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Industria carboniferă 
și-a îndeplinit planul 

pe primele 8 luni
ale anului

întrecerea pentru îndeplini
rea angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 23 August 
desfășurată de mineri a fost 
încununată de succes- In ziua 
de 19 august in industria car
boniferă a fost îndeplinit pla
nul de producție pe primele 8 
luni ale anului- Minerii din 
întreaga țară au extras numai 
in perioada 1 ianuarie — 15 
august cu peste 270.000 tone 
de cărbune mai mult decît 
prevedea planul.

împletind lupta pentru îm
bunătățirea calității cărbune
lui cu preocuparea pentru fo
losirea cit mai deplină a ca
pacității utilajelor, minerii au 
sporit productivitatea muncii 
cu 2,8 la sută față de plan. 
Totodată, în exploatările car
bonifere s-a intensificat lupta 
pentru reducerea consumului 
de lemn de mină, economisin- 
du-se numai în prima jumă
tate a anului peste 7000 metri 
cubi de material lemnos. Pe 
această cale ca și prin redu
cerea altor cheltuieli de pro
ducție s-au realizat în primele 
7 luni din anul acesta econo
mii suplimentare în valoare de 
peste 14.500.000 Iei.

(Agerpres)

La Borsec
Foto : AGERPRES
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Vă invităm 
la o „Joi© a tineretului46

iscutam mai acum 
cîteva zile la Uzi
nele „Electroputere" 
din Craiova cu to
varășul Mircea Po
pescu, membru în

comitetul U.T.M., despre joile ti
neretului.

— Trebuie să spun că în acea
stă privința avem în general re
zultate slabe — mărturisea el. 
Cauza stă, cred, în faptul că 
n-am reuși) să acumulăm o ex
periență care să ne dea posibili
tatea... într-un cuvînt — și-a în
tărit el justificările — ar trebui 
să găsim o „joie-model" să pu
tem apoi să le organizăm pe toa
te după acest model.

Pentru moment, argumentul pă
rea întemeiat. Rămînea deci să 
căutăm un asemenea „model". 
Dar neapărat în altă parte ? La 
„Electroputere" — uzine mari, un 
adevărat orășel industrial — lu
crează o mulțime de tineri. Joile 
tineretului au intrat și aici, de 
multă vreme, în viața tineretului 
ca una din acțiunile culturale spe
cifice și mult îndrăgite de tineri, 
în unele secții tinerii uzinei — 
bobinatori, strungari, lăcătuși, tur
nători — s-au obișnuif chiar să 
primească, acolo, la locul de 
muncă, săptămînal, din partea or
ganizației U.T.M. o astfel de in
vitație : „Sînteți invitat să luați 
parte la Joia tineretului ce va avea 
loc în sala... la orele...". N-am pu

Brigada de bobinatori condusa de Ispas Alexandru de la Uzina de motoare electrice din Capitală și-a îndeplinit 
angajamentul luat în cinstea zilei de 23 August; Pe luna august brigada lor n-a dat nici un rebut. în plus a eco

nomisit materiale în valoare de 1.000 Iei. Iată în fotografie patru din membrii acestei brigăzi.
Foto : C. VICTOR

Obiectivul raidului:

calitatea finisajelor

fi
ostul utemist de 
control din secto
rul finisaj al Fa
bricii de mobilă 
din Iași, pregăteș
te un nou raid. Ca 

de obicei colectivul postului, 
din care fac parte doi munci
tori și un maistru, ia le
gătura cil secretarul comitetu
lui U.T-M. și șeful secției de 
fabricație. Legăturile la nivel 
superior ajută totdeauna la o- 
rientarea spre cele mai actuale 
probleme de producție — spun 
membrii postului.

Discuția la conducerea sec
ției nu durează mult.

— Cred că ar fi bine să vă 
ocupați; de calitatea finisajelor 
la dulapuri — sugerează ingi
nerul Nuțu. Reprezintă o .pro
blemă importantă nu numai 
pentru sector ci pentru întrea
ga întreprindere-

Din discuțiile cu controlorii 
de calitate și tovarășii de la 
serviciile administrative a re
ieșit că atunci cînd apar unele 
defecte, ele provin la șlefuit, 
la egalizat și uneori la mon
tat.

Care să fie cauzele concrete 
ale acestor remedieri ? Res
ponsabilul postului utemist de 
control, maistrul Aurelian Ți- 
bu, a explicat lui Octavian 
Toth, controlor tehnic de cali
tate la produsul finit, care este 
problema ce o urmărește pos
tul și l-a rugat să participe la 
raid.

Și așa iată-i pe membrii 
postului, pe controlorul de ca
litate și secretarul comitetului 
U-T-M-, tov. Gheorghe Momi
tă, pe teren- Raidul a început 
de-a lungul fluxului tehnologic

tea oare să găsim modelul chiar 
acolo în uzină? Și iată-ne stînd de 
vorbă cu tineri din diferite sec
ții. De ia început ei împart joile 
tineretului la care participă în 
două categorii : unele foarte plă
cute, interesante, educative, ca- 
re-ți răm’m multă vreme în minte, 
iar altele care nu sînf de fapt 
decît niște seri de dans unde te 
duci, dansezi și pleci acasă. Prin
tre „joile foarte interesante" tine
rii amintesc pe cele organizate 
de ufemiștii de la secția „trans
formatori".

Cum au decurs aceste joi ?
Să vorbim despre cîteva dintre 

„Joile tineretului", care au avut 
ioc începînd din primăvară. Vom 
nota mai întîi că fiecare a avut 
în cadrul ei o acțiune centrală 
bine aleasă, bine gîndită și bine 
organizată. Așa, bunăoară, una 
dintre ele — greu de uitat — 
a început cu o vizită la Muzeul 
de Istorie a Partidului din oraș ; 
după aceea, la Casa de cultură, 
tinerii au ascultat, încărcați de 
puternice impresii, conferința : 
„Gloriosul drum de luptă și vic
torii al partidului nostru". Tot în 
aceeași seară, utemiștii secției 
„transformatori" au trăit încă un 
moment de mare mîndrie : de la 
comitetul orășenesc de partid li 
s-a adus vestea că le-a fost în
credințată, la cererea lor, sarcina 
de a avea sub îngrijire Muzeul 
de istorie. A fost o seară frumoa
să, educativă — muzica, dansul, 
discuțiile —- întreaga atmosferă a 
fost plină de entuziasm tineresc. 

la operația șlefuit în white 
spirit. Este invitat și maistrul 
care răspunde de operația res
pectivă. La început membrii 
postului stau de vorbă cu lu
crătorii. Iată un lot mare de uși, 
panouri superioare și laterale 
șlefuite. Strălucesc egal și au 
suprafețe netede. Dar contro
lorul tehnic atrage atenția a- 
supra unui lot mic de piese-

— Astea au defecte — spune 
el. Au fost observate de con
trolul interfazic.

Cencetîndu-le amănunțit șl 
discutînd cu șlefuitorii, mem
brii postului fac următoarea 
remarcă : cîteva bucăți au 
defecte provenite din nea
tenția sau nepriceperea 

Din experiența unui post utemist de control
șlefuitorilor. Celelalte nu 
au fost șlefuite corelat 
datorită defectelor ascunse cu 
care au venit de la sectorul 
de pregătire — pete de ulei, 
șlefuit în alb neuniform, îm
binarea necorectă a furnirului.

Notîndu-și toate acestea, 
membrii postului trec la fa
zele următoare : egalizarea 1 
și 2- Aici se dă luciul mobilei, 
întregul colectiv cercetează 
piesele aflate în lucru sau 
deja lustruite. Controlorul 
Toth cercetează cîteva dula
puri gata montate — au fini
saj de prima calitate. Se văd 
însă și câteva cu defecte. Ici 
o pată, dincolo o margine ră
zuită pentru a fi lăcuită din 
nou.

— Alături este un dulap 
montat care are defect vizibil- 
Cine a dat defectul ?

O altă joie a tineretului a avut 
în centrul programului un palpi
tant concurs gen „Cine știe, cîș- 
iigă" pe tema : „Să ne cunoaș
tem meseria de bobinator". Se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. de la transformatori, tova
rășul Nicolăescu Nicolae, spunea 
că joia aceasta a durat, de fapt, 
„mai mulf de o lună de zile". Nu 
vă mirați, tovarășul Nicolăescu are 
dreptate. încă cu multă vreme 
înainte concursul a grupat în ju
rul bibliotecii tehnice și la cursul 
de pregătire anume creat majo
ritatea tinerilor din secție. Seară 
de seară, inginerii Cosfin Radu
lescu, Gheorghe Fîntînă, Marius 
Moisescu au predat, în sala plină 
de tineri, cunoștințe despre me
seria de bobinator. După primele 
săptămîni mai mult de 50 de ti
neri s-au declarat participant la 
concurs, așa încît, membrii comi
siei de pregătire a „Joii tineretu
lui" au trecut printr-o serioasă di
lemă : pe cine să selecționăm la 
concurs ? Ei sînf o mulțime iar 
noi trebuie să alegem numai 10 I 
Rezolvarea a fost găsită totuși 
prin prelungirea concursului pro- 
priu-zis cu un concurs fulger, ți
nut cu întreaga sală : Care este 
rolul izolației la sîrma bobinaju- 
lui ? Dar rolul uleiului la transfor
mator î Care este legea lui Ohm? 
întrebările veneau unele după al
tele, răspunsurile de asemenea, 
astfel că barajul a durat aproape 
o jumătate de oră. Pe locul I, doi 
concurenți : Dinu Paul, un exce
lent bobinator, decorat, cu Ordi

— Poate cei de după-amia- 
ză — sugerează timid Ciobo- 
taru.

— Dulapul a fost montat to
tuși în acest schimb. Pesemne 
că s-a montat singur și și-a fă
cut zgârieturi ca să fie recu
noscut din celelalte-

Gluma ustură !
Intre timp este cerută șl 

părerea muncitorilor vârstnici- 
Tovarășa G. Lucia se apropie 
de membrii postului cu o ușă 
de dulap.

— Uite, vedeți, are trei lovi
turi. Și numai neatenția la 
manipulare e de vină-

Responsabilul postului no
tează și această problemă ală
turi de discuțiile cu acei tineri 

care au dovedit lipsă de spirit 
de răspundere cocoloșind vina 
respectivă sau aruncînd-o alto
ra. Slăbirea spiritului de răs
pundere a fost promovată șl 
de faptul că nu există o evi
dență precisă a lucrărilor.

După ce au trecut și pe la 
controlul final, acolo unde se 
fac ultimele remanieri și retu
șuri, membrii postului încheie 
raidul pe teren- Urmează a 
doua parte a raidului — fixa
rea concluziilor și stabilirea 
sesizărilor și a viitorului nu
măr al gazetei postului. Cu 
toții sînt de acord că se pot 
înlătura multe defecte — în 
special cele provenite din ne
glijență. Tinerii ca cei despre 
care s-a pomenit deja în acest 
material vor fi criticați la ga
zeta postului. Alături de ne-

nul Muncii pentru merite în pro
ducție și Antonie Florin, proaspăt 
absolvent al Școlii profesionale.

Și din nou dansul era parcă 
mai plăcut, muzica mai plină de 
armonie, iar seara — întreaga 
seară — o seară tinerească, fru
moasă.

Interesantă a fost și „Joia tine
retului" în care s-a prezentat re
cenzia minunatei cărți a lui Os
trovski „Așa s-a călit oțelul". Dis
cuțiile aprinse ale tinerilor, care 
cunoșteau bine romanul și în care 
au fost subliniate luminoasele tră
sături ale eroilor au îmbogățit 
mult recenzia, adîncindu-i carac
terul educativ. Dar și aici seara 
urma să aibă o surpriză. După cî
teva dansuri, înfr-o pauză, pe sce
nă au urcat membrii comisiei de 
examinare a concursului „Iubiți 
cartea". în sală au început să fie 
auzite nume de tineri :

— Ecaterina Gîngu, bobinatoa
re, Gheorghe Cazan, electrician, 
Eleonora Popescu, tehniciană...

Erau cei care, în săptămîna a- 
ceea, participaseră la discuțiile fi
nale ale concursului și cărora a- 
cum, președintele comisiei le în- 
mîna, în fața întregii săli, insigna 
de „Prieten al cărții". Dansul care 
a urmat a fosf închinat acestor 
prieteni ai cărții.

Una dintre „Joile tineretului" 
rămasă în amintirea tinerilor ca

VASILE BĂRAN
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glijență și slabul spirit de răs
pundere al unor tineri există 
și alte cauze — scule insufi
ciente, defecte ascunse prove
nite din alte sectoare. Acestea 
din urmă sânt comunicate șe
fului secției de fabricație. Pen
tru întărirea spiritului de răs
pundere al tinerilor care lu
crează la egalizat și montat, 
colectivul postului utemist de 
control a propus conducerii 
secției să se confecționeze 
ștampile pentru lucrătorii- care 
execută operațiunile principale 
iar aceștia la rândul lor, să a- 
plice aceste ștampile pe piesele 
la care au lucrat- Montării nu 
vor primi piesele dacă nu au 
această ștampilă — semnul ca
lității-

Mai apoi, în liniștea unui 
mic birou, membrii postului 
discută despre raid-

— La gazeta postului vom a- 
vea de scris articole critice și 
de experiență — spune respon
sabilul postului. Vom face 
două caricaturi și un mic gra
fic care să demonstreze con
secințele economice ale reme
dierilor. Socotesc că raidul 
nostru a fost încununat de 
succes- Și asta în primul rind 
fiindcă n-am acționat la în
tâmplare, ci ne-am ocupat de 
cele mai actuale probleme ale 
secției și am stabilit o bună 
legătură cu conducerea secției. 
Succesul ni l-a asigurat și fap
tul că am reușit să antrenăm 
în efectuarea raidului tovarăși 
competenți. controlori de cali
tate, maiștri, cadre ale organi
zației U.T.M. Am reușit să 
scoatem la iveală unele nea
junsuri să cercetăm obiectiv 
cauzele unor lipsuri, efectele 
lor, să vedem lucruri bune, 
fiindcă în decursul raidului am 
antrenat în discuții numeroși 
muncitori, am consultat mulți 
oameni, la diferite faze de 
producție — adică am făcut o 
largă anchetă. Așa trebuie să 
lucrăm și de acum înainte. De 
acord ?
- Cu toții 1
Membrii postului au înche

iat raidul și se pregătesc să 
scoată gazeta de perete.

V. CONSTANTINESCU

ÎN PREAJMA ÎNCEPERII NOELII AN ȘCOLAR

Prin librăriile 
din Ploiești

Incepind de la 1 august 
librăriile ploieștene cu
nosc o animație deose

bită ; cumpărătorii cei mai 
obișinuiți în aceste zile sînt e- 
levii, care-ș.i procură manua
lele școlare. Activitatea de 
difuzare a cărților pentru, cla
sele VIII—XI se desfășoară 
într-un ritm intens, .se remar
că aceeași atmosferă sărbăto
rească ce caracterizează întot
deauna sezonul școlar în 
librării. Zilnic sute de tineri 
vizitează librăriile și-și cum
pără Cărțile care-i vor întovă
răși de-a lungul noului an de 
învățătură. Ei găsesc aici col
țuri documentare special a- 
menajate, înzestrate cu cata
loagele manualelor, prospec
te și pliante ; nu lipsesc nici 
materialele de popularizarea 
colecției „Biblioteca școla
rului".

Reține atenția, ca o bună 
inițiativă, tipărirea de către 
secțiunea de învățămînt și 
cultură a sfatului popular re
gional a unor Jiste cuprinzînd 
bibliografia recomandată ele
vilor pentru lectură la istoria 
literaturii române. Librăriile 
s-au îngrijit să se aprovizio
neze cu titlurile înscrise în 
aceste bibliografii, pentru ca 
ele să fie puse la dispoziția 
elevilor. Așa se face că, para
lel cu cumpărarea manualelor 
școlare, elevii au un bun pri
lej să-și îmbogățească biblio
teca pfersonală cu lucrările 
beletristice care îi .interesează.

Librăriile din Ploiești au 
luat unele măsuri eficace pen
tru buna deservire a elevilor : 
cărțile au fost aduse la timp 
din depozitul regional, iar 
după o recepție atentă a ca
lității au fost alcătuite seturi 
aranjate pe clase, ceea ce a 
permis o viteză de vînzare 
maximă, evitîndu-se astfel 
aglomerația.

Librăriile ploieștene au în
ceput difuzarea manualelor cu 
o aprovizionare de 98 la sută 
din titlurile necesare ; pentru 
cele două procente rămase în 
minus elevii sînt informați 
că unele manuale se mai află 
încă sub tipar, urmînd să a- 
pară pe parcurs, cit de 
curînd. La ora cînd scriem, 
mai sînt de venit: Cu
legere de cîntece pentru 
clasele VIII—XI, Istoria 
evului mediu, Geometria, 
Geografia economică și po
litică pentru clasa a IX-a.

Se semnalează însă o îm
prejurare care produce nedu
merire ; în timp ce cărțile 
întîrziate au început să so
sească, unele titluri din cele 
care au existat inițial s-au e- 
puizat, ceea ce dovedește că 
aprovizionarea nu s-a făcut

Linii electrice noi
Muncitorii de la Întreprinderea 

regională de lucrări energetice 
București au pus în funcțiune zi
lele acestea linia electrică Fun- 
dulea—Lehliu, prin care se leagă 
la sistemul energetic național ra
ionul Lehliu, din regiunea Bucu
rești.

