dului Comunist și statului so
vietic, din partea oamenilor 
sovietici constituie o întruchi
pare minunată a prieteniei 
frățești dintre poporul sovietic 
și cel vietnamez, a declarat 
Fam Van Dong, primul mi
nistru al Republicii Democra
te Vietnam.

Fam Van Dong a arătat că; 
în actuala situație internațio
nală, Uniunea Sovietică a ma
nifestat o inițiativă importan
tă în rezolvarea unor proble
me internaționale primordia
le, cum sînt preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, asi
gurarea păcii și securității po
poarelor. Uniunea Sovietică; 
a spus Fam Van Dong în con
tinuare, este o mare prietenă 
a popoarelor asuprite, cărora 
le acordă totdeauna un sprijin 
și ajutor sincer în opera de e- 
liberare.

O nouă inițiativă a R. D. Germane 
în problemele reglementării pașnice 

și reunificării Germaniei
BERLIN 28 (Agerpres). — Con

siliul de Stat al R. D. Germane a 
adresat lui Gerstenmaier, pre
ședintele Bundesfagului, . și lui 
Adenauer, cancelarul R. F. Ger
mane, o telegramă în care pro
pune să fie aprobată imediat în
ceperea tratativelor între repre
zentanți ai. celor două state ger
mane în problemele reglementării 
pașnice și reunificării Germaniei.

Consiliul de Stat al R. D. Ger
mane cheamă Bundestagul și gu
vernul R. F. Germane să nu piar- 

tratative. Ne-ar bucura mult 
mai mult perspectiva de a în
cheia Tratatul de pace cu cele 
două state germane, împreună 
cu toți participanții Ia coali
ția antihitleristă.

N. S. Hrușciov a arătat că, 
propunînd să încheie Tratatul 
de pace cu Germania și pe a- 
ceastă bază să rezolve proble
ma Berlinului occidental, 
Uniunea Sovietică nu amenin
ță pe nimeni.

N. S.' Hrușciov a declarat că 
unele puncte de vedere cu
prinse în articolul feldmare- 
șalului englez Montgomery 
sînt în general judicioase. 
Feldmareșalul englez, a arătat 
vorbitorul, propune retragerea 
tuturor trupelor străine din 
Europa în limitele granițelor 
naționale, lichidarea bazelor 
militare străine, retragerea 
trupelor străine din Berlin.

Aceasta coincide cu propu
nerile noastre, a spus șeful 
guvernului sovietic.

Nu contravine poziției noas
tre nici declarația lordului 
Montgomery că R.F.G. trebuie 
să aibă acces în Berlinul oc
cidental, a spus el. Noi însă 
nu am recunoscut și nu vom 
recunoaște niciodată pretenți
ile conducătorilor R.F.G. care, 
fără nici un fel de temei, afir
mă că Berlinul occidental este 
o parte a republicii lor.

Uniunea Sovietică și priete
nii ei, a subliniat N. S. 
Hrușciov, doresc un singur lu
cru — întărirea păcii și însă
nătoșirea situației din Europa. 
Nu vrem nimic altceva. Dar 
nici un fel de amenințări nu 
ne vor opri în năzuința noas
tră Ia pace.

Șeful guvernului sovietic a 
spus că Uniunea Sovietică 
vrea pace și prietenie cu 
S.U.A. deși cele două țări au 
puncte de vedere opuse a- 
supra multor probleme. El a 
arătat din nou că întîlnirea 
și convorbirile lui de la Viena 
cu Kennedy „au fost utile, în- 
trucît au contribuit la o mai 
bună înțelegere a unei serii de 
probleme internaționale de 
cea mai mare importanță”.

Asemenea întîlniri vor fi 
utile și pe viitor a declarat 
N. S. Hrușciov.

