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Proletari din toate țările, unifi-vă!

IScînteia 
tineretului

petrochimic Borzești.

Miercuri dimineața a ple
cat din București, intr-o călă
torie prin țară, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Uniunii Sovietice, în frunte cu 
N. S. Hrușciov, împreună cu 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și alte persoane ofi
ciale.

In drum spre Onești, în gă
rile Buzău, Focșani și Adjud, 
unde trenul s-a oprit timp 
de citeva minute, mii de cetă
țeni au aclamat îndelung pe 
solii marelui popor prieten Și 
pe conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre.

Gara Borzești este împodo
bită sărbătorește. Pe fronti
spiciul gării se văd lozincile 
„R.P.R.-U.R-S.S. sint în veci 
prietene”; „Trăiască comu
nismul, viitorul luminos al în
tregii omeniri”. Pe dealul ce 
se ridică la ieșirea din gară 
este înscrisă, în limba rusă, cu 
mari litere din piatră albă, o 
urare de bun venit.

La gară sint prezenți tova
rășii Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și 
chimiei, Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului re
gional Bacău al P.M.R., Stefan 
Boboș, președintele Sfatului 
popular al regiunii, alți repre
zentanți ai organelor locale de

Vizitînd complexul 

partid și de stat și un mare 
număr de cetățeni ai orașului.

Aclamații, urale puternice, 
întîmpină pe oaspeți la cobo- 
rîrea din tren. Li se oferă bu
chete de flori. Ei sînt salutați 
în numele oamenilor muncii 
din regiunea Bacău de tovară
șul Gheorghe Roșu.

Apoi coloana de automobile 
se îndreaptă spre Onești.

Cel mai tînăr oraș al țării a 
făcut oaspeților o primire en
tuziastă. Cu toată ploaia toren
țială, mii de oameni — munci
tori chimiști și petroliști, con
structori ai noilor obiective in
dustriale ce se ridică în loca
litate, locuitori ai orașului, 
colectiviști din satele din îm
prejurimi, au ieșit să intim- 
pine pe oaspeții dragi.

începe vizitarea complexului 
petrochimic de la Borzești. 
Coloana de mașini străbate a- 
leile străjuite de construcții și 
instalații impunătoare ale 
combinatului de cauciuc sinte
tic și ale rafinăriei nr. 10.

Un popas mai îndelungat îl 
prilejuiește vizitarea combina
tului chimic, unul din roadele 
colaborării frățești romîno-so- 
vietice. Se intră in secția de

electroliză, apoi se vizitează 
secția de clor lichid, laborato
rul central și expoziția, case 
înfățișează sugestiv istoria a- 
cestui important obiectiv in
dustrial și perspectivele sale 
de viitor, prin machete gra
fice și mostre de produse. 
Oaspeții primesc ample expli
cații din partea tovarășului 
Mihail Florescu. N. S. Hrușciov 
se interesează de produsele 
realizate aici. La sfîrși- 
tul vizitei semnează în car
tea de onoare a combinatului. 
Oaspeților li se oferă în 
amintire macheta combinatu
lui.

In marea hală a atelierului 
mecanic are loc un miting. 
Rostind cuvintul de deschideref 
primul secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R., Ghe
orghe Roșu, a spus.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice în regiunea Bacău 
este un prilej de mare 
bucurie nu numai pentru 
oamenii muncii care v-au în
tâmpinat în localitățile prin 
care ați trecut, ci și pentru în
treaga populație din orașele și 
satele regiunii noastre. Entu

ziasmul cu care sînteți primiți 
la noi este expresia sentimen
telor de dragoste frățească și 
a prieteniei trainice pe care o 
poartă poporul nostru marelui 
popor sovietic.

Victoriile istorice pe care le 
înregistrează poporul sovietic 
în înfăptuirea mărețului pro
gram de construire a comu
nismului însuflețește poporul 
nostru ca și întreaga omenire 
muncitoare și constituie un 
factor mobilizator în lupta tu
turor popoarelor pentru pace 
și o viață fericită.

Vizitînd regiunea noastră, 
ați putut vedea citeva din în
făptuirile noastre în anii pu
terii populare. Dezvoltarea im
petuoasă a industriei și con
struirea unor asemenea obiec
tive cum sînt hidrocentrala 
„V. I. Lenin” Bicaz, Fabrica 
de țevi de la Roman, Combi
natul chimic și rafinăria de la 
Borzești, Combinatul de cau
ciuc sintetic Onești, în curs de 
construcție și punere în func
țiune, Combinatul de îngră
șăminte de azot de la Roznov 
și multe altele arată ce fapte

(Continuare în pag. a Il-a)
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La Combinatul siderurgic 
Hunedoara

A intrat în funcțiune 
un nou cuptor Martin 

de 400 tone
Oțelăria nr. 2 a C.S.H. și-a mă

rit capacitatea cu încă un cuptor- 
Siement Martin de 400 de tone.
Acest cuptor, al treilea de ase
menea capacitate din cadrul oțelă- 
riel nr. 2 a produs cea dinții șarje 
de oțel miercuri 20 iunie a.c.

Cinstea de a elabora prima șarjă 
la noul agregat i-a revenit tînă- 
rulul prim-topitor Orelt Paul. Con
structorii de la I.C.S. Hunedoara
au executat lucrările de construc
ție a noului cuptor la un Înalt ni
vel calitativ. Toate operațiunile 
de deservire a cuptorului nr. 6 de 
400 de tone sînt mecanizate și 
automatizate.

LAL ROMULUS

---•---

Au îndeplinit 
pianul semestrial
Muncitorii din întreprinderile 

industriei locale ale regiunii Su
ceava au îndeplinit planul pe pri
mul semestru al anului cu 10 zile 
înainte de termen.

In perioada care a trecut de la 
începutul anului și pînă acum ei 
au trimis constructorilor peste sar
cinile de plan 1 000 tone de var, 
7 000 tone de balast și nisip și 
circa 600 000 bucăți cărămizi. Pen
tru a veni în sprijinul tinerelor 
gospodării colective din regiune, 
muncitorii întreprinderilor din in
dustria locală au livrat peste pre
vederile planului 21 000 tone pia
tră pentru construcții. Beneficiile 
realizate în plus în primele 5 luni 
ale anului de întreprinderile in
dustriei locale din regiune se ri
dică la 1 700 000 lei.

(Agerpres)

---»
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Muncitor
Joi 21 iunie 1962

Tinerii mineri Bazilu Dumitru, Pădureanu Constantin și Pădureanu Nicolae se numără printre frun
tașii în muncă la mina Comănești, regiunea Bacău.

Foto : DUMITRU FIERARU

CALITATEA— 
OBIECTIV PRINCIPAL 

ÎN ÎNTRECERE
Cumpărătorii—controlori exigenți

Ciiifi tn pag. a ll-a 

Cuvîntările 
rostite 

de tovarășii 
Nicolae 

Ceaușescu 
și 

Nikita 
Sergheevici 

Hrușciov 
la mitingul 

de la Complexul 
petrochimic 

Borzești
Delegate de partid ți guverna

mentală a Uniunii Sovietice a fost 

aclamată cu căldură, la mitingul 

de la Borzești.

La Fabrica de 
piele și mănuși din 
Tg. Mureș se pro
duc zilnic peste 
2200 ] ” ' 
mănuși, 
care le 
gîndesc 
rători, 
fabricii . . 
silința ca produse
le să fie trainice și 
frumoase. Din pro
dusele realizate în 
primele patru luni 
ale anului, 67 la 
sută au fost de ca
litatea I.

Tăbăcitul ca ori
ce meserie își are 
secretele lui. E ne
voie de o înaltă ca
lificare. Streda Iu- 
liu ca și ceilalți tă- 
băcari execută mi
nuțios dozajele,

zilnic 
perechi de 

Muncitorii 
produc se 
la cumpă- 
la marca 
și-și dau

controlează și res
pectă cu grijă pre
scripțiile tehnologi
ce privind durata, 
temperatura. Toate 
acestea pentru a 
obține piele de tot 
mai bună calitate.

Un număr mare 
de operații se exe
cută aici mecanizat. 
Nu de mult, s-a in
stalat o mașină 
noua de stors piei 
cu celulă fotoelec- 
trică care ușurează 
munca, mărește 
productivitatea și 
îmbunătățește cali
tatea.

La secția de croit 
am întîlnit un alt 
colectiv entuziast. 
Am urmărit cum 
lucrează utemiștii 
Szabo Săndor și

Lăzâr Iosif, care se 
numără printre cei 
mai buni croitori. 
Măsoară exact di
mensiunile, ocolesc 
cu grijă defectele 
pentru ca fiecare 
produs să corespun
dă exigenței cum
părătorilor.

Și secția de 
sut mănuși a 
în^strată cu
te mașini noi. Mun
ca este organizată 
în bandă rulantă și 
fiecare se străduie
ște să execute lu
cru de bună cali
tate. Printre frun
tași se află aici și 
tinerele Palko Imo
la, Kiss Maria și 
Mihâly Margit

cu- 
fost 

mul-

ST. NECANIȚCHI

Angajamentul: îndeplinit!
In ultimul timp, la Fabrica 

da confecții din Brăila, cali
tatea produselor s-a îmbună
tățit. Comitetul U.T.M. a 
sprijinit îndeaproape această 
acțiune ; el s-a ocupat cu a- 
tenție de întărirea spiritului 
de răspundere al fiecărui tâ
năr pentru realizarea indici
lor calitativi. Deși s-au rezol
vat multe probleme in acest 
sens, mai sint încă situații 
cînd lucrul executat se întoar
ce pentru anumite remedieri, 
aceasta mai ales în sectorul 
croit, sector de bază al între
prinderii.

Una din principalele cauze 
constituie insuficienta caii-o

ficare profesională a unor ti
neri muncitori, necunoașterea 
de către aceștia, in măsura 
necesară, a utilajului nou. De 
multe ori produsele executate 
de tinerele Niculina Mocanu și 
Ștefania Istrate din schimbul 
II erau de calitate ne cores
punzătoare. Despre activitatea 
celor două tinere s-a discutat 
într-o adunare generală

T. OANCEA

(Continuare în pag. a Il-a)

Gata pentru recoltare

Pămînturile noastre tot mai roditoare
Aproape 60 de 

combine, 20 de ba
toze și alte mașini 
agricole stau alinia
te în curtea S.M.T. 
Zorleni-Bîrlad, gata 
pentru a pomi în 
campania de recol
tare. Mecanizatorii 
de aici au terminat

reparațiile la toate 
mașinile agricole.

Printre mecaniza
torii cana au efec
tuat numai repara
ții de calitate supe
rioară sînt și Cor
nel Bădără, Mircea 
Vidrasciuc, 
Baba, Eugen 
che și mulți

In stațiune 
fost organizate 
cursuri cu tracto
riștii și mecanizato
rii care vor lucra 
pe aceste mașini.

au

Pavel 
Ena- 
alții.

FĂNICĂ CERNAT
mecanizator

La biblioteca tehnică
Biblioteca tehnică a Uzine

lor Magheru-Topleț dispune 
de peste 3 500 cărți, ziare și 
reviste de specialitate. Dez
voltarea continuă a uzinei, in
troducerea tehnicii noi au fă
cut să crească numărul ci
titorilor bibliotecii tehnice 
care trece acum de 300.

Biblioteca duce o largă ac
tivitate de popularizare a nou
tăților tehnice. Acolo poți în- 
tilni panouri care oglindesc 
realizările tehnicii moderne și 
aplicațiilor lor in producție.

Colectivul bibliotecii împre
ună cu Cabinetul tehnic a 
afișat de curînd planul tema
tic de inovații.

Printre inovatori se află nu
meroși tineri. Astfel, tovară
șul Moise Gogîltan a propus 
nu de mult, un sistem de su
dare a suprafețelor mari de 
tablă care înlătură deformarea 
lor, iar tov. Ion Hirșovescu a 
propus o nouă tehnologie de 
matrițare a sapelor.

VASILE SITARU 
strungar

Ați fost pe la noi cu cițiva 
ani in urmă ? Veniți și acum; 
n-o să mai cunoașteți locu
rile. Pe lîngă alte schimbări 
care s-au înfăptuit de cînd 
există gospodăria colectivă, 
s-a mai petrecut ceva cu 
care ne mîndrim. Era pe a- 
tunci, în cimp, la capătul fie
cărui pogon semănat cu grîu 
sau porumb, și o postață de 
vie; cițiva butuci care produ
ceau struguri puțini și de ca
litate slabă. Ne încurcau, fu
rau din pămîntul bun pentru 
cereale și îngreunau mecani
zarea lucrărilor. Am hotărît 
să-i scoatem.

— Să renunțăm la vie ? au 
întrebat unii colectiviști.

N-am renunțat. I-am mu
tat numai locul și i-am îmbu
nătățit calitatea. Din inițiati
va organizației de partid am 
pornit acțiunea de punere în 
valoare a terenurilor de pe 
coastele dealurilor din preaj
ma comunei. Și nu-s puține 
— aproape 300 de hectare. 
Au venit ingineri și ne-au fă
cut măsurători și calcule, 
ne-au învățat ce să facem și 
am pornit la lucru. La che
marea consiliului de condu

cere au răspuns toți colecti
viștii — tineri și vîrstnici. Am 
desfundat pămîntul, am ame
najat terase pe trei hectare și 
jumătate pe care am plantat 
viță nobilă.

Cițiva, mai neîncrezători, 
și-au spus atunci părerea :

— Muncă de prisos. N-o să 
iasă nimic din dealurile astea 
sterpe. Nici iarbă nu crește 
aici.

nuat-o, lucrările luînd o am
ploare mai mare in anul 1959. 
An de an s-a mărit amfitea
trul teraselor de pe coastele 
dealului Crăieștilor, ajungind 
ca in 1961 să avem terasate și 
plantate cu vie 129 de hec
tare. Din acestea 32 intraseră 
pe rod ; aproape 8 000 kg de 
struguri ne-a dat fiecare 
hectar, lnmulțiți-le cu prețul 
de contractare și-o să vedeți

cînd nu avem munci în cimp 
și vom lucra și în toamnă. 
Nici un colectivist nu lipse
ște de la această acțiune. A? 
avea chiar de spus un cuvînt 
în plus despre contribuția ti
neretului nostru. Ca și în anii 
trecuți, organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria noastră, 
condusă de organizația de 
partid, inițiază periodic ac
țiuni de muncă patriotică la

Din experiența gospodăriei colective din comuna Smulți 
raionul Bujor in valorificarea 

terenurilor de pe dealurile sterpe
Nu le-am spus atunci nimic. 

Știam că peste 2—3 ani, cînd 
va intra via pe rod, se vor 
convinge singuri că n-am să
pat pămîntul degeaba, ci am 
dat, intr-adevăr, peste o co
moară. Și așa a fost. Am ob
ținut peste 7.000 de kilograme 
de struguri la hectar. Nu mai 
era nevoie acum să le lămu
rim oamenilor importanța ac
țiunii începute. Toți erau ho- 
tărîți s-o continuăm, s-o du
cem pînă la capăt. Am conti

ce venituri am realizat. Și 
acum mai faceți un calcul: 
comparați aceste venituri cu 
cei 300—400 de lei pe care-i 
aducea înainte un hectar de 
pe aceste dealuri. Așa este, 
n-ați greșit. Fiecare hectar 
ne aduce acum venituri de 
aproximativ 40 de ori mai 
mari ca înainte. E rentabil ? 
Firește! De aceea continuăm 
lucrările. Avem pregătite încă 
45 de hectare; am terasat în 
primăvară, lucrăm și acum

care participă toți tinerii co
lectiviști. Și printre lucrările 
de folos obștesc pe care le fac 
ei, un loc important îl ocupă 
terasarea dealurilor.

Astfel am pus pe rod, hec
tar cu hectar, o mare parte 
din aceste terenuri neproduc
tive. Anul acesta via plantată 
aici ne va aduce un venit de 
peste 1.000.000 de lei.

Planul nostru de perspectivă 
prevede ca în 1965 să ajun
gem la o suprafață de 280 de

hectare de vie nobilă plantată 
pe dealuri (în terase și în 
benzi) care ne va aduce un 
venit de peste 2 000 000 de lei. 
Un accent deosebit îl punem 
pe plantarea strugurilor de 
masă. Ne-am organizat o școa
lă de viță proprie, care ne a- 
sigură material săditor mai 
ieftin de aproape trei ori față 
de cel pe care l-am fi cumpă
rat din alte părți.

Această acțiune, după cum 
am amintit, ne-a adus un du
blu ciștig: în primul rînd des- 
ființînd viile hibride, îmbă- 
trinite, care împestrițau tere
nul arabil, am putut extinde 
cultura cerealelor și am ușu
rat mecanizarea lucrărilor, iar 
în al doilea rînd am pus in va
loare teremiri care altă dată 
nu produceau aproape nimic. 
Am pus, deci, bazele unui nou 
sector de producție aducător de 
mari venituri, prin care crește 
considerabil puterea economică 
a gospodăriei noastre colec
tive.

VASILE GH. TOFAN 
președintele gospodăriei colec

tive din comuna Smulți, 
raionul Bujor

0 discuție 
rodnică

n atelierul de prelucrări 
mecanice lucrul a început 
de dimineafă în ritmul lui 

obișnuit. Strungurile și rabotezele 
își continuă mersul lor neîntre
rupt. în același timp, în biroul șe
fului de secție are loc o scurtă 
adunare. Parficipanfii sînt munci
tori fruntași, maiștri, ingineri, șeful 
serviciului tehnic, inginerul șef 
adjunct al întreprinderii, un dele
gat din partea comitetului sindi
catului, într-un cuvînt — toți aceia 
care conduc și răspund de bunul 
mers al producției la întreprin
derea Industrială de stat „Minski 
Ludovic" din Oradea. La ordinea 
de zi un singur punct. Produsul 
finit este supus unei examinări ce 
urmărește stabilirea tuturor crite
riilor ce concurează la calitatea 
luit un ultim examen înainte de 
a purta marca acestei întreprin
deri.

Ce s-a constatat acum cînd 
produsul a trecut prin atîtea 
mîini ?

lată ce spun parficipanfii : 
Șeful serviciului tehnic, Bog

dan losif :
— Minerul de lemn al cricului 

necesită o prelucrare mai atentă, 
mai fina. Mai multă atenție tre
buie acordată deasemenea la 
vopsire, la aspectul estetic al mi
nerului.

Inginerul șef adjunct, Paroc 
Traian, după ce examinează și el 
cu atenție fiecare piesă compo
nentă a produsului finit, după di
ferite măsurători declară :

— La mandrină se constată 2 
mm. depășire față de norma in
terna, citeva din dimensiunile ba
cului n-au fost respectate.

Constatările pozitive și nega
tive au venit una după alta. Ele 
au fost cu atit mai numeroase cu 
cit fiecare participant a examinat 
amănunțit toate cele 18 piese 
componente ale produsului finit, 
nelăsînd să le scape nici o de
fecțiune.

S-a trecut apoi la propuneri 
concrete menite să contribuie la 
îmbunătățirea calității produselor, 
lată numai citeva din ele : șle
fuirea părților laterale ale man- 
drinei să se exectue nu cu pia
tră de polizor ci cu disc de șle
fuit, să se execute un dispozitiv 
pentru găuritul locului știftului la 
roata cu cric ceea ce mărește 
productivitatea și permite o mai 
mare precizie, s-au propus mă
suri pentru îmbunătățirea lucrări
lor de finisaj etc.

VIORICA CLONDA

CITIȚI IN PAGINILE 
3r 4r 5, 6
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Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntarea tovarășului
Nikita Sergheevici Hrușciov

Dragă tovarășe Nikita Ser
gheevici Hrușciov,

Iubiți oaspeți sovietici,

Dragi tovarăși și prieteni,

Căldura frățească cu care 
muncitorii și constructorii 
complexului petrochimic O- 
nești-Borzești, oamenii mun
cii din întreaga țară întîmpină 
delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul Hrușciov, 
exprimă sentimentele de dra
goste și prietenie pe care po
porul nostru le poartă Uni
unii Sovietice și conducători
lor săi. (Aplauze).

Relațiile de prietenie dintre 
popoarele noastre au vechi 
tradiții. în istorie sînt cunos
cute numeroase mărturii ale 
legăturilor economice, cultu
rale și de stat care au existat 
între popoarele noastre. în 
prezent, prietenia romîno-so- 
vietică are un conținut nou. 
Ea izvorăște din identitatea 
de țeluri și interese ale parti
delor și statelor noastre, din 
lupta comună a celor două 
popoare pentru construirea 
socialismului și comunismu
lui.

In timpul vizitei de astăzi 
ați văzut, dragi oaspeți, o 
parte din ceea ce s-a înfăptuit 
în Moldova în anii regimului 
democrat-popular, rezultat al 
activității eroice desfășurate 
de oamenii muncii sub con
ducerea partidului pentru în
florirea economică a acestei 
regiuni. Complexul petrochi
mic Onești-Borzești cu uzine
le sale moderne este o mîn- 
drie a oamenilor muncii din 
Moldova și a întregului nos
tru popor constructor al so
cialismului. Pe unde am tre
cut astăzi se afla nu cu mulți 
ani în urmă doar un sat cu 
3 000 de locuitori. în trecut, 
sub regimul burghezo-moșie- 
resc, Moldova era lipsită a- 
proape complet de industrie, 
avea o agricultură înapoiată, 
în timp ce clasele exploata
toare în cîrdășie cu imperia
liștii străini jefuiau fără milă 
bogățiile țării. Orinduirea 
noastră socialistă, care a 
transformat țara din temelii, 
a schimbat radical și înfăți
șarea Moldovei. Aceste înfăp
tuiri ale puterii populare sînt 
o ilustrare vie a politicii 
Partidului Muncitoresc Romîn 
de creștere armonioasă a for
țelor de producție ale țării. 
Aplicînd Cu consecvență linia 
leninistă de industrializare so
cialistă a țării, de dezvoltare 
cu precădere a industriei gre
le, partidul și guvernul nos
tru au acordat o deosebită 
atenție dezvoltării proporțio
nale a tuturor regiunilor țării. 
In anii regimului democrat- 
popular s-au construit: Hidro
centrala „V. I. Lenin“ de la 
Bicaz, Uzina de țevi de la Ro
man, Fabrica de relon și ro- 
lan de la Săvinești, Combina
tul de îngrășăminte azotoase 
de la Roznov, acest mare com
plex petrochimic, Fabrica de 
rulmenți Bîrlad, Fabrica de 
antibiotice Iași și altele. Pe 
baza prevederilor planului de 
șase ani, se construiește ma
rele combinat siderurgic de 
la Galați, precum și alte o- 
biective industriale impor
tante la Iași, la Suceava, care 
vor ridica și mai mult, pe 
baza industrializării, puterea 
economică a Moldovei. în a- 
cești ani, producția industrială 
a regiunii Bacău a crescut de 
7,8 ori față de 1938, devenind 
un pilon important al noii 
noastre industrii chimice. In 
anul 1965, regiunea Bacău va 
da circa 30 la sută din totalul 
producției industriei chimice, 
față de 7,5 la sută în 1959. 
întreprinderile chimice con
struite în această regiune re
prezintă toate ramurile chi
miei moderne, a cauciucului, 
fibrelor sintetice, maselor 
plastice, îngrășăminte, antidă- 
unătorî și o gamă completă 
de chimicale organice și an
organice. La baza producției 
acestor combinate chimice 
stau procedee tehnologice Ia 
nivelul tehnicii mondiale, ceea 
ce asigură valorificarea supe
rioară a resurselor naturale, o 
înaltă productivitate a muncii 
și produse la un nivel calita
tiv superior. Partidul și gu
vernul au acordat și acordă 
o atenție deosebită dez
voltării industriei chimice 
pornind de la faptul ca țara 
noastră are o largă bază ma
terială pentru dezvoltarea 
multilaterală a acestei ra
muri. An de an a crescut pro
ducția globală a industriei 
chimice, înregistrînd în pe
rioada 1960—1962 un ritm me. 
diu anual de creștere de 23,6 
la sută, față de 15,8 la sută 
— ritmul mediu anual de creș
tere al întregii producții in
dustriale. Ponderea producției 
industriei chimice din totalul 
producției industriale va_ re
prezenta circa 12 la sută în 
1965 față de 9 la sută în 1962. 
Din totalul investițiilor indus
triale, industriei chimice i-au 
fost alocate 7,7 la sută în pe
rioada 1951—1955, 13,9 la sută 
în perioada 1956—1959 și cir
ca 20 la sută în perioada 
1960—1965. Prin punerea în 
funcțiune a capacităților de 
producție, prevăzute în Direc
tivele Congresului al IlI-lea 
al partidului, combinatul chi
mic de la Borzeștl va pro
duce anual 95 000 tone sodă 
caustică, 83 tone clor, 36 000 
tone mase plastice, șl o gamă 
întreagă de _ alte produse; 
combinatul de cauciuc va
produce 50 000 tone cauciuc 
sintetic, 18 000 tone fenol,
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11 000 tone acetonă și 6 500 
tone polistiren pe bază de 
materii prime petrolifere; 
complexul industrial Roznov- 
Săvinești va produce 100 000 
tone amoniac, respectiv 
210 000 tone azotat de amo
niu, 20 000 tone uree și 13 000 
tone fire și fibre sintetice. 
Mari perspective de dezvolta
re sînt create și în domeniul 
producției agricole a Moldo
vei, o dată cu încheierea co
lectivizării agriculturii. Trium
ful deplin al relațiilor socia
liste la sate creează toate con
dițiile pentru introducerea pe 
scară largă a mecanizării lu
crărilor agricole și folosirea 
celor mai avansate reguli a- 
grotehnice și, o dată cu acea
sta, pentru sporirea produc
ției agricole vegetale și ani
male. Avîntul forțelor de 
producție a schimbat și con
dițiile de viață, a dus la îm
bunătățirea nivelului de trai 
și de cultură al celor ce mun
cesc. Un exemplu elocvent îl 
oferă în acest sens tinârui 
oraș socialist Onești, „orașul 
chimiei”, cum il numesc oa
menii muncii, ridicat aici ca 
din pămînt în numai cîțiva 
ani și care, așa cum ați putut 
constata în cursul vizitei dv., 
asigură constructorilor și mun
citorilor, tuturor celor peste 
45 000 locuitori ai săi, con
diții de viața demne de munca 
eroică pe care o depun.

O dată cu dezvoltarea fabri
cilor și uzinelor au crescut și 
oamenii. S-au format noi și 
noi contingente de muncitori 
și tehnicieni, oameni cu o înal
tă conștiință socialistă, adevă- 
rați făuritori ai bunurilor ma
teriale care transpun în 
viață prevederile planurilor 
noastre, punînd în valoare 
bogățiile țării. Partidul și 
guvernul nostru acordă o de
osebită atenție ridicării conti
nue a calificării muncitorilor 
și tehnicienilor, care lucrează 
în întreprinderile nou create. 
Faptul că vîrsta medie a sala- 
riaților de la combinatul pe
trochimic nu depășește 26 de 
ani vorbește de la sine despre 
activitatea dusă în vederea 
formării cadrelor muncitorești. 
Oneștiul ilustrează forța crea
toare a socialismului biruitor, 
instaurat definitiv în patria 
noastră atît la orașe cît și la 
sate, demonstrează ce minuni 
poate înfăptui un popor liber 
și stăpîn pe soarta sa.

Marile înfăptuiri care s-au 
realizat în țara noastră au fă
cut necesară rezolvarea multor 
probleme noi și complexe, în
vingerea unor greutăți inerente 
oricărei opere de asemenea 
proporții. Muncind cu avint ș; 
abnegație, clasa muncitoare a- 
liatâ cu țărănimea muncitoare 
și-a dovedit pe deplin capaci
tatea și priceperea, fiind la 
înălțimea misiunii sale isto
rice de conducătoare a între
gului popor în opera de con
struire a socialismului. (Apla
uze, urale).

Succesele obținute de po
porul nostru sînt strîns legate 
de sprijinul frățesc acordat de 
Uniunea Sovietică și de cola
borarea frățească cu celelalte 
țări socialiste. Putem spune câ 
cele mai importante obiective 
industriale construite in Mol
dova în anii regimului demo
crat-popular sînt legate de 
colaborarea cu Uniunea So
vietică.

Dezvoltînd industria, agri
cultura și cultura, întărind pu
terea economică a patriei 
noastre, poporul romîn își a- 
duce contribuția la creșterea 
forței întregului lagăr socia
list. El muncește cu perseve
rență pentru înfăptuirea obiec
tivelor trasate de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R., străduin- 
du-se totodată ca treptat să 
reducă diferențele față de ni
velul de dezvoltare al altor 
țări socialiste, creînd condiții 
pentru a intra împreună cu 
celelalte țări mai mult sau mai 
puțin în același timp în comu
nism. (Aplauze, urale).