De curînd au mai fost date în 
exploatare liniile electrice Carto- 
jani—Videle ;i Hîrlești—Roșiori de 
Vede prin care s-au racordat la 
sistemul național raioanele Videle 
și Roșiori de Vede.

(Agerpres) 

în cantități suficiente și egale 
la toate manualele. Este ade
vărat că C.L.D.C.-Ploiești a 
comunicat forului în drept ne
cesarul de exemplare în ra
port cu numărul elevilor, dar 
serviciul difuzării cărții șco
lare din București a expediat 
uneori cantități mai mici de
cît cele înscrise în comenzi. 
Desigur, se impune rezolvarea 
urgentă a acestei situații, una 
dintre soluții — nu singura 
posibilă — ar fi, de pildă, re- 
cartările operative înțre re
giuni.

Voind să cunoaștem opinia 
elevilor despre modul cum 
sînt prezentate în acest an 
cărțile de școală, ne-am adre
sat cîtorva tineri cumpărători 
cu rugămintea de a face une
le observații. Cele mai multe 
aprecieri s-au referit la legă
tura cărților ; elevii au salu
tat inițiativa Editurii de stat 
didactice și pedagogice de a 
spori numărul manualelor cu 
coperte din material plastic, 
care sînt mai estetice și mai 
rezistente. Ei au constatat că 
manualele realizate la un ni
vel grafic superior sînt, în ge
neral, cele lucrate la Combi
natul poligrafic „Casa Scân
teii". Nu mulțumește coperta 
Geometriei pentru clasa a 
VIII-a executată la întreprin
derea poligrafică Craiova, 
care este confecționată din 
material plastic de calitate in
ferioară. De asemenea, Alge
bra pentru clasa a IX-a lu
crată la întreprinderea poli
grafică nr. 2 București are 
o copertă urîtă (desen neatrac
tiv și culori murdare), iar 
manualul Matematici superi
oare pentru clasa a Xl-a u- 
manistică, executat la Sibiu, 
este slab legat, cu colțurile 
defectuos tăiate.

Am notat aceste păreri ale 
cumpărătorilor cu intenția ca 
ele să ajungă pe această cale 
la cunoștința editurii.

în ceea ce privește felul 
cum se face difuzarea manua
lelor, interlocutorii noștri au 
fost unanim de acord că lu
crătorii librăriilor dovedesc o 
atitudine de respect față de 
munca pe care o depun, con
știinciozitate și bună dispo
ziție.

ION MARINA

Statfe meteorologică 
a elevilor

Pe ușa cancela
riei un mic a- 
fiș mi-a atras 

atenția. Era un bu
letin . meteorologic, 
semnat de elevii de 
serviciu: Elena Vul- 
cănescu și Lauren- 
țiu Mancaș.

Peste câteva mi
nute m-am lămurit. 
Școala medie nr. 2 
din Piatra Neamț 
are o stație meteo
rologică. Curioasă, 
l-am rugat pe tova
rășul profesor Da
rie să-mi permită 
vizitarea ei. Am 
mers în grădina din 
spatele școlii. De

departe se zărea sta
ția meteorologică. 
înăuntru: un ter
mometru și un 
hidrometru. Tova
rășul profesor mi-a 
explicat că la ame
najarea acestei sta
ții, elevii au avut 
un rol însemnat, re
ușind să lege cu 
succes teoria de 
practică.

Aparatele sînt mâ
nuite de elevi, care 
sînt organizați în 
echipe. Ei iau tem
peratura și presi
unea aerului, stabi
lesc direcția și vi

Comunistul Păuniță Nicolae 
și inginerul Radu Octavian 
de la secția seleniu a Uzi
nelor „Grigore Preoteasa" 
din Capitală sînt fruntași 
în întrecerea socialistă în
chinată zilei de 23 August. 
Iată-i controlând cu minu
țiozitate calitatea plăcilor 

de seleniu.
Foto : AGERPRES

*13 noi sortimente 
de pîine

C umpărătorii care se apro. 
vizionează cu pîine prin 
unitățile de desfacere 

ale întreprinderii de panifica
ție „N. Bălcescu“ din Capi
tală au avut zilele trecute o 
surpriză plăcută: în magazine 
ei au găsit încă 13 sorturi 
de pîine față de cele existente 
pînă acum. Printre acestea se 
numără : franzeluțe cu lapte și 
calciu de 150 gr. pîine gra
ham cu miere de 200 gr, fran
zeluțe cu diagonală de 150 gr, 
franzele „Record" d® 500 gr., 
franzeluță republicană de 300 
gr., cornuri cu unt și lapte de 
80 gr. etc.

Noile sortimente de pîine 
intrate în producție la între
prinderea de panificație „N. 
Bălcescu" fac parte dintre 
sortimentele cele mai mult a- 
preciate de cumpărători, pro
duse în cadrul concursului 
„Pentru pîinea de cea mai 
bună calitate".

teza viatului, și cal
culează cu eclime- 
tru latitudinea lo
cului.

Dar iată că echi
pă de serviciu vine 
la lucru. Sînt ute- 
miștii Monica Bo- 
zac. Elena Roban și 
Laurențiu Mancaș, 
din clasa a VIII-a 
C. Cercetând cu a- 
tenție aparatele, ei 
alcătuiesc buletinul 
meteorologic pentru 
orașul lor.

VIORICA
DĂSCĂLESC!) 

elevă

Marea sărbătoare 
a eliberării 

patriei 
de sub jugul 

fascist
O demonstrație a bucuriei 

pentru roadele pămtnturi- 

lor colectivizate ale regi

unii București (fotografia 

de sus).

Un frumos car alegoric al 

pionierilor, viitoarea gene

rație a creatorilor de bu

nuri. (fotografia din stingă) 

Foto : AGERPRES
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Centrele și comisiile examenului de maturitate
din sesiunea august — septembrie 1961

Printr-un ordin al ministrului învățămîntului și 
Culturii s-au stabilit centrele și președinții comi
siilor pentru examenele de maturitate de la șco 
Iile medii de cultură generală și de la școlile medii 
de artă, precum și examenele de stat de la școlile 
pedagogice de învățători și educatoare și de Ia in
stitutele pedagogice de învățători din sesiunea au- 
gust-septembrie 1961.

Examenele încep în toată țara în ziua de 28

august 1961, orele 9 dimineața, cu proba scrisă la 
limba și literatura romină In vederea pregătirii 
lucrărilor examenului, președinții comisiilor se vor 
prezenta la centrele la care au fost numiți, in di
mineața zilei de 27 august-

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. 12 — Co. 

misia nr. 1 — secție reală. Se vor pre. 
zenta candidații de la Școlile medii 
nr. 11, nr. 12 și nr. 34 (curs seral). 
Președinte: prof. univ. Petrescu 
Gheorghe, Univ. „C. I. Parhon“-Bucu. 
rești. — ȘCOALA MEDIE NR. 7 — 
Comisia nr. 2 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați! de la Școala me
die nr. 7 (cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte: prof. Trică 
Dimitrie, Școala medie nr. 34-Bucu. 
rești. - ȘCOALA MEDIE NR. 7 — 
Comisia nr. 3 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me. 
die nr. 7 (curs seral). Președinte: 
prof. univ. Kreindler O., Institutul 
Politehnic București. — ȘCOALA ME. 
DIE NR. 28 — Comisia nr. 4 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. 3, nr. 25, nr. 
28 și nr. 32 (curs de zi), limba romină 
si rusă. Președinte: prof. Aniței 
Gheorghe. dir. Șc. medie nr. 23-Bucu- 
rești. — ȘCOALA MEDIE NR. 10 — 
Comisia nr. 5 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii nr. 10, nr. 11, nr. 12 și nr. 34 (curs 
fără frecventă). Președinte : prof. 
Alecu Viorel, dir Școala medie nr. 8 
București. — ȘCOALA MEDIE NR. 
11 — Comisia nr. 6 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 10. nr. 11, nr. 12 și nr. 
34 (curs de zi). Președinte: conf. 
univ. Arginteanu Constantin, I.S.E. 
București. — ȘCOALA MEDIE NR. 15
— Comisia nr. 7 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 8, nr. 9, nr. 13, nr. 15 și 
nr. 29 (curs de zi), limba romină și 
maghiară. Președinte: prof. Popescu 
Gheorghe, insp. Secția de învățămînt 
a Sfatului Popular al Capitalei. — 
ȘCOALA MEDIE nr. 8 — Comisia nr. 
8 — secție reală Se vor prezenta can. 
didații de la Școala medie nr. 8 și de 
la Școlile serale „F.R.B." și „23 Au
gust" (curs seral) Președinte : prof, 
univ. Ionescu Haralambie, Inst. de 
Științe Economice „V. I Lenin“.Bucu- 
rești. - ȘCOALA MEDIE NR. 13 — 
Comisia nr 9 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile medii 
nr. 13 și nr. 15 (curs seral). Președin
te : prof. univ. Sudan Gabriel, Inst. 
Politehnic-București. — ȘCOALA 
MUNCITOREASCA NR. 4 — Comisia 
nr. 10 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școala muncitorească 
nr. 4 .(cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte : conf. univ. Oprea Florea, 
Inst. Politehnic-București. — ȘCOA
LA MUNCITOREASCA NR. 4 - Co. 
misia nr. 11 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala mun
citorească nr. 4 (cursuri serale si 
fără frecvență). Președinte : prof. Tă- 
năsescu Ilinca. dir. Șc. medie nr. 15- 
București. — ȘCOALA MUNCITO. 
REASCA NR 4 — Comisia nr. 12 — 
secție reală Se vor prezenta candi. 
dații de la Școala muncitorească nr. 
4 (cursuri serale șt fără frecvență). 
Președinte : praf Iordan Marioara, 
dir, Șc. medie nr. 39-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 16 — Comisia 
nr.- 13 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 16, 
nr. 17, nr. 26 și nr. 39 (curs de zi). 
Președinte : prof. Iliescu Victor, dir. 
Școala medie nr 22-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 26 - Comisia 
nr. 14 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 17, 
nr. 26 și de la Școala serală „Tim
puri Noi" (curs seral). Președinte: 
prof, univ Tutunaru Dumitru, Insti
tutul Politehnic București. — ȘCOA
LA MEDIE NR. 16 - Comisia nr. 15
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 16, nr. 
17 și nr. 39 (cursuri fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Gruia Leon. Institutul Politehnic 
București. — ȘCOALA MEDIE NR. 26
— Comisia nr 16 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 16, nr. 17, nr. 26 și de la 
Școala serală „Timpuri Noi“ (cursuri 
de zi și serale). Președinte : conf. 
univ Constantinescu Gheorghe, Inst. 
Politehnic-București. — ȘCOALA ME. 
DIE NR. 20 — Comisia nr. 17 — secție 
mixtă Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 20 (cursuri de zi și 
serale). Președinte : prof. univ. Man. 
caș Mircea. Inst de Artă Teatrală 
„I. L. Caragiale“-București. — ȘCOA
LA MEDIE NR. 20 — Comisia nr. 18
— secție reală. Se vor prezenta candi. 
dații de la Șsoala medie nr. 20 și de la 
Școala medie nr. 18 (cursuri serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : prof univ. Ion Constantin, 
Institutul Agronomic „N. Bălcescu" 
București. — ȘCOALA MEDIE NR. 19
— Comisia nr. 19 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 19 nr. 18 și nr. 30 (cursuri 
de zi). Președinte : lector univ. Cosma 
Maria, Univ. „C. I. Parhon“-Bucu- 
rești. — ȘCOALA MEDIE NR. 22 — 
Comisia nr. 20 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr 22 (curs de zi). Președinte : 
conf. univ. Isopescu Alexandru, Inst. 
de St. Economice.București. — ȘCOA
LA MEDIE NR. 22 — Comisia nr. 21
— secție reală Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 22 
(cursuri serale și fără frecvență). Pre
ședinte : conf. univ. Ionescu Haralam. 
bie, Inst. Politehnic-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 23 — Comisia 
nr. 22 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie nr. 
23 (cursuri de zi, serale și fără frec
vență). Președinte: prof. Săvulescu 
Maria, dir. Șc. medie nr. 19-București.
— ȘCOALA MEDIE NR. 27 - Corni, 
sia nr. 23 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 27 (cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte : prof. univ. 
Barbu Virginia, Inst, de Petrol, Gaze 
și Geologie-București. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 36 — Comisia nr. 24 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
date de la Școala medie nr. 36 (curs 
de zi). Președinte : prof. Cosma Ioana, 
dir. Șc. medie nr. 1-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 — Comisia 
nr. 26 — secție reală. Se vor prezen
ta candidații de la Școala medie nr. 
1 (cursuri de zi și serale). Președinte : 
conf. univ. Constantinescu Victor, In. 
stitutul de Construcții București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 — Comisia 
nr. 27 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de Ia Școlile medii 
nr. 1 și nr. 21 (cursuri de zi și se. 
rale), limba romină și germană. Pre
ședinte : conf. univ. Colbert Bruno, 
Univ. „C. I. Parhon“-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 - Comisia 
nr. 29 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 2, de la Școala serală F. C. „Gh. 
Gheorghiu-Dej" și de la Școala serală 
„Semănătoarea" (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte : prof. Stan, 
cescu Dumitru, dir. Șc. medie nr. 26- 
București. — ȘCOALA MEDIE NR.
25 — Comisia nr. 30 - secție mixtă.

Regiunea Bacău
ȘCOALA MEDIE ADJUD - Co. 

misia nr. 1 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii din Adjud, Podul Turcului și din 
Onești (cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte: lector univ. 
Cruceanu Vasile, Univ. „AI. I. Cuza". 
Iași, - ȘCOALA MEDIE NR. 1 BA. 
CAU — Comisia nr. 2 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 1 din Bacău (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : lector univ. Papuc Dan, 
Univ. „Al. I. Cuza“-Iași. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 BACAU — Comisia nr. 
3 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie nr. 2 
Bacău și Școala medie din Buhuși 
(curs de zi și restanțieri). Președinte : 
prof. Iftimie Alexandru, dir. Șc. me
die nr. l.P. Neamț. — ȘCOALA ME
DIE NR. 2 BACAU — Comisia nr. 4
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 2 Ba
cău, Școala muncitorească Bacău, 
Școala serală „Steaua Roșie" Bacău 
și Școala serală Roznov (cursuri se. 
rale și fără frecvență). Președinte : 
lector univ. Hagiu Ionel, Univ. „Al. 
I. Cuza“-Iași. - ȘCOALA MEDIE CO- 
MANEȘTI — Comisia nr. 5 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii Comănești, Moinești 
și Tg. Ocna (cursuri de zi, serale, 
fără frecventă și restanțieri). Preșe
dinte : prof. Grigoriu Geta, dir. Șc. 
medie nr.’ 2-P. Neamț. — ȘCOALA 
MEDIE PIATRA NEAMȚ — Comisia 
nr. 6 — secție mixtă. Se vor pre. 
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 1 Piatra Neamț (cursuri de zi, 
serale și fără frecvență). Președinte : 
prof. Rusu Stela, dir. Șc. serală 
„Steaua Roșie"-Bacău. — ȘCOALA 
MEDIE PIATRA NEAMȚ — Comisia 
nr. 7 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 2 Piatra Neamț și de la Școlile 
medii din Borca, Bicaz și Stejaru 
(cursuri de zi, fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte : conf. univ. Cos
ma Vasile, Univ „Al. I. Cuza".Iași.
— ȘCOALA MEDIE ROMAN - Co. 
misia nr. 8 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me. 
die din Roman (cursuri de zi, serale 
și fără frecvență). Președinte: prof.
Popescu Petre, dir. Șc. medie nr. 1. 
Bacău. - ȘCOALA MEDIE ROMAN
— Comisia nr. 9 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Șco
lile medii din Roman și Tg. Neamț 
(cursuri de zi, serale și fără frec, 
vență). Președinte: lector univ. Ma. 
covei Vasile, Univ. „Al. I. Cuza".Iași.

Se vor prezenta candidații de la Șco. 
Iile medii nr. 31, nr. 25, nr. 24 (cursuri 
de zi și serale) și de la școlile de 
artă din orașul București. Președinte : 
prof. Bărbulescu Dumitru, dir. Școala 
medie nr. 2-București. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 4 — Comisia nr. 31 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii nr. 3, nr. 4 
și nr. 6 (curs de zi) Președinte : conf. 
univ. Mărculețiu Victor. Institutul Po. 
litehnic București. — ȘCOALA ME
DIE NR. 4 — Comisia nr. 32 — sec. 
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. 3, nr. 4 și nr. 
6 (curs de zi și restanțieri). Președin
te : prof. Antoci Elena, dir. Școala me. 
die nr. 5-București. — ȘCOALA ME
DIE NR 4 — Comisia nr. 33 — sec. 
ție reală. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 4 (curs fără 
frecvență). Președinte : lector univ. 
Flexi Sofia, Inst. Politehnic-București. 
- ȘCOALA MEDIE NR. 3 — Corni, 
sia nr. 34 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 3, nr. 4. nr. 6 și Școala serală 
C.F.R. (curs seral). Președinte : cont 
univ. Pascu Mihail, Univ. „C. L 
Parhon".București.