Ne-am pronunțat — a spus 
el — și continuăm să ne pro
nunțăm pentru lărgirea con
tactelor în diferite domenii 
între Uniunea Sovietică și pu
terile occidentale.

ta continuarea cuvîntării 
sale, Fam Van Dong a anali
zat uriașele transformări re
voluționare care s-au produs 
în Vietnamul de nord după 
terminarea victorioasă a răz
boiului de rezistență. El a a- 
rătat că Uniunea Sovietică a 
acordat și continuă să acorde 
un mare ajutor economic Re
publicii Democrate Vietnam.

Fam Van Dong și-a expri
mat convingerea că lupta po
porului vietnamez va lua sfîr
șit fără doar și poate prin 
constituirea unui Vietnam 
unit și democrat.

Situația internațională este 
astăzi foarte favorabilă miș
cării revoluționare a popoare
lor întregii lumi, a subliniat 
vorbitorul. Ea demonstrează 
tot mai limpede pe zi ce trece 
că sistemul socialist se trans
formă în factorul hotărîtor al 
evoluției contemporane a 
lumii.

dă din nou un mare prilej pentru 
națiunea germană așa cum, din 
nefericire pentru poporul german, 
s-a întîmplat prea des în istoria 
Germaniei.

Telegrama este semnată de 
Walter Ulbricht, președintele Con
siliului de Sfat al R. D. Germane.

GENEVA. - La 28 iunie 
s-au întilnit Ia Geneva șefii 
delegațiilor Uniunii Sovietice, 
Chinei, R. D. Vietnam și Po
loniei pentru a examina pro
blemele legate de conferința 
pentru Laos.

STOCKHOLM. — Asociația 
de prietenie Suedia—Romînia 
a organizat recent la Stoc
kholm o seară culturală romî- 
nească, cu prilejul căreia au 
fost prezentate 3 filme docu
mentare romînești precum și 
obiecte de artă populară ro- 
mînească, reviste, lucrări de 
pictură și fotografii din R. P. 
Romînă.

MOSCOVA. — Institutul de 
economie mondială și relații 
internaționale al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. a hotărit 
să editeze in următorii 2-3 ani 
o lucrare în trei 
tulată „Relațiile 
le după cel de-al 
mondial".

volume inti- 
internaționa- 
doilea război

— în searaBUDAPESTA, 
zilei de 27 iunie Ia Casa Cen
trală a Armatei din Budapes-

PRAGA 28 (Agerpres). — In 
seara zilei de 27 iunie, prof. Mi
hail Hașeganu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. S. Cehoslovacă, a 
oferit o recepție în cinstea dele
gației conduse de Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri a| R. P. Ro
mîne.

La recepție a participat Otakar

Succesul pavilionului R. P. Romîne 
la Tîrgul internațional de mostre 

de la Triest
ROMA 28 Corespondentul 

Agerpres transmite : Pavilio
nul R. P. Romîne la Tîrgul 
internațional de mostre de la 
Triest continuă să fie vizitat 
de un număr mare de oameni 
de afaceri, delegații oficiale, 
precum și de un numeros 
public. La 26 iunie, pavilionul 
romîn a fost vizitat de Mario 
Martinelli, ministrul Comer
țului Exterior al Italiei, înso
țit de alte persoane oficiale. 
Mario Martinelli s-a interesat 
îndeaproape de posibilitățile 
de export ale R. P. Romîne în 
domeniul industriei lemnului 
și industriei alimentare și a 
apreciat calitatea produselor 
romînești expuse la târg.

La 27 iunie a avut loc la 
Tîrgul internațional de mostre 
de la Triest Ziua Republicii 
Populare Romîne. Cu acest 
prilej, directorul pavilionului 
românesc, ing. S. Popescu, a 
oferit un cocteil la care au 
participat numeroase persona
lități politice și economice

Ziarele italiene „II Popolo", 
„24 ore", „II Gazzettino", 
„L’Unita" au publicat articole 
și informații însoțite de foto
grafii despre pavilionul R. P.