Dragi tovarăși,
Poporul nostru urmărește cu 

un deosebit interes uriașa ac
tivitate desfășurată de po
poarele Uniunii Sovietice pen
tru înfăptuirea sarcinilor puse 
de Congresul al XXII-lea. In 
trăsăturile societății comuniste 
— societate a Păcii, Muncii, 
Libertăți^ Egalității, Frăției și 
Fericirii — pe care poporul 
sovietic, călăuzit de mărețul 
program al P.C.U.S., o înalță 
prin munca sa eroică, poporul 
romîn vede imaginea concretă 
a propriului său viitor (Apla
uze, urale).

Mersul înainte al U.R.S.S. 
spre comunism dă speranță și 
încredere oamenilor muncii de 
pretutindeni, exercită o puter
nică influență asupra conști
inței popoarelor, mobilizîn- 
du-le la luptă pentru elibera
rea de exploatare și asuprire. 
(Aplauze).

Partidul nostru, ca și cele
lalte partide frățești, învață 
din experiența P.C.U.S., din 
fermitatea revoluționară și 
înalta sa principialitate mar- 
xist-leninistă, din spiritul său 
creator manifestat în rezol
varea problemelor complexe 
ale construirii noii societăți, 
ale dezvoltării economiei și 
culturii, și educării maselor 
de oameni ai muncii.

Partidul și guvernul nostru 
acordă o atenție deosebită în
tăririi continue a coeziunii la
gărului socialist, dezvoltării 
relațiilor frățești între parti
dele și guvernele țărilor socia
liste, cimentării și mai puter
nice a unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncito

rești internaționale (Aplauze, 
ovații puternice).

Concentrîndu-și forțele pen
tru realizarea perspectivelor 
sale luminoase de viitor, po
porul romîn este vital intere
sat în menținerea și întări
rea păcii pe pămînt. Lupta 
pentru pace, pentru coexisten
ță pașnică între țări cu orîn- 
duiri sociale diferite reprezin
tă linia principală a politicii 
externe a statului nostru și a 
celorlalte țari socialiste, iz
vorăște din însăși caracterul 
orînduirii socialiste, al ideolo
giei și țelurilor noastre. 
Cercurile reacționare imperia
liste se străduiesc să înveni
neze relațiile internaționale, 
creează noi și noi focare de 
încordare și primejdie de 
război, accelerează cursa înar
mărilor și a experiențelor nu
cleare. Viața arată însă tot 
mai convingător că această 
politică lipsită de luciditate 
nu are nici o perspectivă. A 
trecut timpul ciad imperialis
mul putea hotărî singur soar
ta popoarelor. în zilele noa
stre factorul hotărîtor al dez
voltării mondiale a devenit 
sistemul socialist. Acum îm
potriva provocatorilor la 
război se ridică uriașul front 
al păcii în care își unesc for
țele țările lagărului socialist, 
numeroase țări nesocialiste 
care se pronunță pentru co
existența pașnică, clasa mun
citoare internațională, sute și 
sute de milioane de oameni 
de cele mai diferite convin
geri care înțeleg că datoria 
fundamentală a fiecărui om 
cinstit este de a împiedica 
dezlănțuirea unui măcel pus
tiitor. Prin lupta imită și ho- 
tărîtă a tuturor acestor for
țe războiul poate fi preînțîm- 
pinat, pacea poate fi asigu
rată. (Aplauze).

Republica Populară Romî
nă, credincioasă politicii de 
coexistență pașnică, militea
ză cu fermitate alături de 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste pentru destin
derea internațională, dezar
marea generală și totală, în
cheierea tratatului de pace 
german și normalizarea situa
ției Berlinului occidental, pen
tru lichidarea colonialismului 
și înlăturarea tuturor focare
lor de război, pentru transfor
marea regiunii balcanice în- 
tr-o zonă a păcii, denucleari- 
zată, pentru dezvoltarea legă
turilor de colaborare pașnică 
cu toate statele, indiferent ce 
orinduirea lor socială.

Dragi tmrășL

IntDnirite delegare. de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice eu oamecti 
muncii prilejuiesc o nouă și 
puternică manifestare a soli
darității frățești care anește 
popoarele noastre, partidele și 
statele, cimentează și ma; 
mult temelia de granit a prie
teniei veșnice romino-»- 
vietice. (Aplauze prelungite, 
ovații).

Trăiască Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, Curma
tul său Central .enuust ia 
frunte cu Nikita Sergheeviri 
Hrușciov ’

Trăiască în veci prietenia 
dintre poporul romîn și po
poarele Uniunii Sovietice! 
(Ovații, urale prelungite).

{Urmare din pag. I)

mărețe poare realiza un popor 
oare s-a eliberat de sub jugul 
exploatatorilor, care iți con
struiește o violă liberă și Je
nată sub steagul mnncxbil 
al marxism-leninumului. In 
vasta operă constructivă pe 
care o desfășoară poporul ro
mîn, munca sa este înlesnită 
de relațiile de colaborare 
tomicite intre statele socia
liste, de ajutorul pe care il 
primește din partea Uniunii 
Sovietice. Acest ajutor s-a 
manifestat cu putere și in 
regiunea noastră și a contri
buit din plin la multe din în
făptuirile pe care le-ați văzut. 
Sintem incredințați că vizita 
dv. in Romînia va duce la o 
și mai mare întărire a priete
niei și colaborării frățești in
tre popoarele nostre.

A luat apoi cuvîntul Sava 
Costache, directorul general al 
combinatului, și ing. Gabriela 
Chelaru.

Directorul Combinatului chi
mic Borzești, tov. Costache 
Sava, luînd cuvîntul, a spus: 
Combinatul nostru este rodul 
politicii de industrializare so
cialistă a țării, de ridicare a 
regiunilor altădată înapoiate, 
este rodul muncii avîntate a 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor care înfăptuiesc 
cu abnegație și încredere a- 
ceastă politică. Construcția și 
dezvoltarea întreprinderii noa
stre este în același timp o în
truchipare concretă a rela
țiilor frățești dintre țara noas
tră și Uniunea Sovietică, a 
ajutorului multilateral pe 
care-1 primim din partea po
porului sovietic.

încă din 1953, cînd pe aceste 
locuri era un cîmp gol cît 
vezi cu ochii, a început munca 
comună a specialiștilor romîni

li sovietici. Umăr la umăr, ei 
au colaborat la proiectarea 
combinatului, la construcția 
lui, la montarea utilajelor și 
la punerea lor in funcțiune. 
Și in momentul de față, spe
cialiștii sovietici, conduși de 
N. N. Ivanov, ne sînt de mare 
ajutor. Sintem buni prieteni 
și ne înțelegem minunat. Toți 
sînt cunoscuți și îndrăgiți de 
colectivul nostru.

Deși tînăr, combinatul nos
tru cunoaște de pe acum 
succese însemnate, a spus tov. 
Sava Costache. Din 1960 și 
pină în prezent au intrat in 
funcțiune numeroase instalații 
aparținind uzinei de sodă 
caustică electrolitică, iar anul 
acesta și în următorii doi ani 
vor continua să intre în func
țiune secțiile uzinei de cloru- 
ră de vinii și alte instalații.

In acest an, combinatul a 
livrat agriculturii noastre 
15 055 tone insecticide condi
ționate precum și o canti
tate importantă de clor, sodă 
caustică, insecticide etc. pen
tru export. Vă raportăm 
cu bucurie că printre țările 
socialiste cărora le exportăm 
produsele noastre este și Uni
unea Sovietică, căreia îi vom 
livra în acest an 40 000 tone 
de produse chimice.

în uzina noastră activitatea 
de producție este strîns îm
pletită cu cea de cercetare, cu 
studiile de laborator și expe
rimentările în faza pilot, care 
urmăresc îmbunătățirea ne
contenită a calității produse
lor și realizarea de noi pro
duse.

In toată munca noastră am 
fost în permanență îndrumați 
și ajutați concret de Comite
tul Central al partidului. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a venit în mijlocul nostru

Dragi tovarăși și prieteni,

In primul rînd dați-mi voie 
să vă mulțumesc din inimă 
pentru primirea călduroasă și 
ospitalitatea prietenească. Con
siderăm că atenția pe care o 
acordați delegației noastre 
este o atenție manifestată 
față de poporul sovietic de 
multe milioane, față de prie
tenul, tovarășul de luptă 
și fratele dv. credincios. 
(Urale). Cu multă bucurie vă 
transmitem dv. și prin dv. ce
lui mai tînăr detașament al 
clasei muncitoare din Romî- 
nia, chimiștilor, un salut căl
duros și cele mai bune urări 
din partea întregului popor 
sovietic. (Aplauze furtunoase).

Astăzi este a treia zi de 
cînd delegația noastră se află 
în vizită în Rominia frățeas
că. Peste tot, ori unde am fost, 
am simțit în permanență că 
ne aflăm între buni prieteni. 
Străbați pămîntul romineuc 
și inima ți se umple de bucu
rie pentru prietenii romîni. 
Cite orașe și centre munci
torești, uzine și centrale elec
trice noi, cite case noi, bine 
construite și lăcașuri de cul
tură au apărut în orașele și 
satele dv. Ne-a prilejuit o 
bucurie deosebit de mare pu
ternicul complex industrial 
din raionul dv., acest adevă
rat vlăstar al socialismului. 
Se poate spune că el întruchi
pează noua Romînie indus
trială.

In condițiile orînduirii bur- 
ghezo-moșierești, țara dv. bo
gată în petrol și alte resurse 
naturale, nu avea o indus
trie chimică proprie, nu pro
ducea utilajele necesare. Cea 
mai mare parte a petrolului 
extras se exporta în străină
tate în stare brută, iar pro
dusele rezultate din prelucra
rea țițeiului erau cumpărate 
de Romînia din alte țări, la 
prețuri de trei ori mai ridi
cate.

Altfel se prezintă situația 
acum. Republica Populară 
Romînă nu numai că produce 
pentru nevoile proprii utila
jele necesare și alte utilaje 
industriale complexe și chiar 
instalații complexe pentru u- 
zine întregi, ci le și fum-zea- 
ză altor țări. Orinduirea so
cialistă a scos Romînia din 
starea de stagnare economică. 
Poporul romîn se bucură pe 
larg de binefacerile economiei 
și culturii socialiste.

TmrășL

Cu peste o sută de ani in 
urmă, Karl Marx și Friedrich 
Engels au ară:aț pentru pri
ma oară roiul istoric al clasei 
muncitoare de gropar al ve
chii orinduiri exploatatoare. 
De atunci In lume au răsunat 
unul după altul ecourile unor 
cumplite lupte de clasă ale 
proletariatului. Dominației ca
pitalismului i s-a pus capăt 
mai întii în Rusia, apoi și în 
multe alte țări ale lumii. Pre
tutindeni, după cum arată ex
periența, victoriile clasei mun
citoare au fost repurtate în 
Înverșunate lupte de clasă 
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împotriva lumii vechi care nu 
vrea să părăsească de bună 
voie arena istoriei. Viața a- 
rată că oamenii muncii pot să 
dobîndească eliberarea numai 
prin lupta de clasă.

Succesul luptei clasei mun
citoare pentru victoria revo
luției depinde de măsura în 
care ea și partidul ei și-au în
sușit toate formele luptei re
voluționare, de măsura în care 
sînt gata pentru înlocuirea 
cea mai rapidă și neașteptată 
a unei forme de luptă cu alta. 
In orice formă s-ar săvîrși 
trecerea de la capitalism la 
socialism, ea este cu putință 
numai pe calea revoluției, iar 
revoluția înseamnă luptă de 
clasă.

Măreața operă construc
tivă pe care o săvîrșesc 
în prezent popoarele țărilor 
socialiste este o continuare 
directă a luptei revoluționare 
începută de ele în numele 
unui viitor mai bun. Construi
rea lumii noi este o luptă, și ea 
cere de la clasa muncitoare, 
de la toți oamenii muncii, un 
nivel înalt de conștiință, un 
orizont larg, o voință de fier 
și coeziune.

Ne bucurăm văzînd că cla
sa muncitoare din Romînia dă 
dovadă și pe frontul muncii 
de același înalt spirit de or
ganizare și de luptă pe care 
l-a manifestat în anii aspri ai 
luptei împotriva capitaliștilor 
și moșierilor. Poporul romîn, 
sub conducerea partidului său 
iubit, a construit într-o peri
oadă istorică scurtă baza eco
nomică a socialismului și în 
prezent transpune în viață cu 
succes programul de desăvîr- 
șire a construcției socialiste. 
(Aplauze). ,

Se spune că un bun început 
înseamnă că ai și făcut jumă
tate din treabă. Poporul ro
mîn și-a început bine planul 
de șase ani care va ridica 
economia țării dv. pe noi 
culmi. Numai munca creatoa
re, plină de abnegație pentru 
binele poporului le dă oame
nilor adevărata bucurie și 
fericire, numai munca asigură 
belșugul de bunuri materiale 
și spirituale. Am vorbit de
seori despre acest lucru și nu 
voi obosi niciodată repetîn- 
du-1 pentru că acest ade
văr, în aparență simplu, cu
prinde marea înțelepciune a 
înțelegerii sensului vieții.

Dragi tovarăși,

Trăim nu numai în secolul 
«torsului și al navelor cosmi
ce, ei și In secuiul marii chi
mii. Industria chimică este o 
ramură relativ tinărâ, dar 
foarte importantă a economiei 
naționale. La noi, în Uniunea 
Sovietică, se atribuie o mare 
importanță dezvoltării indus, 
triei chimice. Facem totul 
pentru a îndeplini cît mai re
pede această sarcină și a 
asigura pentru industrie, agri
cultură, nevoile cotidiene ale 
oamenilor, toate produsele 
necesare pe care poate să le 
dea chimia. Or, chimia poate 
să dea In prezent totul, de 
la îmbrăcăminte și Încăl
țăminte, pînă la material* 

și sfaturile, indicațiile, reco
mandările pe care ni le-a dat 
ne-au însuflețit in 
ne-au ajutat deosebit de mult 
in rezolvarea problemelor 
complexe pe care le punea 
construirea și intrarea in pro
ducție a unui combinat de 
asemenea proporții și cu un 
nivel tehnic aut de ridicat

Dați-mi voie cu acest pri
lej să vă asigur că și pe 
viitor vom depune toate efor
turile, toată priceperea noas
tră pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid și gu
vern.

In încheiere, îngăduiți-mi 
să exprim încă o dată marea 
bucurie pe care ne-a prile
juit-o vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice. Aceasta este 
pentru noi încă un minunat 
prilej de a ne manifesta căl
dura sentimentelor noastre, 
de sinceră și profundă priete
nie față de marele popor so
vietic.

Salutîndu-i pe oaspeți în 
numele tineretului din com
binat, ing. Gabriela Che
laru a spus : In combina
tul nostru — pe care, spre 
marea noastră bucurie l-ați 
vizitat astăzi — după cum ați 
observat lucrează mulți ti
neri. Vîrsta medie a colecti
vului nostru este de 26 de ani. 
De fapt, noi ne-am obișnuit 
să măsurăm tinerețea nu atît 
după numărul anilor, ci mai 
ales după elanul și entuzias
mul oamenilor, după pasiu
nea față de muncă, după 
sprinteneala gîndurilorși înal
tul zbor al visurilor spre vi
itor. Dv., tovarășe Hrușciov, 
după această judecată a noas
tră sînteți tînăr printre tineri, 
plin de vigoare și energie. Tot 
așa vrem să ne întîlnim și 

de construcție de mare du
rabilitate. Cu ajutorul chimiei 
au fost rezolvate multe pro
bleme interesante.

O mare importanță o are, 
de pildă, producția cauciucu
lui sintetic. Oamenii de știin
ță sovietici au elaborat pro
cesul de producție a cauciu
cului direct din gaze, trecînd 
peste procesul de producție a 
cauciucului din spirt, ceea ce 
ieftinește considerabil pro
ducția. Cauciucul sintetic care 
se obține astfel este în multe 
privințe superior cauciucului 
natural. Este adevărat că, 
deocamdată, chimia nu poate 
să fabrice produse alimenta
re. Această problemă nu și-a 
găsit încă rezolvarea. Dar oa
menii de știință chimiști lu
crează pentru a rezolva și a- 
ceastă problemă deosebit de 
importantă. Dacă vom consi
dera spirtul ca produs ali
mentar, se poate spune că 
ei au obținut de pe acum 
anumite succese în acest do
meniu. Chimiștii sovietici pro
duc acum spirt din gaze na
turale, care prin calitățile sale 
nu este mai prejos deirît spir
tul obținut din materii prime 
agricole.

In prezent Uniunea Sovie
tică ocupă lacul doi în lume 
în ceea ce privește pro
ducția chimică. In primii 
trei ani ai septenalului, în 
țara noastră au fost construite 
și puse în funcțiune peste 130 
de întreprinderi chimice și 
mari instalații industriale. In 
Bașkiria, în regiunea Volgăi, 
în Azerbaidjan, în Siberia s-au 
creat noi centre industriale 
pentru fabricarea produselor 
chimice pe baza gazelor na
turale și a prelucrării petro
lului. Nu ne mulțumim însă 
cu ceea ce s-a realizat și mer
gem mai departe.

Dăm o înaltă prețuire rea
lizărilor țării dv. în dezvol
tarea industriei chimice. Am 
aflat cu bucurie că numai 
anul trecut volumul glo
bal al producției industriei 
chimice a crescut în Romînia 
cu peste 27 la sută, iar în 
comparație cu anul 1950 a 
crescut de 8 ori.

între țările noastre are loc 
un vast schimb de experien
ță înaintată. Oamenii de 
știință și specialiștii romîni 
au împărtășit, de pildă, lu
crătorilor din industria noa. 
șiră chimică experiența lor în 
elaborarea unei noi metode 
de obținere a acetilenei. La 
rîndul nostru v-am acordat și 
vă acordăm ajutor în utilaje 
și documentație tehnică pen
tru construirea de întreprin
deri ale industriei chimice. 
Acestea sînt exemple concre
te care arată că în familia 
frățească a lagărului socialist 
realizările fiecărei țări devin 
un bun comun. (Aplauze).

Dorim sincer ca prietena 
noastră, Romînia socialistă, să 
aibă o industrie chimică mo
dernă și puternic dezvoltată, 
dorim ca toate ramurile eco
nomiei ei naționale să crească 
și să se dezvolte rapid.

peste ani, sub soarele comu
nismului victorios.

Tineretul din Combinatul 
nostru, a spus în continuare 
vorbitoarea, urmărește cu viu 
interes mărețele victorii obți
nute de poporul sovietic în 
munca sa. creatoare, pașnică, 
pentru construcția comunis
mului la care î^i aduce con
tribuția și minunatul tineret 
sovietic. Aceste succese ne 
bucură și ne entuziasmează 
ca și propriile noastre reali
zări, ne dau noi puteri în în
treaga activitate ce o desfă
șurăm.

Crescut și educat de partid, 
tineretul nostru se străduiește 
să îndeplinească cu cinste sar
cinile ce îi sînt încredințate. 
Mulți dintre actualii munci
tori, operatori chimiști, teh
nicieni și maiștri se ocupau 
cu agricultura în satele din 
apropiere sau erau încă elevi 
pe băncile școlilor cînd a în
ceput construcția acestui mare 
obiectiv industrial. Majorita
tea dintre noi am crescut o 
dată cu construcția.

Avînd în față exemplul co
muniștilor, luptăm cu elan și 
entuziasm pentru îndeplini
rea și depășirea planului, pen
tru ca produsele noastre să 
fie de cea mai bună calitate.

Pe lîngă munca din uzină, 
tineretul nostru participă cu 
dragoste și la activitatea cul
turală care este pe zi ce trece 
tot mai bogată și mai intere
santă. Ne place să cîntăm și 
să dansăm, să citim și să fa
cem sport. Printre noi este 
la mare cinste învățătura, se
tea de perfecționare. Pînă în 
prezent, fiecare al optulea 
lucrător din combinat are 
școala medie terminată, iar 
fiecare al zecelea are studii 
superioare. Și continuăm să 
învățăm. Viața și munca ne

Oamenii sovietici respectă și 
apreciază succesele în muncă 
ale fraților lor din țările so
cialiste. Țara noastră dispune 
astăzi de puternice forțe de 
producție, de o știință și teh
nică înaintată. Toate acestea 
nu au căzut din cer, ci au 
fost cucerite printr-o încor
dare uriașă a tuturor forțelor 
poporului sovietic, popor mun
citor, popor luptător.

Din exemplul Uniunii So
vietice, al Republicii Populare 
Romîne și al celorlalte țări 
socialiste, vedem cum se în
truchipează cuvintele leniniste 
despre triumful muncii libere. 
„Cînd milioane de oameni ai 
muncii — spunea V. I. Lenin
— se unesc ca un singur om, 
urmîndu-i pe oamenii cei mai 
buni ai clasei lor, atunci vic
toria este asigurată".

Oamenii muncii din Uniu
nea Sovietică, din Romînia 
populară sînt cu drept cu- 
vînt mîndri de faptul că a- 
parțin marii familii a popoa
relor socialiste, în cadrul că
reia fiecare consideră drept 
o datorie sfîntă să se ajute 
reciproc în mod tovărășesc. In 
marea noastră operă comună 
de construire a socialismului 
și comunismului eforturile 
creatoare ale popoarelor se 
contopesc într-un singur to
rent puternic, care se lărgește 
și se întărește neîncetat, pe 
care nu-1 mai poate opri nici 
un fel de barieră. Popoarele 
țărilor socialiste merg cu în
credere spre mărețul lor țel
— socialismul și comunismul, 
luptă pentru asigurarea unei 
păci trainice pe pămînt. 
(Aplauze). Marile noastre 
succese în construirea noii 
societăți nu trebuie să slă
bească vigilența împotriva 
dușmanilor păcii. Țările noa
stre nu au nevoie de război, 
ele au nevoie de pace.

Uniunea Sovietică luptă cu 
consecvență pentru dezar
marea generală și totală, pen
tru interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară. Puterile oc
cidentale nu doresc însă înce
tarea cursei înarmărilor, slă
birea încordării internaționale. 
In aceste condiții, popoarele 
țărilor socialiste trebuie să-și 
întărească prin toate mijloa
cele unitatea, să sporească pu
terea economică a țărilor noas
tre, să întărească și să perfec
ționeze apărarea lagărului so
cialist. Să știe imperialiștii 
că în cazul unei agresiuni îm
potriva țărilor socialiste ei 
vor primi o ripostă zdrobitoare.

Pentru a asigura pacea tre
buie să fim puternici, tari, iar 
puterea și tăria se nasc în 
muncă. Partidele noastre 
cheamă popoarele să mun
cească cu abnegație în fa
brici, uzine, pe ogoare tocmai 
pentru ca bogățiile noastre să 
crească, iar forța noastră să se 
întărească. (Aplauze furtu
noase).

Vă mulțumim scumpi prie
teni, dragi frați, pentru pri
mirea ospitalieră, vă dorim fe
ricire și tot binele, muncă rod
nică pentru binele patriei dv. 
minunate, sub conducerea in
spiratorului și organizatorului 
victoriilor poporului romîn, 
Partidul Muncitoresc Romîn 
(Urale, ovații).

Să trăiască și să înflorească 
prietenia de nezdruncinat so- 
vieto-romînă I.

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1 (Aplauze furtunoase, 
urale).

pun mereu în față sarcini noi, 
tot mai complexe și vrem să 
fim pregătiți pentru a le în
deplini cu succes.

Tineretul nostru se anga
jează să-și dăruiască și pe 
viitor întregul elan tineresc, 
întregul său entuziasm înflă
cărat, toată energia și capaci
tatea sa cauzei desăvîrșirii 
construcției socialismului și 
construirii comunismului în 
scumpa noastră patrie.

în numele tineretului din 
Combinatul chimic Borzești 
vă rog să transmiteți tinere
tului sovietic, poporului so
vietic caldele noastre senti
mente de prietenie frățească, 
de dragoste și devotament 
pentru cauza noastră comu
nă : construcția socialismului 
și comunismului, apărarea pă
cii între popoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și N. S. Hrușciov au rostit cu- 
vintări.

Ele sînt în repetate rînduri 
întrerupte de aclamații și 
urale in cinstea marii prietenii 
dintre popoarele romîn și so
vietic, a Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și Comi
tetului său Central, în frunte 
cu Nikita Sergheevici Hrușciov, 
a Partidului Muncitoresc Ro
mîn și a Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Mii 
de glasuri scandează „P.M.R.- 
P.C.U.S.”, „R.P.R.-U.R.S.S. sînt 
în veci prietene”, „U.R.S.S. 
— bastion al păcii e!”.

Tovarășului Hrușciov i se 
înmînează daruri din partea 
oamenilor muncii din regiunea 
Bacău. Apoi delegația sovie
tică oferă daruri colectivului 
combinatului.

La orele 17,45 delegația^ a 
plecat din Borzești, continuîn- 
du-și călătoria prin țară.

(Agerpres)

Președintele 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 
a primit pe directorul 

general ad-interim 
al U.N.E.S.C.O., 

Rene Maheu
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
directorul general ad-interim 
al UNESCO, Rene Maheu, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a fost de 
față ministrul Afacerilor Ex-, 
terne, Cornelîu Mănescu.

(Agerpres)

----- •------

Plenara lărgită 
a Comisiei naționale 

a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O.
La Casa Universitarilor din Ca

pitală a avut loc miercuri dimi
neață ședinja plenară lărgită a 
Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O. Au 
participat membri ai Comisiei na
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., reprezentanfi ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Insti
tutului romîn pentru relafiila 
culturale cu străinătatea, academi
cieni, profesori universitari, cer
cetători din domeniile educatieit 
științei și culturii, ziariști.

Ședinja a fost prezidată de 
acad. Mihail Ralea, vicepreședinte 
al Comisiei naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O.

Directorul general ad-interim al 
U.N.E.S.C.O., Renă Maheu, care 
ne vizitează fara, a făcut o expu
nere cu privire la programul 
U.N.E.S.C.O. pe anii 1963-1964. 
Expunerea a fost urmărită cu in
teres de asistentă.

In continuare, Rene Maheu a 
răspuns întrebărilor puse de cei 
prezenfi în legătură cu activitatea 
U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)
----- •-----

Informații
Academia R. P. Romîne a 

ținut miercuri după-amiază o 
ședință consacrată aniversării 
a 250 de ani de la nașterea 
marelui scriitor și filozof 
francez Jean Jacques Rous* 
seau.

★
Miercuri a părăsit fara acad. 

V. A. Ambarțumian, președintele 
Academiei de $tiinfe a R.S.S. Ar
mene, președintele Uniunii Astro* 
nomice Internaționale.

La plecare de pe aeroportul Bă- 
neasa, savantul sovietic a fost sa
lutat de acad. 1. S. Gheorghiu, 
vicepreședinte al Academiei R. P: 
Romîne, acad. V. Malinschi, mem
bru al Prezidiului Academiei, acad. 
Gh. Demetrescu, directorul Obser
vatorului astronomic din Bucu
rești și al ți oameni de știință.

A lost de față D. K. Zvonkov, 
prim-secretar al Ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

★
La Casa Scriitorilor ,Jdihail Sa- 

doveanu" din Capitală a avut loc 
miercuri după-amiază aniversarea 
a 50 de ani de la nașterea poetu
lui Salomon Erno.

Despre viața și opera poetului 
a vorbit scriitorul Radu Boureanu.

A urmat apoi un program artis
tic, la care și-au dat concursul: 
actorii Simona Bondoc, Halasz 
Anna, Septimiu Sever, artist eme
rit, precum și Torok Emma și 
Martha Kessler, soliste ale Filar
monicii de Stat „George Enescu”«

★

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala tovarășa Dolores 
Ibarruri, militantă de vază a 
mișcării mondiale a femeilor, 
reprezentanta femeilor spa
niole, care a participat la 
Conferința Națională a Fe
meilor din Republica Popu
lară Romînă, ca invitată a 
Consiliului Național al Femei-* 
lor.

----- •-----

Rapid-Sedan 3-1
Aseară pe stadionul Republicii 

s-a desfășurat întilnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
Rapid București și Sedan (Franța). 
Fotbaliștii romîni au obținut vic^ 
toria cu scorul de 3—1 (2—0) prin 
punctelă marcate de Năsturescu, 
Ionescu și Georgescu.

(Agerpres)
----- •-----

Angajamentul: 
îndeplinit!

(Urmare din pag. I)

U.T.M., de munca lor s-a ocu
pat și postul utemist de con
trol. S-a constatat însă că fe
tele respective nu cunoșteau 
bine utilajul și nici nu stă*, 
pîneau îndeajuns meseria. Co
mitetul U.T.M. a stabilit ca 
ele să fie îndeaproape aju
tate. Fruntașii în producție 
le-au arătat cum trebuie exe
cutate corect fazele pe ope
rații, maistrul Antonache Bo- 
bocea, membru în comitetul 
U.T.M. pe întreprindere, a 
controlat cu mai multă grijă 
lucrul executat de Istrate șt 
Mocanu. Rezultatul: în ul
tima vreme produsele execu
tate de ele sînt de bună ca
litate.