Regiunea Argeș
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PITEȘTI

— Comisia nr. 1 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie nr. 1 Pitești și de la Școlile 
medii Costești și Găești (curs de zi). 
Președinte : șef de lucrări Zarea Ște
fan, Inst. Politehnic-București. — 
ȘCOALA MEDIE SERALA NR. 1 PI. 
TEȘTI — Comisia nr. 2 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
Ia Școala medie serală nr. 1 Pitești, 
Școala medie muncitorească Pitești, 
Școala medie Curtea de Argeș și Școa
la serală Ștefănești (curs seral). Pre. 
ședințe : lector univ. Flondor Dumi
tru, Inst. Politehnic-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 PITEȘTI — 
Comisia nr 3 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii nr. 2 și 3 Pitești și de la Școala 
medie Curtea de Argeș (curs de zi). 
Președinte: lector univ. Sîmboanu 
Gabriel, Univ. „C. I. Parhon“-Bucu- 
rești. - ȘCOALA MEDIE NR. 2 PI
TEȘTI — Comisia nr. 4 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 Pitești și de la 
Școlile medii Găești, Costești și 
Curtea de Argeș (curs fără frecven
ță). Președinte : prof Ceaușescu loan, 
dir. Școala medie nr. 1, Rîmnicu Vîl- 
cea. — ȘCOALA MEDIE NR. 3 PI
TEȘTI — Comisia nr. 5 — secție urna, 
nistă. Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Pi
tești și de la Școlile medii Găești și 
Curtea de Argeș (curs de zi). Preșe
dinte : lector univ Tamaș Sergiu, Inst. 
Politehnic-București. — ȘCOALA ME
DIE CIMPULUNG-MUSCEL — Comi
sia nr. 6 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați! de la Școala medie 
Cimpulung-Muscel (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Președinte: 
șef. lucrări Ciofu Angela, Inst. Agro, 
nomic „N. Bălcescu“-București — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 RÎMNICU- 
VÎLCEA — Comisia nr. 7 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Rm. Vil- 
cea (curs de zi). Președinte: conf univ. 
Miu Ion, Inst. Politehnic-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 RÎMNICU. 
VÎLCEA — Comisia nr. 8 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Rm. Vil. 
cea și de Ia Școlile medii Horezu și 
Drăgășani (cursuri de zi, serala și fără 
frecvență). Președmte: lector univ Io. 
niță Gheorghe. Inst. Politehnic-Bucu
rești. — ȘCOALA MEDIE SLATINA
— Comisia nr. 9 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii Slatina șl Drăgănești-Olt (curs de 
zi). Președinte: prof. Stănescu Ale
xandru, dir. Șc. medie nr. 2-Pitești — 
ȘCOALA MEDIE SLATINA — Comi
sia nr. 10 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile medii 
Slatina și Drăgănești-Olt (cursuri se. 
rale și fără frecvență). Președinte : 
lector univ. Bogdan Gabriela. Inst. 
Politehnic-București.

Regiunea Banat
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CARAN

SEBEȘ — Comisia nr. 1 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 din 
Caransebeș și Școlile medii Oțelul 
Roșu și Orșova (cursuri de zi. serale, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte : conf. univ. Apostolescu Nico. 
lae, Inst. Pedagogic de 5 ani-Timi. 
șoara. — ȘCOALA MEDIE ORAVIȚA
— Comisia nr. 2 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii din Bozovici, Moldova Nouă, 
Oravița și Anina (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : prof. Crișan loan, dir. 
Șc. medie Reșița - ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 ARAD — Comisia nr. 3 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 3 Arad și de la Școala medie 
slovacă Nădlac (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri), limba ro- 
mînă și siovacă. Președinte : prof. 
Ghelner Ana, dir. Șc. medie nr. 1- 
Lugoj. — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
ARAD — Comisia nr. 4 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr 2 din Arad și 
Școala medie Sînnicolau (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte: 
lector univ. Munteanu Ștefan, Inst. 
Pedagogic de 5 ani-Timișoara. — 
ȘCOALA MEDIE SERALA „GH DI
MITROV" ARAD - Comisia nr. 5 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școala medie serală „Gh. 
Dimitrov" și Școlile medii din Li* 
pova și Pecica (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte : prof. Bălan Trandafir, dir. Șc. 
medie nr. 1 Timișoara. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 ARAD — Comisia nr. 
6 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr 1, 
și nr. 3 Arad (curs de zi, seral și 
restanțieri), 1. maghiară. Președinte : 
prof. Szocs Iuliu, dir. adj. Șc. medie 
Sînnicolau. - LICEUL NR. 1 LUGOJ
— Comisia nr. 7 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Liceul 
nr. 1 Lugoj, Școala medie nr. 1 Lu
goj, și de ia Școlile medii din Bu- 
ziaș, Nădrag și Făget (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : prof. Vlad Elena, dir. Șc. 
medie nr. 2 Caransebeș. — LICEUL 
MIXT DIN REȘIȚA - Comisia nr. 
8 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul mixt Reșița 
și de la Școala medie din Bocșa Va- 
siovei (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof. Gruescu Aurel, dir. Șc. medie 
Făget. — ȘCOALA MEDIE NR. 1 
TIMIȘOARA — Comisia nr. 9 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. 1 și nr. 7 
Timișoara și de la Școala medie Cia- 
cova (cursuri de zi. serale, fără frec, 
vență și restanțieri) Președinte : lec
tor univ. Crișan Alexandru, Inst. Pe
dagogic de 5 ani-Timișoara. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 TIMIȘOARA
— Comisia nr. 10 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 3 și nr. 6 Timișoara 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte : prof. Bulzan Tiberiu, dir. 
Șc. medie nr. 1-Lugoj. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 5 TIMIȘOARA — Co
misia nr. 11 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 5 Timișoara, Școala serală 
muncitorească, și de la Școala me
die Gătaia (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență si restanțieri). Președinte: 
conf. univ. Ghibedea Vasile, Inst. Pe
dagogic de 3 ani-Timișoara. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 5 TIMIȘOARA
— Comisia nr. 12 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 4 și nr. 5 Timișoara, Școala 
medie de Muzică din Timișoara și 
Școala medie din Jimbolia (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : prof. Popeangă 
Vasile, dir. Inst. Pedagogic-Arad.
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 13 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 7 Timi
șoara și de la Liceul nr. 1 din Lugoj 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri), limba maghiară. Pre
ședinte : lector univ. Petrașcu Ion, 
Inst. Pedagogic de 3 ani-Timi
șoara. — ȘCOALA MEDIE NR. 2 TI
MIȘOARA — Comisia nr. 14 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. 2 șl nr. 7 
Timișoara, Școala medie nr. 4 Arad, 
Școlile medii Lipova și Jimbolia, Li
ceul nr. 1 Lugoj și Liceul mixt Re
șița (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri), limba germană. 
Președinte: prof. Brauner loan, dir. 
adj, Șc. medie Jimbolia. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 6 TIMIȘOARA - Corni, 
sia nr. 15 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
nr. 6 Timișoara (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri), limba sîrbă. 
Președinte: lector univ. Andreescu 
Otto. Inst. Pedagogic de 3 ani-Timi
șoara. 

Regiunea Brașov
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRA. 

ȘOV — Comisia nr. 1 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 Brașov și 
de la Școlile medii Codlea, Predeal, 
Săceie și Rîșnov (curs de zi). Pre
ședinte : conf. univ. Voinea Radu, 
Inst. Politehnic-București. — ȘCOA. 
LA MEDIE NR. 5 BRAȘOV — 
Comisia nr. 2 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii nr. 3, nr. 4 și nr. 5 Brașov (curs 
de zi). Președinte: prof. Galea Alexan
dru, dir. Șc. medie nr. 2-Făgăraș. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRAȘOV — 
Comisia nr. 3 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 1 și Școala medie serală Bra. 
șov și de la Școlile medii Codlea, 
Rîșnov și Sf. Gheorghe (cursuri se
rale și fără frecvență). Președinte: 
prof. univ. Russu Aurel, Inst. Poli
tehnic-Brașov. — ȘCOALA ME
DIE NR. 5 BRAȘOV — Comisia nr.
4 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 1, 
nr. 2, nr. 3 și nr. 5 Brașov și de la 
Școlile medii serale nr. 3, nr. 4 și nr.
5 Brașov (cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte: lector univ. 
Popescu Grigore, Inst. Pedagogic de 
3 ani-București. — ȘCOALA ME. 
DIE NR. 4 BRAȘOV - Comisa nr. 
5 — secție reală Se vor prezenta 
candidații de Ia Școlile medii serale 
nr. 2, nr. 5 și nr. 6 Brașov, Școala me. 
die Săceie (cursuri serale, fără frec
vență și restanțierii — actualii elevi 
ai Școlii tehnice). Președinte: prof. 
Hie Nicolae, inspector metodist, regiu
nea Brașov. — ȘCOALA MEDIE NR. 
1 FAGARAȘ — Comisia nr. 6 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. I și nr. 2 Fă
găraș (curs de zi). Președinte: prof. 
Georgescu Valentin, dir. Șc. medie 
nr. 3-Brașov. — ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 FAGARAȘ — Comisia nr. 7 
—secție reală. Se vor prezenta can

didații de la Școala medie orașul Vic
toria, Școala medie Agnita și Școala 
medie nr. 1 Făgăraș (cursuri de zi, 
serale și fără frecvență). Președinte : 
conf. univ. Simionescu Cornel, Inst. 
Politehnic-Brașov. — ȘCOALA ME
DIE NR. 2 SIBIU — Comisia nr. 8 
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 1 și nr. 
2 Sibiu, Școlile medii nr. 1 și nr. 5 
serale Brașov și de la Școala medie 
din Cisnădie (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență), limba germană. Pre
ședinte : prof. Jambrek Edmund, dir. 
Șc. medie nr. 1 Sighișoara. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIBIU — Cd. 
misia nr. 9 — secție umanistă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii nr. 1 și nr. 3 Sibiu (curs de zi). 
Președinte : prof. Roman Mihai, lec
tor I.P.C.D.-Brașov. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 SIBIU — Comisia nr. 
10 — secție reală. Se Vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nt. 1, 
nr. 2 și nr. 3 Sibiu (curs de zi). 
Președinte: conf. univ. Munteanu Giu
seppe, Inst. Politehnic-Brașov. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 SIBIU - Co
misia nr. 11 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de Ia Școlile me
dii Cisnădie și Săliște și Școlile me
dii nr. 1 și nr. 3 Sibiu (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență). Prdșe. 
dinte : conf. univ Cristea Mircea, 
Inst. Politehnic-Brașov, — ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 SF GHEORGHE - 
Comisia nr. 12 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr 1 și nr. 2 Sf. Gheorghe, 
Școlile medii Baraolt, Săceie și Tg. 
Secuiesc Școala medie nr. 5 Brașov 
si Școala medie nr 3 Sibiu (cursuri 
de zi, serale și fără frecvență), limba 
maghiară. Președinte : prof. Vary 
Clara, inspector metodist, oraș Bra
șov. — ȘCOALA MEDIE NR. 1 SI
GHIȘOARA — Comisia nr. 13 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Si. 
ghișoara și de la Școlile medii Dum. 
brăveni și Rupea (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Președinte : 
șef lucrări Iordan Petre, Inst. Agro
nomic „N. Bălcescu“-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 SIGHI
ȘOARA — Comisia nr. 14 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 Sighișoara, Șco
lile medii Mediaș și Agnita, Școala 
medie Bistrița, secție germană (reg. 
Cluj) și candidații de la școlile cu 
limba de predare germană din regiu
nea Hunedoara (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri), limba 
germană. Președinte: prbf. Căvenea 
Margareta, dir. Șc. medie serală nr. 
6-Brașov. - ȘCOALA MEDIE ME
DIAȘ — Comisia nr. 15 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii Mediaș. Blaj și Copșa 
Mică (cursuri de zi. serale și fără 
frecvență). Președinte : conf. univ 
Lupu loan, Inst. Politehnic-Brașov.

Regiunea București
ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA

— Comisia nr. 1 — secție mix
tă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii Alexandria, Videle 
și Zimnicea (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte : lector univ. Constantinescu 
Paul, Universitatea „C. I. Parhon" — 
București. — ȘCOALA MEDIE NR.
1 CALARAȘI — Comisia nr. 2 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dații de ia Școlile medii nr. 1 și nr.
2 Călărași (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
conf. Bender Constantin, I.P.C.D.- 
București. - ȘCOALA MEDIE NR. 
1 GIURGIU — Comisia nr. 3 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidații 
de la Școala medie nr. 1 Giurgiu 
(cursuri de zi și serale). Președinte : 
lector univ. Melica Ion, Inst. de 
Științe Economice-București. — ȘCOA. 
LA MEDIE NR. 2 GIURGIU — 
Comisia nr. 4 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați! de la Școala me
die nr. 2 Giurgiu (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : prof. Angelescu Dumitru, 
dir. Șc. medie Videle. — ȘCOALA 
MEDIE OLTENIȚA — Comisia nr. 5
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii din Olte
nița, Brănești, Buftea, Bolintin șl 
Snagov (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte: 
lector univ. Soare Rozalia, Inst. Po- 
litehnic.București. — LICEUL MIXT 
TR. MĂGURELE - Comisia nr. 
6 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile medii 
din Tr. Măgurele și Roșiori de Vede 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte : lector univ. 
Făgărășanu Ion, Inst. de Petrol, Gaze 
și Geologie-București. — ȘCOALA 
MEDIE SLOBOZIA — Comisia nr. 7
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii Slobozia, 
Fetești. Urziceni (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte: prof. Vlaicu Petre, dir. 
Șc. medie nr. 2-Giurgiu

Regiunea Cluj
ȘCOALA MEDIE „AVRAM IAN- 

CU“ AIUD — Comisia nr. 1 —
secție mixtă Se vor prezenta can. 
didații de la Școala medie „Avram 
Iancu" Aiud și de la Școlile medii 
Cîmpia Turzii și Ocna Mureș (cursuri 
de zi, serale și fără frecvență). Pre
ședinte : prof. Farcaș Vasile, dir, Șc. 
medie „Ady Endre“.Zalău. — 
ȘCOALA MEDIE BISTRIȚA — Co
misia nr. 2 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die Bistrița și de la Școala medie 
„G. Coșbuc" Năsăud, de la Școala 
medie nr. 2 Năsăud și de la Secția 
serală a Școlii medii din Prundul 
Bîrgăului (cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte: prot Halgea 
loan, inspector regiunea Cluj. — 
ȘCOALA MEDIE DEJ — Comisia nr.
3 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii Dej și 
Beclean (cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte: prof. Ilieșu 
Ludovic, dir. Șc. medie nr. 2 Năsăud.
— ȘCOALA MEDIE DEJ — Comisia 
nr. 4 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii din 
Dej și Bistrița, de la Școala medie 
„Petru Maior" secția maghiară din 
Gherla și de Ia Școala medie „Ady 
Endre" secția maghiară Zalău (cursuri 
de zi, serale și fără frecvență), limba 
maghiară. Președinte: lector univ. 
Horvâth Maria, Conservatorul de 
Muzică „Gh. Dima“-Cluj. — ȘCOA
LA MEDIE „ANA IPATESCU" 
GHERLA — Comisia nr. 5 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie „Ana Ipătescu" și 
Școala medie „Petru Maior" Gherla, 
de la Școala medie „Ady Endre" Za
lău și de la Școala medie Jibou 
(cursuri de zi, serale și fără frec
vență). Președinte : lector univ. Aluaș 
Ion, Universitatea „Babeș-Bolyai"- 
Cluj. — ȘCOALA MEDIE „MIHAI 
VITEAZU" TURDA - Comisia nr.
6 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de Ia Școlile medii „Mihai 
Viteazu" și nr. 2 Turda și de la Șco
lile medii Abrud și Baia de Arieș 
(cursuri de zi, serale și fără frec
vență). Președinte : conf. univ. Mesa, 
roșiu Ion, Universitatea „Babeș-Bo. 
lyai“-Cluj. — ȘCOALA MEDIE 
„ADY.ȘINCAI* Cluj — Comisia nr.
7 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii „Ady. 
Șincai", „Gh. Barițiu", Școala medie

nr. 14 serală și Școala serală mun
citorească „lanoș Herbak" Cluj și de 
la Școala medie Huedin (cursuri se
rale șl fără frecvență). Președinte: 
conf. univ Chis Gheorghe, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj. — ȘCOA. 
LA MEDIE „G. COȘBUC* CLUJ
— Comisia nr. 8 — secție mix
tă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii „G. Coșbuc", ,,.Ady. 
Șincai", „Emil Racoviță". „Gh. Bari
țiu", „N, Bălcescu" și „M. EminesCu" 
Cluj, de la Școala medie Huedin 
(curs de zi) și de la școlile de artă 
din orașul Cluj. Președinte: prof. 
Chezan Vasile, inspector, regiunea 
Cluj. - ȘCOALA MEDIE NR. 3 CLUJ
— Comisia hr. 9 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii „Ady-Șincai“, „Brassai Samuel", 
nr. 3, nr. 11 și nr. 12 Cluj, de la 
Școala medie „Mihai Viteazu" Turda, 
de la Școala medie Huedin și de la 
Școala medie „Bethlen Gabor" Aiud 
(cursuri de zi), limba maghiară. Pre. 
ședințe: conf univ. Degan Cornel, 
Universitatea „Babeș-Bolyai“.Cluj. — 
ȘCOALA MEDIE „EMIL RACOVIȚA" 
CLUJ — Comisia nr. 10 — secție mix
tă. Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii „Emil Racoviță" și „Ady- 
Șincai" Cluj și de la Școala muncito. 
rească de 3 ani Cluj (curs fără frec
vență). Președinte : prof. Țăranu Eu
gen, dir. Șc. medie nr. 13-Cluj. — 
ȘCOALA MEDIE „BRASSAI SA. 
MUEL" CLUJ — Comisia nr. 11 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii „Brassai 
Samuel", „Ady-Șincai" și nr. 14 Cluj, 
de la Școala medie muncitorească de 
3 ani și de la Școala serală munci, 
torească „lanoș Herbak" Cluj (cursuri 
serale și fără frecvență), limba ma
ghiară. Președinte : prof. Szilagyi Io
sif. Șc. medie „Petru Mâior“-Gherla.