CA.E.R.: Seminar al specialiștilor 
din domeniul industriei miniere

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : în orașul 
Gubkin (Regiunea Belgorod) a 
avut loc un seminar al specia
liștilor din domeniul industriei 
miniere din țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc (C-A.E.R.). După 
ce au luat cunoștință de acti
vitatea minelor Iujno-Korob- 
kov, Gubkin și Lebedin ale 
anomaliei magnetice de la 
Kursk, reprezentanții Bulga
riei, Cehoslovaciei, Chinei, 
R. D. Germane, Poloniei, Ro- 
mîniei, U.R.S.S. și Ungariei

Plenara C. C.
(Agerpres).VARȘOVIA 28

— PAP transmite : La 28 iu
nie a luat sfîrșit la Varșovia 
cea de-a VIII-a plenară a Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, 
consacrată dezvoltării conti
nue a activității consiliilor 
populare. în cadrul plenarei, 
Wladyslaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P. a 
rostit o cuvîntare în legătură 
cu modificarea drepturilor 
consiliilor populare.

Vorbitorul a subliniat că 
modificările urmăresc ridica
rea rolului consiliilor popu
lare, consolidarea legăturilor

Manifestațiile țărănești din Franța 
au luat o amploare fără precedent

PARIS 
Marți — 
corespondenții de presă 
diferite regiuni ale Franței — 
manifestațiile țărănești, care 
au început acum mai bine de 
trei săptămîni, au cunoscut o 
amploare fără precedent. în 
orășelul Beziers (departamen
tul Herault, în sudul Franței) 
s-au adunat peste 2.000 de vi
ticultori pentru a demonstra 
în cadrul actualei „revolte ță
rănești", cum o denumește a- 
genția France Presse. Ei au 
blocat timp de mai multe ore 
circulația feroviară pe linia 
Bordeaux—Marsilia. Poliția a 
sosit pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți, atacîndu-i cu 
grenade cu gaze lacrimogene, 
în cursul ciocnirilor care au 
avut loc în apropierea gării, 
doi demonstranți și mai mulți 
polițiști au fost răniți. Demon
stranții s-au regrupat, oprind 
din nou circulația pe linia fe
rată și ridicînd baricade pe

28 (Agerpres). — 
după cum relatează 

din

ta, ansamblul de cîntece și 
Armate 

un
dansuri al Forțelor 
ale R. P. Romine a dat 
spectacol de gală.

Partea a II-a a spectacolu
lui a fost transmisă de tele
viziunea ungară. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit 
succes.

PARIS. — La 27 iunie, in 
suburbia muncitorească a Pa
risului Ivry s-a deschis Ple
nara C.C. al P.C. Francez. Or
dinea de zi a plenarei cuprin
de două probleme: rezultatele 
alegerilor cantonale și pregă
tirea și creșterea cadrelor de 
partid.

BAGDAD. — Luînd cuvîn
tul Ia 25 iunie Ia Bagdad Ia 
o conferință de presă, primul 
ministru al Irakului, Kassem, 
a declarat că Kuweitul este 
din punct de vedere istoric o 
parte a provinciei irakiene 
Basra și că guvernul irakian 
va emite un decret cu privire 
Ia numirea emirului Kuwei
tului în funcția de guvernator 
al acestei regiuni.

al Con- 
S. Ceho- 
Comisiei 
alte per-

Simunek, vicepreședinte 
siliului de Miniștri al R. 
slovace și președinte al 
de Stat a Planificării, și 
sonalități cehoslovace.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

In cursul zilei de miercuri dele
gația condusă de tovarășul Al. 
Bîrlădeanu a sosit în Capitală.

Romîne, subliniind importanța 
participării pentru prima oară 
a Romîniei la Tîrgul interna
țional de mostre de la Triest.

„Romînia — scrie ziarul „II 
Gazzettino" — participă la 
Tîrgul de la Triest urmînd cu 
consecvență politica sa de dez
voltare a colaborării pașnice 
cu toate statele. Prezența Ro
mîniei la acest tîrg oferă largi 
posibilități de îmbogățire a 
schimburilor și sortimentelor 
de mărfuri între Italia și Ro
mînia. Pentru cercurile econo
mice italiene interesate în co
merțul cu Romînia, pavilionul 
romînesc constituie un bun 
prilej de informare asupra 
produselor acestei țări, care 
prin calitatea lor pot satisface 
în condiții avantajoase pe 
orice importator.