La îndeplinirea angajamen
telor importante pe care co
lectivul întreprinderii și le-a 
luat în acest an, tinerii își 
aduc o mare contribuție, lată 
de ce discutarea problemei 
calității în adunările generale 
U.T.M. așa cum a procedat 
organizațiile U.T.M. nr. 1 (se
cretar Constantinescu Victo
ria) și nr. 7 (secretar Robu 
Aneta) au fost un bun prilej 
de îndreptare a unor nea
junsuri.

Să realizăm produse de bu
nă calitate este angajamentul 
tinerilor de la Fabrica de 
Confecții din Brăila. Angaja
mentul a prins viață. De la 
începutul anului și pînă în 
prezent, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, cali
tatea produselor a crescut.



CENEDEIE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR EXAMENULUI DE MAEDRIEME
DIN SESIUNEA IUNIE 1962

Printr-un Ordin al Ministerului Invățâmîntului s-au 
stabilit centrele și președinții comisiilor pentru exa
menele de maturitate de la școlile medii de cultură 
generală și de la școlile medii de artă, precum și exa
menele de stat de la școlile pedagogice de învățători 
și educatoare și de la institutele 
țători din sesiunea iunie 1962.

Examenele încep în toată țara

pedagogice de învă-

în ziua de 26 iunie

1962, orele 9 dimineața, cu proba scrisă la limba și 
literatura romînă. în vederea pregătirii lucrărilor 
examenului, președinții comisiilor se vor prezenta la 
centrele la care au fost numiți în dimineața zilei de 
25 iunie a.c.

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

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

JVEANU- — Comisia nr. 1 — secție
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 5 „M. Sadoveanu- 
București (curs de zi). Președinte 
— Pîrvu Nicolae, prof. univ. 
fizică Institutul de construcții Bucu
rești ; — ȘCOALA MEDIE Nr.
5 „M. SADOVEANU- — Comisia
nr. 2 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 5 „M. Sadoveanu- și nr. 35 Bucu
rești (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte — Mierlea Gheor
ghe, prof. lb. romînă, inspector secția 
de învățămînt a raionului 30 Decem
brie ; ȘCOALA MEDIE Nr. 7 „I. L. 
Caragiale- — Comisia nr. 3 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 7 „I. L. Cara
giale- București (curs de zi). Pre
ședinte — Răican Luiza, prof, econo
mie politică, dir. adjunct, Școala me
die Nr. 1 „N. Bălcescu- — București; 
SCOALĂ MEDIE Nr. 7 „I. L. CARA
GIALE- — Comisia nr. 4 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 7 „I. L. Caragiale- 
București (curs de zi și restanțieri). 
Președinte — Claudian Virgil, prof, 
univ. matematică Institutul agronomic 
„N. Bălcescu44 — București ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 7 „I. L. CARAGIALE-
— Comisia nr. 5 — secție umanistă.
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 7 „I. L. Caragiale- 
București (curs de zi și restanțieri). 
Președinte — Blideanu Elena, prof, 
socialism științific și economie poli
tică, director adjunct la școala medie 
nr. 17 „M. Basarab- București ;
ȘCOALA MEDIE Nr. 7 „I. L. CARA
GIALE*4 — Comisia nr. 6 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 7 „I. L. Cara
giale- București (curs seral). Pre
ședinte — Bărbulescu Nicolae, prof, 
dr. fizică, Institutul de construcții 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 7 
„I. L. CARAGIALE- — Comisia nr. 
7 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 7 
„I. L. Caragiale- București (curs se
ral și restanțieri). Președinte, — Ior- 
gu Stoian, conf. univ. istorie, Univer
sitatea București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 28 „DR. PETRU GROZA- — Co
misia nr. 8 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 28 „Dr. Petru Groza- (curs de zi). 
Președinte — Drăgulescu Constantin, 
conf. 1. latină — romînă I.P.C.D. 
București j ȘCOALA MEDIE Nr. 32 
„FILIMON SÎRBU*4 — Comisia nr. 9
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școala medie nr. 32 „Fi- 
limon Sîrbu- București (curs de zi 
și restanțieri). Președinte — Trică Di
mitrie, prof, istorie, școala medie nr. 
34 „C. A. Rosetti- București; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 32 „FILIMON SÎRBU**
— Comisia nr. 10 — secție mixte. Se
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 32 „Filimon Sîrbu- Bucu
rești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte — Ștefănescu Ion, prof. 1. rusă’ 
școala medie nr. 5 „M. Sadoveanu-
București; ȘCOALA MEDIE SERALA 
„ÎNTREPRINDEREA REGIONALĂ E- 
LECTRIC1TATE- — Comisia nr. 11 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie serală I.R.E.B. 
(curs seral și restanțieri). Președinte
— Petricu Elena, prof, geografie, di
rector adj. școala medie nr. 15 „Elena 
Sîrbu- București ; ȘCOALA MEDIE 
SERALĂ COMBINATUL POLIGRA
FIC „CASA SCÎNTEII- — Comisia nr. 
12 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie serală 
Combinatul Poligrafic „Casa Scinteiî* 
și de la secția serală Otopeni (curs 
seral și restanțieri). Președinte — 
Constantinescu Victor, conf. univ. ma
tematică, Institutul de construcții 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 10 
„ZOIA KOSMODEMIANSKAIA- — 
Comisia nr. 13 — secție mixte. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 10 „Zoia Kosmodemian
skaia- București (curs de zi). Pre
ședinte — Murgoci Adriana, conf. 
univ. biologie, Universitatea București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 10 „ZOIA KOS
MODEMIANSKAIA*4 — Comisia nr. 14
— secție umanistă. Se vor prezenta
candidați de la școala medie nr. 10 
„Zoia Kosmodemianskaia- și de la 
școala medie nr. 34 „C. A. Rosetti**
București (curs de zi și restanțieri^ 
Președinte — Lecca Viorica, prof, 
lb. franceză, directoare școala medie 
nr. 7 „I. L. Caragiale- București . 
ȘCOALA MEDIE Nr. 11 „D. CANTE
MIR- — Comisia nr. 15 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 11 „D. Cantemir- 
(curs de zi). Președinte — Coșniță Ce
zar. prof. univ. matematică, Institutul 
de construcții București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 11 „D. CANTEMIR- — 
Comisia nr. 16 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 11 „D. Cantemir- București 
(cursuri de zi și serale). Președinte
— Pascu Mihai, conf. univ. chimie, 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 11 „D. CANTEMIR- — 
Comisia nr. 17 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 11 „D. Cantemir- București 
(curs seral și restanțieri). Președinte
— Marinescu Gheorghe, prof. univ.
matematică Universitatea București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 12 „SPIRU HA- 
RET« ------- — -
mixtă, 
la Școala 
(curs

Pre-

de construcții

Comisia nr. 18 — secție
Se vor prezenta candidați de

__ medie nr. 12 București 
(curs___de zi). Președinte — Aniței
Gheorghe, prof, pedagogie-psihologie,
director școala medie nr. 23 „D. Bo
lintineanu- București ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 12 „SPIRU HARET- — Co
misia nr. 19 — secție reală. Se Vor 
prezenta candidați de. la Școala me
die nr. 12 București (cursuri de zi 
și serale). Președinte — Bratu Emi- 
lian, prof. univ. chimie, Institutul po
litehnic București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 12 „SPIRU HARET- — Comisia 
nr. 20 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 12 
București (curs seral și restanțieri). 
Președinte — Tănăsescu Ilinca, prof, 
matematică — director Școala medie 
nr. 15 „Elena Sîrbu- București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 34 „C. A. RO
SETTI- — Comisia nr. 21 — secție
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 34 „C. A. Rosetti- 
București (curs de zi). Președinte — 
Sipoș Florica, lector șt. naturale 
I.P.C.D. București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 34 „C. A. Rosetti- — Comisia nr. 
22 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 34 
„C. A. Rosetti- București (curs se
ral și restanțieri). Președinte — An
tonescu Sabin, lector univ. șt. sociale, 
Institutul politehnic București; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 8 „EMIL RACOVI- 
TĂ- — Comisia nr. 23 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 8 „Emil Racoviță- Bucu
rești (curs de zi). Președinte — Bol- 
dan Emil, conf. univ. filologie, Uni
versitatea București ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 8 „EMIL RACOVIȚĂ- — 
Comisia nr. 24 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 8 „Emil Racoviță- București 
(curs seral). Președinte — lonescu 
Haralambie. conf. univ. matematici, 
Institutul de Științe Economice Bucu-

reștl ; ȘCOALA MEDIE nr. 13 ..MI
HAI VITEAZUL4* - Comisia nr. 25
— secție reală, cu limbile de preda
re romînă și greacă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 13 
„Mihai Viteazul- și de la Școala me
die nr. 14 București (curs de zi și re
stanțieri). Președinte — Poghirc Cice
rone, lector univ., filologie, Universi
tatea București; ȘCOALA MEDIE Nr. 
13 „MIHAI VITEAZUL- — Comisia 
nr. 26 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 13 
„Mihai Viteazul- București (curs de 
zi). Președinte — Țițeica Radu, prof, 
univ. fizică, Institutul de petrol, gaze 
și geologie București; ȘCOALA ME
DIE Nr. 13 „MIHAI VITEAZUL- — 
Comisia nr. 27 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala me
die nr. 13 „Mihai Viteazul- București 
(curs de zi, examene de diferență și 
restanțieri). Președinte — Tărăboi 
Mihai, lector univ. fizică. Institutul 
de construcții București; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 13 „MIHAI VITEAZUL-
— Comisia nr. 28 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 13 „Mihai Viteazul- Bucu
rești (curs seral). Președinte — Ba- 
loescu Vasile, prof, fizică, inspector 
secția de învățămînt a raionului 
16 Februarie București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 13 „MIHAI VITEAZUL*4
— Comisia nr. 29 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 13 „Mihai Viteazul- Bucu
rești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte — Uto Iulius, prof, socialism 
științific, directorul școlii medii nr. 5 
,,M. Sadoveanu- București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 15 „ELENA SÎRBU- - 
Comisia nr. 30 — secție reală cu lim
bile de predare romînă și maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 15 „Elena Sîrbu- și de 
la școala medie nr. 9 București (curs 
de zi). Președinte — Sechereș Elisa- 
beta, prof. lb. rusă, director adj. 
școala medie nr. 4 „Aurel Vlaicu** 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 15 
„ELENA SÎRBU*4 — Comisia nr. 31
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școala medie nr. 15 „Ele
na Sîrbu- București (curs de zi și 
restanțieri). Președinte — Bărbulescu 
Dumitru, prof. lb. romînă, directorul 
școlii medii nr. 2 „Tudor Vladimi
rescu- București ; ȘCOALA MEDIE

15 „ELENA SÎRBU- — Comisia 
nr. 32 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie nr. 
15 „Elena Sîrbu- București (curs de 
zi). Președinte — Vasilescu Toma, lec
tor univ. lb. latină, Universitatea 
București; ȘCOALA MEDIE Nr. 15 
„ELENA SÎRBU*4 — Comisia nr. 33 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școala medie 
„Elena Sîrbu- și de la școala 
nr. 29 București (curs de zi), 
ședințe — Păcuraru Dimitrie, 
univ. lb. romînă, Universitatea 
rești; ȘCOALA MEDIE Nr. 15 ,,E- 
LENA SÎRBU* “ ‘ ’
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 15 „Elena 
Sîrbu- București (curs seral). Pre
ședinte — Săvulescu Olga, prof. univ. 
șt. naturale, Universitatea București« 
ȘCOALA MEDIE Nr. 15 „ELENA 
SÎRBU- — Comisia nr. 35 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 15 „Elena Sîrbu- 
și de la școala medie serală „Filatu
ra Romînă de Bumbac- (curs seral 
și restanțieri). Președinte — Rusu Mi
hai prof, pedagogie, directorul școlii 
medii nr. 6 „Ilie Pintilie- București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 29 - Comisia 
nr. 36 — secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie nr. 
29 București (curs de zi și restan
țieri). Președinte — Haica Felicia 
prof, matematici, directoare adjunctă 
Școala medie nr. 20 „Gh. Șincai*4 
București ; Școala medie serală Uzi
nele „23 August- București — Comi
sia nr. 37 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
serală Uzinele „23 August- București 
(curs seral). Președinte — Popovid 
Virginia, prof. lb. romînă, directoare 
Școala medie nr. 25 București; 
ȘCOALA MEDIE SERALA UZINELE 
„23 AUGUST*4 — Comisia nr. 38 —
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie serală Uzi
nele „23 August- București (curs se
ral). Președinte — Gruia Leo, conf. 
univ. matematici, Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE MUN
CITOREASCĂ Nr. 4 — Comisia nr. 
39 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie munci
torească nr. 4 (curs seral). Președinte
— Burcescu Teodor, prof, geografie,
directorul Școlii medii nr. 23 „Dr. 
Petru Groza- București ; ȘCOALA 
MEDIE MUNCITOREASCĂ Nr. 4 —
Comisia nr. 40 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
muncitorească nr. 4 (curs seral). Pre
ședinte — Mărculețiu Victor, conf. 
univ. chimie, Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE SERALA 
MUNCITOREASCĂ Nr. 4 - Comisia 
nr. 41 — secție mixtă. Se vor pre
zenta^ candidați de la Școala medie 
serală muncitorească nr. 4 București 
(curs seral, examene de diferență și 
restanțieri). Președinte — Țițeica Ga
briela, conf. univ. fizică, Institutul 
Politehnic București ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 16 „G. COȘBUC*4 — Comisia 
nr. 42 - ---
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 16 „G. Coșbuc- București (cursuri 
de zi și serale). Președinte — Grigo- 
rescu Victor, lector univ. filologie, In
stitutul de medicină și farmacie Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 16 „G.
COȘBUC- — Comisia nr. 43 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 16 „G. Coșbuc- 
București (curs seral). Președinte — 
Dragomir Virgil — conf. univ. mate
matici, Institutul de construcții Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 17 „MA
TEI BASARAB- — Comisia nr. 44 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 17 „Matei 
Basarab- București (cursuri de zi și 
serale). Președinte — Iliescu Victor, 
prof, matematici, dir. Școlii medii nr. 
22 „Gh. Lazăr- București. ȘCOALA. 
MEDIE Nr. 17 „MATEI BASARAB-
— Comisia nr. 45 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 17 „Matei Basarab- Bucu
rești (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte — Teodorescu Ileana, prof, 
istorie, directoare Școala medie nr. 11 
„D. Cantemir- București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 17 „MATEI BASARAB*4— 
Comisia nr. 46—secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 17 „Matei Basarab- București (curs 
de zi). Președinte — Piru Alexandru, 
lector univ. filologie, Universitatea 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 26 
„ALEX. IOAN CUZA- — Comisia nr.
47 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 26 
„Alex. Ioan Cuza- București (curs de 
zi). Președinte — Sudan Gabriel prof, 
univ. matematici, Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 26 
..ALEX. IOAN CUZA- — Comisia nr.
48 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 26 
„Alex. Ioan Cuza- București (cursuri 
de zi si serale). Președinte — Tutu- 
naru Dumitru, conf. univ. fizică. In
stitutul politehnic București : ȘCOA
LA MEDIE Nr. 26 „ALEX. IOAN 
CUZA- — Comisia nr. 49 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de
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la școala medie nr. 26 „Alex. 
Cuza- București (curs seral), 
ședințe — Walenstein Bențion, . _ 
lb. romînă, director școala medie se
rală Filatura Romînă de Bumbac 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 26 
„ALEX. IOAN CUZA44 - Comisia nr. 
50 — secție umanistă. Se vor prezente 
candidați de la școlile medii nr. 26 
„Alex. loan Cuza- și nr. 16 „G. Coș
buc- București (curs de zi). Pre
ședinte — Popescu Constanța, prof, 
lb. franceză, directoare școala medie 
nr. 18 „Mihail Eminescu- București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 39 — Comisia 
nr. 51 — secție reală. Se vor prezente 
candidați de la Școala medie nr. 39 
București (cursuri de zi și serale). 
Președinte — Călin Sergiu, cont 
univ. fizică, Institutul politehnic 
București; ȘCOALA MEDIE Nr. 39 
— Comisia nr. 52 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 39 și de la Școala medie 
serală „7 Noiembrie- București (curs 
seral). Președinte — Gheorghițâ Ște
fan, conf. univ. matematici, Univer
sitatea București; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 39 — Comisia Nr. 53 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii serale „7 Noiembrie** 
și „Timpuri Noi*4 București (curs se
ral). Președinte — Zamfirescu Ion, 
conf. univ. filologie Institutul peda
gogic de 3 ani București; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 18 „MIHAIL EMINESCU- 
— Comisia nr. 54 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați ae la Școala 
medie nr. 18 „Mihail Eminescu- 
Bucui ești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte — Tîrnoveanu Mircea, 
conf. univ. matematici, Institutul po
litehnic București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 18 „MIHAIL EMINESCU*4 - Co
misia nr. 55 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 18 „Mihail Eminescu- 
București (curs de zi și restanțieri). 
Președinte — Ciocîrlie Tatiana, lec
tor univ. istorie, Institutul pedagogic 
de 3 ani București . ȘCOALA MEDIE 
Nr. 18 „MIHAIL EMINESCU — Co
misia nr. 56 — secție reală. Se vor 
prezente candidați de la școala me
die nr. 18 „Mihail Eminescu- Bucu
rești (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte — Stănculescu Margareta, 
prof, matematică, director adjunct 
școala medie nr. 13 „Mihai Viteazul*4 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 18 
„MIHAIL EMINESCU- — Comisia nr. 
57 >— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 13 
„Mihail Eminescu- București (curs 
seral). Președinte Stăncescu Dumitru, 
prof. lb. romînă, director școala me
die nr. 26 „Alex. loan Cuza- Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 19 ,JON 
CREANGĂ — Comisia nr. 58 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 19 „Ion Creangă- 
București (curs de zi), Președinte — 
Ion Constantin, prof. univ. fizică, In
stitutul agronomic București ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 19 „ION CREANGĂ- 
— Comisia nr. 59 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 19 „Ion Creangă- Bucu
rești (curs de zi) ; Președinte — Stan- 
cu Emil, profesor pedagogie, director 
adj. școala medie nr. 1 „Nicolae Băl
cescu- București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 20 „GH. ȘINCAI- — Comisia nr.
60 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 20 
„Gh. Șincai- București (curs de zi). 
Președinte — Armeanu Virgil, prof, 
univ. chimie, Institutul de Științe E- 
conomice București; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 20 „GH. ȘINCAI- — Comisia nr.
61 — secție reală. Se vor prezenta
candidați de la școala medie nr. 20 
„Gh. Șincai- București (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte — 
Bichman Eliza, lector istorie, I.P.C.D. 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 20 
..GH- ȘINCAI-—Comisia nr. 62—sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 20 „Gh. Șincai- 
București (curs de zi). Președinte — 
Chițimia loan, cont univ. filologie, 
Universitatea București . ȘCOALA 
MEDIE Nr. 20 „GH. ȘINCAI- - Co
misia nr. 63 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 20 „Gh. Șincai- București (curs 
seral). Președinte — Popescu Ion, 
prot matematici, director școala me
die serală .23 August- București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 20 „GH. ȘIN
CAI- — Comisia nr. 64 — secție 
reală. Se vor prezente candidați de 
la școala medie nr. 20 „Gh. Șincai- 
București (curs seral). Președinte — 
Nisirius Pascal, prof socialism știin
țific și economie politică, director 
școala medie nr. 16 „G. Coșbuc**
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 30 
— Comisia nr. 65 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 30 București (curs de zi). 
Președinte — Brîncuș Grigore, lector 
univ. filologie, Univ. București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 22 „GH. LA
ZĂR- — Comisia nr. 66 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 22 „Gh. La
zăr- București (curs de zi). Președin
te — Săvulescu Maria, prof, limba 
latină, directoare Școala medie nr. 19 
..Ion Creangă** București : ȘCOALA 
MEDIE Nr. 22 „GH. LAZĂR*4 — Co
misia nr. 67 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me-

i die nr. 22 „Gh. Lazăr- București
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na, conf. univ. geografie Universita
tea București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
22 „GH .LAZĂR- — Comisia nr. 68
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr- București (curs de zi). Pre
ședinte — Isopescu Alexandru, prof, 
univ. chimie Institutul de Științe E- 
conomice București; ȘCOALA ME
DIE Nr. 22 „GH. LAZĂR- - Comisia 
nr. 69 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie nr. 
22 „Gh. Lazăr- București (cursuri de 
zi și serale). Președinte — Pop Mihai, 
cont univ. filologie, Universitatea 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 22 
„GH. LAZĂR*4 — Comisia nr. 70 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr- București (curs seral și re
stanțieri). Președinte — Damaschin 
Dorin, lector univ. pedagogie Univer
sitatea București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 22 „GH. LAZĂR- — Comisia nr.
71 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 22 
„Gh. Lazăr*4 București (curs seral și 
restanțieri). — Președinte — Simion 
Lucia, prof. șt. naturale, director adj. 
școala medie nr. 13 „Mihai Viteazul- 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 23 
„D. BOLINTINEANU- — Comisia nr.
72 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 23 
„D. Bolintineanu- București (curs de 
zi). Președinte — Mihăilescu Eugen, 
prof. univ. matematici, Universitatea 
București . ȘCOALA MEDIE Nr. 23 
,.D. BOLINTINEANU- — Comisia nr.
73 — secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 23 
„D. Bolintineanu- București (curs de 
zi). Președinte — Brăescu Ion, lector 
univ. filologie, Universitatea Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 23 „D. 
BOLINTINEANU- — Comisia nr. 74
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școala medie serală 
„Electromagnetica- (curs seral). Pre
ședinte — Pop Simona, conf. univ. 
matematici, Universitatea București ;

„Gh. Lazăr*

ȘCOALA MEDIE Nr. 27 - Comisia 
nr. T5 — secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la școala medie nr. 
27 București (curs de zi). Președinte 
— Novac Teodor, prof. lb. romînă, 
insp. secția de învățămînt a raionu
lui Grivița Roșie București ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 27 — Comisia nr. 76 
—- secție -reală. Se vor prezenta Can
didați de la Școala medie nr. 27 Bucu
rești (cursuri de zi și serale). Preșe
dinte — Hanganu Sanda, lector univ.. 
fizică, Institutul construcții București; 
ȘCOALA MEDIE Nr .27 — Comisia 
nr. 77 — secție reală. Se vor pre
zente candidați de la școala medie 
nr. 27 București (curs seral). Pre
ședinte — Floroiu Cornelia, prof, 
geografie, directoare, școala medie nr. 
4 „Aurel Vlaicu- București ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 27 — Comisia nr. 78
— secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 27 
și nr. 36 București (curs de zi). Pre
ședinte — Georgescu Florin, lector 
univ. socialism științific Universita
tea București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
36 — Comisia nr. 79 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 36 și de la școala medie 
serală „Utilaj Chimic*4 București 
(cursuri de zi și serale). Președinte — 
Petic Aron, lector univ. istorie. — Uni
versitatea București: ȘCOALA MEDIE 
Nr. 36—Comisia nr. 80 — secție reală. 
Se vor prezente candidați de la școa
la medie serală „Utilaj Chimir* 
București (curs seral). Președinte — 
Dumitrescu Gheorghe, lector univ. 
pedagogie. Institutul pedagogic de 3 
ani București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
36 — Comisia nr. 81 — secție reală. 
Se vor prezente candidați care au 
absolvit școala medie prin examene 
de diferență. Președinte — Rișavi 
Iosif, conf. univ. chimie, Institutul 
pedagogic de 3 ani București . ȘCOA
LA MEDIE Nr. 36 — Comisia nr. 82
— secție reală. Se vor prezenta can
didați care au absolvit școala medie 
prin examene de diferență. Președin
te — Râul Mihail, conf. univ. chimie. 
Institutul politehnic București; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 36 — Comisia nr. 83
— secție reală. Se vor prezenta can
didați care au absolvit școala medie 
prin examene de diferență. Președin
te—Iordan Marioara, nr-of. matematică, 
dir. școala medie nr. 39, București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „N. BĂL
CESCU44 — Comisia nr. 84 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 1 „N. Bălcescu- 
București (curs de zi). Președinte — 
Petrescu Gheorghe, prot univ. 
matematici, Universitatea București. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „N. BĂL-’
CESCU- — Comisia nr 85 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 1 „N. Bălcescu*4 
București (curs de zi). Președinte — 
Teodorescu Georgeta, lector univ. fi
zică, Institutul Agronomic „N. Băl
cescu- București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 „N. BĂLCESCU- - Comisia 
nr. 86 — secție umanistă. Se vor
prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 „N. Bălcescu- și nr. 24 „V. 
Alecsandri- București (curs de zi). 
Președinte — Popescu Vasile, lector 
univ. pedagogie, Institutul pedagogic 
de 3 ani București ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 „N. BĂLCESCU- - Co
misia nr. 87 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 1 „N. Bălcescu- (curs seral și 
restanțieri). Președinte — Almaș Du
mitru, conf. univ. istorie, Universita
tea București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
1 „N. BĂLCESCU- — Comisia nr. 88
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 1 
„N. Bălcescu- București (curs seral 
și restanțieri). Președinte — Mari
nescu Sțelian, prof, pedagogie — ro
mînă, director adjunct Institutul pe
dagogic de învățători București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „N. BĂL
CESCU- — Comisia nr. 89 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 1 „N. Bălcescu- 
București (curs seral și restanțieri). 
Președinte — Moruzi Constanța, conf. 
univ. șt. naturale, Universitatea 
București, ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
„N. BĂLCESCU- — Comisia nr. 90
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școala medie nr. 1 „N. 
Bălcescu- București (curs seral și re
stanțieri). Președinte — Simionescu 
Chică, prof. ec. politică și soc. știin
țific, directorul școlii medii serale 
„Fabrica de confecții și tricotaje 
București- ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
,.T. VLADIMIRESCU- — Comisia nr.
91 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 2 
„T. Vladimirescu** București (curs de 
zi și restanțieri). Președinte — Teodo
rescu Aurelia, prot istorie, directoa
re Școala medie nr. 12 „Spiru Haret- 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
„T. VLADIMIRESCU- — Comisia nr.
92 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 2 
„T. Vladimirescu- București (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Toboșaru 
Ion, lector univ. filologie, Institutul 
de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale- București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 25 — Comisia nr. 93 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 25 Bucu
rești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte — Drimba Ovidiu, conf. univ. 
filologie, Institutul de artă teatrală și 
cinematografică ,J. L. Caragiale- 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 25
— Comisia nr. 94 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidați * *
medie nr. 25 București 
restanțieri). Președinte 
lector univ. matematici. Institutul pe
dagogic de 3 ani București; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 21 — Comisia nr. 95 —
secție reală, cu limba de predare ger
mană. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 21 București (curs 
de zi). Președinte — Florescu Con
stanța, prof, limba germană, inspector 
Secția de învățămînt raionul 23 Au
gust București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
24 — „V. ALECSANDRI- — Comisia 
nr. 96 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la școala medie nr. 
24 — „V. Alecsandri- București (curs 
de zi și restanțieri). Președinte — 
Costea Mihai, prof, economie politi
că, director școala medie nr. 13 „Mi
hai Viteazul- București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 31 — Comisia nr. 97 —
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 31 Bucu
rești curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte — Cosma Ioana, prof, istorie, 
dir. școala medie nr. 1 „N. Bălcescu- 
București ; ȘCOALA MEDIE SERA
LĂ „FABRICA DE CONFECȚII ȘI 
TRICOTAJE- — Comisia nr. 98 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie serală „Fa
brica de confecții și tricotaje- Bucu
rești (curs seral). Președinte — Chi- 
vulescu A., prof. șt. naturale, director 
școala medie nr. 38 București ; 
ȘCOALA MEDIE SERALĂ „FABRI
CA DE CONFECȚII ȘI TRICOTAJE-
— Comisia nr. 99 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie serală „Fabrica de confecții și 
tricotaje- București (curs seral). Pre
ședinte — Antonescu Dumitru, prof, 
univ. șt. naturale Universitatea Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE SERALA 
„SEMĂNĂTOAREA- — Comisia nr. 
100 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie serală 
„Semănătoarea- București (curs se
ral. Președinte — Dragomirescu Ion. 
lect. univ. Institutul pedagogic de 3 
ani București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
1 „N. BĂLCESCU- — Comisia nr. 101
— secție reală. Se vor prezenta can
didați care au absolvit școala medie 
prin examene de diferență. Pre
ședinte — Almășanu Silviu, prof, isto
rie, director școala medie nr. 3 „I. 
Neculce- București; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 „N. BĂLCESCU- — Comisia 
nr. 102 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați care au absolvit școa-

de la școala 
(curs seral și 
— Leu Stan,

i la medie prin examene de diferență. 
Președinte — Petre Victor, prof. lb. 
romînă, director școala medie nr. 20