Orașul Constanța
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON. 

STANȚA — Comisia nr. 1 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 
Constanța, de la Școala medie Va
sile Roaită (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte : conf. 
univ. Mihu Vasile, Universitatea 
„C. I. Parhon“-București. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CONSTANȚA - Co
misia nr. 2 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Constanța 
și cursul muncitoresc de 3 ani Con
stanța (cursuri de zi și fără frec, 
vență). Președinte : lector univ. Ma
rian Maria, Inst. de Construcții-Bucu. 
rești. — ȘCOALA MEDIE NR. 2 CON. 
STANȚA — Comisia nr. 3 — Secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 2 Constanța (curs 
seral). Președinte : prof. Zaharia Ion, 
dir. Șc. medie nr. 4-Constanța.

Regiunea Crișana
ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORA

DEA — Comisia nr. 1 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie nr. 1 Oradea și de la 
Școala medie Vadul Crișului (cursuri 
de zi și fără frecvență). Președinte : 
prof. Haica Felicia, dir. Șc. medie nr. 
2-Oradea. — ȘCOALA MEDIE NR. 1 
ORADEA — Comisia nr. 2 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 1 Oradea (cursuri 
serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte: lector univ. Șerban Va
sile, Inst. Pedagogic de 5 ani-Timi
șoara. — ȘCOALA MEDIE NR. 4 
ORADEA — Comisia nr. 3 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 2 și nr. 4 Ora
dea și de la Școala medie Ineu 
(cursuri de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : conf. univ. Bo- 
dor Andrei, Universitatea „Babes- 
Bolyai“.Cluj. — ȘCOALA MEDIE 
NR. 4 ORADEA — Comisia nr. 
4 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile 
medii din Chișineu Criș, Marghita, 
Salonta și Șimleu (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Președinte: 
prof. Pop Vasile, dir. Șc. medie nr. 
1-Beiuș. - ȘCOALA MEDIE NR. 1 
BEIUȘ — Comisia nr. 5 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Beiuș 
și de la Școala medie „Dr. P. Groza* 
(cursuri de zi, serale și fără frec, 
vență). Președinte: lector univ. Mo. 
canu Petre, Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“-Cluj. — ȘCOALA MEDIE NR. 
3 ORADEA — Comisia nr. 6 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie nr. 3 Oradea (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri), limba maghiară. Președinte : 
lector univ. Petroiu Deliu, Inst. Pe
dagogic de 5 ani-Timișoara. — ȘCOA
LA MEDIE NR. 4 ORADEA — Co. 
misia nr. 7 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me. 
die nr. 4 Oradea și de la școlile me
dii Salonta, Marghita. Săcuieni și 
Șimleu (cursuri de zi și restanțieri), 
limba maghiară. Președinte : prof. Zu- 
dor Anton, dir. Șc. medie nr. 3-Ora. 
dea.

Regiunea Dobrogea
ȘCOALA MEDIE MEDGIDIA — 

Comisia nr. 1 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii Medgidia, Cernavoda și Hîrșova 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte: lector Georgescu Florin, 
Inst. Cultură Fizică-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR 1 TULCEA — 
Comisia nr. 2 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii nr. 1 și nr. 2 din Tulcea și de 
la Școala medie Babadag (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte: 
prof. Hăpăianu Georgeta, dir. adj. 
Șc. medie Medgidia. 

Regiunea Galați
ȘCOALA MEDIE NR. 1 GALAȚI 

— Comisia nr. 1 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Bujor și de la Școlile medii 
nr. 1 secția serală, Școala serală 
Șantierul Naval Galați și Școala serală 
„Cristea Nicolae" Galați (cursuri de 
zi și serale). Președinte conf. univ. 
Țițeica Gabriela, Inst. Politehnic. 
București. — ȘCOALA MEDIE NR. 1 
GALAȚI — Comisia nr. 2 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3 și 
nr. 4 Galați și Școala medie Pechea 
(cursuri de zi și restanțieri). Preșe
dinte : conf. univ. Frangu Radu, Inst. 
Politehnic-Galați. — ȘCOALA ME
DIE NR. 2 GALAȚI — Comisia nr. 
3 — secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 1, 
nr. 2, nr. 3, nr. 4 și Școala munci, 
torească de 3 ani Galați (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență). Preșe
dinte prof. Dumitrescu Stela, insp. 
la Secția înv. și cult, oraș Brăila. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 GALAȚI - 
Comisia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me
die nr. 3 Galați (curs fără frecvență). 
Președinte : prof. Spătaru Elena, dir. 
Șc. medie nr. 2-Galați. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 GALAȚI — Comisia nr. 
5 — secție mixtă. Se vor prezenta 
absolvenții de școală medie care ur. 
mează Școala tehnică sanitară Ga. 
lăți (curs de zi și restanțieri). Pre

ședinte : conf univ. Marinescu Con
stantin, inst Pedagogic de 3 ani.Ga. 
lăți. — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
BRAILA — Comisia nr. 6 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Brăi
la (curs de zi). Președinte : prof. Enă- 
chescu Gheorghe dir. Șc medie S. N. 
Galați. — ȘCOALA MEDIE NR. 3 
BRAILA — Comisia nr. 7 - secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Brăila 
(curs seral) Președinte : șef lucrări 
univ Popescu AleXe, Universitatea 
„C. I. Parhon “-București. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BRAILA — Comisia 
nr. 8 — secție mixtă. Se vor pre
zentă candidații de la Școlile medii 
nr. 1, nr. 2, nr. 3 Brăila și de la 
Școlile medii Viziru și Ianca (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte: prof. Sfetețu 
Paula, insp. școlar orașul Galați. —■ 
ȘCOALA MEDIE NR 1 FOCȘANI — 
Comisia nr. 9 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și nr. 2 Focșani și de la 
Școlile medii din Vidra și Odobeștl 
(curs de zi și restanțieri). Președinte: 
prof. Lupu Elena, dir. Șc. medie nr. 1- 
Tecuci. — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
FOCȘANI — Comisia nr. 10 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Focșani 
și de la Școlile medii Odobești și Vi
dra (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : prof. Ene Ion, dir. Șc. me
die nr. 2-Galați. - ȘCOALA ME
DIE NR. 1 TECUCI - Comisia nr. 11 
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 1 Te
cuci (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : șef lucr. univ. Atanasiu Mi
hai, Inst. Politehnic — București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TECUCI — 
Comisia nr. 12 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Tecuci, și de la 
Școlile medii din Mărășești și Panciu 
(curs de zi șl restanțieri). Președinte : 
lector univ. Vrabie Dumitru, Inst.
Pedagogic de 3 ani-Galați.

Regiunea 
Hunedoara

ȘCOALA MEDIE „HORIA, CLOȘ
CA ȘI CRIȘAN" Alba Iulia — Corni, 
sia nr. 1 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
„Horia, Cloșca și Crișan" Alba Iulia 
și Școlile medii Zlatna și Teiuș 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte : conf. univ. 
Tudoran Petre, Inst. Politehnic- 
Brașov. — ȘCOALA MEDIE SIME. 
RIA — Comisia nr. 2 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la Șco
lile medii Simeria, praștie, Sebeș, 
Hunedoara (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof. Lascu Tit Liviu, dir. Șc. medie 
„Horia, Cloșca și Crișan“-Alba Iu
lia. -r- ȘCOALA MEDIE „DECEBAL" 
DEVA — Comisia nr. 3 — secție mix. 
tă. Se vor prezenta candidații de Ia 
Școala medie „Decebal" Deva, de la 
Școala medie Brad și de la Școala 
serală întreprinderea Minieră Gura- 
barza (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
prof, Tandău Augustin, inspector or. 
Hunedoara. - ȘCOALA MEDIE PE
TROȘANI — Comisia nr. 4 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii Petroșani, Lupeni, 
Lonea. Hațeg, Școala serală a Uzi
nelor „Victoria" Calan și candidații 
de la școlile cu limba de predare 
maghiară din reg. Hunedoara (cursuri 
de zi, serale, fără frecventă și restan. 
țieri), limbile romînă și maghiară. 
Președinte : lector, univ. Șerban E- 
mil, Inst. Politehnic-Brașov. 

Regiunea lași
ȘCOALA MEDIE NR. 2 Iași — Co

misia nr. 1 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați! de la Școlile me. 
dii nr. 1, nr. 2. nr. 6 lași și Școala 
medie de muzică Iași (curs de zi). 
Președinte : conf. univ. Popovici Va
lerian, Univ. „Al. I. Cuza"-Iași. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 IAȘI — Co. 
misia nr. 2 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Iași (curs fără frecven
ță). Președinte : prof. Ionescu Grigo. 
re, dir. Complexul școlar-Bîrlad. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 IAȘI - Co. 
misia nr. 3 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școala me. 
die nr. 3 Iași și Școlile medii Pașcani 
și Hîrlău (curs de zi). Președinte : 
lector univ. Alexa Eliza, Univ. „Al. 
I. Cuza“-Iași. — ȘCOALA MEDIE NR. 
4 IAȘI — Comisia nr. 4 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 4, nr. 5 și nr. 7 
din Iași (curs de zi). Președinte : conf. 
univ. Boț Marcu, Inst Agr. „Ion Io
nescu de la Brad“-Iași. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 6 Iași — Comisia nr. 5
— secție reală. Se vor prezenta can. 
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 6 Iași, Șc. muncitorească Iași și 
de la Școlile medii Pașcani și Hîrlău 
(cursuri serale și fără frecvență). Pre
ședinte: prof. Alexandrescu D„ dir. 
Șc. medie nr. 7-Iași. — COMPLEXUL 
ȘCOLAR B1RLAD — Comisia nr. 6
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Complexul școlar Bîrlad 
și de la Școala medie Murgeni (curs 
de zi). Președinte : lector univ. Bă- 
coanu Vasile, Univ. „A. I. Cuza"-Iași.
— COMPLEXUL ȘCOLAR BÎRLAD
— Comisia nr. 7 — secție reală. Se 
vor prezenta candidații de la Corn, 
plexul școlar Bîrlad și de la Școala 
medie Murgeni (cursuri serale și fără 
frecvență). Președinte: prof. Grecu 
Olimpia, dir. Șc. medie nr. 4-Iași. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 HUȘI — 
Comisia nr. 8 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii nr. 1 și nr. 2 Huși (cursuri de zi 
și fără frecvență). Președinte : lector 
univ. Grigoraș loan, Univ. „Al I. 
Cuza“-Iași. — ȘCOALA MEDIE NR. 
2 VASLUI — Comisia nr. 9 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 șl nr. 2 Vaslui 
(cursuri de zi, serale și fără frecven. 
ță). Președinte : prof. Nicolae Buruia. 
nă, dir. Șc. medie Pașcani.

Regiunea 
Maramureș

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA MA
RE — Comisia nr. 1 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de la șco. 
Iile medii Baia Mare, Cehul Silvaniei, 
Tg. Lăpuș (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte : conf. univ. Bal Lascu, Univ. 
„Babeș-Bolyai“-Cluj — ȘCOALA ME
DIE NR. 1 BAIA MARE — Comisia 
nr. 2 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidații de la Școlile medii din 
Șomcuța, Sighet, Negrești și Vișeu 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte: prof. Po- 
rolisseanu Andrei, șeful Secției de 
tnv. și cultură a or. Satu-Mare. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA MARE
— Comisia nr. 3 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii din Baia Mare, Sighet, Cehul 
Silvaniei și Cărei (cursuri de zi, se
rale, fără frecventă și restanțieri), 
limba maghiară. Președinte : conf.
univ. Kekedi Ladislau, Univ. „Babeș. 
Bolyai"-Cluj. - LICEUL „F. KOLC- 
SEY* SATU-MARE — Comisia nr. 4
— secție mixtă. Se vor prezenta can

didații de la școlile medii Cărei, Țăș- 
nad, Satu-Mare și de la Liceul „Kolc- 
sey" (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : prof. Vereș 
Francisc, insp. Secț. de înv. și cul
tură Baia Mare. — LICEUL „M. E- 
MINESCU" SATU-MARE — Comisia 
nr. 5 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „Kolc- 
sey“ (curs seral) și de la Liceul „M. 
Eminescu" din Satu-Mare (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență). Preșe
dinte : prof. Pop Gheorghe, dir. Inst. 
pedagogic Baia Mare. ■— LICEUL „M. 
EMINESCU" SATU-MARE — Corni, 
sia nr. 6 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Liceele „Kolc- 
sey" și „M Eminescu" Satu-Mare 
(cursuri de zi. serale și fără frecven
ță), limba maghiară. Președinte : lec. 
tor univ. Fodor Ecaterina, Univ. 
„Babeș-Bolyai"-Cluj

Regiunea 
Mureș - Autonomă 

Maghiară
ȘCOALA MEDIE „PAPIU xx-A. 

RIAN“ TG. MUREȘ — Comisia nr. 1
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii „Papiu 
ilarian", „Unirea" și „Bolyai Farcaș” 
Tg. Mureș (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte : 
conf. univ. Onișor Teodor, Univ. 
„Babeș-Bolyai“-Cluj. — ȘCOALA ME
DIE „PAPIU ILARIAN" TG. MUREȘ
— Comisia nr. 2 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școlile 
medii „Unirea" „Papiu Ilarian", 
„Bolyai Farcaș” Tg. Mureș și Școa
la de muzică și arte plastice.Tg. 
Mureș (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri), limba ma. 
ghiară. Președinte : prof. Kristo An
dras, dir. Șc. medie Miercurea Ciuc.
— ȘCOALA MEDIE „PAPIU ILA
RIAN" Tg. Mureș — Comisia nr. 3
— secție reală. Se vor prezenta can. 
didații de la Școlile medii „Bolyai 
Farcaș", „Papiu Ilarian" și „Unirea” 
Tg. Mureș (cursuri de zi. serale, fără 
frecvență și restanțieri), limba ma. 
ghiară. Președinte : lector Univ. La- 
pohos loan, Inst. Pedagogic de 3 ani- 
Tg. Mureș. — ȘCOALA MEDIE „PA
PIU ILARIAN" TG. MUREȘ - Co. 
misia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii „Papiu Ilarian". „Unirea" și „Bo. 
lyai Farcaș” Tg. Mureș (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și restan
țieri), limba maghiară. Președinte: 
prof. Szasz Gyula, dir. Șc. r..--Jie nr. 
2 Reghin — ȘCOALA MEDIE 
MIERCUREA CIUC - Comisia nr. 
5 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii Miercu
rea Ciuc, Gheorghieni și Ditrău 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri), limba maghiară. Pre
ședinte : lector univ. Pal Arpad, Univ. 
„Babeș-Bolyai“.Cluj. — ȘCOALA ME
DIE NR. 1 REGHIN — Comisia nr. 6
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Reghin și Școlile medii Toplița 
și Gheorghieni (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Preșe. 
dinte : profesor Titea loan, insp. Secția 
de înv. și cult raion Tîrnăveni. —

ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU GROZA"
ODORHEI — Comisia nr. 7 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidații de 
la Școala medie „Dr. Petru Groza" 
Odorhei și de la Școlile medii Vlă. 
hița și Cristur (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri), limba 
maghiară. Președinte : lector univ. 
Szabo Iosif, Univ. „Babeș.Bolyai“-Cluj
— ȘCOALA MEDIE TÎRNĂVENI — 
Comisia nr. 8 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me. 
dii Tîrnăveni și Luduș (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : șef lucrări univ. Dîmboiu 
Eugen, Inst. Politehnic-Brașov. — 
ȘCOALA MEDIE SOVATA — Corni, 
sia nr. 9 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile medii 
Miercurea Nirajului, Sîngeorgiu de 
Pădure, Sovata, Tîrnăveni și de Ia 
Șc. medii nr. 1 și nr. 2 Reghin 
(cursuri de zi, serale, fără frecvență 
și restanțieri), limba maghiară. Pre
ședinte : prof. Gaspar lanoș, dir. Șc. 
medie „Unirea“-Tg. Mureș.

Regiunea Oltenia
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N. BĂL. 