în emisiunea consacrată 
Tîrgului de la Triest, posturile 
de radio italiene s-au referit 
pe larg ia pavilionul romînesc, 
prezentînd aspecte de la Ziua 
R. P. Romîne. De asemenea, 
televiziunea italiană a prezen
tat imagini ale pavilionului 
romînesc și a transmis o de
clarație a directorului pavilio
nului romînesc.

au făcut un schimb de păreri 
în problemele folosirii siste
melor celor mai productive și 
cu cei mai mare randament e- 
conomic de exploatare a ză
cămintelor de minereuri, pre
cum și de mecanizare și auto
matizare a lucrărilor subte
rane.

S-au făcut recomandări pen
tru elaborarea sistemelor per
fecționate de valorificare a ză
cămintelor de minereu de 
fier, de folosire a noului uti
laj minier.

al P.M.U.P
organelor locale ale puterii de 
stat cu masele și lărgirea de
mocrației socialiste. Wladys
law Gomulka s-a ocupat de 
problema transferării către 
consiliile populare a unor a- 
tribuțij ale organelor centrale 
ale puterii de stat.

în continuare, vorbitorul a 
scos în evidență însemnătatea 
reglementării ‘ administrării 
fondului locativ urban și a a- 
tras atenția asupra folosirii 
rezervelor existente în agri
cultură.

în încheiere Plenara C.C. al 
P.M.U.P, a adoptat o hotărîre 
în problemele discutate.

și podurile din ve-drumurile 
cinătate.

Și în alte regiuni ale Fran
ței au avut loc în cursul zilei 
de .27 iunie mari manifestații. 
„Mii de fermieri pe tractoare 
au înconjurat orașele și au 
blocat șoselele și căile ferate 
în cea mai mare parte a Fran
ței, în cursul celor mai impor
tante demonstrații de protest 
înregistrate pînă acum de la 
dezlănțuirea revoltei țărănești 
împotriva politicii agricole a 
autorităților" — relatează a- 
genția Reuter. Demonstrîndu-și 
nemulțumirea față de decla
rațiile primului ministru De- 
bre, care, după cum se știe, 
nu a anunțat nici un fel de 
măsuri reale pentru îmbună
tățirea situației micilor pro
ducători agricoli ruinați de 
criză, manifestanții purtau 
pancarte cu lozinci ca „Nu 
putem trăi numai din promi
siuni „Vrem acțiuni, nu 
vorbe!“, „Nimic nu ne mai 
poate opri — nu vom mai ac
cepta jumătăți de măsură 
Demonstranții au blocat cea
suri întregi circulația pe întin
se regiuni din nord-vestul ță
rii, unde șoselele au fost blo
cate între Dunkerque și Ca
lais, pînă în Est, în Burgundia, 
în jurul orașului Nevers, pre
cum și din sudul țării, unde 
traficul feroviar pe linia prin
cipală Paris—Perpignan era 
încă întrerupt la sfîrșitul du- 
pă-amiezii de marți. în centrul 
țării, în departamentul Sarthe. 
la sud de Paris, peste 15.000 
de agricultori au organizat de
monstrații care — după cum 
nota corespondentul agenției 
Reuter — „au depășit toate 
așteptările, blocînd aproape 
toate drumurile și șoselele 
principale ale regiunii".

Potrivit știrilor sosite marți 
seara la Paris, la 27 iunie — 
care a fost prima din cele trei 
zile de acțiune, anunțate de 
organizațiile agricultorilor din 
centru și sud — în sprijinul re
vendicărilor lor — manifestații 
de amploare au avut loc in 
22 departamente din centrul 
Franței, în 12 departamente 
din sud, in trei departamente 
în Normandia, în departamen
tul Nord etc.

Știrile sosite la Paris arată , 
că manifestațiile continuă în 
ciuda concentrărilor de forțe 
polițienești și a încercărilor 
autorităților de a-i împrăștia 
pe demonstranți.
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