• „Gh. Șincai- București ; ȘCOALA 
, MEDIE Nr. 3 ttL NECULCE* — Co- 
. misia nr.103 — secție reală. Se vor pre- 
. zenta candidați de la școala medie nr. 3 
î „I. Neculce" București (curs de zi 

și restanțieri). Președinte — Popescu 
Gheorghe, prof, matematică, inspector 
secția de învățămint, raionul Lenin 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3, 
„I. NECULCE- — Comisia nr. 104 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 3 „I. Ne
culce- București (cursuri de zi și se
rale). Președinte — Caroni Cecilia, 
lector univ. filologie, Institutul peda
gogic de 3 ani București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 „L NECULCE- — Co
misia nr. 105 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala me
die nr. 3 „L Neculce- București (curs 
seral și restanțieri). Președinte — 
Moanță Aurelia, prof, geografie, di
rectoare școala medie nr. 27 București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4 „AUREL 
VLAICU- — Comisia nr. 106 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 4 ,.Aurel 
Vlaicu- București (curs de zi și res
tanțieri). Președinte — Cristu Jan a, 
prof. L latină, directoare școala me-

' die nr. 10 „Zoia Kosmodemianskaia- 
București ; ȘCOALA MEDIE nr. 4 
..AUREL VLAICU*4 _ Comisia nr.
107 — secție umanista. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 4 „Aurel Vlaicu- București (curs 
de zi). Președinte — Ștefănoiu Va
sile, lector socialism științific I.P.C.D. 
București; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 
..AUREL VLAICU- — Comisia nr.
108 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 4 
„Aurel Vlaicu- București (curs de 
zi și restanțieri). Președinte — Moisil 
Gheorghe, conf. univ. matematici, In
stitutul politehnic București . ȘCOA
LA MEDIE Nr. 4 „AUREL VLAI
CU- — Comisia nr. 109 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 4 „Aurel Vlai
cu- București (curs seral). Pre
ședinte — Zapan Mihai, prof. univ. 
chimie. Institutul de petrol, gaze și 
geologie București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 4 „AUREL VLAICU- — Comisia 
nr. 110 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie 
nr. 4 „Aurel Vlaicu- București (curs 
seral și restanțieri). Președinte — 
Marineanu Ileana, prof, limba romî
nă, director adj. școala medie nr. 22 
„Gh. Lazăr44 București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 6 „ILIE PINTILIE- — 
Comisia nr. 111 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 6 „Hie Pintilie- București 
(curs ce zi). Președinte — Filimon 
Ion, conf. univ. matematici. Institu
tul de construcții București; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 6 „ILIE PINTILIE*4 
— Comisia nr. 112 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 6 „Ilie Pintilie- Bucu
rești (curs de zi și examene de dife- 
rență). Președinte — Alecu Viorel, 
prof. lb. romînă, director școala me
die nr. 8 „Emil Racoviță- București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 6 „ILIE PIN
TILIE** — Comisia nr. 113 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 6 „Ilie Pintilie- 
București (curs seral și restanțieri). 
Președinte — Atanasiu Virgil, conf. 
fizică I.P.C.D. București ; ȘCOALA 
Nr. 175 — Comisia nr. 114 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie serală nr. 11 „C.F.R.- 
București (curs seral). Președinte — 
Cojoc Dumitru, prof, socialism știin
țific, director școala medie serală 
„Grigore Preoteasa- București; 
ȘCOALA Nr. 175 — Comisia nr. 115— 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie serală nr. 11 
„C.F.R.** București (curs seral și res
tanțieri). Președinte — Mihalcea Du- 1 
mitru, prof, istorie, director școala 1 
medie serală I.R.E.B. ; ȘCOALA ME- ! 
DIE DE MUZICĂ Nr. 1 — Comisia 
nr. 116 — secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la școala me- 1 
die de muzică nr. 1 și de la școala 
medie de arte plastice București (curs 1 
de zi și restanțieri). Președinte — ] 
Mareea Pompiliu, lector universitar 1 
filologie, Universitatea București; s

Orașul Constanța
ȘCOALA MEDIE NR. 1. — Comisia 

nr. 1 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați la Școala medie nr. 1 Cons
tanța (curs de zi). Președinte Ștefu- 
reac Traian conf. univ. șt. naturale 
Universitatea București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1. — Comisia nr. 2 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Cons
tanța (curs de zi). Președinte Botez 
Mariana lector filologie Institutul pe
dagogic de 3 ani București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2. — Comisia nr. 3 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 2 Cons
tanța (curs de zi). Președinte Poale- 
lungi Gheorghe lector univ. filologie 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3. —- Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta can- 
didați de la Școala medie nr. 3 Cons
tanța și de la Școala medie Eforie- 
sud (curs de zi). Președinte Bavaru 
Severin prof, șt naturale, director 
Școala medie nr. 2 Constanța; 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 — Comisia 
nr. 5 — secția umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 3 Constanța și de la Școala medie 
Eforie-sud (curs de zi). Președinte 
Vartanezian M. prof. 1. franceză, dir. 
adj. Școala medie nr. 2 Constanța; 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 — Comisia nr. 
6— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Cons
tanta (curs seral). Președinte Zaharia 
Ion. prof, matematici, dir. Școala me
die nr. 4 Constanta: ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 — Comisia nr. 7 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 2 Constanta (curs seral). 
Președinte Pantelie Florica orof. 
st. naturale, dir. adj. Școala pe
dagogică Constanta: ȘCOALA ME
DIE NR. 2. — Comisia nr. 8 — 
settie reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Cons
tanța (curs seral). Președinte Lungu 
Ion prof, istorie, dir. Școala medie 
nr. 3 Constanța ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2. — Comisia nr. 9 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Constanta 
(curs seral). Președinte Petrea Vasile 
lector univ. șt. naturale Universita
tea București; ȘCOALA I __ ' 
NR. 2. — Comisia nr. 10 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Constanța (curs 
seral). Președinte Fusu Elena, prof, 
filozofie dir. adj. Școala medie nr. 1 
Constanța ; ȘCOALA MEDIE NR. 1. 
— Comisia nr. 11 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Constanța și de la Școa
la medie D.R.N.C. (curs seral și res
tanțieri). Președinte Arginteanu Cons
tantin, lector univ. matematici I.S-E. 
București ; ȘCOALA NR. 12. — Co
misia nr. 12 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați care au absolvit 
școala medie prin examene de dife
rență. Președinte Cruceru Constantin, 
lector univ. filologie Universitatea 
București; ȘCOALA NR. 12. — Co
misia nr. 13 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați care au absolvit 
școala medie prin examene de dife
rență. Președinte Oncescu Tatiana 
lector univ. chimie Universitatea 
București; ȘCOALA NR. 12. — Co
misia nr. 14 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați care au absolvit 
școala medie prin examene de dife
rență și restanțieri. Președinte Apos
tol Nicolae, lector univ. filozofie Uni-

nr.

versitatea București ; ȘCOALA ME
DIE MANGALIA. — Comisia nr. 15 
— secție reală. Se vor prezenta can
didați care au absolvit școala medie 
prin examene de diferență și restan
țieri — Mangalia. Președinte Pufan 
Petre, lector univ. filozofie Universi
tatea București.

Regiunea
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PITEȘTI.

— Comisia nr. 1 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Pitești (curs de zi). Pre
ședinte Bărbulescu Florica, prof, 
univ. chimie Universitatea București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PITEȘTI. — 
Comisia nr. 2 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Pitești (curs de zi și restan
țieri). Președinte Munteanu Octav, 
conf. univ. șt. naturale Universitatea 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
PITEȘTI. — Comisia nr. 3 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Pitești (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Man- 
caș Mircea, prof. univ. filologie Insti
tutul de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PITEȘTI. — 
Comisia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Pitești (curs seral și restan
țieri). Președinte Grigoriu Alexandru, 
conf. univ. matematică Universitatea 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
PITEȘTI. — Comisia nr. 5 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Pitești (curs 
seral și restanți,eri). Președinte Iva
nov Igor, conf. univ. chimie Institu
tul de construcții București ; ȘCOA
LA MEDIE SERALĂ GĂVANA PI
TEȘTI. — Comisia nr. 6 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie serală Găvana și de 
la Școala medie serală Ștefănești 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Arsenescu Gheorghe, prof, pedagogie 
și matematică, director Școala medie 
Topoloveni ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 
PITEȘTI. — Comisia nr. 7 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Pitești (curs 
de zi). Președinte Gheorghiu Alexan
dru, prof. univ. fizică Institutul de 
construcții București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 2 PITEȘTI. — Comisia nr. 8
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Pi
tești (cursuri de zi, serale, examene 
de diferență și restanțieri). Președinte 
Dumitrescu Ana, prof, fizică și chi
mie, director Școala medie nr. 1 Rm. 
Vîlcea ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 PI
TEȘTI. — Comisia nr. 9 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Pitești (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Po
pescu Constantin, lector pedagogie 
I.P.C.D. București; ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 PITEȘTI. — Comisia nr. 10 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 3 Pitești 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Mihăilă Nicolae, conf. univ. matema
tică I.S.E. București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 3 PITEȘTI. — Comisia nr. 11
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 Pitești 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Enescu Nicolae, prof, istorie, direc
tor Școala medie Costești ; ȘCOALA 
MEDIE CÎMPULUNG. — Comisia 
nr. 12 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Cîm- 
pulung (curs de zi). Președinte Stă- 
nescu Alexandru, prof, matematică, 
director Școala medie nr. 2 Pitești. 
ȘCOALA MEDIE CÎMPULUNG. — 
Comisia nr. 13 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Cîmpulung (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Bucur 
Constantin, lector univ. matematică 
Institutul politehnic București; ȘCOA
LA MEDIE CÎMPULUNG. — Comi
sia nr. 14 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Cîmpulung (curs seral). Președinte 
Mihăilescu Constantin, lector univ. 
fizică Institutul Politehnic București ; 
ȘCOALA MEDIE CÎMPULUNG. — 
Comisia nr. 15 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Cîmpulung (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Vlad Nicolae, 
prof, istorie, director Școala medie 
nr. 1 Pitești ; ȘCOALA MEDIE 
CURTEA DE ARGEȘ. — Comisia 
nr. 16 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Curtea de Argeș (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Iones- 
cu Haralambie, conf. univ. matema
tici Institutul politehnic București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 RÎMNICU 
VÎLCEA. — Comisia nr. 17 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea 
(curs de zi). Președinte Miu Ion, conf. 
univ. matematici Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
RM. VÎLCEA. — Comisia nr. 18 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați d,e la Școala medie nr. 1 Rîm- 
nicu Vîlcea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Nicolaescu Nicolae, prof, 
pedag., director Școala pedagogică 
Cîmpulung Muscel ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 RM. VÎLCEA. — Comisia nr. 19
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Rm. 
Vîlcea (curs seral și restanțier). Pre
ședinte Cristian Liviu, șef lucrări 
matematici Institutul politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 RM. 
VÎLCEA. — Comisia nr. 20 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea și 
de la Școala medie serală Govora 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Nicolau Claudiu, lector univ. chimie. 
Institutul de petrol, gaze și geologie 
București; ȘCOALA MEDIE NR. 2 
RM. VÎLCEA. — Comisia nr. 21 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 2 Rm. 
Vîlcea (curs de zi). Președinte Nicu- 
lescu Remus, lector univ. matematică 
Institutul de Științe Economice Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 RM. 
VÎLCEA. — Comisia nr. 22 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Rm. Vîlc,ea 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ungureanu Gheorghe, prof. 1. romînă, 
director Școala medie Slatina ; ȘCOA
LA MEDIE HOREZU. — Comisia 
nr. 23 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Horezu (cursuri de zi, serale și 
_____ ___Președinte Chelărescu 
Gheorghe, prof. șt. naturale, direc
tor Școala medie Drăgășani ; ȘCOA
LA MEDIE GĂIEȘTI. — Comisia 
nr. 24 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Găiești (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Nicolae Maria, 
prof. șt. naturale, director Școala 
medie nr. 3 Pitești ; ȘCOALA ME
DIE TOPOLOVENI. — Comisia nr. 25
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie din Topo
loveni (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Pleșu Vasile, prof, geografie, 
director Școala medie Cîmpulung- 
Muscel ; ȘCOALA MEDIE DRĂGĂ- 
NEȘTI. — Comisia nr. 26 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Drăgănești (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Licescu Ștefan, prof, geografie, di
rector Școala medie Găiești ; ȘCOA
LA MEDIE DRĂGĂȘANI. — Comisia 
nr. 27 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie Dră
gășani (cursuri de zi, serale, examene 
de diferență și restanțieri). Președinte 
Moldoveanu Vasile, lector univ. chi
mie Institutul de construcții Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE SLATINA. —

Comisia nr. 28 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me-, 
die Slatina (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Mazilu Marin, prof. 1. ro
mînă, director Școala medie Horezu ; 
ȘCOALA MEDIE SLATINA. — Co
misia nr. 29 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Slatina (cursuri de zi, serale, exa
mene de diferență și restanțieri). Pre
ședinte Slavic Desdemona, prof, geo
grafie, director adjunct Școala medie 
nr. 2 Pitești ; ȘCOALA MEDIE COS
TEȘTI. — Comisia nr. 30 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Costești (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte 
Diaconu Gheorghe, prof, istorie, di
rector adjunct Școala medie nr. 1 
Pitești;

Regiunea Bacău
ȘCOALA MEDIE ADJUD — Comi

sia nr. 1 — secția mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Adjud și de la Școala medie Podul 
Turcului (cursuri de zi, serale si res
tanțieri). Președinte Negoiu Ion, lec
tor univ. istorie. Universitatea Bucu
rești : ȘCOALA MEDIE nr. 1 BACĂU 
— Comisia nr. 2. — secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Bacău (curs de zi). Preșe
dinte Dinescu Radu. conf. univ. chimia 
Institutul politehnic București; ȘCOA
LA MEDIE nr. 1 BACĂU — Comisia 
nr. 3 — secția mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 Ba
cău (curs de zi, examene de diferență 
și restanțieri). Președinte Grigoriu 
Geta, prof. 1. franceză, director Școala 
medie nr. 2 P. Neamț: ȘCOALA ME
DIE nr. 2 BACĂU — Comisia nr. 4 — 
secția reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Bacău (curs 
de zi). Președinte Dumitrescu Marin, 
conf. univ. matematici. Institutul poli
tehnic București: ȘCOALA MEDIE nr. 
2 BACĂU — Comisia nr. 5 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Bacău și de la 
Școala medie serală „Steaua roșie'*' 
(cursuri de zi. serale si restanțieri)^ 
Președinte Triandaf Alexandru, conf. 
univ. matematici, Universitatea „Al. L 
Cuza- Iași ; ȘCOALA MEDIE nr. 2 
BACĂU — Comisia nr. 6 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Bacău (curs seral). 
Președinte Acrișmăriței Nicolae. prof, 
de geografie, director Școala medie nr. 
1 P. Neamț: ȘCOALA MEDIE nr. 4 
BACĂU — Comisia nr. 7 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 4 Bacău (curs seral). Preșe
dinte Hălășan Georgeta. lector univ^ 
socialism științific. Institutul Politeh
nic București; ȘCOALA MEDIE BU- 
HUȘI — Comisia nr. 8 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Buhusi (cursuri de zi, serale si 
restanțieri). Președinte Popescu Petre, 
prof, de istorie, directorul Școlii medii 
nr. 1 Bacău ; ȘCOALA MEDIE BICAZ
— Comisia nr. 9 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Bicaz. de la Școala medie Borca si de 
la Școala medie serală Stejaru — P. 
Neamț (cursuri de zi. serale si restan
țieri). Președinte Vicol Maria, prof, 
fizică — director Școala medie nr. 3 
Bacău : ȘCOALA MEDIE COMĂNESTI
— Comisia nr. 10 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidații de la Școala 
medie Comănești (cursuri de zi și se
rale). Președinte Tache Aurelian, lector 
univ. filozofie. Universitatea București; 
ȘCOALA MEDIE MOINEȘTI — Comi
sia nr. 11 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Moinești (cursuri de zi. serale și res
tanțieri). Președinte Cojocaru Alexan
dru. prof, matematici. Școala medie 
Roman : ȘCOALA MEDIE ONEȘTI — 
Comisia nr. 12 — secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Onești (curs seral). Președinte Do- 
bresou Andrei, lector univ. matematici 
Universitatea " ----- -----
MEDIE nr. 1 
13 — secție 
candidați de 
(cursuri de zi________ ___ ______ _
roiu Constantin — conf. univ. chimie 
Institutul politehnic București ; ȘCOA
LA MEDIE nr. 1 P. NEAMȚ — Comi
sia nr. 14 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 P. Neamț (curs de zi și restan
țieri). Președinte Furnică Mihai, lec
tor univ. chimie. Universitatea „Al. I. 
Cuza** Iași ; ȘCOALA MEDIE nr. 1 
P. NEAMȚ — Comisia nr. 15 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 P. Neamț (curs se
ral). Președinte Botezatu Costică. prof, 
st. naturale, inspector Secția de învă- 
tămînt a regiunii Bacău ; ȘCOALA 
MEDIE nr. 2 P. NEAMȚ — Comisia 
nr. 16 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 P. 
Neamț (curs de zi si restanțieri). Pre
ședinte Bucur Alexandru, prof 1. rusă, 
director Școala medie Comănești ; LI
CEUL MIXT ROMAN — Comisia nr. 
17 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Roman (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Barbu 
Nicolae.lector univ. geografie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza- Iași ; LICEUL 
MIXT ROMAN — Comisia nr. 18 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Roman (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Mo- 
canu Nicolae. prof. 1. rusă, director 
adjunct Școala medie nr. 4 Bacău : 
LICEUL MIXT ROMAN — Comisia 
nr. 19 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie serală 
Roman (curs seral). Președinte Petro- 
vanu Magda, lector univ. chimie, Uni- 
™^tatea ”AI- L Cuza- Iași; ȘCOALA 
MEDIE TG. NEAMȚ — Comisia nr. 20 
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Tg. Neamț 
(cursuri de zi. serale și restanțieri). 
Președinte Iacobeanu Maria, prof geo
grafie, inspector Secția de învățămînt 
a regiunii Bacău ; ȘCOALA MEDIE. a9cna ~ Comisia nr. 21 — secție 
mixta. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Tg. Ocna și de la Școala 
serala Boiștea — Dărmănești (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Președinte 
Teodorescu Elena, prof, 1. rusă, direc
tor liceul Roman.

București; ȘCOALA 
ONEȘTI — Comisia nr. 
reală. Se vor prezenta 
la Școala medie Onești 
si serale). Președinte Fi-

Regiunea Banat

MEDIE I restanțieri).

SCOALA MEDIE BOZOVICI — Co
misia nr. 1 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Bozovici (cursuri de zi. serale și res
tanțieri). Președinte Bica Maria, lec
tor univ. matematică. Institutul ’ poli
tehnic Timișoara ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 CARANSEBEȘ — Comisia nr. 2 

secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr. 1 §i nr. 2 
Caransebeș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Vraciu George, șef lucrări 
matematici, Institutul agronomic „T. 
Vladimirescu** Craiova ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 CARANSEBEȘ — Comisia 
nr. 3 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Caransebeș (curs seral și restan
țieri). Președinte Brindeu Liviu, lector 
univ. matematici. Institutul politehnic 
Timișoara : ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
CARANSEBEȘ — Comisia nr. 4 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Caransebeș și da 
la Școala medie Otelul Roșu (cursuri 
de zi. serale, examene de diferență și 
restanțieri). Președinte Dobrescu Vic
tor. prof, pedagogie-psihologie, inspec-

(Continuare în pag. a IV-a)
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tor Secția de învățământ a orașului 
Reșița ; ȘCOALA MEDIE GĂTAIA — 
Comisia nr. 5 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Gătaia, de la Școala medie Ciacova și 
de la Școala medie Deta (cursuri de 
zi, serale, examene de diferență și res
tantieri). Președinte Pop Eugen, lector 
univ. fizică. Institutul politehnic Ti
mișoara ; ȘCOALA MEDIE LIPOVA
— Comisia nr. 6 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Lipova (cursuri de zi. serale, 
examene de diferență si restanțieri). 
Președinte Brașovan Ion, prof, mate
matică, director Școala medie nr. 2 
Arad: ȘCOALA MEDIE BUZIAȘ — 
Comisia nr. 7 — secție reală. Se voi 
prezenta candidați de la Școala medie 
Buziaș și de la Școala medie Nădlac 
(cursuri de zi, serale si restantieri). 
Președinte Trușculescu Marin, șef lu
crări fizică, Institutul Politehnic Ti
mișoara : ȘCOALA MEDIE ORA VITA
— Comisia nr. 8 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Oravita și de la Școala medie Anina 
(curs de zi si restantieri). Președinte 
Iditoiu Ilie — șef lucrări fizică. Insti
tutul Politehnic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE ORAVITA — Comisia nr. 9 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Oravita. de

conf. univ. geografie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj ; LICEUL Nr. 1 
TIMISOARA — Comisia nr. 33 — sec
ție reală cu lb. de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 1 Timișoara și de la Școala 
medie nr. 1 Timișoara (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Toth 
Alexandru. conf. univ. matematici, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 TIMIȘOARA — 
Comisia nr. 34 — secție mixtă cu limba 
de predare germană. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 Ti
mișoara (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte Dick Iosif, prof. univ. chimie, 
Institutul politehnic Timișoara ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 2 TIMIȘOARA — Co
misia nr. 35 — secție reală cu limba 
de predare germană. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 Ti
mișoara si de la Liceul Reșița (cursuri 
de zi si serale). Președinte Reichel Io
sif. prof. univ. chimie. Institutul poli
tehnic Timișoara : ȘCOALA MEDIE 
Nr. 3 TIMISOARA - Comisia nr. 36 
—- secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii nr. 3 și 
nr. 5 Timișoara (curs de zi si restan
tieri). Președinte Somesan Eugen, prof. 
L română, șeful Secției de invătămint 
al raionului Făget: ȘCOALA MEDIE 
Nr. 3 TIMIȘOARA — Comisia nr. 37 — 
secție reali. Se vc? prezenta candidați 

| de la școlile medii nr 3 «i nr 1 Ti-ucxvx ue ia ' Ce Lâ SCO-l-C BeH ■. 1 ■ M 1 T
a Scoaia medie Moldova Noua U d« m|WOT Obn

la Qnnalo mpHio Anina na zi. _la Școala medie Anina (cursuri de zh 
serale și restanțieri). Președinte Bej an 
Ion, sef lucrări fizică. Institutul Poli
tehnic Timișoara; ȘCOALA MEDIE 
ORȘOVA — Comisia nr. 10 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Scoaia medie Orșova (cursuri de zi, 
serale si restantieri). Președinte Ba- 
goevici Nicolae. șef lucrări fizica. Insti
tutul Politehnic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE SÎNNICOLAU-MARE — Comi
sia nr. 11 — secție reală. Se vor ure- 
zenta candidați de la Scoaia mec.e 
Sînnicolau-Mare și de la Școala mro;e 
Jimbolia (cursuri de zi. serale, exa
mene de diferență si restantieri). Pre
ședinte Stuiber Francisc. Drof. mate
matică, director Școala nr.^ 1
Caransebeș: ----- -
BOLI A — Comisia nr. 12 — mette I reală. Se vor prezenta candidați de la I nn4-
Școala medie Jimbolia (cursuri de zLl 
serale si examene de diferență). Pre- 111, 
ședințe Horescu Iancu, sef lucrări chi
mie. Institutul Politehnic Timișoara ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 ARAD — Co
misia nr. 13 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Arad (cursuri de zi. serale si res
tanțieri). Președinte Donciu Nicolae, 
lector universitar matematică — Insti
tutul Politehnic București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 ARAD — Comis;a nr.
14 — secție mixtă. Se vor prezente 
candidați de la Scoaia medie nr. 2 
Arad (cursuri de zi si serale Preșe
dinte Gruescu Aurel, nrof. nedagozir-

tesx
QrnAT A ÎTPDTR JIM-I • TM83V*. lews *
ȘCOALA MEDIEJ1M-|^ * wt—țirrft —uTflih ÎTnlhr

=»Le «r. 1 And; ȘCOALA MZDIE 
Nr. 4 TIMISOARA - Correa ar. 41 — 
seeue mană. Se vor zrexeute cad*» 
dati de la Seoa'a med.e nr. 4 
soara să de La Scoaia de saurică
T^n^oara «curs âe n s restan;
Președinte Deatou loan, crai, muzză. 
director Școala Ttedie S-nîcoiaa: LI
CEUL Nr 1 TIMIȘOARA — Coci» 
nr. 42 — seeâe reali. Se var prerect» 
candidau de la Liceul nr. 1 Tm-șcara 
(cur» de xf) Preaed^zte Baldesea Petre, 
sef iuerăn caate^atîeî. Institeîul axro- 
nocnic -T. Vlad.~rirescs* Cra.ova ; LJ- 

> CELL Nr. 1 TIMIȘOARA — Conăs-a 
ainie teraeacu /țuici, piui. I ** —cttc ***** ** H*ba de pcv-
psihologie. director Școala metLe Fă-1 /,**1*1**- .Șc cana»-
get ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 ARAD — 
Comisia nr. 15 — secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Scoaia medieI i —~ ,
nr. 2 Arad (cur, «raU. PrwdM.
lan Trandafir, prof, matematica, c.- 
rector Școala medie nr. 1 Tindajara; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 3 ARAD 
misia nr. 16 — secție mixtă, eu limbile 
de predare romînă si slovacă. Se WȚ | 
prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 3 Arad si de la Școala seiie N4d- ], 
lac (curs de zi si restantieni. Prese- 2 
dinte Olteanu Pândele, lector univ. fi
lologie, Universitatea Ducureăti: 
ȘCOALA MEDIE SERALĂ _GH DI
MITROV" ARAD — Cfflnto ar. IT _ _
secție reală. Se vor presanta cnadMlțl I .
de la Scoaia medie serală „Gh. Dtaaă-| țțmy up* 
trov" Arad și de la Scoaia medie Pe-j_ 
cică (cursuri de zi. serale si restan-1 
țieri). Președinte Sabl.c. Dzs-X praf. 
1. romînă. director la Liceal ar. 1 Ti
mișoara : ȘCOALA MEDIE SERALA 
„GH. DIMITROV" ARAD — Cimilfl 
nr. 18 secție reală. Se vor prezentai 
candidați de la Școala medie serală, 
„Gh. Dimitrov" Arad (curs seral). Pre
ședinte Crăciun Aurel, prof, geografie, 
director Școala medie Oravita : ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 ARAD — Comisia 
nr. 19 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de Ia școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Arad (examene de dife
rență si restantieri). Președinte Gora 
Victoria, prof. 1. franceză, director] 
Școala medie nr. 3 Timișoara: ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 ARAD — Comisia nr.
20 — secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Sooala medie nr. 1 Arad și de la 
Școala medie Pecica (cursuri de zi. se
rale si restantieri). Președinte Mesza- 
ros Nicolae. conf. univ. geologie. Uni
versitatea „Babes Bolyai" Cluj ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 3 ARAD — Comisia 
nr. 21 — secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Scoaia medie nr. 3 Arad 
(cursuri de zi, serale si restantieri). 
Președinte Facsko Gheorghe, conf. 
univ. chimie. Institutul Politehnic Ti
mișoara ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 LU
GOJ — Comisia nr. 22 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Scoaia 
medie nr. 1 Lugoj si de la Liceul nr. 1 
Lugoj (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte Vlad Elena, prof. 1. romînă — 
director Școala medie nr. 2 Caran
sebeș ; LICEUL Nr. 1 
misia nr. 23 — secție 
prezenta candidați de 
Lugoj — (curs seral). . __
mac Volga, prof, matematici — inspec
tor Secția de învățămînt a orașului 
Timisoara : LICEUL Nr. 1 LUGOJ — 
Comisia nr. 24 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul nr. 1 
Lugoj și de la Școala medie Făget 
(curs de zi. examene de diferență și 
restantieri). Președinte Toma Ion. conf. 
univ. chimie. Institutul politehnic Ti
mișoara; LICEUL Nr. 1 LUGOJ — 
Comisia nr. 25 — secție reală, cu limba 
de predare germană. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 Lugoj, de 
la Școala medie Jimbolia, de la Școala 
medie Lipova si de la Școala medie 
nr. 4 Arad (curs de zi și restantieri). 
Președinte Abramovici Rudolf, șef lu
crări chimie. Institutul politehnic Ti
mișoara : LICEUL Nr. 1 REȘIȚA — 
Comisia nr. 26 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul nr. 1 
Reșița (curs de zi si restantieri). Preșe
dinte Adamik Pavek prof, istorie, di
rector Scoaia medie Nădlac ; LICEUL 
Nr. 1 REȘIȚA — Comisia nr. 27 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Reșița (curs seral și 
restantieri). Președinte Bordan Pavel, 
prof. st. naturale, sef secție de învăță- 
mînt a raionului Oravita ; LICEUL 
Nr. 1 REȘIȚA — Comisia nr. 28 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Reșița (curs seral). 
Președinte Cocheci Vasile, conf. univ. 
chimie. Institutul Politehnic Timișoa
ra: ȘCOALA MEDIE BOCȘA — Co
misia nr. 29 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
Bocșa si de la Liceul Reșița (cursuri 
de zi. serale, examene de diferență și 
restanțieri). Președinte Martin Aurei, 
prof, istorie, inspector Secția de învă- 
tămînt a raionului Arad; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 TIMIȘOARA
— Comisia nr. 30 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de 
la Scoaia medie nr. 1 
(cursuri de zi si serale). Președinte 
Drăgulescu Coriolan. prof. univ. chi
mie. Institutul politehnic Timișoara ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 TIMIȘOARA
— Comisia nr. 31 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Timișoara (curs seral). Pre
ședinte Gheorghiu Teodor Gheorghe, 
prof. univ. matematici — Institutul 
pedagogic de 5 ani Timisoara ; ȘCOA
LA MEDIE nr. 1 TIMIȘOARA — Co
misia nr. 32 — secție mixtă cu lb. de 
predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 Ti
mișoara si de la Liceul nr. 1 Lugoj 
(curs de zi). Președinte Molnar Eugen,

' dați de la Lxeeol nr 1 Tosuaoara (rorz 
• de zi s restenher.L Pre®s±nte Colber: 
Bronx eonf. univ. lb. Uni-

‘ ICEUL Nr. 1 
-------------n 44 — secție 

umanistă. Se ver nrexesta 
de la Ueeul nr. 1 de la a Ț^e- 
die nr. 1 Ttmisoan (ccrs de zi si res- 
tâitiierij. Fresed ule Coste Ve turte, 
nref. L răcni nă. inrpector. Seed _
invătămint a rezhmn Banat : LICEUL 
Nr. 1 TIMIȘOARA — Cocziisia nr. 45 
— seetie mixtă, es limba de nredire 
sirbă. Se vor D.teze-u raxxlidațl oe ia 
Ijeeul nr. 1 Tim.arara (curs de zi sa 
restanțieri). Președmte Jîfcpyicj M_r- 
co — conf. univ. UMn.

ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
—-------- 1 — Cacteia ac. fi
secție reală Se toc srezecte oa- 

s.totn care za aeiate
rxy>rt de rrimTm

lose, to-rf. xz sxtora^_ trec-
* Soate =ece nr. l Res^a ; 9C0A- 
A MEDIE Nr. T TTMISOA2A — Co- 

miste nr . 43 — «eroe m_L Se vor 
D.-eaenîa caadidab care au ate-x.n 
școala medie crin exazjeoe de tLie- 
rsn»ă. Președinte Ștefan Giteore. ao 
fesor istorie, director adsset. înrobi
tul pedazozic de Învățători Arad.

’ Q

Regiunea Brașov

de

stitutul politehnic Brașov; ȘCOALA 
MEDIE SERALĂ Nr. 5 BRAȘOV. — 
Comisia nr. 14 — secție reală. Se vor 
prezența candidați de la Școala me
die serală nr. 5 Brașov (curs seral și 
restanțieri). Președinte Ilie Nicolae 
prof, mat.-fizică, inspector Secția de 
învățămînt a regiunii Brașov ; ȘCOA
LA MEDIE SERALA Nr. 6 BRAȘOV.
— Comisia nr. 15 — secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie serală nr. 6 Brașov (curs se
ral și restanțieri). Președinte Mora- 
riu Iuliu, prof. univ. șt. naturale In
stitutul politehnic Brașov ; ȘCOALA 
MEDIE SERALĂ Nr. 6 BRAȘOV. — 
Comisia nr. 16 — secția reală.- Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die serală nr. 6 Brașov și de la Școa
la medie serală Săcele (curs seral și 
restanțieri). Președinte Popov Mihai, 
conf. univ. fizică. Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
SIGHIȘOARA. — Comisia nr. 17 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Sighi
șoara (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Gheorghe, lector 
universitar matematici, Institutul po
litehnic București; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 SIGHIȘOARA. — Comisia nr. 18
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Sighișoara (curs de zi). Pre
ședinte Găvenea Margareta, prof. 
L română, directoarea Școlii medii 
nr. 5 Brașov ; ȘCOALA MEDIE RU
PEA. — Comisia nr. 19 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii din Rupea și Dumbră
veni -.curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Dolej an Didina, prof, peda- 
gogie-pcibQlogie, inspector Secția de 
mvâțfcriat a raionului Făgăraș ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 SIBIU. — Co-

(mMa ar. 23 — secție reală. Se vor 
prezecta candidați de la Școala me- 
c_e nr. 1 S-c.a (curs de zi și restan- 
perfi Președinte BLâ Constantin, șef 
haerări fixică. Inmtumi politehnic 
Bnrnreșa; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
îiilV — CoariatB «r. 21 — secție 
rea'â. Se ~T prezente candidați de 
te Școala Xtecie «r. 1 Sibiu (curs se
ral ș: resterțterij. Președinte Biber 
Gdeccghe. șef hacrări Lzică. Institu- 
rul pc_ Bomceșu ; ȘCOALA

JMXXME Mr. 1 SIBIU. — Comisia 
nr. 22 — tsrzz-i umăr, stă. Se vor pre
zente rantetețî de la Școala medie 
nr. 1 S-S-n teurs de zi și restențienș. 
rreseinte Moarcăș Cv»»tenun, pcoi. | 
L franceză, director Școala rr-edie. 
nr. 4 Brașov ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 J 
SIBIU. — Cnmmsa nr. 33 secsăej
—că Se vor prezenta rană : 

de ia Școate nr. 3 Sora tesn
ce zi și rescanțaerte. Preșechnte Moe- 
cTvaa Andrey proC. pedagigte-pt-o- 
logte, 3-rertor CoKrjârzaî senar pce- 
^-ntortel Prrdeal. ȘCOALA MEDIE 
Hk. • SIBIU. — CmBMn nx. M — I 
sec» reaJL Se vor pcezeste eandâ- 
cap de la Școala mndte nr. 3 Sm.a 
(nn âe ză si rerTasp.erîj. Preșeemte 
Cam c-becrgne. lector norr. istorie' 
Uaxvemdato* Bscnrem; ȘCOALA 
MEDIE Nr 3 SIBIU. ~ Cocr;- 

IM — sej^n^nsnl3. Ss|
Scoaia zecie nr. 3 Sicra (curs se-

I ni imtMtieril. FftțedMt 0Mn*| 
Dora. sef lucrări chimie. Insxînmal 
politehnic Brașov; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 3 STBau. — Cornișa» nr. 33 —î 
secție reală. Se vor prezente candi
dați de i? Școala nr. 3 Satm
(curs sera- șt restantterrj Pi eșed. -te 
Rusnsc CcmeLa. lector kxtt. sorm- 
l_£m șgfmfffir. Inmu-ml pcCtedate

ȘCOALA MFIXE Kr_ 2 
Cocoșa zel 3T — seed*SIBIU

O

nr. 2 Sibiu (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Iambrek Edmund, 
pedagogie filologie, ' 
medie nr. 1 Sighișoara ;
MEDIE Nr. 5 BRAȘOV. — Comisia 
nr. 42 — secție mixtă, cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 5 
Brașov (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Dobay Ladislau, prof. 1. ma
ghiară, director Școala medie Sf. 
Gheorghe ; ȘCOALA MEDIE SERA
LĂ Nr. 6 BRAȘOV. — Comisia nr. 43 
— secție reală, cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 6 Brașov și 
de la Școala medie Săcele (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Toth Iosif, prof. univ. economie po
litică Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 SF. 
GHEORGHE. — Comisia nr. 44 — 
secție reală, cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2 din Sf. 
Gheorghe ; Școala medie nr. 3 Sibiu 
și Școala medie Baraolt (curs de zi). 
Președinte Tempfli Maria, prof, geo
grafie, director adjunct Școala medie 
Tg. Săcuiesc : ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
SF. GHEORGHE. — Comisia nr. 45 — 
secție mixtă, cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Sf. 
Gheorghe, de la Școala medie serală 
Sf. Gheorghe și de la Școala medie 
nr. 3 Sibiu, secția serală (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte 
Kiss Ludovic, nrof. 1. latină, directo
rul Școlii medii Tg. Săcuiesc ; ȘCOA
LA MEDIE TG SĂCUIESC. — Co
misia nr. 46 — secție mixtă, cu limba 
de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Tg. Se
cuiesc (curs de zi). Președinte 
Lemneanu Alexandru, lector univ. 
economie politică. Universitatea „Ba- 
beș-Bo’vai" Cluj; ȘCOALA MEDIE 
TG. SECUIESC. — Comisia nr. 47 — 
sec‘ie reali- cu limba de predare 
magh’ară Se vor prezenta candidați 
de 1* Scoaia medie Tg. Secuiesc și 
de la Școala medie Covasna (cursuri 
de zi, serale si r * ‘
te Vary Klara.

craș Brașcv.

Regiunea București
ȘCOALA MEDS ALEXANDRIA — 

CMM* w. 1 — «ectle mlxtfi. Se vor 
mîkL:: ie 1* scoaia med:e 

«. ■xaxi-.i ---i
Oorica T~— croi SC Ei-ar»le. irupee- 

j:r Tj.
UI,-.. ȘCOALA MEDIE ALE- 
XAXDKA — Ontata nr. I - sectje 

Se vor ucrcxota candioați de la 
: > Le Ajexazdria si de la
i Zczxiro (cursuri de zi.
»«raSe r . ut Președinte Vlaicu

; Petra, zref ator-e. directa:
—Gîsxxîb ; SOOAI 

■ 5EA — Cocr sia nr.

prof.
director Școala 

ȘCOALA

Corrîva

ss

SteL T^cr

stanțieri). Președin- 
p-of. matern a ti că- 
Secția învățămînt

sec

ât» sX

sitatea „Babeș-Bolyai Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE „AVRAM IAN CU “ AIUD — 
Comisia nr. 2 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
„Avram Iancu“ Aiud și de la școala 
medie Ocna Muresului( curs seral, exa
mene de diferență si restanțieri). Pre
ședinte Halgia Ioan. prof, chimie, in
spector secția de învățămînt regiunea 
Clui : ȘCOALA MEDIE „BETHLEN 
GABOR" AIUD — Comisia nr. 3 - 
secție reală, cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie „Bethlen Gabor" Aiud 
si de la școala medie ..Mihai Viteazul" 
Turda (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte Robert Andrei, lector univ. șt. 
naturale. Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Clui : ȘCOALA MEDIE BISTRIȚA — 
Comisia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
Bistrița (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte Galin Eugen, prof, matematici, 
director școala medie nr. 14 Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE BISTRIȚA — Comi
sia nr. 5 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie 
Bistrița si de la școala medie Prundul 
Bîrgăului (curs seral si restantieri). 
Președinte Tretiu Traian, lector uni
versitar. st. naturale. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj : ȘCOALA MEDIE 
BISTRIȚA — Comisia nr. 6 — secție 
mixtă cu limba de predare romînă și 
germană. Se vor prezenta candidați de 
Ia școala medie Bistrița. secția cu 
limba de predare romînă și secția cu 
limba de predare germană (curs de 
zi si restantieri). Președinte Polak Ed
mund. lector 1. germană, Universitatea 
..Babes Bolyai" Cluj : ȘCOALA MEDIE 
..HORIA. CLOȘCA SI CRIȘAN" A- 
BRUD — Comisia nr. 7 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Abrud si de la școala medie 
Baia de Aries (cursuri de zi. serale Si 
restantieri). Președinte Vezentan Ni
colae, lector univ. fizică. Universita
tea ,.Babes-Bolyai“ Cluj : ȘCOALA
MEDIE DEJ — Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Dej (curs de zi si restan
tieri). Președinte Neagu Victor, lector 
univ. chimie. Universitatea ..Babeș- 
Bolyai" Clui : ȘCOALA MEDIE DEJ 
— Comisia nr. 9 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie Dej si de la școala medie Be- 
clean (curs de zi si restantieri). Pre
ședinte Daicoviciu Hadrian, lector univ. 
istorie. Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE DEJ — Comi
sia nr. 10 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie Dej 
si de la școala medie Beclean (curs se
ral. examene de diferență si restan
tieri). Președinte Ceuca Traian, șef 
lucrări st. naturale. Universitatea 
..Babeș-Bolyai" Cluj : ȘCOALA MEDIE 
DEJ — Comisia nr. 11 — secție reală 
cu limba de predare, maghiară. Se vor 

I prezenta candidați de la școala medie
• Dej (cursuri de zi, serale si restan- 
I fieri). Președinte Szekely Francisc, 
' prof, chimie, director școala medie nr. 
I 11 Cluj : ȘCOALA MEDIE „PETRU 
' MAIOR" GHERLA — Comisia nr. 12 —
secție reală. Se vor prezenta candi- 

. dați de la școala medie „Petru Maior"
Gherla (curs seral, examene de dife
rență si restanțieri). Președinte Oprea- 
nu Aurel, lector univ.. științe sociale. 
Institutul Politehnic Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE „PETRU MAIOR" GHERLA— 
Cotnisia nr. 13 — secție reală, cu limba

• ce predare maghiară. Se vor prezenta
caxLdaU de la școala medie „Petru 
Maior" Gherla si de la școala medie 
Bistrița (curs de zi și restanțieri). Pre- 
sellnte Gali Diocisie. nr?:. șt. natu
ral*. d-recpor școala medie -Brassai 
SâtrtarC* Qaj ; ȘCOALA MEDIE -ANA 
ZFÂTESCU* GHZ3LA — Owimte nr. 
14 — Mts* Se tot oreaerte

ro- 
„G.

tanțieri). Președinte Olah Tibor, lec
tor univ. filologie, Institutul pedago
gic de 3 ani Tg. Mureș ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 ORADEA. — Comisia 
nr. 8 — secție reală, cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 Ora
dea (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Kiss Elemer, lector 
univ. matematici, Institutul pedago
gic de 3 ani Tg. Mureș ; ȘCOALA • 
MEDIE Nr. 3 ORADEA. — Comisia 
nr. 9 — secție umanistă, cu limba de 
predar.e maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 3 
Oradea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Boroș Ladislau, prof. 1. 
romînă, director Școala medie Sa
lonta ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 ORA
DEA. — Comisia nr. 10 — secție reală, 
cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 3 Oradea (curs seral). Pre
ședinte Veâgh Maria, lector univ. ma
tematici, Institutul pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș ; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 
ORADEA. — Comisia nr. 11 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 4 Oradea (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Murariu 
Petre, conf. univ. matematici, Insti
tutul pedagogic de 5 ani Timișoara ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4 ORADEA. — 
Comisia nr. 12 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 4 Oradea și de la Școala me
die Salonta (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Boșca Gheor
ghe, prof. 1. romînă, director Școala 
medie Șimleu; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 4 ORADEA. — Comisia nr. 13 — 
secție reală, cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 4 Oradea (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Marki 
Zoltan, lector univ. filologie, Institu
tul pedagogic de 3 ani Tg. Mureș ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4 ORADEA. — 
Comisia nr. 14 — secție mixtă, cu 
limba d,e predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 4 Oradea și de la Școala me
die Salonta (curs de zi). Președinte 
Izsak Iozsef, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
BEIUȘ. — Comisia nr. 15 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Beiuș (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Chiș Gheorghe, prof, matematici, di
rector Școala medie nr. 4 Oradea ; 
ȘCOALA MEDIE „DR. P. GROZA".
— Comisia nr. 16 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Dr. P. Groza" și de la Școala 
medie nr. 2 Beiuș (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Copil 
Maria, prof. 1. romînă, directoare 
Școala medie nr. 2 Oradea ; ȘCOALA 
MEDIE INEU. — Comisia nr. 17 — 
secție reală Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Ineu și de 
la Școala medie Criș (curs de zi). 
Președinte Roșu Vasile, prof, mate
matici, director Școala medie nr. 1 
Oradea ; ȘCOALA MEDIE MAR- 
GHITA. — Comisia nr. 18 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Marghita și de la 
Școala medie Vadul Crișului (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Fințescu Iuliana, prof, geografie, di
rectoare Școala pedagogica Oradea ; 
ȘCOALA MEDIE MARGHITA. — Co
misia nr. 19 — secție reală, cu limba 
de predare maghiară. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie Mar
ghita și de la Școala medie Săcuieni 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Zudor Anton, prof, chimie, director 
Școala medie nr. 3 Oradea ; ȘCDALA 
MEDIE ȘIMLEU — Comisia nr. 20 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Șimleu 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Dringa Antim, prof, mate
matici, director adjunct Școala medie 
nr. 1 Oradea ; ȘCOALA MEDIE 
ȘIMLEU. — Comisia nr. 21 — secție 
reală, cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Șimleu (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Kali Adalbert, 
prof. 1. latină, director adjunct Școa
la medie nr. 2 Oradea.

Regiunea Dobrogea
ȘCOALA MEDIE MEDGIDIA. — 

Comisia nr. 1 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Medgidia (curs de zi). Președinte 
Bădică Ion, prof. 1. romînă, inspector 
Secția învățămînt a regiunii Dobro- 
gea ; ȘCOALA MEDIE MEDGIDIA.
— Comisia nr. 2 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Medgidia (curs seral și exame
ne de diferență). Președinte Popescu 
Alexe, lector univ. chimie Universi
tatea București; ȘCOALA MEDIE 
MEDGIDIA. — Comisia nr. 3 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Medgidia și de la 
Școala medie Babadag (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Stoian Emilia, 
prof, -geografie, director adjunct Școa
la medie Cernavoda . ȘCOALA ME
DIE CERNAVODĂ. — Comisia nr. 4
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Cernavodă 
și de la Școala medie Hîrșova (cursuri 
de zi și serale). Președinte Ștefan. 
Adela, lector univ. șt. naturale Uni
versitatea București ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 TULCEA. — Comisia nr. 5
— secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Tul- 
cea (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Clem Nicolae, prof. 1. rusă, 
inspector Secția de învățămînt a re
giunii Dobrogea ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 TULCEA. — Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se voy prezenta candi
dați de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Tulcea și Școala medie Macin (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ser- 
deanu Ion, lector pedagogie I.P.C.D. 
București ; ȘCOALA MEDIE NEGRU 
VODĂ. — Comisia nr. 7 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Negru Vodă și de 
la Școala medie Băneasa (curs de zi). 
Președinte Dae Mircea, prof, istoria 
director Școala medie Medgidia.

Regiunea Gdați
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „V. Alec- 

sandri" Galați. — Comisia nr. 1 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 „V. 
Alecsandri" și de la Școala medițe 
nr. 2 Galați (curs de zi). Președinte 
Dumitrescu Stela prof. 1. romînă, in
spector Secția învățămînt raională 
Brăila ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 GA
LAȚI- — Comisia nr. 2 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 
Galați (curs de zi, examene de dife
rență. și restanțieri). Președinte Cli- 
mer Isidor, lector univ. filologie In- 
titutul politehnic București ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 „V. ALECSANDRI" 
GALAȚI. — Comisia nr. 3 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 „V. Alecsan
dri" Galați (curs de zi). Președinte 
Iliescu Elena, lector 1. romînă 
I.P.C.D. București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 GALAȚI. — Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 2 Galați 
și Școala medie Pechea (curs de zi). 
Președinte Picoș Constantin, lector 
univ. șt. naturale Universitatea Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 GA
LAȚI. — Comisia nr. 5 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la

(Continuare în pag. a V-a)

restantieri). Președinte Dan Mihail, 
conf. univ. istorie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOALA ME
DIE Nr. 3 CLUJ — Comisia nr. 28 — 
secție umanistă, cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 3 si nr. 11 Cluj 
și de la școala medie „Ady-Șincai“ 
Clui (curs de zi si restantieri). Preșe
dinte Csetri Alexa, lector univ. isto
rie. Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 3 CLUJ — Co
misia nr. 29 — secție reală, cu limba 
de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 3 
Cluj si de la școala medie nr. 14 Cluj
— secție reală (cursuri de zi, serale 
si restantieri). Președinte Dani Ernest, 
lector univ. matematici. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOALA ME
DIE „EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ - Co
misia nr. 30 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
„Emil Racoviță" Cluj (care au absol
vit școala medie prin examene de di
ferență). Președinte Nicula Alexandru, 
lector univ. fizică. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOALA MEDIE 
„EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ — Comisia 
nr. 31 — secția reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie „Emil 
Racoviță" Cluj (care au absolvit școa
la medie prin examene de diferență și 
restantieri). Președinte Cozonac Sam
son. lector univ. fizică Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOALA MEDIE 
„GH. BARITIU" CLUJ — Comisia nr. 
32 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii „Gh. Bari- 
tiu“ si „Emil Racoviță" Cluj (curs de 
zi si restantieri). Președinte Gherman 
Oliviu, conf. univ. fizică. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOALA ME
DIE „GH. BARITIU" CLUJ — Comi
sia nr. 33 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie 
„Gh Barițiu" Cluj (curs seral). Preșe
dinte Ciobanu Augusta, prof. lb. 
mînă, directoare școala medie
Cosbuc" Cluj; ȘCOALA MEDIE „GH. 
BARITIU" CLUJ — Comisia nr. 34 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie „Gh. Barițiu" Cluj 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Mare Călina, conf. univ. filozofie. U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" Cluj; 
ȘCOALA MEDIE „BRASSAI-SA- 
MUEL" CLUJ — Comisia nr. 35 — 
secție reală cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie .B.rassai-Samuel" 
Cluj (curs de zi). Președinte Hamburg 
Petre, lector univ. matematici. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOA
LA MEDIE „BRASSAI-SAMUEL" 
CLUJ — Comisia nr. 36 — secție uma
nistă, cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii. „Brassai-Samuel", nr. 12 si 
școala medie de muzică Cluj (curs de 
zi). Președinte Szekely Francisc. prof, 
lb. rusă, director școala medie nr. 3 
Cluj; ȘCOALA MEDIE „BRASSAI- 
SAMUEL" CLUJ — Comisia nr. 37 — 
secție^ reală, cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie „Brassai-Samuel" Cluj 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Tordk Ștefan, prof chimie, director 
școala medie serală „Janos Herbak" 
Cluj; ȘCOALA MEDIE „NICOLAE 
BĂLCESCU" CLUJ — Comisia nr. 38
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii „Nicolae Băl- 
cescu" și „G. Cosbuc" Cluj (curs de 
zi si restantieri). Președinte Iliesu Lu
dovic, prof, geografie, director școala 
medie nr. 2 Năsăud; ȘCOALA MEDIE 
..NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ — 
Comisia nr. 39 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile 
medii ^Nicolae Bălcescu" și „Gh. Ba- 
ritiu* Ciuj (curs de zi si restantieri). 
Președinte Fărcas Vasile. orof. peda- 
rxz-e. dxector aeoala medie _Ady“

SOOALA MEDIE Mnun 
EM*NZSCv~* CLUJ — Cccmsia na. 40 

secue -aă. Se vor prezenm
oacidau^de la scolue medii ..Mihad 
Ecxnescu". scoaia medie de muzică, 
de la scoaia medie de arte plastice și 
de la scoaia specială de orbi Cluj 
(curs de zi și restantieri). Președinte 
Otelea Viorica, prof. lb. romînă, in- 

; sxector secția de învățămînt raion 
Zalău: ȘCOALA MEDIE Nr. 10 CLUJ 

| — Comisia nr. 41 — secția reală, cu 
ximba de predare maghiară. Se vor 

I prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 10 si „Ady-Șincai" Cluj (curs de 
zi). Președinte Ney Andrei, lector univ. 
matematici. Universitatea „Babeș- Bo
lyai" Clui: ȘCOALA MEDIE Nr. 11 
CLUJ — Comisia nr. 42 — secție reală, 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 11 Cluj (curs de zi si restanțieri). 
Președinte Virag Emeric. lector univ. 
matematici. Universitatea „Babeș- 
Boiyai" Clui: ȘCOALA MEDIE Nr. 12 
CLUJ — Comisia nr. 43 — secție reală, 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 12 nr. 13 Cluj (curs de zi). Preșe
dinte Bitay Ladislau, lector univ. ma
tematici. Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj; ȘCOALA MEDIE Nr. 13 CLUJ 
— Comisia nr. 44 - secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 13. nr. 10 și „Mihail Emi- 
nescu“ Cluj (curs de zi și restantieri). 
Presedmte Suciu Gheorghe. prof, isto- 
rie. director scoaia medie ..Avram Ian- 

. ca- Aiudi_ ȘCOALA MEDIE Nr. 14 
’• — secție reală.

- — —- a— a J —  --- —- ■ -ȘCO-
___ ___ ____ ii (t-trs de zx sx restan- -Ue niedu nr. 10 și nr. 14 Cluj (curs 
beni PrwBtfM» MIMmbb tan. oroL I •eral « restantieri). Președinte Mesa- 
Mdanse. dteadar anaals medie -Mi- Victor, nrof. istorie, director scoa- 

L-_______ Cluj . SCOAL.A. ME- -â nteote Abrud; ȘCOALA MEDIE SE-
DIB C1MPIA TUBZn — Comma ar. HALA .JANOS HERBAK" CLUJ — 

T.****** reaM. Se vor nrezenta I Comisia nr. 46 — secție reală Se vor 
SESTS S • MTia Cinipia nrezenta candidați de la scoaia medie
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ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BRAȘOV.
— Comisia nr. 1 — secția umaniști. 
Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 1 și nr. 3 Brașov irons 
de zi, școala muncitorească ce 3 *c_ 
și restanțieri). Președinte
Maria, prof. L romana, Lrectar ad
junct Școala mede nr. 1 feb*? ;' 
ȘCOALA MEDIE Nr. 5 BRAȘOV. — 
Comisia nr. 2 — secția unuroj, Se 
vor prezenta candidați de la ? 
medii nr. 4 și nr. 5 Bro»av (caz» da 
zi și restanțieri). PreșetLnîe A-te-eto- 
Pavel, lector pedzj
I.P.C.D. București ; ȘCOALA r 
Nr. 1 BRAȘOV. — CooâMa nr. 3 — 
secția reală. Se vor prezente 
dați de la Școala medie nr 1 Brxșc 
(curs de zi, examene de cKtettdi Jt 
restanțieri). Președinte TnrcCoa Ale
xandru, conf. univ. l.raa. Lnrororo 
politehnic București ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 BRAȘOV. — xr 4
— secția reală. Se vor preneca* can
didați de la Școala nr 1 Bra
șov (curs de zi, examene de cJftero 
și restanțieri). Președ-nte Vn nea 
Radu, prof. univ. n.-t- 1-^- r,-
tul politehnic București ; ȘCGALa 
MEDIE Nr. 5 BRAȘOV. — Cocaca 
nr. 5 — secție reală. Se vor praenfia; 
candidați de ia Școala nwă-e nr. 5 
Brașov (curs de z... Preșec_me Popa 
Ion, lector univ. șăinte econatxce. 
Institutul politehnic Brnșov; ȘCOA
LA M KDIE Nr. 3 pRAȘO•. «— j
sia nr. 6 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Șeaule medii 
nr. 2 și nr. 3 Brașov ș: de la Școala 
medie St Gheorgne (curs de e F 
restanțieri). Președinte BâLescu Mir
cea, pro*, istorie, inspector Secția de 
învățământ a Rts.um. Brașov ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 4 BRAȘOV. — Comi
sia nr. 7 — secție reală. Sg vor pre
zenta eaxxfidați de la Școala medie 
nr. 4 Brașov (curs de zi și restan
țieri). Președinte Popa Gheorghe, 
prof, chimie. Șc. medie Rupea; ȘCOA
LA MEDE CODLEA. — Comisia nr. 8
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Codlea 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Georgescu Valentin, prof, 
științe naturale-geograne, director 
Școala medie nr. 3 Brașov ; ȘCOALA 
MEDE PREDEAL. — Comisia nr. 9
— secția reală. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii : Predeal 
și Săcele (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Viciu Aurel, conf. univ. 
matematică Institutul politehnic Cluj; 
ȘCOALA MEDIE RlȘNOV. — Comi
sia nr. 10 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Rîșnov (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Barna Vasile, 
prof, pedagogie, director adjunct 
Școala medie Mediaș ; ȘCOALA ME
DIE SERALA Nr. 1 BRAȘOV. — Co
misia nr. 11 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die serală nr. 1 Brașov (curs seral și 
restanțieri). Președinte Rusu Aurel, 
prof. univ. matematici Institutul po
litehnic Brașov; ȘCOALA MEDIE 
SERALĂ Nr. 2 BRAȘOV. — Comisia 
nr. 12 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie serală 
nr. 2 Brașov (curs seral și restan
țieri). Președinte Pipu Ion, profesor 
matematici, director adjunct Comple
xul școlar preventorial Predeal; 
ȘCOALA MEDIE SERALĂ Nr. 3 
BRAȘOV. — Comisia nr. 13 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie serală nr. 3 Brașov 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Coșer,eanu Ion, prof. univ. fizică. In-

LUGOJ — Co- 
reală. Se vor 
la Liceul nr. 1 
Președinte Sli-

Timisoara

Ny-riar. prât L ronuaL xxrpeexc 

•ev . ȘCOALA MrJXE ie, 2 FÂGA-
— Cmăii K. M — «tor reaăă. 