CESCU" Craiova — Comisia nr. 1
— secție reală. Se vor prezenta can. 
didații de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Craiova și de la Școala medie 
Strehaia (cursuri serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte: conf. 
univ. Dumitrescu Marin, Inst. Poli. 
tehnic-București. — ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 CRAIOVA — Comisia nr. 2
— secție reală. Se vor prezenta can
didații de la Școala medie nr. 3 Cra
iova, Școala serală „Electroputere", 
Școala serală „7 Noiembrie" și Școa
la medie Filiași (cursuri serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte: 
prof. Talabă Ion, dir. Șc. me
die din Tîrgu Jiu. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CRAIOVA - Comisia 
nr. 3 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile medii 
nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Craiova 
(curs de zi și restanțieri). Președinte: 
prof. univ. Chirilei Haralambie, Inst. 
Agronomic „N. Bălcescu-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRAIOVA — 
Comisia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școlile me
dii nr. 1 și nr. 2 Craiova și de la 
Școala medie Balș (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restanțieri^ 
Președinte: șef lucrări univ. Codrea- 
nu Traian, Inst. Pedagogic de 3 ani 
Craiova. — ȘCOALA MEDIE NR. 2 
CRAIOVA — Comisia nr. 5 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 2 și nr. 3 Craio
va (curs fără frecvență). Președinte: 
lector univ. Zăgănescu Mircea, Inst. 
Pedagogic de 5 ani-Timișoara. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRAIOVA — 
Comisia nr. 6 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la Școala 
muncitorească de 3 ani Craiova 
(cursuri serale și fără frecvență). Pre
ședinte: prof. Costea Achim. dir. Șc. 
medie nr. 1 Tr. Severin. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 4 CRAIOVA - Comisia 
nr- 7 — secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 3 
și nr. 4 Craiova și de la Școala me
die Bălcești (cursuri de zi, fără frec, 
vență și restanțieri). Președinte: lec
tor univ. Iana Sofia, Univ. ,C I 
Parhon“.București. — ȘCOALA ME
DIE NR. 1 TR ȘEVERIN — Comisia 
nr. 8 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii nr. 1, 
nr. 2 și nr. 3 Tr. Severin și de la 
Școala medie Vînju Mare (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte: lector univ. Piscati Con
stantin, Inst. Pedagogic de 3 ani-Cra- 
iova. — ȘCOALA MEDIE NR. 1 „T. 
VLADIMIRESCU" TG. JIU — Comi
sia nr. 9 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile medii 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Tg. Jiu și de la 
Șc. medie Baia de Aramă (cursuri de 
zi și fără frecvență). Președinte: !ec. 
tor univ. Amberg Iuliu, Inst. Peda
gogic de 5 ani-Timișoara. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 „T. VLADIMIRESCU" 
TG. JIU — Comisia nr. 10 — secție 
reală. Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 si nr. 2 Tg. 
Jiu și de la Școlile medii Cărbunesti, 
Novaci (cursuri de zi. serale, fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte: lector, univ Drecin Gheorghe, 
Inst. pedagogic de 5 ani-Timișoara.
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ȘCOALA MEDIE NR. 1 CA
RACAL — Comisia nr. 11 — 
secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Caracal (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte: conf. 
univ. Albert Francisc, Inst. Po- 
litehnic-București. — ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 CARACAL — 
Comisia nr. 12 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Caracal (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : prof. Năstăsel Du
mitru, dir. Șc. medie nr. 2- 
Craiova. — ȘCOALA MEDIE- 
CORABIA — Comisia nr. 13 — 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii 
Corabia șl Bechet (cursuri de 
zi, fără frecvență și restanție- 
ri). Președinte: prof. Mari
nescu Mihai, dir. Șc. medie nr. 
2-Caracal. — ȘCOALA ME
DIE CALAFAT — Comisia nr. 
14 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Școlile 
medii Calafat, Plenița, Cetate 
și Băilești (cursuri de zi, sera
le, fără frecventă și restanțieri). 
Președinte: lector univ. Liste- 
veanu Viorica, Inst. Pedagogic 
de 3 ani-Craiova.

Ploiești
„B.ȘCOALA MEDIE NR. 1 _

P. HAȘDEU“.BUZAU - Comi
sia nr. 1 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Școli
le medii nr. 1 și nr. 2 din Bu
zău, Școala medie serală Sche
la Berea, Școala medie Pătîrla- 
gele, Școala medie nr. 1 Rm. Să. 
rat (cursuri serale și fără frec, 
vență). Președinte : prof. univ. 
Trifu Alexandru, Conservatorul 
„C. PORUMBESCU“-București. 
- ȘCOALA MEDIE NR. 2 „M. 
EMINESCIT.BUZAU — Corni, 
sia nr. 2 — secție reală. Se vor 
prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 din 

și de la Școala medie 
lingă Școala pedagogică 
(curs de zi). Președinte : 
univ. Corbu Constantin, 
„C. I. Parhon"-Bucu- 

- ȘCOALA MEDIE NR. 
. EMINESU"-BUZĂU —

zi si restan- 
conf. univ. 

Univ. „C. I.
- SCOA- 

„N. GRIGO-
— Comisia 

secție reală. Se vor

Buzău 
de pe 
Buzău i 
lector 1 
Univ. 
rești. - 
2 „M.
Comisia nr. 3 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Buzău, Secția școlii medii de 
pe lîngă Școala pedagogică Bu
zău, Școala medie Pătîrlagele 
(curs de zi și restanțieri), Școa
la serală Schela Berea (reștan- 
tieri). Președinte : prof. Gașpar 
Marin, dir. Sc. medie nr. 5- 
Ploiești. - ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 „N. GRIGORESCU" CÎM- 
PINA — Comisia nr. 4 — secție 
reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Cîmpina, Șc. medie 
„D. Cantemir“-Breaza, Se. medie 
..A. Vlaicu" Breaza. Șc. medie 
Moreni (cursuri de 
țieri). Președinte : 
Mlhăilescu Eugen, 
Parhon"-București. 
LA MEDIE NR. 1 
RESCU" CÎMPINA 
nr. 5 
prezenta candidații de la Școa
la medie nr. 1 Cîmpina, Școa
la medie Sinaia, Școala serală 
Azuga și Școala serală Bușteni 
(cursuri serale și fără frecven. 
ță). Președinte : lector univ. 
Grigoriu Alexandru, Univ. „C. 
I. Parhon”-București. — 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 ..ILIE 
PINTILIE" CÎMPINA — Comi
sia nr 6 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Cîm
pina, Șc. medie „D. Cantemir"- 
Breaza, Scoa'a medie Moreni, 
Școala serală Băicoi, Școala se
rală Filipeștii de Pădure 
(cursuri de zi, serale, fără frec
ventă și restanțieri). Președinte: 
lector univ. Ștefan Adela, Univ. 
„C. I. Parhor.“.București. 
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 “
L. CARAGIALE"
Comisia nr. 7 — 
Se vor prezenta 
la Școlile medii 
nr. 5 și nr. 6 din 
de zi). Președinte : 
Coșniță Cezar, Inst. Construcții- 
București. — ȘCOALA ME
DIE NR. 1 „I. L. CARAGIA. 
LE" PLOIEȘTI — Comisia nr. 
8 — secție reală. Se vor pre
zenta candidații de la Șc. me
die nr. 1 Ploiești și de la Șc. 
serală nr. 3 Teleajen (cursuri 
serale șl fără frecvență). Pre
ședinte : conf. univ. ștefănescu 
Dan, Inst. Politehnic-Bucu- 
rești. — ȘCOALA MEDIE NR. 
2 „A. TOMA" PLOIEȘTI - Co
misia nr. 9 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 
3, nr. 4 și nr. 5 Ploiești (curs 
de zi). Președinte : lector univ. 
Cazan Gheorghe, Univ. „C. I. 
Parhon“-Bucureștl. — ȘCOA
LA MEDIE NR. 3 „M. VITEA- 
ZU“ PLOIEȘTI — Comisia nr. 

secție reală. Se vor pre- 
candidații de la Școlile 
nr. 3 și nr. 4 Ploiești și 
Șc. medie Urlați (curs de 

șef lucrări

•J.PLOIEȘTI — 
secție reală, 

candidații de 
nr. 1, nr. 2, 
Ploiești (curs 

prof. univ.

10 — 
zenta 
medii 
de la
zi). Președinte :

EXAMENUL DE STAT
la institutele pedagogice de învățători și la școlile

pedagogice sesiunea a ugust-septembrie 1961

inspector

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE ÎNVĂȚĂTORI CLUJ — CO. 
MISIA NR. 1 — Se vor prezen
ta candidați! de la institutele 
pedagogice de învățători Cluj, 
Arad, școlile pedagogice de în. 
vățători Cluj, Oradea, Blaj, A- 
rad, Deva ; școlile pedagogice 
de educatoare Cluj, Arad ; 
Școala pedagogică de educatoa
re cu limba de predare germa- 
nă Sibiu (curs de zi, fără frec, 
vență și restanțieri). Președin
te : Frișan Teodor, 
Secția de învățămînt și cultură 
a regiunii Cluj. — INSTITUTUL 
PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI 
BlRLAD - COMISIA NR. 2 - 
Se vor prezenta candidații de la 
institutele pedogogice de învăță
tori Bîrlad, Galați ; școlile pe
dagogice de învățători Bîrlad, 
Galați, Bacău, Suceava ; școala 
pedagogică de educatoare Ba-

Constantinescu Romulus, 
de Construcții.Bucu* 

. — ȘCOALA MEDIE NR. 
,N. BALCESCU" PLOIEȘTI 
Comisia nr. 11 — secție

univ. 
Inst.
rești.
4 - -— Comisia nr. 11 — secție 
reală. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii nr. 4 
și 5 Ploiești și de la Boldești 
(cursuri serale și fără frecven
ță). Președinte : conf. univ. 
Tripșa losif, Inst. Politehnic- 
București. — ȘCOALA MEDIE 
NR. 6 „C. I. PARHON" PLO
IEȘTI — Comisia nr. 12 — sec. 
ție mixtă. Se vor prezenta can. 
didații de la Școala medie nr. 
6 Ploiești, Școala muncitoreas. 
că de 3 ani Ploiești (cursuri 
serale, fără frecvență) și Șco
lile medii din orașul șl raionul 
Ploiești (restanțieri). Președin
te : prof. Constantinescu Clotil
da, dir. Șc. medie nr. 2 Buzău.
— ȘCOALA MEDIE NR. 1 „AL.
VLAHUȚA“.RM. SĂRAT — Co
misia nr. 13 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 din 
Rm. Sărat (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență șl restanțieri). 
Președinte : lector univ. Tobo- 
șaru Ion, Institutul de Teatru- 
București. — ȘCOALA ME. 
DIE VĂLENI DE MUNTE — 
Comisia nr. 14 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de 
la Șc. medie Văleni de Munte 
și de la Școala medie Slănic 
(cursuri de zi, serale și fără 
frecvență). Președinte : prof.
Tomescu Ion, dir. Șc. medie nr.
1 Tîrgoviște. — ȘCOALA ME
DIE NR. 2 TÎRGOVIȘTE — 
Comisia nr. 15 — secție reală. 
Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1, nr. 2 și 
nr. 3 din Tîrgoviște și de la 
Școala medie Pucioasa (curs de 
zi).Președinte: conf. univ. Pă- 
răușanu Victor, Inst. Politehnic. 
București. — ȘCOALA ME
DIE NR. 3 TÎRGOVIȘTE — Co
misia nr. 16 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidații de la 
Școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 
3 Tîrgoviște și de la Școala 
medie Pucioasa (curs de zi) și 
de la Școlile medii din orașul 
și raionul Tîrgoviște (restanție
ri). Președinte : prof. Cerneanu 
Ion, insp. metodist, Secția de 
înv. și cultură a or. Ploiești.
— ȘCOALA MEDIE NR 3 TÎR
GOVIȘTE — Comisia nr. 17 — 
secție reală. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii 
nr. 2 și nr. 3 din Tîrgoviște, 
Școala medie Pucioasa, Școala 
serală „Ivănuș Constantin" Bră- 
nești, Școala serală Gura Ocni- 
ței (cursuri șerale și fără frec
vență). Președinte : conf. univ. 
Popovici Mihai, I.S.E. — 
rești.

Bucu.

Regiunea 
Suceava

ȘCOALA MEDIE NR. 
CEAVA — Comisia nr.

„C. I.

Președinte : 
Pavliuc Nicolae, 

Parhon’-Bucu-

SU- 
__ 1 - 

secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Suceava (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : lector 
univ. Raianu Octavian, Univ. 
„Al. I. Cuza"-Iași. - ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 BOTOȘANI
— Comisia nr. 2 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Botoșani (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : prof. Gî- 
ciu Mitică, dir. Șc. medie Va- 
tra.Dornei. — ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 RĂDĂ.UȚI — Comisia 
nr. 3 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidații de la Șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 din 
Rădăuți (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : prof. Zahariciuc 
Ilarion, Șc. medie nr. 1-Su- 
ceava. — ȘCOALA MEDIE ȘI
RET — Comisia nr. 4 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dații de la Școlile medii Șiret 
și de la Școala medie Sighet
— reg. Maramureș (curs de zi), 
limba ucraineană.
lector univ.
Univ.
rești. — ȘCOALA MEDIE NR. 
1 FĂLTICENI — Comisia nr. 5
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie 
nr. 1 și nr. 2 Fălticeni (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte: prof. 
Popescu Nicolae, dir. Șc. medie 
Gura Humorului. — ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 DOROHOI. — 
Comisia nr. 6 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidații de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 
din Dorohoi și de la Școlile 
medii din 
și Șiret 
frecvență 
ședințe :
Gh„
— LICEUL
CÎMPULUNG -
— secție mixtă, 
zenta candidații 
„Dragoș Vodă" 
Școlile medii Gura Humorului 
și Vatra Dorriei (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan. 
țieri). Președinte : 
Arcadie, dir. Șc.
Dorohoi.

Darabani. Trușești 
(cursuri de zi, fără 
și restanțieri). Pre. 
lector univ. Hasan

Univ. „Al. I. Cuza“.Iași. 
„DRAGOȘ VODĂ*- 

Comisia nr. 7 
Se vor pre- 
de la Liceul 

Cîmpulung, și

prof. Luță 
medie nr. 1

cău (curs de zi, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte: Ghe. 
roaie Ilie, director adjunct, In
stitutul pedagogic de învățători 
Bîrlad. — INSTITUTUL PEDA
GOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI 
BAIA MARE — COMISIA NR.
3. — Se vor prezenta candidații 
de la școala pedagogică de în
vățători Sighet, Baia Mare ; 
școala pedagogică de educatoare 
Cărei (curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : profe
sor Boboc Marin, Institutul pe
dagogic de învățători Baia 
Mare. - INSTITUTUL PEDA
GOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI 
BUCUREȘTI — COMISIA NR.
4. — Se vor prezenta candi
dați! de la institutele pedago
gice de învățători București, 
Craiova; școlile pedagogice de 
învățători București, Buzău, 
Cîmpulung-Muscel, Constanța; 
școala pedagogică de educatoa-

Elevi In excursie la Poiana Brașov
Foto : N. STELORIAN
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Au început primele întreceri 
ale „Universiadei"

SOFIA 25 (Agerpres). — Prin 
telefon de la trimisul special „A- 
gerpres .*

în ajunul deschiderii festive a 
Universiadei, Solia, orașul parcu
rilor și grădinilor a îmbrăcat hai
nă de sărbătoare. Pe străzi și bu
levarde, la intrarea stadioanelor, 
au fost înălfate arcuri de triumf 
și ghirlande de brazi. în fafa U- 
niversităfii de Stat și pe marile 
clădiri flutură drapelele bulgare 
și steaguri albastre ale păcii în- 
cadrind emblema Jocurilor spor
tive Mondiale Universitare — U- 
niversiada — litera U cu cinci 
stelufe colorate aidoma cercurilor 
olimpice, simbol al înfrățirii con
tinentelor și raselor de pe plane
ta noastră.

Afișul Jocurilor sfudenfești care 
o reprezintă pe marea noastră at
letă Iolanda Balaș poate fi văzut 
pretutindeni în sălile facultăților, 
în vitrinele magazinelor, la orășe
lul studențesc și chiar pe parbri
zele automobilelor care străbat 
străzile Sofiei.

Pancarte uriașe scrise în dife
rite limbi urează bun sosit și 
succes la concufstiri sportivilor 
oaspefi. O ațmosferă de entu
ziasm și 
domnește în orășelul studen
țesc care 
vederea acestui mare eveniment 
sportiv. Aici sînt găzduifi peste 
2000 de studențl și studente din 
30 de țări ale lumii care au sosit 
pînă acum, tineri din Austria, Bra
zilia, Ghana, R. P. Romînă,

voioșie tinerească

a fost terminat în

ASTĂZI PE STAIMONUfc REPUBLICII ÎNCEP :

Campionatele 
de atletism ale

participă în 
de valoare din 

Cehoslovacă, 
R.P. Mongolă,

Pe stadionul Republicii din 
Capitală încep astăzi după- 
amiază întrecerile din cadrul 
celei de-a 13-a ediții a cam
pionatelor internaționale de 
atletism ale R.P. Romine. La 
această tradițională manife
stare sportivă 
acest an atleți 
U.R.S.S.. R.S. 
R.P, Ungară, 
R.P. Bulgaria, R.D. Germană, 
Turcia, Franța, Olanda, An
glia, Belgia. Italia, Nigeria, 
Finlanda și R.P. Romînă. în 
decursul celor două zile da 
întreceri pe pista de alergări, 
la gropile de sărituri și în 
fața cercurilor de aruncări vor 
putea fi urmăriți o serie de 
atleți renumiți în frunte cu 
recordmana mondială Iolanda 
Balaș (R.P.R.), Buhanțev, Kra-

Peste 82 milioane lei economii
Colectivele a 100 de între

prinderi, schele petroliere și 
rafinării din regiunea Ploiești 
au obținut de la începutul a- 
nului și pină în prezent eco
nomii peste plan la prețul de 
cost în valoare de peste 82 mi
lioane lei. Cea mai mare parte 
a acestor economii provine din 
reducerea consumurilor spe
cifice. Fruntași în întrecerea 
pentru cît mai multe econo
mii sînt petroliștii din rafină
rii, care au realizat o creștere 
de aproape 7 la sută a valorii 
produselor petroliere obținute 
dintr-o tonă de țiței supusă 
prelucrării, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut. Ei au 
obținut economii suplimentare 

de zi, fărăre București (curs 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte: conf. univ. Giurgea Ma
na, Universitatea „C. I. Par- 
hon" București. — INSTITU
TUL PEDAGOGIC DE ÎNVĂ. 
ȚĂTORI ODORHEI — COMI
SIA NR. 5. — Se vor prezenta 
candidații de la institutul peda
gogic de învățători cu limba de 
predare maghiară Odorhei, sec. 
ția pedagogică de învățători cu 
limba de predare romînă Odor
hei, școlile pedagogice de învă
țători cu limba de predare ma
ghiară 
secțiile 
re cu 
ghiară
zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte: Tittel Andrei, di
rectorul Institutului pedagogic 
de învățători Odorhei.