Se vor lETttsr-A raatcac- âe -a șe>- 
hue seco: zr. 1 șk xr 2 j* k ee
M S>~~aa sras Vvxra teszs
âe iu. P"tțfi* it"* Siiesraue»ca G*-
trjfc-i. prat. peccrsLe. segt Sec» oe 
ixri a «rascLnx ; ȘCOA
LA MEDE MEDLLS. — Cota» 
ZX. S — 8K0B BMHl Se fKCBMftB I 
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f aez&jeș. PzeșeAroe 
Gr-rax £oaa. proC iftonz. axioecmr 
Sec» 4e a zegav Bra
șov ; ȘCOALA MKMB METE AȘ «U 
Camâio ar. 33 — aecbe rveli. Se vorj 
prsEeou cacxixîrp <âe la Șeoda me- 

(cars seni și reraxțirri).

m&aesazxâ, Ixruzazal pcLtoâ- 
aae Boicsrvsx. ; ȘCOALA MEDIE 
BLAJ. — Corasca ar. 34 — secx.e
— -.- rf Se vor prepe» caadjâați: 
de ia școLle medu Blaj fi Mediaș
< rors de c și retranrenj.. Președmîe.

Alexandru, lector univ. filo- 
îc-jt-e Un_versisicÂ București ; ȘCOA
LA MEDE BLAJ. — Comisia nr. 35
— seepe reală. Se vor prezenta can
didați de la școbie medii Blaj și 
a gr ița (cursuri de zi serale și restan- 
țierb. Președinte Galea Alexandru, 
prof, ma’.emaucă-fizică, director Școa
la medie nr. 2 Făgăraș ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 BRAȘOV. — Comisia 
nr. 36 — secție mixtă, cu limba de 
predare germană. Se vor prezenta 
candidați de ia Școala medie nr. 1 
Brașov (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Kloss Andrei, prof. L română 
și L germană, director adjunct Școa
la medie Mediaș ; ȘCOALA MEDIE 
SERALA Nr. 5 BRAȘOV. — Comisia 
nr. 37 — secție reală, cu limba de 
predare germană. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie serală 
nr. 5 Brașov (curs seral și restanțieri). 
Președinte Csehi Iuliu, prof. univ. 
1 germană, Universitatea „Babeș Bo
lyai" Cluj ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
SIGHIȘOARA. — Comisia nr. 38 — 
secție mixtă, cu limba de predare 
germană. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Sighișoara 
și de la Școala medie Agnita (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Hub- 
bes Hans, prof. șt. naturale-geografie. 
inspector Secția de învățămînt a re
giunii Brașov ; ȘCOALA MEDIE 
MEDIAȘ. — Comisia nr. 39 — secție 
mixtă, cu limba de predare germa
nă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Mediaș (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Schmidt Her
man, prof, istorie, director Școala 
pedagogică Sibiu ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 SIBIU. — Comisia nr. 40 — 
secție reală, cu limba de predare ger
mană. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Sibiu și de la 
Școala medie Cisnădie (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte 
Schuler Hans, prof, matematică, di
rector adjunct Școala medie Agnita ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 SIBIU. — Co
misia nr. 41 — secție mixtă, cu lim
ba de predare germană. Se vor pre
zenta candidați de la Școala meaie

tc=
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jiarii de Vede (curs de zi). Pre^ecLnte 
Aazelescu Dumitru, prof, matemaur.. ] 
director Școala medie Videle ; SOOALA 
MEDE ROSIORH DE VEDE — Co- 
■dsU nr. 13 — secție mixtă. Se w 
prezenta candidați de !a scoaia medie 
Roșiorii de Vede (cursuri de n. serale 
si restantieri). Președinte Stmceseti; 
Marin. Drof, filozofie-pedagocie, insoec- 
tor secția de învățământ a re-r urii | 
București : ȘCOALA MEDE SLOBO
ZIA — Comisia nr. 14 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Slobozia (cursuri de zi » se
rale). Președinte Miulescu Vasile, nrof. 
matematici, director adj. școala med e 
Alexandria : ȘCOALA MEDE TI iU ( 
— Comisia nr .15 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie Titu și de la școala medie Bo- 
lintinul din Vale (cursuri de zi și se
rale). Președinte Costa Maria, prof, 
L romînă. inspector secția de învăță
mânt a regiunii București: ȘCOALA 
MEDIE TURNU MĂGURELE — Co
misia nr. 16 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie 
Turnu Măgurele (curs de zi). Preșe
dinte Petre Sorin, prof, pedagogie, in
spector secția de învățămînt a regiunii 
București : ȘCOALA MEDIE TURNU 
MĂGURELE — Comisia nr 17 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la scoaia medie Turnu Măgurele si 
de la scoaia medie Videle (cursuri de 
zi. serale si restantieri). Președinte 
Bogdănescu Virgil, conf. univ. mate
matici, Institutul petrol, gaze si geo
logie București ; ȘCOALA MEDIE 
TURNU MĂGURELE — Comisia nr. 
18 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie Turnu 
Măgurele (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Popescu Grigore, lector univ. 
istorie. Institutul pedagogic de 3 ani 
București : ȘCOALA MEDIE URZI- 
CENI — Comisia nr. 19 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la scoaia 
medie Urziceni (cursuri de zi, serale 
si restantieri). Președinte Mihalache 
Ilie. prof, matematici. director 
școala medie Roșiorii de Vede.

Regiunea Cluj

■ ~— secue uman-ste. se i 4
-- rLi ' ------- - -------- - ------- -- ....

d» nr. 2 să scoaia medie -MUmi Vi-1 CLUJ — Comisia nr. 45 — secție i 
te-ascal" Turda z ie la scoaia med-e ?* jDrezenta^ candidați de la

serală .Janos Herbak" Cluj (curs se
ral si restantieri). Președinte Găzdac 
Grigore. Drof. filozofie, director școala 
medie „G. Cosbuc" Năsăud.

Regiunea Crișana

adj.

ȘCOALA MEDIE ..AVRAM IANCU“ 
AIUD — Comisia nr. 1 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la școala 
medie ..Avram Iancu“ Aiud și de la 
școala medie Ocna Mureșului (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Roșea Du
mitru. șef lucrări, st. naturale. Univer

de la școala medie _Ady~ Zalău si dej 
la școala medie Jibou (cursuri de zi, 
serale, examene de diferență si restan-! 
țieri). Presedmte Tirana Eugen, prof, 
matematici, director școala medie ..Gh. ' 
Ban tiu" Cluj: ȘCOALA MEDIE!
..ADY" ZALĂU — Comisia nr. 23 — 
secție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie .-Ady" Zalău si de la 
școala medie Huedin (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Maroshăzi Ti- 
beriu. prof, limba maghiară, inspector 
secția de învățământ oraș Cluj: ȘCOA
LA MEDIE „ADY-ȘINCAI" CLUJ — 
Comisia nr. 24 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
„Ady-Sincai" Cluj (cursuri de zi si se
rale). Președinte Marcu Oreste, prof, 
univ. st. naturale. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOALA MEDIE 
,.ADY-ȘINCAI“ CLUJ — Comisia nr.
25 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școala medie „Ady-Șincai“ 
Cluj (curs seral si restantieri). Preșe
dinte Mocanu Petre, conf. univ. mate
matici, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj; ȘCOALA MEDIE „ADY-ȘIN
CAI" CLUJ — Comisia nr. 26 — sec
ție reală, cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la sooala medie „Ady-Șincai" Cluj și 
școala medie serală „Janoș Herbak" 
Cluj (curs seral și restantieri). Preșe
dinte Gyurko Stefan, conf. univ. șt. 
naturale. Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Clui: ȘCOALA MEDIE „G. COSBUC" 
CLUJ — Comisia nr. 27 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie „G. Coșbuc", școala me
die „Ady-Șincai“ și de la școala medie 
„Emil Racoviță" Cluj (curs de zi și

ȘCOALA MEDIE Nr. 1 ORADEA.
— Comisia nr. 1 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 1 Oradea (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Mioc Vasile, 
cont univ. matematici, Institutul po
litehnic Timișoara ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 ORADEA. — Comisia nr. 2 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Oradea 
(cursuri de zi și serale). Președinte 
Munteanu Ștefan, lector univ. filolo
gie, Institutul pedagogic de 5 ani Ti
mișoara ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
ORADEA. — Comisia nr. 3 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Oradea (curs 
seral și restanțieri). Președinte Bo- 
boescu Nicolae, conf. univ. fizică, 
Institutul politehnic Timișoara; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 ORADEA. — 
Comisia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 1 Qradea (curs s.eral). Președinte 
Sora Constantin, conf. univ. fizică, 
Institutul politehnic, Timișoara; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 ORADEA. — 
Comisia nr. 5 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Oradea (curs seral și restan
țieri). Președinte Lar Marțian, prof, 
matematici, inspector șef, Secția de 
învățămînt regiunea Crișana ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 2 ORADEA. — Comi
sia nr. 6 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școala 
nr. 2 Oradea ' < • •
țieri).
prof. 1. romînă-istori,e, inspector Sec
ția de învățămînt regiunea Crișana ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 ORADEA. — 
Comisia nr. 7 — secție mixtă, cu lim
ba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Oradea și de la Școala medie 
Salonta (cursuri de zi, serale și res-

medie 
(curs de zi și restan- 

Președinte Enghel Emanuil,
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Școala medie nr. 3 Galați, (curs de zi). 
Președinte Boiangiu Dumitru șef lu
crări fizică Institutul politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 GA
LAȚI. — Comisia nr. 6 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Galați, Școala me
die Bujoru și restanțieri de la școlile 
din orașul Galați, raionul Bujoru și 
corn. Pechea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Popa Niță lector univ. 
chimie Institutul pedagogic de 3 ani 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 4. 
GALAȚI. — Comisia nr. 7 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 5 Galați și restan- 
țieri din orașul Galați, raionul Ga
lați și raionul Bujoru (curs seral și 
examene de diferență și restanțieri). 
Președinte Lupu Ciobotaru Victoria 
prof. istorie dir. Școala medie 
nr. 2 Tecuci ; ȘCOALA MEDIE Nr. 5 
GALAȚI. — Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Galați (curs se
ral). Președinte Dimofte Gheorghe 
prof. 1. romînă director Școala medie 
nr. 1 Brăila ; ȘCOALA MEDIE Nr. 5 
GÂLAȚI. — Comisia nr. 9 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Galați și Școala 
medie serală „Cristea Nicolae“ Ga
lați (curs seral). Președinte Petroni 
Gheorghe prof, pedagogie-psihologie 
director Școala medie „Unirea" Foc
șani ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 GALAȚI.
— Comisia nr. 10 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie serală Ș. N. Galați și restan
țieri din orașul Galați (curs seral și 
restanțieri). Președinte Ene Ion prof, 
filozofie director Școala medie nr. 2 
„N. Bălcescu" Brăila ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 BRĂILA. — Comisia nr. 11
— secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 și 
nr. 3 Brăila și restanțieri din orașul 
Brăila (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Goian Gheorghe lector de pe
dagogie I.P.C.D. București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 BRAILA — Comisia nr. 
12 — secție reală. Se vor prezenta can- 
didați de la școlile medii nr. 1 și nr. 
2 Brăila (curs de zi). Președinte Cosu- 
che Mihai prof. soc. științific inspec
tor Secția învățămint regională Ga
lați ; ȘCOALA MEDIE Nr 3 BRĂILA.
— Comisia nr. 13 — secție reală. Se vor , 
prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 2 și 3 Brăila, (curs de zi și restan
țieri). Președinte Noaghea Tiberiu, ș-- 
lucrări fizică, Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 
BRAILA — Comisia nr. 14 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile nr. 1 și nr. 3 Brăila (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Neaeșu 
Constantin șef lucrări fizică Institu
tul politehnic București; ȘCOALA 
MED1E Nr. 2 BRĂILA — Comisia nr. 
15 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. - 
Brăila, Școala medie Viziru și de la 
Școala medie' Ianca (curs de zi Și' 
restanțieri). Președinte șendrea Elena 
prof, 1. latină director Școala medie 
„Al. I. Cuza“ Focșani ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 BRĂILA. — Comisia nr. 16
— secție reala. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Bră
ila și de la Școala medie serală «Pro-1 
greșul" Brăila (curs seral). Președinte 
Lupu Elena prof. șt. naturale direc-. 
toare Școala medie nr. 1 Tecuci ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BRĂILA. — 
Comisia nr. 17 — secție reala. Se vor 
prezenta candidați de ia Școala me
die serală ..Progresul" Brăila (curs se
ral). Președinte Spiridonescu Gheorghe 
prof, fizică director Școala medie nr. 
5 Galați ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
BRĂILA — Comisia nr. 18 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 3 Brăila (curs 
seral și restanțieri). Președinte Vasiliu 
Emanoil lector univ. filologie Univer
sitatea București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 4 BRĂILA. — Comisia nr. 19 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Brăila (curs 
seral). Președinte Corduneanu Con-1 
stantin lector univ. matematici Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 „UNIREA" FOCȘANI-
— Comisia nr. 20 — secție umanistă. • 
Se vor prezenta candidați de -a șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 Focșani. <curs 
de zi și restanțieri). Președmte Tru
faș u Nicolae prof. L romînă, director 
Școala medie serală „Progresul" Bră
ila ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 FOCȘANI.
— Comisia nr. 21 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Focșani (curs de 
zi). Președinte Potolea Eugen, lect. 
univ fizică Institutul politehnic Eucu- 
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „UNI
REA" FOCȘANI. — Comisia nr. 22 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Foc
șani și restanțieri din orașul Focșani 
(curs seral, examene de diferență și 
restanțieri). Președinte Manoliu Zam
fir prof, matematici director Școala 
medie serală Ș. N. Galați; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 FOCȘANI. — Comisia 
nr. 23 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Odo- 
bești, Școala medie Vidra și de la 
Școala medie serală Gugești (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Gavriliuc Angela lector univ. chimie 
Institutul pedagogic de 3 ani Galați; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 TECUCI. — 
Comisia nr. 24 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Tecuci (curs de 
zi). Președinte Niculescu Andrei prof. 
1. latină director Școala medie nr. 3 
Brăila ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 TE
CUCI — Comisia nr. 25 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Tecuci (restan
țieri). Președinte Pojar Petre prof. 1. 
franceză director Școala medie sera
lă „Cristea Nicolae" Galați ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 TECUCI — Comisia nr.
26 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 și 
2 Tecuci și de la Școala medie Ma- 
rășești (curs de zi). Președinte Rusescu 
Corneliu conf. univ. fizică, Institutul 
pedagogic de 3 ani Galați; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 TECUCI. — Comisia nr.
27 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Te
cuci, Școala medie Panciu și resțan; 
țieri de la școlile medii Tecuci și 
Panciu (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Enăchescu Gheorghe prof, 
soc. științific director Școala medie 
nr. 1 „V. Alecsandri" Galați.

Regiunea 
Hunedoara

ȘCOALA MEDIE „DECEBAL" DE
VA. — Comisia nr. 1 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Decebal" Deva (curs de zi). 
Președinte Bîtea Ion, conf. univ. ma
tematici, Institutul pedagogic de 5 ani 
Timișoara ; ȘCOALA MEDIE „DECE
BAL" DEVA. — Comisia <nr. 2 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Decebal" Deva 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Negoiu Dumitru, conf. 
univ chimie, Universitatea București; 
ȘCOALA MEDIE „DECEBAL" DEVA.
— Comisia nr. 3 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Decebal" Deva (cursuri de zi, 
serale și examen de diferență). Pre
ședinte Serban Vasile, lector univ. fi
lologie. Institutul pedagogic de 5 ani 
Timișoara ; ȘCOALA MEDIE ORAȘUL 
MUNCITORESC HUNEDOARA — 
Comisia nr. 4 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Orașul Muncitoresc Hunedoara (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Bădău

ȘCOALA MEDIE Nr. 4 „G. IBRĂI- 
LEANU- IAȘI — Comisia nr. 7 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de ia școala medie nr. 4 „G. 
Ibrăileanu" și de la școala medie nr. 
6 „V. Alecsandri" Iași (curs de zi). 
Președinte Bursuc Lie conf. univ. 
fizică Univ. ^AL L Cuza" Iași; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4 „G. IBRÂI- 
LEANU- IAȘI — Comisia nr. 8 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școala medie nr. 4 „G. 
Ibrâileanu" și de la școala medie nr. 
2 Eminescu" Iași (curs de zi).
Președinte Buruiană Nicolae proL L 
remiză dir. școala medie Pașcani • 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 EMI-
NESCU- IAȘI — Comisia nr. 9 - 
secție reală. Se vor prezent •'andi- 
dați de la școala medie nr. 2 „M.
Emincscu" și de la școala medie nr. 
5 „Hie PintfLie® Iași (curs de zi). 
Președinte Cctruț Gheorghe prof, 
vniv. chimie inst. politehnic Iași; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 6 «V. ALEC- 
SANDRI- IA$I — Cocii-ia nr. 10 — 
secția reală. Se vor prezaita candi
dați de la școala medie nr. 6 „V. 
Alecsancri* Iași (curs «erai). Preșe- . 
dinte \1rgolici Eugen prof, istorie ■ 
inso, secția invățârrUzt a regiuni: 
Iași ; ȘCOALA MEDIE Nr. 6 «V. » 
ALECSANDRI* LAȘI — Comisia nr ( 
11 — secția reală. Se vor preaenta I 
candidau de la scoa-a medie nr. 5 -V. | 
Alecsandri* las: (curs serali. Preșe- ■ 
dinte Hogaș Mîhai prcL £loco£e și ' 
L romînă dir. școala medie Huși ; s 
ȘCOALA MEDIE Nr. 5 .n "?. PIN- . 
TILIE- IAȘI - Oomâsâa nr. 12 — aee- ’ 
Ue umanistă Se var prezecta candi
dați ce la școala medie nr. 5 _Lhe . 
PintLe-* șt ce la școala szedie nr. 6 l 
_V. Alecsazdri" Iași (curs de xz)- i 
Președinte Isîrate Azasts'.e țroJL pe- 
dagope-mspector secția invtțămlzt a ' 
regiunii lari : ȘCOALA MEDIE Nr. 5 . 
JUE PINTILIE- Iar- - Comisia nr. } 
13 — secția reală. Se vor prezenta ’ 
candidați de la Școala medie serală 
Atelierele CFJ. LLe Piaîilie* ri de I 
la școala medie nr 3 .C Negruzz." . 
(ears serali Iași. Președmte Pa-caLZ 
Mariana eoef. univ chim e Univ. ? 
_AL L Cuza* Iași; COMPLEXUL ' 
ȘCOLAR BTRIAD — nr. 14
— secție reală. Se vor prezenta ean- 
didatî de la eomriexul școlar Siriad 
(curs de =3. Preș^dxte Costnzescu 
Giga cor* naiv, mase—atici Univ. 
_AL L Cura* Iași; COMPLEXUL 
ȘCOLAR 3ÎRLAD — Cert-da nr. 15— 
secție reală. Se ver prezenta czrxS- 
dati de la tcnmlcxuî șcclar Bîriad ri 
de la școala medie mixtă Murreru 
• nxrs de riX Preșs-cntj Maez.rovio 
Xîeniae pref. univ. șL n iturzîe Univ 
_AL L Cura- Iași; COMPLEXUL 
ȘCOLAR BIRLAD — Carat a nr. 1S"
— secția ussanîstă. Se vor prezente 
candidați de Ia Complexul școlar REr- • 
Iad (axrs de zft- Președir^ Sânicn 
Gabriela prof. L ger-nară ri L ro- ’ 
mină cir. școala medie nr. 1 teși; 
ȘCOALA MEDIE Kr. 2 BlFRAD — | 
CooMa nr. n — secția reală. Se vor | 
prezenta ean-mdați de la școala me- 
&e ar 2 Birlad tcurs seralx Preșe
dinte CărăuFJ Sergm praf, univ șt I 
naturale Univ. _AL L Cura* teri -

1 ... -. : 1.. 1.1 . 1 -
misia nr. 18 — secția reală. Se vor | 
prezenta candidați de la școala medie ; 
nr. 2 Birlad (curs seral). Președinte . 
Bcgdan Elena conf. univ. chimie ‘ 
Univ ,AL L Cuza- lari; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 .31 KOGALNICEANU- 
VASLUI — Comisia nr. 19 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 1 Vaslui, de la 
școala medie nr. 2 „Ștefan cel Mare" 
Vaslui și ce la școala medie Ne
grești (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Grecu Olimpia prof. 1. ro
mînă și soc. științific dir. școala me
die nr. 4 Iași ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
2 „M. KOGALNICEANU** Huși - 
Comisia nr. 20 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 2 „M. Kogălniceanu" și de 
la școala medie nr. 1 Huși (cursuri de 
zi și serale). Președinte Alexandrescu 
Dumitru prof 1. romînă dir. școala 
medie nr. 7 Iași ; ȘCOALA MEDIE 
MIXTA „C. BURCA" PAȘCANI - Co
misia nr. 21 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
mixtă „C Burcă- Pașcani (cursuri de 
zi și serale). Președinte Mitrofan Va
sile prof. L reminâ dir. școala medie 
nr. 3 lari.

Victor, prof, filozofie, director Școala 
medie Petroșani ; ȘCOALA MEDIE 
SERALĂ COMBINATUL SIDERUR
GIC HUNEDOARA. — Comisia nr. 5
— secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie serală Combi
natul siderurgic Hunedoara (curs se
ral și restanțieri). Președinte Georges
cu Constantin, prof, geografie ; ȘCOA
LA MEDIE „HORIA, CLOȘCA ȘI 
CRIȘAN'* ALBA IULIA. — Comisia 
inr. 6 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Horia. 
Cloșca și Crișan" Alba Iulia (curs de 
zi). Președinte Ciolan Anatolie, prefi 
matematică-fizică, director Școala me
die Hunedoara ; ȘCOALA MEDIE 
„HORIA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ALBA 
IULIA. — Comisia nr. 7 — secție J 
reală. Se vor prezenta candidați de ia ; 
Școala medie „Horia, Cloșca și Crișan" I 
Alba Iulia (curs de zi). Președinte | 
Drecin Gheorghe, lector univ. mate-, 
matici, Institutul pedagogic de 5 ani 
Timișoara ; ȘCOALA MEDIE „HORIA. 
CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ALBA IULIA.
— Comisia nr. 8 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie „Horia, Cloșca și Crișan" 
Alba Iulia (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Crișan Alexandru, lector 
univ. filologie. Institutul pedagogic de I 
5 ani Timișoara; ȘCOALA MEDIE 
TEIUȘ — Comisia nr. 9 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Teiuș și de la Școala 
medie Zlatna (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Grcza Traian, 
prof, geografie-geologie, director școa
la medie Simeria ; ȘCOALA MEDIE 
„AVRAM IANCU" BRAD. — Comisia 
nr. 10 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
„Avram Iancu“ Brad (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Susan Dumi- 
tru, prof. 1. romină, director Școala 
medie „Decebal" Deva ; ȘCOALA 
MEDIE „AVRAM LĂNCU* BRAD. — 
Comisia nr. 11 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
„Avram Iancu" Brad și de la Șeoaia 
medie serală Gurabarza (curs seral, 
și restanțieri). Președinte Cafaveia 
Olivia, prof, istorie, directoare ȘcxLa 
medie serală C.F.R. Simeria; ȘCOA
LA MEDIE ILIA. — Comisia nr. 12
— secție reală. Se vor prezența can
didați de la Școala medie Ilia (cursuri | 
de zi și serale). Președinte Vlâd Ovi- 
diu, prof, pedagogie-romină. inspector 
secția de învățămint, regiunea Hune
doara ; ȘCOALA MEDIE . A RVȚ. I 
VLAICU* ORĂȘTIE — Cmuu nr.
13 — secție mixtă. Se vor pt eleata I 
candidau de la Școala mreie «Aurei 
Vlaicu" OrășLe și de la n-e-±e ’
Cugir (curs de zi și resuațieru. Pre
ședinte Trăsnea Ov-.dlu, iscxr științe 
sociale, Uaiversxtotea BucurefZ* ;! 
ȘCOALA MEDIE „AUREL VLAICU* 
ORĂȘTÂE. — Comiria ar. 14 — secție | 
reală. Se voy prezenta candidați ce ia j 
Școala merie „Aurei Vlaicu* OrLjUe • 
și de la Școala serei* C-FJi. Sjuer-a 
(curs serai și reszanuen). Președmxe 
Rancea Viorica, prof, <<--:?—•>, diree- • 
toare Școala medie Teiuș ; ȘCOALA ’ 
MF.DIE SERATA CU GIR. — Comisia 
nr. 15 — secție reală. Se vor prezen.a ■ 
candidași de la Școala medie serala 
Cuglr (curs serai și restenuerU. | 
Președinte Reghiș Mircea, lector. 
univ. matematici, Tmlitirtul peda
gogie de 5 an: Ttm-șnara ; ȘCOA- 
—A MEDIE SEBEȘ. — Comisia nr. 16 — 
secție reala, cu limbue de predare 
romină și germană. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Sebeș 
(cursuri de zi, serale și restanțieri;. 
Președinte Wolf loan, lector univ. fi-' 
lologie, Institutul pedagogic de 5 ani 
Timișoara ; ȘCOALA MEDIE SIME
RIA. — Comisia nr. 17 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Simeria (curs de zi și restan
țieri). Președinte Lascu Tit Liviu, 
prof. 1. romînă, director Școala me
die „Horia, Cloșca și Crișan" Alba Iu- 
iia ; ȘCOALA MEDIE PETROȘANI.
— Comisia nr. 13 — secție mixtă. Se
vor prezenta candidau de la Școala 
medie Petroșani și ce la Școala medie 
Lupeni (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Dancu Virginia, lector univ. 
filologie, Institutul de mine Petroșani; 
ȘCOALA MEDIE PETROȘANI — 
Comisia nr. 19 — secție reală, cu lim
ba de predare maghiară. Se vor pre- l 
rente candidați de la Școala medie 
Petroșani, de la Școala nxc_e serală 
„Cogr.L. natul carbonifer Valea Jiului* 
Petroșani și de la Școala nedie .De
cebal* Deva (cursuri âe n & 
Președlnte F arcaș Gnecrgnt. lector 
univ. matematici, Insututo- 3 
Tg." Mureș; ȘCOALA SERALĂ «COM
BINATUL CARBONIFER VALLA 
JIULUI* PEImOȘANI. — Cmsia zx 
29 — secție reală. Se vor prezente . 
candidați ce la Școala medie serală 
„Combinatul carbonifer Valea J—1—* . 
Petroșani (curs seral). Preșerixte Picu 1 
Nițu, prof, matemat-ri, .inspector sec
ția de învățămint regiunea Huaeâoara: 
ȘCOALA MEDIE PETRILA — Co-. 
misia nr. 21 — secție reală. Se vor 
prezenta candidau de la mecLe,
Petrila (cursuri de zs, serale u restan
țieri). Președinte Milccveznu Dar.. , 
cont univ. fizică. Insu:u:L de mine 
Petroșani ; ȘCOALA MEDIE SE3LVLÂ. 
„EXPLOATAREA MINIERĂ* LU
PENI. — Comisia nr. 22 — metie 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie serală za tarea
Minieră" Lupeni (curs de zi și restan
țieri). Președinte Dobrescu Eugen, 
prof. univ. matematici, Tnsxitniid de| 
mine Petroșani ; ȘCOALA S9EBAULI 
UZINELE „VICTORIA" CĂLAN — 
Comisia nr. 23 — secție reală. Se ver 
prezenta candidați de la Școala me-| 
die serală Uzinele «Victoria* Călău și 
de la Școala medie Hațeg cursuri de 
zi și serale). Președinte Cristicd 
rislav, lector univ. matematiri, Insu- '■ 
tutui politehnic Timișoara.

Regiunea lași
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 JCHAIL 

SADOVEANU" LAȘI — Comisia nr. 1 
—secția reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 1 Sa- 
doveanu“ și de la școala medii mixtă 
Hîrlău (curs de zi). Președinte Ne- 
crasov Olga prof. univ. șt. naturale | 
Univ. „Al. I. Cuza“ Iași ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 „MIHAIL SADOVEA- 
NU“ IAȘI Comisia nr. 2 — secția | 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 1 ,»M. Sadovea- 
nu“, de la școala medie nr. 3 „C. Ne- 
gruzzi“ și de la școala medie de mu- 
zică-Iași (curs de zi). Președinte Pe
trescu Dîmbovița Mircea, Drof. univ. 
istorie Univ. „Al. I. Cuza" Iași ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „Mihail Sado- 
veanu“ IAȘI — Comisia nr. 3 — sec
ția reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 1 „M. Sado- 
veanu“ Iași (curs seral). Președinte 
Ralea Radu prof. univ. chimie Univ. 
„Al. I. Cuza“ Iași; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 „M. SADOVEANU* IAȘI -
Comisia nr. 4 — secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 1 „Mihail Sadoveanu** Iași (curs 
seral). Președinte Obreja Alexandru 
conf. univ. geografie Univ. „Al. J 
Cuza" Iași ; ȘCOALA MEDIE Nr 3 
„C. NEGRUZZI** Iași — Comisia nr.
5 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 3 
„C. Negruzzi** (curs de zi). Președinte 
Cîmpan Florica conf. univ. matema
tici Univ. „Al. I. Cuza" Iași ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 3 „C NEGRUZZI" 
IAȘI — Comisia nr. 6 — secția reală. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 3 „C. Negruzzi** și de la 
școala medie nr. 7 „Al. I. Cuza" Iași 
(curs de zi). Președinte Tănăsucă 
Petru prof. matematici-fizică insp. 
secția învățămint a regiunii Iași;

Regiunea 
Maramureș

ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BAU. | 
MARC — Cmttte nr. 1 — secție I 
realâ. Se ver prezenta candidați de la ; 
școala medăe nr. 1 Baia Mare, ce la | 
școala med_e Sontruta Mare șt de la 
școala sxâse Tg. Lăpuș icuxsuri de zi, 
seraJe ri restazuer^. Președinte San
dru Petru lector univ. matsmauri 
£r. ad;. Institutul pedagogic de 3 ani 
Bau Mire ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
BALA MARE — Ccmisza nr. 2 — aec- 
pe reală Se vor prezenta candidați 
de la secate medte Bate Sprte. ce 
la școala meme Tg. Lăpuș și de la 
școala ssedae Negrești (cutsuri de xi, 
seca.e ri restanperiA Președinte Zid- 
veana Gabriela ocnf. univ. șt. natu
rale Inst pedagogic ce 3 ani Baia 
Mare: ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BALK 
MARE — Cmhi» uz. 3 — seepe 
reală- Se vor prezenta candidați de 
la scoate medie nr. 1 Baia Mare (curs 
seral- Președinte Pop Gheorghe lec
tor _n.v fil-.ogie Institutul pedago
gic de 3 ani Bate Mare ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 BALĂ MARE — Comi
sa nr 4 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie nr.
1 Raia Mare și de la școala medie 
Cehul SiT.anie: (curs de zi). Preșe
dinte Popescu Lidia conf. univ. filo
logie Univ. _m>rș Bnijii* Cluj; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BAIA MARE
— Comisia nr 5 — secție reală cu 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școala me
die nr. 1 Baia Mare, de la școala 
medie Cazul Silvaniei și de la școala 
medie Baia Sprie (cursuri de zi și 
serale). Președinte Nagy Ladisiau șef 
lucrări fizică Institutul politehnic 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BAIA 
MARE — Comisia nr. 6 — secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 1 Baia Mare (cursuri de 
a și serale). Președinte Szabo Iuliu 
pref pedagogie dir. Liceul Kolcsey 
Seta Mare; LICEUL „M. EMINE- 
SCU" SATU MARE — Comisia nr. 7
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „M. Eminescu** și 
de la Liceul „Kolcsey** Satu Mare. 
Președinte Zdrenghea Mircea conf. 
univ. filologie Univ. „Babeș-Bolyai“ 
Cluj . LICEUL „M. EMINESCU** 
SATU MARE — Comisia nr. 8 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „M. Eminescu** și de 
la Liceul „Kolcsey" Satu Mare (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Preșe
dinte Oroș Gheorghe, prof, pedagogie 
dir. adj. școala medie Cărei; LICEUL 
..KOLCSEY" SATU MARE — Comi
sia nr. 9 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Kolc
sey" Satu Mare (curs seral și restan
țieri). Președinte Porollseanu Andrei 
prof, matematici — șeful secției învă- 
tămînt oraș Satu Mare ; LICEUL „M. 
EMINESCU" SATU MARE — Comi
sia nr 10 — secție reală cu limba de 
predare maghiară Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „M. Eminescu" 
și de la Liceul „Kolcsey" (cursuri de 
zi și serale). Președinte Fogarasi Iosif 
conf. univ. șt. sociale Univ. „Babeș- 
Bolvai" Cluj ; LICEUL „M. EMINE
SCU" SATU MARE — Comisia nr. 11
— secție umanistă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „M. Eminescu" și 
de la Liceul „Kolcsey" Satu Mare 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 

Președinte Rajcsănyi Ștefan prof. 1. 
rusă dir. școala medie serală Baia 
Mare ; LICEUL „KOLCSEY" SATU 
MARE — Comisia nr. 12 — secție 
reală cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Li
ceul „Kolcsey" Satu Mare și de la 
Liceul „M. Eminescu" Satu Mare 
(curs de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Rosza Eugen prof. univ. filo
zofie Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE VIȘEUL DE SUS- 
Comisia nr. 13 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școala 
medie Vișeul de Sus (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Su- 
teu Ioan prof. 1. romînă dir. adj. 
țcoala medie „Filimon Sîrbu" Sighet; 
ȘCOALA MEDIE CĂREI — Comisia 
or. 14 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie 
Cărei și de la școala medie Tâșnad 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Cosma (gheorghe prof, ma
tematici, inspector secția învățămint 
□zaș Satu Mare ; ȘCOALA MEDIE 
CĂREI — Comisia nr. 15 — secție 
reală cu limba de predare romînă. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie Cărei și de la școala medie 
Tâșnad (curs seral și restanțieri). 
Președinte Filip Tănase, lector univ. 
1b. romină. Institutul pedagogic de 3 
ani Baia Mare; ȘCOALA MEDIE 
CĂREI — Comisia nr. 16 — secție 
grixtă cu limba de predare maghiara. 
Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Cărei și de la școala 
medie Tâșnad (curs de zi). Președinte 
Bodor Andrei conf. univ. istorie Univ. 
„Babeș-Bolyai" Cluj ; ȘCOALA ME
DIE «FILIMON SÎRBU" SIGHET - 
Cocniste nr. 17 — secție mixtă cu 
limba de predare romînă. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie 
Sighet (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Borcș Maximi
lian, lector univ. pedagogie. Institu
tul pedagogic de 3 ani Bate Mare. 
ȘCOALA MEDIE „FILIMON SÎRBU* 
Sighet — Comisia nr. 18 — secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie „Filimon Sîrbu* Sighet 
(curs de ri). Președinte GâU Iuliu 
conf. univ. șt sociale Institutul de 
medicină și farmacie Tg. Mureș.

Regiunea 
Mureș-Autonomâ 

Magh ară
ȘCOALA MEDIE J»APIU ILARLVT 

TG. MURES — Comisia nr. 1 — sec
ție reală- Se vor urezenta candidați de 
te sco—le medii „Unirea* si „PaDiu 
Ear-an* (cursuri de ri ri serale). Pre- 
sedinte Girbacea VirziL lector univ. 
zeozraLe Uriverâzatea -Babeș-Bolyai* 
Ciuz: ȘCOALA MEDIE ^PAPIU ILA- 
RL*N* TG. MURES — ComĂla nr. 2
— secție reală cu limba de oredare
maghiară. Se vor nrezenta candidați 
oe la Școala medie -Pariu IIarian* 
ri de ia Școala meă.e nr. 4 Tz. Mureș 
«cur» seral). PresezLnte Kelemen Fre
deric. lector univ. fizică. Universitatea’ 
-Babes Boiyai* Oui; ȘCOALA MEDIE 
„3OLYAI FARCAS* TG. MURES — 
Cocrisia nr. 3 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 4 Tg. Mures — curs de zi — și 
candidați care au promovat prin exa
mene de diferență. Președinte Mesa- 
rosiu Ion. conf. univ. filozofie. Univer
sitatea ..Babes Bolyai" Cluj; ȘCOALA 
MEDIE ..BOLYAI FARKAS" TG. MU
RES — Comisia nr. 4 — secție reală 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
„Bolyai Farkaș" si de la Școala medie 
„Paniu Ilarian" Tg. Mureș (curs seral). 
Președinte Koch Francisc, lector univ. 
fizică. Universitatea Babes Bolyai" 
Clui: ȘCOALA MEDIE ..BOLYAI 
FARKAS" TG. MURES — Comisia nr. 
5 — secție reală cu limba de oredare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Boiyai Farcaș" 
Tg. Mures (curs de zi). Președinte 
Szabo Iosif, lector univ. șt. naturale. 
Universitatea ..Babeș-Bolyai" Cluj; 
ȘCOALA MEDIE „BOLYAi FARKAȘ" 
TG. MURES — Comisia nr. 6 — sec
ție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la scoate medie „Balyai Farkas" Tg 
Mures si de ia școala medie de mu
zică ri arte riastiee (cur* de zi si res- 
tanîieriL Președinte Barabaș Viimos, 
prof. L germană, director școala me
me Crlstor: ȘCOALA MEDIE „UNI
REA* TG. MURES — Co-Aia nr. 7 — 
serile reriă cu limba de predare na- 
rhteri. Se vor orezenza cană-datii ce! 
la scoate medie -Unirea* ri de la I 
școala medie -Bolyai Farkaș* Tz. Mu
re* (curs seral ri restanțieri). Preșe
dinte Balans Alexandru, lector univ. 
filozofie. Universitatea Babeș-Bolyai* 
Qad; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 TG. MU
RES — Cnariria nr. 8 — secție mixtă. 
Se vor urezenîa candidați de la scoate 
medie JBcîyai Farica**. școala medie 
nr. 4 ri de la secate med e -Paphi Ha
rtan* Tz. Mureș (cursuri de zi ri se
rale). Președinte Oproescu Petru, prof. 
1b. romină. director scoate medie Tir- 
aăveni; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 TG. 
MURES — Comiria nr. 9 — secție 
mixtă ca limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 4 » de la școala medie „Pa
nin Ilarian* Tz. Mures (curs de ti). 
Președinte Fejer Mmalv. prof. lb. la
tină. director scoate medie ..Dr. Petru 
Groza* Odorbel: ȘCOALA MEDIE 
MIERCUREA NIRAJ — Comisia nr. 
10 — secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la scoate medie Sovata si cțe la 
școala medie Miercurea Niraj (curs de 
zi). Președinte Roth Andrei, lector 
univ. filozofie. Universitatea ..Babeș- 
Bolyai" dui: ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
REGHIN — Comisia nr. 11 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Reghin (cursuri de 
zi si serale). Președinte Văsies Simion, 
nrof. geologie—geografie. director
scoaia medie -Paoiu Ilarian" Tg. Mu
res: ȘCOALA MEDIE Nr 1 REGHIN
— Comisia nr 12 — secție mixtă. Se 
vor Drezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 si nr. 2 Reghin (cursuri de 
zi. serale si restanțieri). Președinte 
Varza Elisabeta. Drof. pedagogie, in
spector secția de învățămint a regiunii 
Mures-Autonomă Maghiară: ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 REGHIN — Comisia nr. 
13 — secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 si nr. 2 Re
ghin (curs de zi). Președinte Herman 
Gusztav. prof. 1. maghiară, inspector 
secția de învătămînt raion Odorhei: 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 REGHIN — 
Comisia nr. 14 — secție mixtă cu lim
ba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la scoaia medie nr. 
1 Reghin si de la școala medie serală 
Ierbus (cursuri de zi și serale). Preșe
dinte Kozma Bela, prof. lb. maghiară, 
director scoaia medie ..Boiyai Farkaș" 
Tg. Mures: ȘCOALA MEDIE TOPLI- 
TA — Comisia nr. 15 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la sooala 
medie Toplița (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Zamfir Dorina, 
prof, geografie, director școala medie 
Reghin: ȘCOALA MEDIE TOPLIȚA — 
Comisia nr. 16 — secție reală cu lim
ba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la scoaia medie 
Toplița (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Kadar Gabor, prof. șt. natu
rale, director scoaia medie nr. 4 Tg. 
Mures: ȘCOALA MEDIE GHEOR- 
GHIENI — Comisia nr. 17 — secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școa
la medie Gheorghieni (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Nagy Ioan, 
prof. 1. maghiară, inspector secția de 
învătămînt raion Toplița; ȘCOALA 
MEDIE GHEORGHIENI — Comisia

reală. Șe vor prezentan candidați de 
la școlile medii nr. 2 și nr. 3 Tr. Se
verin și de la Școala medie Vînju 
Mare (cursuri de zi, serale, examene 
de diferență și restanțieri). Președinte 
Zamfir Maria, prof, matematici, di
rectoare Școala medie serală „Electro- 
putere" Craiova ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 TR. SEVERIN. — Comisia nr. 17 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Tr. Severin 
și de la Școala medie Strehaia (cursuri 
de zi și serale). Președinte Mihai Se- 
uastiana, proi. matematici, directoare 
Școaia medie nr. 3 Craiova ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 TR. Severin. — Comisia 
nr. 18 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 Tr. 
Severin (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Tărăscu Ion, prof, pedagogie, 
director Școala medie nr. 5 Craiova ; 
ȘCOALA MEDIE Nr, 2 TR. SEVERIN.
— Comisia nr. 19 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la școli
le medii nr. 2 și nr. 3 Tr. Severin 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Secnter Ernestina, lecto^ de pedago
gie, LP.C.D. București ; ȘCOALA 
A1EDIE Nr. 1 TR. SEVERIN — Comi
sia nr. 20 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Tr. Severin, de la Școala me
die Strehaia, de la Școala medie 
Vînju Mare (cursuri de zi și serale). 
Președinte Arie Aide, conf. univ. fizi
ca, institutul Politehnic București; 
ȘCOALA MiuME SERALA „7 NOIEM- 
BRiE" CRAIOVA. — Comisia nr. 21
— secție reală. Se vor prezenta can
didau de ia Școaia medie serală „7 
Noiembrie" Craiova (curs seral și 
restanțieri). Președinte Cațan Con
stantin, prof, istorie, director Școala 
medie nr. 2 Tr. Severin ; ȘCOALA 
MEDIE SERALA „ELECTROPUTERE* 
CRAIOVA. — Comisia nr, 22 — sec
ție reală. Se vor prezente candidați 
ae la Școala medie serală „Eiectro- 
putere" (curs serai). Președinte Marica 
Șieian, proi. matematici, director ad
junct școala medie nr. 1 Tr. Severin 
țsecție serală) ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
1 «N. BĂLCESCU" CRAIOVA. — Co
mitea nr. 23 — secție reală. Se voi 
prezente candidați de la Școala me- 
die nr. 1 Craiova (cursuri de zi și se
rale). Președinte Nicolescu Alexan
dru, proL umv. matematici, Instiiuiui 
peUGi, gaze șt geologie, București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 «H. BALCES- 
CU" CRAIOVA. — Com.»ia nr, 24 — 
secție reala. Se vor prezente candi
dau de la Școaia menie nr. 1 „N. 
Bâicescu" Cramva (cursuri de ri și 
seraie). Președinie Minailescu loan, 
prof. univ. șt. naturale, Institutul 
agronomic Craiova; ȘCOALA ME- 
DxE Nr. 1 Ji, BĂLCESCU" CRAIO
VA. — Comisia nr. 25 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de ia Școa
la medie nr. 1 „N. Bălcescu" Craiova 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Bălu Sabina, prof. 1. ro
mînă, directoare Școala medie hr. 3 
Tr. Severin ; ȘCOALA MEDIE Nn 2 
„FRAȚII BUZEȘTI- CRAIOVA. — 
Comisia nr. 26 — secție reală. Se vor 
prezente candidați de la Școala me
die nr, 2 „Frații Buzești" Craiova și 
de la Școala medie Bechet (cursuri 
de zi, serale și examene de diferență). 
Președinte Achim Costea. prof, istorie, 
dirctor Școala medie nr. 1 Tr. Se
verin ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 „FRA
ȚII BUZEȘTI" CRAIOVA. — Comi
sia nr. 27 — secție reală. S,e vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 „Frații Buzești" Craiova (cursuri 
de zi, serale, examene de diferență și 
restanțieri). Președinte Popescu Ro
meo, prof. șt. naturale-geografie, sec
ția de învățămint regiunea Oltenia ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 „FRAȚII BU
ZEȘTI" CRAIOVA, — Comisia nr. 28
— secția umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr, 2 
„Frații Buzești" Craiova (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Nica Gheor
ghe, prof. șt. sociale — inspector șef 
secția de învățărnînt a orașului Tr. 
Severin ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
„FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA. — 
Comisia nr. 29 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 „Frații Buzești" Craiova 
și de la Școala medie Filiași (cursuri 
de zi și serale). Președinte Gîtan Ma
rin, conf. univ. șt. naturale, Institu
tul agronomic Craiova ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 „FRAȚII BUZEȘTI" CRA
IOVA. — Comisia nr. 30 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 „Frații Buzești" 
Craiova (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Tănăsescu Mihai, conf. univ. 
fizică. Institutul politehnic București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 „FRAȚII BU
ZEȘTI" CRAIOVA. — Comisia nr. 31
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 „Fra
ții Buzești" Craiova și de la Școala 
medie Bălcești (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Pascalu Ion, 
conf. univ. fizică, Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 
CRAIOVA. — Comisia nr. 32 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 3 Craiova 
(cursuri de zi și serale). Președinte 
Pătru Crăciun, prof, istorie, director 
Școaia medie nr. 1 Caracal; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 CRAIOVA. — Comisia 
nr. 33 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de Ia Școala medie nr. 3 
Craiova și de la Școala medie Filiași 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Murgu Gheorghe, lector 
univ. științe economice, Institutul de 
Științe Economice București; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 3 CRAIOVA. — Comi
sia nr. 34 — secție umanistă. Se voi 
prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 3 Craiova (curs de zi). Președinte 
Bedighian Ohanes, lector univ filolo
gie, Institutul de Științe Economice 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 
CRAIOVA. — Comisia nr. 35 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați he 
la Școala medie nr. 3 Craiova (cursuri 
de zi și serale). Președinte Sută Ni
colae. lector univ. științe economice, 
Institutul de Științe Economice Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 CRA
IOVA. — Comisia nr. 36 —secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 4 Craiova, de la Școala 
medie Filiași și de la Școala medie 
Bălcești (cursuri de zi, serale și re
stanțieri). Președinte Diaconu Con
stantin, prof. matematici, director 
Școala medie Calafat ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 4 CRAIOVA. — Comisia nr. 
37 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 nr. 
3 și nr. 4 Craiova (curs de zi ^i re
stanțieri). Președinte Boțea Constan
tin, lector univ. științe economice, In
stitutul de Științe Economice Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 CRAIO
VA. — Comisia nr. 38 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 4 Craiova (curs de zi). 
Președinte Popescu Gheorghe, lector 
univ. filozofie, Universitatea Bucu
rești.

legiunea Ploiești
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BUZĂU — 

Comisia nr. 1 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Buzău (curs de zi). Președin
te Stoenescu Alexandru, prof. univ. 
fizică Institutul Politehnic București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BUZĂU — Co
misia nr. 2 — secția mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Scoaia medie 
nr. 1 Buzău, (curs de zi). Președinte 
Burgundeanu Marcela, prof. 1. latină, 
director adjunct Școala medie nr. 2 
Cîmpina: ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BU
ZĂU — Comisia nr. 3 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Buzău, (curs seral). 
Președinte Albu Constantin. lector 
univ. chimie Universitatea București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BUZĂU — Co-

nr. 18 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie Gheor
ghieni. scoaia medie Miercurea Ciuc 
și de la școala medie Odorhei (cursuri 
de zi si serale). Președinte Tîrnăvea- 
nu Romulus, prof, matematică-fizică, 
inspector secția de învătămînt regiu
nea Mures-Autonomă Maghiară; ȘCOA
LA MEDIE MIERCUREA CIUC — Co
misia nr. 19 — secție reală cu limba 
de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie Miercu
rea Ciuc si de la scoaia medie Sîn- 
martin (curs de zi). Președinte Soo 
Dipnisie. prof. șt. naturale, inspector 
secția de învățămint raion Tg. Mureș; 
ȘCOALA MEDIE MIERCUREA CIUC
— Comisia nr. 20 — secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se . or 
prezenta candidați de la scoaia me
die Miercurea Ciuc (cursuri de zi. se
rale si restanțieri). Președinte Szasz 
Iuliu. prof, filozofie-pedagogie, direc
tor scoaia medie nr. 2 Tg. Mureș; 
ȘCOALA MEDIE CRiSTUR — Comi
sia nr. 21 — secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie Cristur 
(curs de zi). Președinte Paszternak 
Clara, lector univ. filologie. Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj; ȘCOALA 
MEDIE ..Dr. PETRU GROZA" ODOR 
HEI — Comisia nr. 22 — secție reală | 
cu limba de predare maghiară. Se vor j 
prezenta candidați de Ia școala medie I 
„Dr. Petru Groza* Odorhei (curs de! 
ri). Președinte Szekely Francisc. Drof. I 
istorie, director scoaia medie Ditrău: 
ȘCOALA MEDIE „Dr. PETRU GRO-1 
ZA* ODORHEI — Comisia nr. 23 — j 
secție mixtă cu limba de predare ma- j 
ghiarâ. Se vor Drezenta candidați de 
la școala medie „Dr. Petru Groza" 
Odorhei si de la scoaia medie Viabila 
(curs de zi). Președinte Kadar Ludo
vic, prof, istorie, inspector secția de 
învătămînt regiunea Mures-Autonomă 
Maghiară: ȘCOALA MEDIE ..Dr. PE
TRU GROZA* ODORHEI — Conusia 
nr. 24 — secție reală cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de ia scoaia meie te)r. Peiru 
Groza* Odorhei (curs seral). Președmte ’ 
Kristo Andrei. nroL geografie, dires-; 
tor scoaia medie Miercurea Ciuc; 
ȘCOALA MEDIE T1RNAVENI — Co
misia nr. 25 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii 
lîmăveai si Finline’e (curs seral). 
Președinte Man Stefan, lector univ. 
fizică, inst. pedagogic de 3 ani Cluj; 
ȘCOALA MEDIE TÎRNĂVENI - Co
misia nr. 26 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidau de la scoate mec.e 
Tiznăveni (curs de zi si restanțieri;. 
Fresecunte Aiuas loan, lector univ. fi-i 
iozofie. Umvers-tatea „Babeș-Bolya;* j 
Cluj: ȘCOALA MEDIE T*BNĂVKNI
— Comisia nr 27 — secție reală cu 
limba de oredare maghiara. Se vor 
prezenta candidați de la scolii.e medii 
Tirnăveni si Singeorgiu de Pădure 
(cursuri de zt serale si restanțieri.'. 
Președinte Toth Alexandru Iii. iecior 
univ. siiinie sociale. Universitatea 
^aoeș-z>o<yai* Cluj; SCOALĂ ME
DIE LUDUȘ — Comisia nr. 23 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Luduș si Sârmaș 
(cursuri de zi. serale si restanțieri). 
Președinte Vițelaru Liviu lect. univ. 
fizică Inst. pedagogic de 3 am. C^uj.

Regiunea Oltenia
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 CARACAL.

— Comisia nr. 1 — secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Caracal și de la Școala me
die nr. 1 Balș (cursuri de zi și exa
mene de diferență). Președinte Părau- 
șan Victor, conf. univ. chimie, Insti
tutul politehnic București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 CARACAL. — Comisia 
nr. 2 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Caracal, și de la Școala medie 
Balș (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Pacoste Cornel, lec
tor univ. fizică, Institutul de con
strucții București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 CARACAL. — Comisia nr. 3 — 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 1 și nr. 
2 Caracal și de la Școala medie Cora
bia (curs de zi). Președinte Hoian 
Adrian, lector univ. geografie, Insti
tutul de Științe Economice București; 
ȘCOALA MEDIE CORABIA. — Co
misia nr. 4 — secție reală. Se vor pre
zente candidați de la Școala medie 
Corabia (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Zimbler Albert, prof. 
Umba rusă, inspector secția de invă- 
țămint regiunea Oltenia ; ȘCOALA 
MEDIE BA1LEȘTL — Comisia nr. 5
— secție reala. Se vor prezente can
didați de la Școala medie Băiiești 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Marinescu Minai, prof, ma
tematici, director Școala medie nr. 2 
Caracal; ȘCOALA MEDIE CALA
FAT. — Comisia nr. 6 — secție reală. 
Se vor prezente candidați de ia Școa
la medie Calafat, de la Școala medie 
Plenîța și de la Școala medie Cetate 
(cursuri de zi și examene de diferen
ță). Președinte Van cea Ștefan, prof, 
pedagogie, inspector secția de invă- 
țăminx oraș Craiova ; ȘCOALA ME
DIE CALAFAT. — Comisia nr. 7 — 
secție mixtă. Se vor prezente candi
dați de la Școala medie Calafat, de 
la Școaia medie Plenița și de la Școa
la medie Cetate (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Talabă Ion, 
prof, pedagogie, director Școala me
die nr. 1 Tîrgu-Jiu ; ȘCOALA MEDIE 
TG. CĂRBUNEȘTL — Comisia nr. 8
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Cărbunești 
și de la Școala medie Novaci (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Mladin Grigore, prof, matematici, di
rector Școala medie nr. 2 Tîrgu-Jiu ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „TUDOR 
VLADIMIRESCU" TG. JIU. — Co
misia nr. 9 — secție reală Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 „Tudor Vladimir eseu" Tg. Jiu 
(curs de zi). Președinte Stănescu Flo
rica, prof, istorie, directoare Școala 
medie nr. 4 Craiova ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 „TUDOR VLADIMIRESCU" 
TG. JIU. — Comisia nr. 10 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 „Tudor Vla- 
dimirescu" Tg. Jiu (curs de zi). Pre
ședinte Andrei Nicolae, prof. 1. romînă, 
director Școala medie nr. 1 Craiova ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 TG. JIU. — 
Comisia dr. 11 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Tg. Jiu (cursuri de zi, 
eerale și examene de diferență). Pre
ședinte Marcovici Oltea, prof. 1. ro
mînă, director adjunct Școala medie 
nr. 3 Craiova ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
2 TG. JIU — Comisia nr. 12 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii hr. 1 și nr. 2 Tg. Jiu 
(cursuri de zi și serale). Președinte 
Albert Francisc, conf, univ. chimie, 
Institutul politehnic București; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 „TUDOR VLADI
MIRESCU" TG. JIU. — Comisia nr. 13
— secție reală. Se vor prezenta candi
dature la Școala medie nr. 1 „Tudor 
Vladimirescu" Tg. Jiu și de la Școala 
medie Baia de Aramă (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Sar- 
lea Ion, șef de lucrări fizică, Institu
tul politehnic București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 TR. SEVERIN. — Co
misia nr. 14 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr, 3 Tr. Severin (curs de zi). 
Președinte Năstășel Dumitru, profesor 
istorie, director Școala medie nr. 2 
Craiova ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 TR. 
SEVERIN. — Comisia nr. 15 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Tr. Severin (curs 
de zi). Președinte Stan Aurelian, conf. 
univ. fizică, Institutul politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 TR. SE
VERIN, — Comisia nr. 16 — secție 

misia nr. 4 — secție reală. Se vor ore» 
zenta candidați de la școlile medii nr.
1 și nr. 2 Buzău, de la Școala medie 
nr. 1 R. Sărat și Școala medie serală 
Berea (curs seral, examene de diferen
ță si restanțieri). Președinte Bărbuleș- 
cu Nicolae. lector univ. chimie Uni
versitatea București; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 BUZĂU - Comisia nr. 5 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Buzău (curs 
de zi si restanțieri). Președinte Simio- 
nescu Maria, nrof. istorie, inspector 
Secția de învătămînt oraș Ploiești: 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 BUZĂU — Co
misia nr. 6 — secție umanistă. Se vor 
nrezenta candidați de la Școlile medii 
nr. 1 si nr. 2 Buzău (curs de zi si 
restanțieri). Președinte Gaspar Marin, 
prof. 1. romînă, director Școala medie 
nr. 5 Ploiești: ȘCOALA MEDIE PĂ- 
TÎRLAGELE — Comisia nr. 7 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați, de 
la Scoaia medie Pătîrlagele și de la 
Scoaia medie serală Nehoiu (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Președinte 
Cristea Constantin, lector univ. mate
matici Institutul pedagogic de 3 ani 
București: ȘCOALA MEDIE Nr. I 
CÎMPINA — Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Scoaia medie nr. 1 Cîmpina (curs de 
zi). Președinte Agooian Grigore. conf. 
univ. matematici. Institutul Știinte E- 
conomice București; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 CÎMPINA — Comisia nr. 9 — 
secție umanistă Se voi’ prezenta can
didați de la Școlile medii nr. 1 și nn
2 Cîmpina (curs de zi si restanțieri)* 
Președinte Vasiliu Aspasia, prof. 1. ro
mînă, director Școala medie nr. 1 
Ploiești: ȘCOALA MEDIE Nr. 1 CÎM
PINA — Comisia nr. 10 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
Scoaia medie nr. 1 Cîmpina (curs se
ral si restanțieri). Președinte Voichin 
Irina, prof. șt. naturale, director Școa
la medie nr. 4 Ploiești; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 CÎMPINA - Comisia nr. 
11 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii nr. 1 și nr. 
2 Cîmpina (cursuri de zi. serale si res
tanțieri). Președinte Mocanu Constan
tin. lector univ. geografie Institutul 
de Știinte Economice București; 
ȘCOALA MEDIE BUȘTENI — Comisia 
nr. 12 — secție reală Se vor nrezenta 
candidați de la Scoaia medie Bușteni 
si de la Școala medie serală Azuga 
(cursuri de zi. serale și restanțieri). 
Președinte Hangea Nicolae, conf. univ. 
fizică Institutul pedagogic de 3 ani 
București: ȘCOALA MEDIE MORENI
— Comisia nr. 13 - secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Moreni (curs seral și restan
țieri). Președinte Iavorschi Olimp. 
nrof. șt. naturale, director Școala me
die nr. 2 Ploiești; ȘCOALA MEDIE 
MORENI — Comisia nr. 14 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Scoaia medie Moreni, de la Scoaia 
medie serală Filipești de Pădure și de 
la Scoaia medie serală Băicoi (cursuri 
de zi. serale si restanțieri). Președinte 
Teodorescu Dora, lector univ. matema
tici Institutul de Știinte Economice 
București; ȘCOALA MEDIE SINAIA
— Comisia nr. 15 — secție reală. Se 
vor nrezenta candidați de la Școala 
medie Sinaia și de la Școala medie A. 
Vlaicu Breaza (cursuri de zi. serale si 
restanțieri). Președinte Ionită Gheor
ghe. șef lucrări chimie Institutul Po
litehnic București; ȘCOALA MEDIE 
„DIMITRIE CANTEMIR" BREAZA
— Comisia nr. 16 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie ,.D. Cantemir" Breaza (curs de 
zi). Președinte Rebedeu Ion, conf. univ. 
filozofie Institutul Politehnic Bucu
rești; ȘCOALA MEDIE MIZIL — Co
misia nr. 17 — secție reală. Se vor 
nrezenta candidați de la Școala medie 
Mizil si de la Scoaia medie Urlați 
(cursuri de zi. serale si restanțieri). 
Președinte Negulescu Toma, prof geo
grafie. director adjunct. Școala medie 
nr. 2 Ploiești: ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
PLOIEȘTI — Comisia nr. 18 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Scoaia medie nr. 1 Ploiești, (curs de 
zi). ■ Președinte Palade Gheorghe. prof, 
univ. fizică Institutul de petrol, gaz 
și geologie București; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 PLOIEȘTI — Comisia nr. 
19 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala nr. 1 Ploiești 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Constantinescu Mircea, prof. univ. 
chimie Institutul de petrol, gaze si 
geologie București; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 PLOIEȘTI — Comisia nr. 20 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Scoaia medie nr. 2 Ploiești, (curs 
de zi si restanțieri). Președinte Mazi- 
lu Panait, prof. univ. fizică Institutul 
de construcții București; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 PLOIEȘTI — Comisia 
nr- 21 — secție umanistă. Se vor pre
zența candidați de la Școlile medii nr. 
2 și nr. 4 Ploiești (curs de zi si res- 
tantieri). Președinte Apostol Eugenia, 
Drof. 1., latină, director Școala medie