Odorhei, Cluj și Aiud ; 
pedagogice de educatoa- 
limba de predare ma. 
Aiud și Cluj (curs de

U.R.S.S., Indonezia, Togo, Cuba, 
Japonia, R. S. Cehoslovacă și alte 
țări. Ei se antrenează împreună, 
iac schimb de insigne, leagă noi 
prietenii în spiritul cunoașterii și 
apropierii.

Delegația R. P. Romine este 
găzduită la un cămin împreună 
cu sportivi studenfi din Cuba, O- 
landa, Belgia și R. F. Germană.

★
Vineri au început primele între

ceri. Noua și eleganta sală da 
sport căreia i-a fost dat numele 
de „Universiada" a fost inaugu
rată cu meciul de baschet dintre 
echipele R. P. Bulgaria și Olan
dei cîștigat de studenții bulgari 
cu scorul de 103—33. Numeroșii 
spectatori prezenți în sală au a- 
plaudat un meci foarte interesant 
între echipele feminine ale 
U.R.S.S. și R. P. Polone, cîștigat 
în cele din urmă de echipa so
vietică cu 76—64. într-o altă sală 
situată în mijlocul orășelului stu
dențesc a început concursul de 
scrimă, iar la sala „Slivinija" au 
avut loc alte meciuri de baschet.

In preliminariile' turneului mas
culin de baschet echipa studen
ților din U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 76—66 echipa R. P. Ro
mîne. Alte rezultate înregistrate : 
masculin: Israel—Iran 88—52; R.S. 
Cehoslovacă—Cuba 95—53; R. P. 
Ungară—R.F. Germană 94—64 ; 
R. P. Polonă—Turcia 67—53 ; fe
minin : R. P. Bulgaria—R. P. Un
gară 77—54; R. S. Cehoslovacă— 
R.P.D. Coreeană 66—49.

internaționale
R. P. Romine

sovzkis (U.R.S.S.), Varju (R.P. 
Ungară) Mandlik (R.S. Ceho
slovacă), Macquet (Franța), 
Roelants (Belgia), Wiggs (An
glia), Roszavolgyi (R.P. Un
gară), Osguden (Turcia), Frost 
(R.D, Germană) și alții.

Astăzi concursurile încep la 
ora 17,30 când va avea loc 
festivitatea de deschidere. Ul
timele probe se vor desfășura 
în nocturnă la lumina reflec
toarelor. In prima zi vor fi cu- 
noscuți campionii internațio
nali în probele de 100 m fe
mei, 100 m bărbați, 400 m 
bărbați, 5.000 m, triplu salt, 
înălțime bărbați, 800 m băr
bați, disc bărbați, 3.000 m 
obstacole, prăjină, lungime fe
mei, disc femei, suliță femei, 
110 m garduri, 800 m plat fe
mei și greutate femei.

■ ■

la prețul de cost de 21.700.000 
de lei.

Importante economii au fost 
realizate și de colectivele uzi
nelor „1 Mai“ — Ploiești, „I C. 
Frimu" Sinaia, Trustul minier 
„Muntenia" și altele.

La propunerea 
și cu sprijinul 

cetățenilor
Sfaturile populare maramu

reșene acordă o atenție deose
bită rezolvării propunerilor fă
cute de oamenii muncii pentru 
înfrumusețarea comunelor și 
satelor regiunii. La propunerea 
cetățenilor și cu sprijinul lor 
au fost ridicate construcțiile a 
10 noi cămine culturale și 16 
cinematografe sătești. In alte 
13 localități ale regiunii au 
fost executate lucrări de ra- 
dioficare. Rezultat al propune
rilor făcute de săteni și a par
ticipării lor entuziaste la ridi
carea noilor construcții sînt și 
podul de beton armat din co
muna Berveni, raionul Cărei, 
și școlile cu cîte 16 săli de 
clasă în curs de construcție la 
Cehul Silvaniei, Baia Sprie și 
Negrești-

Datorită sprijinului primit 
din partea oamenilor muncii 
sfaturile populare din regiunea 
Maramureș au realizat în acest 
an economii suplimentare ce 
însumează peste 5-200.000 lei, 
sumă ce a fost investită pen
tru ridicarea altor construcții 
de interes obștesc.

(Agerpres)

■ ■

A patra victorie 
consecutivă a lui 
Fiorin Gheorghiu

HAGA 25 (Agerpres). — 
Florin Gheorghiu continuă să 
se comporte remarcabil în 
turneul final al campionatului 
mondial de șah rezervat ju
niorilor. El a obținut cea de-a 
patra victorie consecutivă 
învingîndu-I pe norvegianul 
Gulbrandsen. Gheorghiu se 
află în fruntea clasamentului 
cu 4 puncte din tot atîtea po
sibile. El este urmat de iugo
slavul Parma 3^ puncte și 
Nagy (R. P Ungară) cu 3 
puncte. în partida următoare, 
Gheorghiu va juca cu Pfleger 
(R F. Germană).

----- ©------
Gimnaștii sovietici 

victorioși în întifriirea 
cu echipa S.U A.
La 24 august s-a disputat la 

Moscova întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre echipele 
masculine ale U.R.S.S. și S.U.A. 
Gimnaștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 288,05—282,35 
puncte. Primele 5 locuri în cla
sament au fost ocupate de gim- 
naștii sovietici. Victoria în clasa
mentul individual compus a fost 
ocupat de tînărul Pavel Stolbov 
(U.R.S.S.) cu 58 puncte. El a fost 
urmat de Azarian — 57,70 punc
te, Kardemelighi — 57,60 puncte, 
Miligurov — 57,50, Arcaiev — 
56,95 puncte. Primul dintre gim
naștii americani a fost Donald 
Tonri.

(Urmare din pag. l-a)

La Galați, demonstrația oamenilor muncii a oferit nenumărate aspecte de voie bună.

„Prologul rezistentei"
„Phenianul înflorește"

„Phenianul
— atrăgător do- 
cuprinzînd ima- 
noilor realități

u prilejul ani
versării a 16 ani 
de la eliberarea 
poporului coreean, 
publicului bucu- 
reștean i-au fost

prezentate în premieră două 
realizări ale studiourilor din 
țara prietenă : 
înflorește" 
cumentar 
gini ale 
din capitala Republicii Popu
lare Democrate Coreene — 
și filmul artistic de lung 
metraj „Prologul rezistenței", 
inspirat din actuala luptă 
a poporului Coreei de Sud îm
potriva ocupanților americani. 

Cu mult interes a fost ur
mărită de spectatori plimba
rea aparatului de filmat pe 
străzile frumosului oraș co
reean renăscut — ca pasărea 
Phoenix — din propria-i ce
nușă. Nu cu mulți ani în 
urmă, barbaria unei armate 
„civilizatoare" distrusese din 
temelii pașnica și milenara 
cetate a Phenianului. Pelicula 
a păstrat - gravate pentru 
memoria omenirii — aceste 
vestigii ale actului rușinos al 
secolului nostru : războiul im
perialist de agresiune îm
potriva poporului coreean, 
război care a indignat pe oa_ 
menii cinstiți din lumea în
treagă. Dar harnicul popor 
coreean, s-a dovedit învingă
tor și asupra timpului. Co
reenii si-au vindecat rapid ră
nile războiului. Au răsărit din 
ruine clădiri înalte, frumoase, 
ca viața nouă pe drumul că
reia a pășit poporul eliberat.

Sărbătorirea zilei de 23 August

in țară

HUNEDOARA (de la tri
misul nostru). — Sărbătorirea 
zilei de 23 August a început 
în orașul Hunedoara cu un 
miting la care a participat un 
mare număr de sidenurgiști 
și constructori. După aceasta 
în Piața Libertății a avut 
loc demonstrația oamenilor 
muncii.

Gărzile muncitorești, care 
deschid coloana, sînt urmate 
de siderurgiști. Cinstea de a 
forma primele rînduri de co
loană a revenit colectivului 
de la laminorul de 650 mm. 
care a ^pîștigat locul fruntaș 
în întrecerea socialistă în 
cinstea marii sărbători. Co
lective de laminoriști au rea
lizat peste plan de la începu
tul anului și pînă acum 25.050 
tone laminate de bună cali
tate.

Trec apoi prin fața tribunei 
fumaliștii. Ei raportează : 
„Pînă la 23 August am produs 
peste plan mai mult de 25.000 
tone fontă". Despre această 
frumoasa realizare pot vorbi 
fumaliști ca Ion lacob, Farcaș 
Vilmaș și alții.

Graficul realizărilor este 
completat de oțelari care au 
reușit să producă pînă acum 
mai mult de 13.000 tone de 
oțel peste plan. Pentru a ob
ține un astfel de rezultat, bri
găzile de oțelari conduse de 
Mihai Tîrpescu, Ispas Iulian, 
Mogonea Constantin și alții 
au făcut să sporească indicii 
de utilizare ai cuptoarelor, 
au dat numeroase șarje ra
pide.

Constructorii hunedoreni 
raportează despre noile agre
gate construite și date în folo
sință, despre locuințele mun
citorești ridicate în ultimul 
timp. Ei au venit la demons
trație cu machetele viitoarelor 
obiective industriale ale Hu
nedoarei — noi laminoare, 
furnale etc. Pentru pricepe
rea și abnegația de care dau 
dovadă în ridicarea edificiilor 
Hunedoarei socialiste, cons
tructorii sînt întâmpinați cu 
aplauze și flori.

întreaga demonstrație a oa
menilor muncii de la Hune
doara a ilustrat puternic ho- 
tărîrea siderurgiștilor și cons
tructorilor de a munci în con
tinuare cu avînt sporit pentru 
înfăptuirea politicii parti
dului.

Oradea
ORADEA (de la trimisul 

nostru). — După ce au vorbit 
tovarășul Gîrbă Traian, pre
ședintele comitetului executiv 
al sfatului popular regional, 
în limba romînă și tovarășul 
Sas Andrei, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc P.M.R., 
în limba maghiară, a început

Filmul redă armonia stilului 
arhitectural al noilor construc
ții — îmbinare de linie moder
nă și specific al străvechii ci
vilizații. Alături de școala ele. 
gantă, deslușim silueta tradi
ționalei pagode devenită mo
nument al artei naționale. în
florirea celor mai bune tradi
ții ale poporului coreean — 
luptător de secole pentru li
bertate și independență — în 
noile condiții ale statului so

Carnet cinematografic
cialist caracterizează viața de 
azi a Republicii Populare De
mocrate Coreene.

Filmul artistic realizat de 
studiourile din Phenian aduce 
pe ecrane un alt aspect al 
realității Coreei de azi, scin
dată în chip criminal de im. 
perialiști : eroismul cetățeni
lor cinstiți ai Seul-ului, care 
încep a lupta pentru restabili
rea unității Coreei. Eroul fil
mului, profesorul Toi Van a- 
lungat de la catedră pentru 
că rostea adevăruri crude cu 
privire la imixtiunea capitalu
lui american în economia ță
rii, acuzat de propagandă și 
închis de către autoritățile 
aflate în slujba guvernului 
Coreei de sud aservit impe
rialismului, va reuși_ datori
tă simpatiei de care se bucură 
în cercurile tineretului studen
țesc — să determine o stare 
de spirit revoluționară. Rolul

Și

demonstrația oamenilor mun 
cii romîni și maghiari.

Muncitorii, tehnicienii 
inginerii de la Trustul minier 
Ardealul au realizat planul 
producției globale în propor
ție de 111,4 la sută pe semes
trul I.

Prin fața tribunei au trecut 
apoi muncitorii șj tehnicienii 
Uzinelor metalurgice „înfrăți
rea" care și-au depășit planul 
global cu 1,6 la sută. Cele 24 
brigăzi de tineret din uzină au 
desfășurat în cinstea zilei de 
23 August, o largă întrecere 
avînd ca obiectiv: realizarea 
planului pe brigadă cu 115 la 
sută, realizarea de economii 
în valoare de 800 lei pe bri
gadă, reducerea rebuturilor 
cu 0,3 la sută, angajamente 
îndeplinite.

Prin fața tribunei au trecut 
apoi muncitorii șl inginerii din 
G.A.S. șl S.M.T., din uzine, co
lectiviștii romîni șl maghiari 
care au mulțumit 
pentru viața nouă 
pe care o trăiesc. 
Partidul", Eljen

partidului 
și bogată 
„Trăiască 
a Part", 

.Trăiască 23 August", „Eljen 
augusztus 23“ au răsunat pu
ternic, din mii de piepturi, 
de-a lungul coloanelor de de
monstranți.

Timișoara

alBanat 
despre în

de 23 
demonstra.

Au-

TIMIȘOARA (de la trimisul 
nostru). Dis-de-dimineață stră. 
zile orașului Timișoara au fost 
înțesate de oameni îmbrăcați 
sărbătorește. Mergeau umăr 
lingă umăr, ca și în muncă, 
romîni și maghiari, germani și 
sîrbi. După ce tovarășul Co- 
man Pircea, secretar al Corni, 
tetului regional 
P.M.R-, a vorbit 
seninătatea zilei 
gust, a început 
ția oamenilor muncii, des
chisă de grupuri compacte 
de pionieri. Au defilat a. 
poi prin fața tribunei colecti
vele muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor din întreprinde, 
rile timișorene în rîndul cărora 
se aflau numeroși fruntași în 
producție.

In fruntea coloanei pășesc 
muncitorii Fabricii de zahăr 
Banat a cărei producție a cres
cut de mai bine de 9 ori față 
de 1938, și ai Fabricii de țiga
rete, întreprinderi care dețin 
drapelul de fruntașe pe ra
mură. Prin fața tribunei trec 
muncitorii din alte întreprin
deri timișorene, printre care, 
Uzinele mecanice Timișoara, 
Direcția regională C. F. R., 
„Electromotor".., Citim pe un 
grafic: Fabrica „Electromotor" 
realizează astăzi, într-o singu
ră lună, întreaga producție 
obținută în 1950. „Marca fa
bricii — mândria colectivului". 
Aceasta simbolizează carele a. 
legorice ale fabricilor „Bum
bacul", „Industria linii, „Teti- 
nometal" și altele.

indus- 
care 

partea 
care 

o asemenea

activ, deosebit de puternic pe 
care-1 are intelectualul cinstit 
in acțiunea de mobilizare a 
maselor populare spre țelul 
final (tel atît de limpede des
cifrat de profesorul Toi Van 
în cuvîntarea rostită la radio 
de către conducătorul Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, tovarășul Kim Ir Sen) 
_  lată demonstrația artistică 
pe care o urmăresc cineaștii 
coreeni. Cu mijloace sobre, 
cu finețe, ei realizează un 
luminos portret cinematogra
fic al intelectualului dîrz pe 
care nu-1 poate intimida 
nici violența mijloacelor folo
site de autorități și nici vi
clenia slugilor imperialiste, 
de tipul venalului 
triaș Pak Te Sic, 
vrea să-1 cîștige de 
sa, în alegeri, pe omul 
se bucura de 
popularitate în rîndul tinere
tului. Tipuri variate de stu- 
denți, educați de profesorul 
Toi Van, completează tabloul 
tumultoasei realități contem
porane zugrăvite în acest 
îilm. Cu discreție 
legere psihologică 
mărită povestea de 
a celor doi tineri — fata pro
fesorului și studentul Sun Cer, 
poveste care sfîrșește în chip 
tragic, prin moartea eroică, 
în fruntea maniiestanților, a 
tînărului revoluționar.

Actualitatea mesajului trans
mis de filmul coreean, ținuta 
lui sobră din punct de vedere 
artistic, dau măsura valorii a- 
cestei opere cinematografice.

ALICE MĂNOIU

și înțe- 
este ur- 
dragoste

Cu înfăptuiri tot aiit de im. 
portante se prezintă și țăranii 
colectiviști și lucrătorii din 
G.A.S. și S.M.T., din satele și 
comunele raionului.

Demonstrația oamenilor 
muncii din Timișoara, care a 
durat aproape 3 ore este în
cheiată de grupuri compacte 
de sportivi. Ei defilează prin 
fața tribunei minări de succe
sele obținute in muncă, la în
vățătură și în sport.

Baia Mare
BAIA-MARE (de la corespon

dentul nostru). — La mitingul oa
menilor muncii din Baia Mare, 
care a avut loc cu prilejul zilei 
de 23 August, au vorbit despre 
însemnătatea zilei tovarășii losif 
Uglar, prim-secretar al Comitetu
lui regional Maramureș al P.M.R., 
și tovarășul Biro Ernest, secretar 
al Comitetului orășenesc P.M.R. 
Baia Mare. A început apoi de
monstrația oamenilor muncii.

Prin fața tribunei au trecut mi
nerii, topitorii, constructorii de uti
laj minier, colectiviștii și întovă- 
rășiții din satele aparținînd da 
orașul Baia Mare. Pe fața fiecă
ruia din cei prezenți citeai mul
țumirea că pot raporta acum, la 
cea mai mare sărbătoare a po
porului romîn, că angajamentele 
luate au fost îndeplinite și chiar 
depășite. .Planul de producție pa 
primele decade ale lunii august 
a fost îndeplinit înainte de ter
men de întregul trust minier Baia 
Mare. In prezent în multe exploa
tări miniere cum sînf „7 Noiem
brie", „Steaua roșie" și altele sa 
prelucrează minereu în contul lu
nii septembrie. Minerii din Mara
mureș au extras de la începutul 
anului și pînă acum aproape de 
2 ori mai mult minereu ca fn pe
rioada corespunzătoare a anului 
1959. Muncitorii Uzinei chimica 
metalurgice au îndeplinit planul 
global pe primele 7 luni ale a- 
nului în proporție de 104 la sută, 
au redus prețul de cost al pro
ducției obținînd economii da 
2.000.000 lei peste plan.

Trec acum prin fața tribunelor 
muncitorii Uzinelor „1 Mai" care 
au realizat economii peste plan 
în valoare de 1.250.000 lei și cei 
de la Uzinele mecanice de ma
șini și utilaj minier care au eco
nomisit peste plan 683.000 lei. In 
întreaga industrie maramureșană 
s-au dat produse peste plan în 
valoare de 79.000.000 lei. Mun
citorii trustului minier regional de 
construcții au dat în folosință in 
acest an peste 500 de apartamen
te. De asemenea, cu ocazia zilei 
de 23 August, au fost date în fo
losință un hotel cu 174 locuri cu 
un modern restaurant la parter și 
încă 10 magazine noi, cele mai 
multe în Piața Victoriei.

Cei 6000 de tineri din orașul 
Baia Mare au făcut de la înce
putul anului și pînă în prezent 270 
propuneri de inovații dintre care 
aproape 100 au și fost-aptîeate, 
aducînd economii antecalculate 
de peste 500.000 lei.

lată succesele cu care Oame
nii muncii băimăreni s-au prezen
tat la marea sărbătoare a poporu
lui nostru.

Seara, în orașul Baia Mare au 
avut loc frumoase serbări popu
lare, la care au participat nume
roși oameni ai muncii.

Vă invităm 
la o 

a tineretului
„Joie

' !<*

interesantă a avut drept acțiune 
centrală o discuție pe tema : „Cum 
ne comportăm în uzină și in afa
ra ei". Programul serii a început 
printr-o scurtă expunere a secre
tarului organizației de bază 
U.T.M., cu exemple vii de com
portare, cele mai multe bune, al
tele nedorite și continuată apoi 
de discuții ale tinerilor și de bri
gada artistică de agitație al că
rei repertoriu a fost axai în în
tregime pe această idee.

Și, în sfîrșit, la o altă „Joie a 
tineretului" organizată de utemiș- 
tii din secția transformatori, la 
care au fost invitați să se producă 
cu selecțiuni din repertoriu toate 
formațiile artistice ale uzinei, or
chestra de mandoline cu cele mai 
frumoase melodii de muzică ușoa
ră, echipa de teatru cu recitări 
din opere ale poeților romîni și 
străini, formația de balet cu frag
mente de balet clasic, iar cea de 
dansuri cu noua ei realizare, o 
suită de jocuri și hore oltenești 
începînd cu băfrînescu „Tioc“ și 
sfîrșind cu „Hora mare" din fol
clorul nou.

Așa arată „Joile tineretului" de 
care tinerii uzinei își amintesc cu 
plăcere. Ele sînt însă rare, le nu
meri foarte bine pe degete, și 
cele mai multe sînt organizate de 
utemișfii din aceeași secție. Dar 
tinerii din celelalte secții ? Ei n-ar 
putea fi ajutați să organizeze a- 
semenea seri bogate în acțiuni e- 
ducafive ? Responsabilul cu pro
blemele cultural-sportive în comi
tetul U.T.M. caută neapărat o 
„joie-model" un fel de calapod 
după care „să fie organizate toate 
celelalte". După cum 8m văzut, 
însă, niciuna dintre joile despre 
care am vorbit nu seamănă cu 
cealaltă, fiecare a decurs în alt 
chip. Tocmai aici ar trebui cău
tat modelul. în nou, în inedit, în 
a face ca fiecare „Joie a tinere
tului" să aibă un caracter eît mai 
educativ, să fie totdeauna vie, 
proaspătă, cu acțiuni cît mai in
teresante și variate.

Experiență s-a acumulat, dar e 
vorba ca această experiență să 
fie folosită, lărgită și îmbogățită 
mereu, pornind de fiecare dată 
de la cerințele tinerilor, de la 
viață.



TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Sărbătorirea zilei de 23 August 
peste hotare

în numele poporului albanez, al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, ai Prezidiului Adunării Populare și 
Consiliului de Miniștri al R. P. Albania, vă trimitem dv. și po
porului frate romîn felicitări și urări frățești cu prilejul celei 
de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei de către glorioasa 
Armată Sovietică.

în cei 17 ani de putere .populară poporul român, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîn, prin munca sa iplină de 
abnegație și în colaborare multilaterală cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări ale lagărului socialist, a obținut mari succese 
in construcția socialistă a țării, pentru care poporul albanez 
se bucură sincer și îi dorește din toată inima noi succese.

Ne exprimăm convingerea noastră profundă că prietenia stră
veche care leagă ambele noastre popoare și colaborarea dintre 
ambele noastre țări socialiste pe baza principiilor nemuritoare 
ale marxism-leninismului și internaționalismului proletar se 
vor întări tot mai mult în interesul unității lagărului socialist, 
al menținerii păcii în Balcani și în întreaga lume.

Dragi

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
BUCUREȘTI tovarăși,

ENVER HODJA 
prim-secretar 

al Comitetului 
Central al Parti
dului Muncii din 

Albania

HADJI LLESHI 
președintele 

Prezidiului Adu
nării Populare a 
Republicii Popu

lare Albania

MEHMET SHEHU 
președintele 

Consiliului de Mi
niștri al Republi

cii Populare 
Albania

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei, 
In numele poporului polonez și al nostru personal vă trimitem 
dv., și prin dv. întregului popor frate romîn, cele mai cordiale 
felicitări și urări.

Poporul polonez participă frățește și cu un sentiment de pro
fundă solidaritate la această sărbătoare și se bucură de succe
sele obținute de poporul romîn care, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român, construiește o viață nouă, fericită.

Constatăm cu satisfacție că prietenia și colaborarea dintre 
popoarele noastre se dezvoltă cu succes. Vizita în R. P. Polonă 
a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Romîne, a 
demonstrat încă o dată unitatea noastră de principii și idei, a 
întărit și mai mult relațiile frățești care ne unesc, și contribuie 
în mod vădit la dezvoltarea continuă și multilaterală a colabo
rării noastre spre binele țărilor noastre, în interesul întregului 
lagăr socialist.

De ziua sărbătorii dv.vă dorim dv. și poporului frate romîn 
noi succese în construirea socialismului și întărirea păcii în lu
mea întreagă.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși,

Cu prilejul sărbătorii de stat a Republicii Populare Romîne, 
a 17-a aniversare a eliberării Romîniei de către Armata Sovie
tică, în numele C.C. al P.C. din Cehoslovacia, al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, al tuturor oamenilor muncii 
din Cehoslovacia și al nostru personal, vă trimitem dv. șj tutu
ror oamenilor muncii din Republica Populară Română căldu
roase salutări tovărășești și urări cordiale.

Oamenii muncii din Cehoslovacia prețuiesc succesele însem
nate obținute în construirea socialismului de poporul romîn, 
sub conducerea P.M.R., în perioada care a trecut de la eliberare.

Prietenia strînsă și colaborarea reciprocă care se dezvoltă 
multilateral între poporul romîn și poporul cehoslovac, înte
meiate pe principiile internaționalismului proletar și ale unității 
întregului lagăr socialist, au fost exprimate în declarația co
mună a delegațiilor noastre de partid și guvernamentale sem
nată în aprilie 1961 la București.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor ce decurg din această de
clarație va contribui într-o măsură însemnată la colaborarea 
reciprocă tot mai strînsă, la dezvoltarea continuă a economiei, 
Ia ridicarea permanentă a nivelului de trai al oamenilor mun
cii din țările noastre, la creșterea neîntreruptă a forței politice 
și economice a întregului lagăr socialist.

Popoarele din cele două țări ale noastre își exprimă acordul 
deplin cu inițiativa pașnică a U.R.S.S. în problema germană, în 
interesul păcii și securității în Europa. Ele vor depune maxi
mum de eforturi în vederea lichidării rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, pentru încheierea Tratatului de pace cu 
Germania și rezolvarea pe această bază a problemei Berlinului 
occidental.

Vă dorim dv., tovarăși, și tuturor oamenilor muncii din Ro
mânia multe și noi succese în construcția pașnică socialistă a 
patriei și în lupta comună pentru menținerea și întărirea păcii 
în lumea întreagă.

ANTONIN NOVOTNY 
prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 

președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace

VILIAM SIROKY 
președintele guvernului 

Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural Popular, al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mongole și al întregului popor 
mongol vă trimitem dv. și prin dv. Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne și întregului popor 
frate romîn felicitări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul 
celei de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Poporul mongol se bucură din toată inima că harnicul popor 
romîn, sub conducerea gloriosului Partid Muncitoresc Român, 
a obținut în cei 17 ani de existență a puterii populare mari 
succese în construcția socialistă, în avântul economiei și cul
turii țării, iar acum înfăptuiește cu succes sarcinile planului 
șesenal de dezvoltare a economiei naționale, planul desăvârșirii 
construirii socialismului în Republica Populară Română.

Poporul nostru dă o înaltă prețuire marelui aport pe care 11 
aduce Republica Populară Romînă la lupta popoarelor pentru 
cauza sfîntă a întăririi păcii în întreaga lume și în special în 
regiunea Peninsulei balcanice, pentru reglementarea probleme
lor internaționale arzătoare pe calea tratativelor. Republica 
Populară Romînă duce o luptă consecventă pentru realizarea 
dezarmării generale și totale, pentru încheierea neîntârziată a 
Tratatului de pace cu Germania.

Constatăm cu bucurie că relațiile de prietenie frățească și 
colaborare multilaterală dintre R. P. Mongolă și R. P. Română 
se dezvoltă și se lărgesc în interesul popoarelor noastre, al în
tăririi unității și coeziunii marelui lagăr socialist, în avan
garda căruia pășește marea Uniune Sovietică.

Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Prezidiul Marelui Hural Popular, Consiliul de Miniștri al 
R. P. Mongole și întregul popor mongol doresc din suflet Parti
dului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Române și tuturor oamenilor 
muncii ai Romîniei populare noi și mal mari succese în opera 
de construire a socialismului în țara lor, în lupta pentru men
ținerea și întărirea păcii în întreaga lume.

J. ȚEDENBAL 
prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, 

irețpdintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole

J. SAMBU
președintele 
Prezidiului 

Marelui Hural Popular

Excelenței Sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DE, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

în numele guvernului și poporului argentinean» și în numele 
meu personal, adresez Excelenței Voastre, cu prilejul sărbătorii 
de astăzi, cele mai sincere felicitări și urări pentru prosperitatea 
țării șl fericirea personală a Excelenței Voastre pe care o asigur 
din nou de cea mai înaltă considerație a mea.

ARTURO FRONDIZI 
președintele 

Republicii Argentina
Buenos Aires

WLADISLAW 
GOMULKA 

prim-secretar 
al Comitetului 

Central al Parti
dului Muncitoresc 

Unit Polonez

ALEKSANDER 
ZAWADZKI 
președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Populare Polone

JOZEF 
CYRANKIEWICZ 

președintele 
Consiliului de 

Miniștri al Repu
blicii Populare 

Polone

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Dragi tovarăși,

București
în numele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Un

gare, al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, al guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc și al în
tregului popor ungar, vă trimitem dv. și întregului popor romîn 
un fierbinte salut cu prilejul marii sărbători naționale a Repu
blicii Populare Romîne frățești — a 17-a aniversare a eliberării 
Romîniei.

în cei 17 ani care au trecut, poporul romîn, sub conducerea 
partidului său, a dobândit succese remarcabile in munca sa paș
nică, creatoare, pe drumul socialismului, a creat o puternică 
industrie socialistă, a obținut mari succese în crearea agriculturii 
socialiste, a ridicat în ritm rapid nivelul de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

Poporul ungar se bucură sincer de aceste succese. Succesele 
obținute de poporul romîn frate în construirea socialismului 
întăresc marea comunitate a țărilor socialiste. Pe noi toți ne 
umple de bucurie faptul că prietenia și colaborarea dintre cele 
două țări ale noastre se întărește tot mai mult în spiritul interna
ționalismului proletar. Această prietenie și colaborare contri
buie în mare măsură la munca creatoare atît a poporului ro
mîn, cât și a poporului maghiar și slujește unității indestructibile 
a lagărului socialist.

Dorim din toată inima poporului frate romîn noi și mari 
succese în construcția socialistă a patriei sale și în lupta noastră 
comună pentru apărarea păcii.

ISTVAN DOBI 
președintele 

Consiliului Prezi
dențial al Repu

blicii Populare 
Ungare

JANOS KADAR 
prim-secretar 

al Comitetului 
Central ai Parti
dului Muncitoresc 
Socialist Ungar

FERENC 
MUNNICH 
președintele 

Guvernului Revo 
luționar Muncito 

resc-Țărănesc 
Ungar

Cuba
HAVANA 25 (Agerpres). ~ 

In seara zilei de 23 august, cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
poporului romîn, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne în 
Cuba, M. Magheru, a oferit o 
recepție la care au participat 
dr. Osvaldo Dorticos, președin
tele Republicii Cuba, dr. Fidel 
Castro, președintele Consiliului 
de Miniștri, numeroși membri 
ai guvernului și șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați 
în Cuba, personalități cultu
rale, ziariști etc. Recepția a 
decurs într-o atmosferă priete
nească.

La 22 august postul de tele
viziune din Havana a prezen
tat o emisiune specială dedi
cată sărbătorii naționale a 
R. P. R., în cadrul căreia a 
vorbit ambasadorul R.P.R. la 
Havana și, a fost prezentat fil
mul „Pagini de vitejie".

La 23 august în holul Pala
tului Ministerului Comunicați
ilor al Cubei, au fost inaugu
rate expozițiile „Cultura de 
masă în R.P.R." și „Repro
duceri de artă plastică romi- 
nească".

Grecia
ATENA 25 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena, Mircea Bălănescu, a 
oferit un cocteil.

Cu această ocazie Levidis, 
mareșalul Palatului, a prezen
tat ambasadorului R. P. Ro
mîne, felicitările regelui Paul.

La cocteil au participat, Le- 
ludas, mareșalul reginei, Stat, 
haros-, maistru, de ceremonii, 
L. Dertilis, ministrul Comer
țului. Markezinis, președinte
le Partidului Progresist din 
Grecia, deputății A. Brilakis 
și I. Iliu. din partea partidului 
EDA șj alți deputați, funcțio
nari superiori din. Ministerul 
Afacerilor Străine, academi. 
cieni, profesori universitari, 
oameni de artă și litere, zia
riști.

Cu această ocazie Ansam
blul de cîntece și dansuri al 
tineretului din R. P. Romînă 
a prezentat un program care 
a fost primit cu deosebită căl
dură de cei prezenți.

'Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

India
DELHI 25 (Agerpres). - La 

23 August, ambasadorul R. P. 
Romîne în India. N. Cioroiu, a 
oferit o recepție în saloanele 
ambasadei cu prilejul sărbă
toririi zilei eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. La recep
ție au participat K. D. Mala-

viya, ministrul Petrolului al 
Indiei, R. K. Nehru, secretai 
general al Ministerului Aface
rilor Externe, membri ai 
Parlamentului indian, funcțio
nari superiori din diferite mi
nistere, oameni de cultură și 
de afaceri, ziariști, precum și 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Delhi. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și cordialitate.

La oficiul european

al O.N.U.
GENEVA 25 (Agepres). — Cu 

ocazia zilei de 23 August, re
prezentantul permanent al 
R. P. Romîne pe lingă Oficiul 
european al O.N.U., Iacob Io- 
nașcu, a oferit un cocteil la res
taurantul Palatului Națiunilor, 
Au participat G. M. Pușkin, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., Cijan 
Han-fu, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, Nguyen Co Thach, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor externe al R.D. Vietnam - 
șefii. delegațiilor acestor țări 
Ia conferința internațională 
pentru reglementarea proble
mei laoțiene- Au participat, de 
asemenea, Georges Palthey, di
rector general adjunct al Ofi
ciului european al O.N.U., 
George Saksin, secretar execu
tiv adjunct al Comisiei econo
mice pentru Europa, D. A. Da
vies, secretar general al Orga
nizației Internaționale a Mun
cii, precum, și șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați pe 
lingă O.N.U., consuli generali 
din Geneva, ziariști etc. Din 
partea autorităților elvețiene 
au participat Andre Guinand 
și Jean Vincent, consilieri na
ționali.

Finlanda

HELSINKI 25 (Agerpres) - 
La 23 august Ionel Crișan, în
sărcinatul cu afaceri al R P.R, 
la Helsinki, a oferit un coc
teil, cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a eliberării Romi-

nieî de sub jugul fascist, la 
care au participat K. A. Fa- 
gerholm, președintele Parla
mentului finlandez, Ahti Ka- 
rialainen, ministru al Afaceri
lor Externe, și alți membri ai 
guvernului finlandez. De ase
menea, la cocteil au luat parte 
conducători ai partidelor poli
tice din Finlanda, printre care 
Kusti Kulo, președintele Uniu
nii Democrate a Poporului 
Finlandez, Herta Kuusinen, 
președinta grupului parlamen
tar al U.D.P-F-, Iussi Saukko- 
nen, președintele Partidului 
conservator, Aimo Aaltonen, 
președintele Partidului Comu
nist din Finlanda, Viile Pessi, 
secretar general al P.C. din 
Finlanda, Vihtori Rantanen, al 
doilea președinte al Uniunii 
centrale a sindicatelor din Fin
landa. profesori universitari, 
oameni de știință și cultură. 
De asemenea, la cocteil au 
luat parte Vilho Siivola, pre
ședintele Asociației Finlanda — 
Romînia, precum și membri ai 
conducerii asociației. Au fost 
prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice, precum și alți mem
bri ai corpului diplomatic a- 
creditați la Helsinki.

In cinstea celei de-a 17-a a- 
niversări a eliberării Romî
niei Radiodifuziunea finlande
ză a dedicat o emisiune succe
selor obținute de R. P. Romî
nă în domeniul cultural și so
cial jn anii de după eliberare.

Guineea
CONAKRY 25 (Agerpres). - 

La 23 august, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. 
Romîne in Guineea, Petre 
Gheorghiu, a oferit o recepție 
la care au participat, printre 
alții, Diallo Alpha, secretar de 
Stat în Ministerul Afacerilor 
Externe, secretari generali și 
funcționari superiori ai unor 
ministere, conducători ai unor 
organizații obștești etc.

In aceeași zi, postul de ra
dio din Conakry a transmis o 
emisiune de 45 de minute de
dicată R. P. Romîne în cadrul 
căreia a luat cuvîntul însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romine în Guineea.

Delegația economică 
guvernamentală romînă 

a sosit la Budapesta
BUDAPESTA 25 (Agerpres).

— La 25 august a sosit la 
Budapesta delegația economi
că guvernamentală romînă, în 
frunte cu Alexandru Birlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne. Dele
gația va participa Ia cea de-a 
patra sesiune a comisiei mixte 
de colaborare economică un- 
garo-romînă. Delegația a fost 
salutată la aeroportul Feri- 
hegy de Antal Apro, prim 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Ungare.

----- e-----

Agresiunea franceză 
împotriva Tunisiei 

in dezbaterea Adunării 
Generale a O.N.U.

NEW YORK 25 (Agerpres).
- TASS transmite : Sesiunea 
specială a Adunării Generale 
a O.N.U. care dezbate proble
ma agresiunii franceze împo
triva Tunisiei ' urmează să-și 
încheie lucrările.

Urmează să ia cuvîntul încă 
15 delegați și să se pună la 
vot proiectul de rezoluție. In 
fața adunării se află un pro
iect prezentat de delegațiile 
celor 32 de țări afro-asiatice. 
El cere Franței să îndeplinea
scă hotărîrea Consiliului de 
Securitate cu privire la înce
tarea focului și retragerea tru
pelor pe pozițiile inițiale, și 
îndeamnă guvernele Franței și 
Tunisiei să înceapă imediat 
tratative în. scopul retragerii 
tuturor forțelor armate fran
ceze de pe teritoriul Tunisiei.

în ședința din dimineața zi
lei de 25 august, primul a 
luat cuvîntul delegatul Came
runului.

Reprezentantul Tunisiei a 
subliniat că nu există nici un 
acord între Franța și Tunisia 
care ar justifica prezența tru
pelor franceze pe teritoriul tu
nisian.

Reprezentantul Nigeriei a 
condamnat cu hotărîre acțiu
nile cercurilor guvernante ale 
Franței care au provocat văr
sarea de sînge din Tunisia.

A luat apoi cuvîntul dele
gatul romîn Silviu Brucan.

Reglementarea problemei germane 

nu suferă aminare 
Cuvîntarea lui W* Ulbricht

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Romîne, adresăm în numele Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, al guvernului și poporului Repu
blicii Democrate Vietnam și în numele nostru personal, Partidu
lui Muncitoresc Romîn, guvernului și poporului frate al Repu
blicii Populare Romîne, cele mai cordiale și mai calde felicitări. 
Poporul vietnamez se bucură de succesele mărețe obținute în 
cursul acestor 17 ani de poporul român însuflețit de elanul mun
cii creatoare, sub conducerea clarvăzătoare a gloriosului Partid 
Muncitoresc Romîn.

Economia Republicii Populare Romîne s-a dezvoltat cu putere 
și fermitate, construcția socialistă a obținut succese strălucite, 
întregul popor vietnamez este fericit să constate să relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Vietnam și Romînia se întăresc 
continuu. Noi urăm poporului frate romîn succese și mai mari 
în realizarea planului de șase ani pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste preconizată de cel de-al III-Iea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Să se consolideze și să se dezvolte din ce în ce mai mult 
prietenia și colaborarea dintre poporul vietnamez și poporul 
romîn !

P? xaurL
HAVANA. — La 24 august 

ziarul „Noticla® de Hoy" a 
publicat Comunicatul cu pri
vire la conferința partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Guatemala, Salvador, Hondu
ras .Nicaragua și Costa Rica, 
care a avut Ioc în iulie a.c., 
într-o țară din America Cen
trală.

PARIS. - Pe teritoriul bel
gian de sub tutelă Ruanda 
Urundi s-a creat o situație în
cordată. In toiul campaniei 
electorale, premergătoare pri
melor alegeri din istoria țării» 
in urma cărora Ruanda Urun
di trebuie să obțină autoad- 
ministrarea, autoritățile colo
niale ațâță în fel și chip vraj
ba națională, provoacă disen
siuni intre triburi. In cursul 
operațiunilor „de pacificare" 
paragutiștii belgieni asasinea
ză africani nevinovați.

BERLIN 25 (Agerpres). — 
La 25 august la Clubul cen
tral al tineretului și sportivi
lor „Siporthalle" din Berlin, a 
avut loc uin miting al oame
nilor muncii din capitala R-D. 
Germane în legătură cu ale
gerile în organele puterii lo
cale ale R- D. Germane care 
vor avea loc la 17 septembrie. 
La miting a luat cuvîntul W. 
Ulbricht, prim-secretar al C.C.

siliului de Stat al R. D. Ger
mane- Cuvântarea a fost trans
misă la posturile de radio și 
televiziune.

Măsurile pe care le-am luat 
pentru securitatea capitalei, 
R. D. Germane au fost de 
mare folos cauzei păcii.

A devenit evident că nu 
R. D. Germană se află în sta
re de criză, așa cum își ima
ginează unii oameni. R. D. 
Germană stă ferm și trainical P.S.U.G., președintele Con-

Declarația guvernului R. P. Ungare
BUDAPESTA 25 (Agerpres). 
Guvernul Republicii Popu

lare Ungare a dat publicității 
la 25 august o declarație în 
problema încheierii Tratatu
lui de pace cu Germania.

Guvernul R.P. Ungare, se 
subliniază în declarație, spriji
nă necondiționat guvernul 
Republicii Democrate Germa
ne surori în măsurile pentru 
apărarea suveranității și se
curității R.D. Germane; el 
sprijină măsurile eficiente 
care urmăresc izolarea foca
rului de activitate subversivă 
a forțelor războiului rece din 
Berlinul occidental. După pă
rerea guvernului R-P. Ungare» 
suveranitatea Republicii De
mocrate Germane trebuie să

fie asigurată pe deplin, prin 
încheierea tratatului de pace. 

Conștient de marea răspun
dere care revine tuturor gu
vernelor iubitoare de pace în 
reglementarea pașnică a pro
blemei germane, guvernul 
R.P. Ungare declară că este 
dispus să ia parte la o con
ferință de pace în problema 
încheierii Tratatului de pace 
și că este ferm în hotărîrea 
sa ca împreună cu alte state 
iubitoare de pace să semneze 
Tratatul de pace cu cele două 
state germane.

Reglementarea pașnică a 
acestei probleme esențiale a 
păcii și securității din Europa 
nu suferă amânare, se subli
niază în încheierea declara
ției.

pe picioarele sale, iar la o 
situație de criză a ajuns poli
tica revanșardă a guvernului 
de la Bonn, elementele „ultra" 
din Berlinul occidental și din 
Germania occidentală.

Aciimț a spits' în continuare 
Ulbricht, toți politicienii pu
terilor occidentale vorbesc 
despre necesitatea tratative
lor. Ei nu arată însă ce vor 
discuta la aceste tratative. La 
Bonn există conducători po
litici care sînt pentru tratati
ve numai, pentru a împiedica 
încheierea Tratatului de pace. 
Având în vedere că au trecut 
doi ani și jumătate de când 
guvernul sovietic a făcut pro
punerea cu privire la Tratatul 
de pace și ținîndu-se seama 
că din cauza politicii revan
șarde a guvernului R. F. Ger
mane și a accelerării înarmă
rii Germaniei occidentale, 
pacea este pusă într-o pri
mejdie tot mai mare, nu mai 
poate fi tergiversată încheie
rea Tratatului de pace. Guver
nul R. D. Germane a fost și 
este hotărîț ca pînă la încheie
rea Tratatului de pace să res
pecte acordul din 20 septem
brie 1955 cu privire la contro
lul asupra transportului de 
tranzit al funcționarilor din 
garnizoana vest-berlineză a 
celor trei puteri occidentale 
prin teritoriul R. D. Germane, 
a spus W. Ulbricht.

HO ȘI MIN 
președintele Partidului 

celor ce muncesc din Vietnam, 
președintele 

Republicii Democrate Vietnam

FAM VAN DONG 
prim-mi nistru 
al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Cu prilejul zilei eliberării naționale a României transmit, în 
numele guvernului și poporului birman, Excelenței Voastre și 
prin dv. guvernului și poporului romîn, felicitările noastre cor
diale și cele mai bune' urări.

U WIN MAUNG 
președintele 

Uniunii Birmane 
Rangoon

Telegrama regelui Danemarcei

Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ.

București

Cu ocazia sărbătorii naționale, rog pe Excelența Voastră să 
primească sincerele mele felicitări.

FREDERIK
Copenhaga

Telegrama Împăratului Etiopiei

Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul zilei eliberării țării dv. vă trimitem felicitările 
noastre șl cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voas
tre și prosperitatea țării dv.

HAILE SELLASSIE 
împărat

Addis Abeba

Titov scrie că buna dispo
ziție nu l-a părăsit nici 
pentru o clipă în cursul 

zborului- Ea se accentua cu 
fiecare oră care apropia pe 
cosmonaut de aterizare. M-am 
bucurat, scrie el, că întregul 
program științific se îndepli
nea cu succes. Și totul s-a con
firmat : zborul decurge in 
bune condiții. Am privit con- 
teinerele cu alimente : acolo se 
păstra o rezervă de alimente 
pentru zece zile. In caz de ne
voie, zborul pe orbită ar fi 
putut să fie prelungit.

Nu mă îndoiam câtuși de 
puțin de aterizarea cu succes, 
scrie Titov, aveam încredere 
în navă, aveam încredere fer
mă în precizia calculelor efec
tuate de matematicieni sub 
conducerea teoreticianului cos
monauticii pe care toți cosmo- 
nauții îl îndrăgesc-

Cînd a început cea de-a 
17-a perioadă de revoluție, 
scrie Titov în continuare, ca 
să spun drept, mi s-a făcut dor 
de Pământ- Desigur, în Cosmos 
este bine, dar acasă este to
tuși mai bine. Nu există nimic 
mai minunat în lume decât pă
mântul natal, pe care poți 
munci, te ipoți întîlni cu prie
tenii-

înaintea începerii coborârii, 
relatează cosmonautul, m-am 
consultat cu proiectantul ge
neral. Am primit imediait răs
punsuri precise la toate între
bările. In aceste răspunsuri 
erau dezvoltate, pe baza tutu
ror datelor zborului aflat în 
curs, toate cele spuse de 
acest savant mie și cosmonau
tului nr. 3 în cursul plimbării 
din seara din ajunul lansării. 
Acționați așa cum ați acționat 
pînă în prezent, și totul va fi

700.000 KM
ÎN COSMOS

La 25 august, ziarul „Pravda" a publicat sfirșitul relatării 
cosmonautului Gherman Titov cu privire la zborul pe bordul 
navei cosmice „Vostok-2“.

bine, a conehis proiectantul 
general.

M-am convins din nou, scrie 
Titov, că pe Pământ totul este 
pregătit pentru aterizarea na
vei la punctul fix.

Mă interesa trecerea de la 
imponderabilitate la starea o- 
bișnuită, arată Titov- Iuri Ga
garin povestea că este foarte 
greu să se sesizese acest mo
ment. Și, într-adevăr, impon
derabilitatea a dispărut oare
cum ca însăși. Dintr-o dată am 
simțit că sint bine așezat în 
fotoliu; că pentru a ridica 
mina sau a mișca piciorul se 
cere un anumit efort.

Atunci cînd „Vostok-2“ a in
trat în păturile dense ale at
mosferei, relatează cosmonau
tul, mantaua de protecție ter
mică a navei a început să se 
încingă cu repeziciune, deter- 
minînd o luminiscență vie a 
aerului. Am renunțat să închid 
jaluzele ferestruicilor. Cu
loarea trandafirie suavă, care 
înconjura nava, devenea tot 
mai intensă, a devenit roșie 
intens, purpurie și, în sfîrșit, 
s-a transformat în culoarea 
stacojie. In acest răstimp tem
peratura din cabină era nor
mală : 22 grade C-

Imponderabilitatea a dispă
rut cu desăvârșire, suprasolici
tările crescînde apăsau pe cos
monaut în fotoliu- In curînd 
ele au dispărut, nava se în
drepta cu precizie spre regiu
nea stabilită de aterizare.

întrucât mă simțeam bine, 
arată Titov în continuare, am 
hotărât fără șovăire să încerc 
al doilea sistem de aterizare, — 
prin desprinderea fotoliului de 
navă și coborîrea cu parașute- 
Atunci cînd „Vostok-2“ cobo- 
rise intr-o asemenea măsură 
incit se putea proceda la ca- 
tapultare, fotoliul s-a desprins 
de navă și deasupra capului 
meu s-a deschis o parașută de 
o culoare intens portocalie.

După ce coborâsem mai jos 
de nori, povestește Titov, am 
recunoscut Volga și două ora
șe — Saratov și Engels. Va să 
zică, totul se petrecea așa cum 
era stabilit. Aterizarea are loc 
în regiunea în care s-a îna
poiat din Cosmos și Iuri Ga
garin-

,,Vostok-2“ a aterizat de o 
parte a terasamentului de 
cale-ferată, iar eu de cealaltă 
parte, scrie Titov- M-am uitat 
la ceas. Era ora 10,18 (ora 
Moscovei). Am rămas în Cos

mos 25 de ore, 18 minute și a- 
ceasta zi și noapte au justifi
cat întreaga mea viață-

Primii s-au apropiat de mine 
trei colhoznici pe motocicletă. 
Cu ajutorul lor am dezbrăcat 
costumul de scafandru, în 
timp ce pe întreaga câmpie oa
menii alergau spre noi. In ju
rul navei „Vostok-2“ s-au adu
nat tovarășii din grupul de 
primire- Am luat jurnalul de 
bord din navă și am plecat cu 
automobilul Ia Comitetul ra
ional de partid, de unde am 
adresat un raport iui Nikita 
Hrușciov. Cînd el a spus că 
mă pot considera membru al 
P.C-U-S., scrie Titov, mi-am 
luat angajamentul de a mă 
pregăti pentru o misiune nouă, 
și mai complexă.

In aceeași zi, spune Titov, 
într-o căsuță de pe malul Vol- 
găi m-am întîlnit cu Iuri Ga
garin care, ca de obicei, a dat 
dovadă de o perseverență 
demnă de invidiat și a sosit la 
timp pe calea aerului din 
emisfera occidentală. Am fost 
înconjurați de o mulțime de 
oameni, toți mă felicitau- Am 
răspuns că întreaga glorie a 
noii victorii aparține partidu
lui, poporului și, desigur, 
realizatorilor navei cosmice. 
Avem mii de oameni în stare 
să săvîrșească ceea ce au să- 
virșit primii doi cosmouauți.

Am petrecut seara în trei — 
Iuri Gagarin, cosmonautul nr. 
3 și cu mine. Cosmonautul nr- 
3, om cu o sănătate de fier și 
cu același calm, punea între
bări la care nimeni nu putea 
să-i răspundă în afară de noi. 
El vroia să știe totul, deoarece 
toate cele trăite de noi puteau 
să-i fie necesare într-un zbor 
nou, poate, și mai complex.
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