Tirgoviște; ȘCOALA MEDIE Nr.
2 PLOIEȘTI — Comisia nr. 22 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Scoaia medie nr. 2 Ploiești (curs 
seral). Președinte Roman Mihai lector 
L romînă I.P.C.D. Brașov; ȘCOALA 
MEDIE Nr 2 PLOIEȘTI - Comisia 
nr. 23 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de Ja Școala medie nr. 2 și 
nr. 4 Ploiești (curs seral, examene de 
diferență si restanțieri). Președinte 
Tomescu Ion, prof, geografie, director 
Școala medie nr. 3 Tîrgoviște; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 3 PLOIEȘTI — Comi
sia nr. 24 — secție reală. Se vor nre
zenta candidați de la Școlile medii nr. 
3. nr. 4 și nr. 5 Ploiești (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Dinescu Ma
ria, lector matematici I.P.C.D. Bucu
rești; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 PLO
IEȘTI — Comisia nr. 25 — secție uma
nistă. Se vor nrezenta candidați de 
la Școlile medii nr. 3 si nr. 6 Plo
iești (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Hurmuz Vasile. conf. univ. is
torie. Universitatea București; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 4 PLOIEȘTI — Comi
sia nr. 26 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii nr* 
4 Ploiești si Școala medie serală Ra
finăria nr. 3 Ploiești (cursuri serale și 
restanțieri). Președinte Constantinescu 
Clotilda, prof. șt. naturale, director 
scoaia medie nr 2 Buzău: ȘCOALA 
MEDIE Nr. 4 PLOIEȘTI — Comisia 
nr. 27 — secție mixtă. Se vor orezen- • 
ta candidați de la școlile medii nr. 4 
si nr. 1 Ploiești (curs de zi si restan
țieri). Președinte Iliescu Gheorghe. 
prof. 1. franceză, director adjunct
scoaia medie Vălenii de Munte:
ȘCOALA MEDIE Nr. 5 PLOIEȘTI — 
Comisia nr. 28 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie 
nr. 5 Ploiești (curs de zi si restan
țieri). Președinte Buhai Elena, prof. 1. 
romînă. director școala medie nr. 1 
Cîmpina: ȘCOALA MEDIE Nr. 5 PLO
IEȘTI — Comisia nr. 29 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de 
scoaia 
scoaia 
ral și _________ ____ ______ __
zea Virgil, prof, istorie, director școa
la medie nr. 1 R. Sărat; ȘCOALA ME
DIE Nr. 6 PLOIEȘTI - Comisia nr*
30 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la scoaia medie nr. 6 Plo
iești și de la scoaia medie Slănic 
(curs de zi si restanțieri). Președinte 
Beșliu Călin, lector univ. matematici* 
Universitatea București: ȘCOALA ME
DIE Nr. 6 PLOIEȘTI — Comisia nr*
31 — secție reală, Se vor nrezenta can
didați de la scoaia medie nr. 6 Plo
iești (curs seral și restanțieri). Preșe
dinte Lupu Ion. lector univ. pedagogie. 
Institutul pedagogic de 3 ani Bucu
rești: ȘCOALA MEDIE Nr. 1 RM. SĂ
RAT — Comisia nr. 32 — secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 „i nr. 2 Rm. Să
rat (curs de zi si restanțieri). Prese-

_______  — la 
medie nr 5 Ploiești și de la 
medie serală Boldești (curs se- 
restanțieri). Președinte — Bîr-

(Continuare în pag. a VI~a)
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dinte Vulpescu Mihail, prof 
lb. romînă, director adjunct, 
școala medie nr. 3 Plo
iești ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
2 RM. SĂRAT — Comisia nr. 33
— secție reală. Se vor prezenta
candidați de la școlile medii nr. 
1 și nr. 2 Rm. Sărat (curs de zi 
si restantieri). Președinte Du
mitrescu Alexandrina, lector 
univ. fizică. Institutul politehnic 
București; ȘCOALA MEDIE 
VĂLENI — Comisia nr. 34 —» 
secție reală Se vor prezenta can
didați de la școala medie Văleni 
(cursuri de zi si serale). Preșe
dinte Atanasiu Traian, sef lu
crări matematici. Institutul poli
tehnic București; ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 TlRGOVIȘTE — Co
misia nr. 35 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Tîrgoviște, 
de la școala medie serală Gura 
Ocnitei și de la școala medie 
serală Doicesti (cursuri de zi. 
serale si restantieri). Președinte 
Preotesoiu Georgeta. prof, pe
dagogie, directoare școala medie 
nr. 3 Ploiești; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 TlRGOVIȘTE- Comisia 
nr. 33 — secție reală.
Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 2 
Tîrgoviște (curs de zi, exame
ne de diferență si restantieri). 
Președinte Angelescu Dan. lec
tor univ. fizică. Institutul poli
tehnic București; SCOALĂ ME
DIE Nr. 2 tîrgoviște — Co
misia ar. 37 — secție umanistă. 
Se vor Drezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 si nr. 3 Tîr- 
eoviste (curs de zi si restan
tieri). Președinte Marinescu 
Stelian. prof pedagogie, direc
tor școala medie nr. 6 Ploiești; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 3 TlRGO- 
VIȘTE — Comisia nr. 38 — sec
ție reală. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 1 
si nr. 3 Tirgoviște (curs de zi). 
Președinte Tane Nicolae. proL 
pedagogie, director școala peda
gogică Buzău; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 3 TlRGOVIȘTE — Comisia 
nr. 39 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala 
medie nr. 3 Tîrgoviște (curs 
seral). Președinte Drăgănescu 
Mihai, conf. univ. fizică. Insti
tutul politehnic București; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 3 TÎRGO- 
VISTE — Comisia nr. 40 — sec
ție reală. Se vor prezenta can
didați de la școala medie nr. 3 
Tîrgoviște și de la școala medie 
serală Fieni (curs seral si res
tantieri). Președinte Sandu Du
mitru, prof, filozofie, director 
școala medie Sinaia; ȘCOALA 
MEDIE PUCIOASA — Comisia 
nr. 41 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școala 
medie Pucioasa si de la școala 
medie serală „C. Ivănus“ 
(cursuri de zi. serale și restan
tieri). Președinte Neagoe Flori- 
ca, lector univ. filozofie. Uni
versitatea București.

Regiunea 
Suceava

ȘCOALA MEDIE Nr. 1 „ȘTE
FAN CEL MARE” Suceava — 
Comisia nr. 1 — secția mixtă. 
Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 „Ștefan 
cel Mare" Suceava (cursuri de 
zi și serale). Președinte Oprea 
Arsenie conf. univ. matematici 
Inst. politehnic Iași; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 Suceava — Comi
sia nr. 2 — secție mixtă. Se 

. vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Suceava 
(curs de zi și reștanțieri). Pre
ședinte Budeanu Elena conf. 
univ. chimie Univ. „Al. I. Cu
za" Iași ; ȘCOALA MEDIE Nr. 
1 „A. T. LAURIAN“ Botoșani
— Comisia nr. 3 — secție rea
lă Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 1 „A. 
T. Laurian” Botoșani (curs se
ral). Președinte Nichita Gheor
ghe prof. istorie dir. școala 
medie nr. 2 Fălticeni ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 „A. T. LAU- 
RIAN“ Botoșani — Comisia nr.

Examenul de stat la institutele pedagogice 
de învățători și la școlile pedagogice

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE ÎNVĂȚĂTORI BACĂU — 
Comisia Nr. 1. Se vor prezen
ta candidații de la institutele 
pedagogice de învățători Ba
cău și Suceava ; Școala pedago
gică de Învățători Bacau și 
Școala pedagogică de educatoa
re Bacău (curs de zi, fără frec
vență și reștanțieri). Președinte 
Filimon Liviu lector psihologie 
I.P.C.D. Iași ; INSTITUTUL 
PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂ
TORI ARAD — Comisia nr. 2. 
Se vor prezenta candidați de 
la Institutul pedagogic de în
vățători Arad (curs ele zi). Pre
ședinte Dragau Ion lector psi
hologie Institutul pedagogic de 
3 ani Timișoara . INSTITUTUL 
PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂ
TORI ARAD — Comisia nr. 3. 
Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de Învă
țători Arad ; Școala pedagogică 
de învățători Arad, Deva ; 
Școala pedagogică de educatoa
re Arad și Școala pedagogică 
de educatoare cu limba de pre
dare germană Sibiu (curs de 
zi, fără frecvență și restan
tieri). Președinte Popeangă Va- 
sile, director Institutul peda
gogic de învățători Arad; INS
TITUTUL PEDAGOGIC DE 
ÎNVĂȚĂTORI CLUJ — Comi
sia nr. 4. Se vor prezenta can- 
didații de la Institutul pedago
gic de învățători Cluj (curs de 
zi și reștanțieri). Președinte 
Chircev Anatolie conf. univ. 
psihologie Universitatea Babeș- 
Bolyai-Cluj ; INSTITUTUL PE
DAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI 
CLUJ — Comisia nr. 5. Se vor 
prezenta candidații de la școa
la pedagogică de învățători 
Cluj, Oradea, Blaj ; Școala pe
dagogică de educatoare Cluj, 
Cărei ; Școala pedagogică de 
învățători cu limba de predare 
maghiară și secția pedagogică 
de educatoare cu limba de pre
dare maghiară Aiud, Cluj (curs 
fără frecvență și reștanțieri). 
Președinte Oanță Iosif director 
Institutul pedagogic învățători 
Cluj ; INSTITUTUL PEDAGO
GIC DE ÎNVĂȚĂTORI GA
LAȚI — Comisia nr. 6. Se vor. 
prezenta candidații de la Insti
tutul pedagogic de învățători 
Galați și Școala pedagogică de 
învățători Galați (curs de zi, 
fără frecvență și reștanțieri). 
Președinte Stanciu Ion lector 
pedagogic. Universitatea Bucu
rești INSTITUTUL PEDAGO
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4 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școala 
medie nr. 1 Botoșani (curs de 
zi și reștanțieri). Președinte 
Bocăneț Iâvia prof șt- natu
rale dir. adj. Liceul ^Dragoș- 
Vodă“ Cimpulung : ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 _M. EMINESCU* 
Botoșani — Comisia nr. 5 — 
secție mixtă. Se vor prezento 
candidați de ia școala znedăe 
nr. 2 JkL Emteaai* Botete 
(cursuri de a fi resțanperij- 
Președinte Popescu Nicolae 
prof L latină, dir. școala medie 
Gura Humorului; LICEUL 
„DRAGOȘ-VODĂ* CD£PV- 
LUNG — Comisia nr. 6 — sec
ție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul ^Dragoș- 
Vodâ" Cimpulung Suceava 
(curs de zi și reștanțieri). Pre
ședinte Nadolschi Victor conf 
univ. matematici Univ. _AL L 
Cuza- Iași ; LICEUL „DRA
GOS-VODĂ- CIMPULUNG — 
Comisia nr. 7 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „Dragcș-Vodă- Cim
pulung (cursuri de zL serale ri 
reștanțieri). Președinte $tete 
Constantin prof L română dxr. 
școala medie nr. 2 Botoear:; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 DORO- 
HOI — Comisia nr. S — seepe 
reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala mafie ar. 1 
Dorohoi și de la școala necx 
Darabani (cursuri de zi și se
rale). Președinte Miron Vai—e 
prof istorie dir. jcoa_a med» 
Siret-Rădăuți; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 DOBOHOI — Comi
sia nr. 9 — secție Se vor
prezenta candidau de la șco
lile medii nr. 1 șt cr. 2 Doro- 
hoi (curs de ri). Președzz» 
Obsdă Alexandru prof L ro- 
minâ «far. «coala medie nr. 1 
Suceava ; ȘCOALA MEDIE Nr-
I FĂLTICENI — Comica nr.
II —■ secție mixtă. Se vcr pre
zenta candidați de la școala 
medie nr. 1 Fâldceru (cursun 
de zi 51 serale;. Președinte 
Luță Arcadie prof automat: r. 
dir. școala medie nr. 1 Dr-mnci- 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 FĂLTI
CENI — Comisia nr. 11 — see- 
ție mixtă. Se vor prezenta can
didați ce la școlile med:: nr. 1 
și nr. 2 Fălticeni (curs de zi și 
reștanțieri). Președinte Pața 
Arcadie prof L romini dir. 
adj. școala medie Vatra Dor
nei; ȘCOALA MEDIE GURA 
HUMORULUI — Comica nr. U 
— secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la școala me
die Gura Humorului șt de la 
școala medie Siret-Răiâup 
(cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Hare a VasLe conf. urdv. 
filologie Univ. _AL L Cuza* 
Iași ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
RĂDĂUȚI — CocrXa nr. 13 — 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de ia școala medie 
nr. 1 Rădăuți (cursuri de zi. 
serale și reștanțieri). Preșe
dinte Ifrim Petru prof L pomi
nă inspector secția invățămint 
oraș Botoșani ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 RĂDĂUȚI — Comi
sia nr. 14 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Rădăuți 
(curs de zi și reștanțieri). Pre
ședinte Gîciu Mitică prof șt. 
naturale dir. școala medie Va
tra Dornei ; ȘCOALA MEDIE 
ȘIRET — Comisia nr. 15 — 
secție reală, cu lb. de predare 
ucraineană. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie 
Șiret — reg. Suceava și de la 
școala medie Sighet reg. Mara
mureș (curs de zi). Președinte 
Drăpaca Constantin lector univ. 
filologie Univ. București ; 
ȘCOALA MEDIE SĂ VENI — 
Comisia nr. 16 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Săveni și de la 
școala medie Trusești (cursuri 
de zi și serale). Președinte 
Baldazar Ion prof geografie 
dir. adj. școala medie nr. 1 
Fălticeni ; ȘCOALA MEDIE 
VATRA DORNEI - Comisia nr.
17 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școala 
medie Vatra Dornei (cursuri de 
zi și serale). Președinte Ciho- 
daru Constantin conf. univ. is
torie Univ. „Al. I. Cuza“ Iași.

GIC DE ÎNVĂȚĂTORI BÎR- 
LAD — Comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la Insti
tutul pedagogic de învățători 
Bîrlad și Școala pedagogică de 
învățători Bîrlad (curs de zi, 
fără frecvență și restantieri). 
Președinte Gheoroaie Ilie, di
rector adjunct Complexul șco
lar Bîrlad ; INSTITUTUL PE
DAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI 
BAIA MARE — Comisia nr. 8. 
Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de în
vățători Baia Mare și Școala 
pedagogică de învățători Si
ghet (curs de zi, fără frec
vență și reștanțieri). Președinte 
Boboc Marin, șef secție invă- 
țămînt oraș Baia Mare . INS
TITUTUL PEDAGOGIC DE ÎN
VĂȚĂTORI ODORHEI - Co
misia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători cu limba 
de predare maghiară Odorhei ; 
Secția pedagogică de învățători 
cu limba de predare romînă 
Odorhei și Școala pedagogică 
de învățători cu limba de pre
dare maghiară Odorhei (curs de 
zi și retanțieri). Președinte 
Szocs Iosif Conf Socialism 
științific Universitatea Ba'oeș- 
Bolyai Cluj ; INSTITUTUL 
PEDAGOGIC DE ÎNVĂȚĂ
TORI CRAIOVA — Co
misia nr. 10. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători Craiova 
și Școala pedagogică de învă
țători Craiova (curs de zi si 
reștanțieri). Președinte Pupăză 
Vasile. director Institutul peda
gogic învățători Craiova ; INS
TITUTUL PEDAGOGIC DE 
ÎNVĂȚĂTORI BUCUREȘTI — 
Comisia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători București 
(curs de zi). Președinte Matei 
Constantin, lector psihologie 
Institutul Pedagogic de 3 ani 
București; INSTITUTUL PE- 
DAGOGIC DE ÎNVĂȚĂTORI 
BUCUREȘTI — Comisia nr. 12. 
Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de în
vățători București și Constan
ta ; Școala pedagogică de învă
țători București, Buzău, Cîm- 
pulung-Mușcel și Școala peda
gogică de educatoare București 
și Constanta (curs de zi și res
tantieri). Președinte Petrescu 
Maria dir. Institutului pedago
gic de învățători București.

PRESA INTERNAȚIONALĂ

DESPRE VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID

SI GUVERNAMENTALE SOVIETICE /V R.P.R.
a

MOSCOVA 20. Corespon- 
dentul Agerpres transmite: 
Cititorii sovtoLci găsesc in pa
gina rntîîa a tuturor ziarelor 
om Moscova reportaje amă
nunțite despre vizita delega
ției de parâd ș; guvernamen
tale a Uniunii Sovietice, in 
frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov in țara noastră. Zia
rele publică corespondențe 
speciale oglindind in mod viu 
irsuriețirea cu care se mani
festă cu acest prilej marea 
prietenie dintre popoarele ro- 
min și sovietic.

^Prietoma noastră este mai 
largă cetit Dunărea, mai înal
tă deci: Carpații*. Iată titlul 
repcrtajuln; publica: in ^Iz- 
vesu=- de marți seara sub 
semnătura trimișilor specia.; 
ai rarahri la București.

Corespondența este ilustrată 
cu fotografii. Tot în pagina 
tefi ziarul Jzvesria* publica 

tâ Mihaj Benîuc, „Ghi
dul arde ca o stea*.

^Popoarele sovietic și romîn 
sin: pe veci Împreună' este 
uxlul prime: pagini a ziaruiui 
^Piavda*, consacrată vizitei 
delegației sovietice in țara 
noastră. speciali ai
r?r '^ in reportajul intitulat 
, frățești- vorbesc
despre vizitele făcute de dele
gata scvietică la Grivița 
roșie*, la Fundulea și la Gos
podăria Agricolă Colectivă 
Ceacu.

^Pravda* relatează despre mi- 
ungul de la ^Grivița Roșie", 
despre discuțiile însuflețite 
dmme tovarășul Nikita Ser
gheevici Hrușciov și numeroși 
muncitori in legătură cu dez
voltarea întreprinderii, condi
țiile de muncă și de trai.

Mitingul de la „Grivița Ro
șie* a constituit o demonstra
ție strălucită a prieteniei ro- 
mînetice arată corespon
denții „Pravdei*.

Relatînd despre vizita la 
Institutul de cercetări pentru 
cereale $i plante tehnice Fun- 
dulea, corespondenții „Prav- 
dei- subliniază succesele obți
nute la acest institut, expe
riența bogată acumulată aici, 
interesul manifestat de tova
rășul N. S. Hrușciov pentru 
semănăturile intercalau de

Noaptea, în timpul încărcării ex
ternelor ce ca e feraS cu c-oc_se 
petroliere rafinate 5 Uzire e chi

mice din Omsk (UJLS-S.)

încetarea din viață 
a generalului de armată 

A. L Antonov
MOSCOVA. - Luni a inc* 

Ut din viață subit generalul 
de armaui Alexei Antonov, 
prim-locțiiur al fefulni sUtu. 
Ini major al forțelor armat» 
ale Li_S.S, șeful statului 
major al Forțelor armate uni 
te ale țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Ministrul Forțelor Armate al 
Republicii Populare Romine, 
general de armată Leontin Să
laj an a adresat o telegramă 
comandantului suprem al for
țelor Armate Unite, mareșal 
al Uniunii Sovietice, A. A. 
Greciko, în care exprimă sin
cere condoleanțe in legătură 
cu încetarea din viață a ge
neralului de armată A. I. An
tonov.

---•--- 
în apărarea 
lui Gizenga

CAIRO. — Președintele co
legiului internațional al ju
riștilor în apărarea lui Gi
zenga, a declarat la o confe
rință de presă că acest cole
giu, care este alcătuit din zece 
avocați din diferite țări, a so
licitat reprezentanța diploma
tică a Republicii Congo la 
Cairo să elibereze juriștilor 
vize de intrare în Congo în 
vederea stabilirii unui con
tact direct cu Gizenga. 

porumb și ioia și pentru idee a 
convocării unei consfătuiri la 
Fundulea a speăalișulor din 
agricultura țârilor socialisto 
în problema folosirii ierbici- 
delor.

Celelalte ziare sovietice pu
blică relatările despre vizita 
delegației sovietice în țara 
noastră, sub titlurile: „întil- 
niri frățești pe pămînt fră
țesc", G-Kamsomolskaia Prav
da"), „Uniunea Sovietică și 
Romînia sint adevărate prie
tene- (.JCrasnaia Zvezda”), 
prietenii se întîlnesc" GSo- 
vetskaia Rossia-) etc.

încă la 18 iunie, ziua sosi
rii la București a delegației de 
partid și guvernamentale so
vietice, postul de televiziune 
din Moscova a prezentat un 
program special de noapte 
despre sosirea delegației so
vietice in capitala RominieL

PARIS 20 (Agerpres). — 
Presa cerUralâ și de provin
cie publică articole și infor
mații despre vizita delegației 
de pcrcid și guvernamentale 
a Uniunii Sovietice in țara 
noastră. „Nu fără mindrie, 
scrie ziarul „Combat* din 20 
iunie, conducătorii din Bucu
rești pot prezenta realizările 
lor". în 1961. continuă „Com
bat*, Rominia a înregistrat o 
creștere substanțială a pro
ducției industriale și evoluția 
favorabilă continuă și in 1962. 
Numeroase informații despre 
vizită publică ziarele „Le 
Mondea, „Parisien Libere*, 
„Paris Presse l’Intransigeant*, 
„Le populai re*, J^lnforma- 
tion” „Les Echos”, „Libera
tion*.

BONN 20 (Agerpres). - 
Ocupindu-se de vizita dele
gației sovietice in R. P. Romî
nă, ziarul „Frankfurter Allge- 
meine* subliniază că N. S. 
Hrușciov a apreciat pozitiv 
succesele economice ale Ro
mi niei.

Ziarul „Die Welt* relevi că 
in discursurile sale, N. S. 
Hrușciov s-a pronunțat din 
nou pentru încheierea ur.ui 
tra^zs âe pace cu Germania.

JUkkey Sp<n«ne este unul 
<£■ cei oui buni romancieri ai 
nr-jror tmptuăor. Grăbiți expe- 
ceree comenzilor*. Din miile de 
comenz. pe care editura new-yor- 
«ezi . rooms* le primește zilnic, 

că nu toate sint atit de 
entuz arie ca cea a lui Billie 
Bbdstaan care în numele celor 
275 colegi ar lui de la școala nr. 
202 dh Chicago a telegrafia! spre 
a cere de urgenfă ultima „crea- 
fie* a lui Mickey Spillane. Acesta 
esie însă un caz tipic pentru cul
tul taft de Spillane care bîntuie 
în rinidurile unui număr de tineri 
dm S.UJL

Lui Mickey Spillane nu-i pasă 
prea muh de aceste exagerări. 
Nemurirea îl lasă rece. Faima care 
nu se poate exprima în dolari nu 
înseamnă nimic pentru el. Lui îi 
ajunge faptul concret că este unul 
din scriitorii cei mai rentabili ai 
tuturor timpurilor. Din acest 
punct de vedere el este într-ade- 
văr „un fenomen pe pia|a cărții'' 
cum îl descrie revista „TRUC”. In 
ultimii 5 ani au fost vîndute peste 
16 milioane de exemplare din 
cărțile sale. Nu e deci de mirare 
că Spillane manifestă un dispreț 
suveran față de ceilalți scriitori 
„cei cu talent pentru literatură 
serioasă”. „Cele mai multe din 
scrierile lor nu fac doi bani" — 
declară el plin de sine. Prin gura 
lui vorbește negustorul care cu 
fiecare carte realizează 50 000, 
100 000 și chiar mai mulți dolari, 
fără a mai pune la socoteală în
casările pentru dreptul de a i se 
difuza operele la radio și de a 
le transpune în filme. Mickey 
Spillane își bate joc de criticii 
care susțin că el știe să bată la 
mașină, dar nu să scrie. „La dracu, 
blestemă el, eu nu sînt un scrii
tor. Dar trebuie să cîștig într-un 
lei oarecare bani. Nu scriu pentru 
plăcerea mea și nici nu am am
biție să-i educ pe oameni ca 
să-l fac mai buni. Eu vreau nu
mai să amuz”.

Ceea ce înțelege Mickey Spil

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
Ziarul „Evening Star” din Wa- 
shington relatează despre mitin
gul de la „Grivifa Roșie" și des
pre avertismentul dat de N. S. 
Hrușciov celor care ar îndrăzni 
să dezlânjuie un război împotriva 
fărilor socialiste. De asemenea, 
ziarul citează ideile expuse de 
N. S. Hrușciov în problema ger
mană. In același articol, Evening 
Star" amintește că la „Grivifa Ro- 
ș e ’ au avut loc grevele din 1933, 
conduse de comuniști și în timpul 
cărora au fost uciși un mare nu
măr ae muncitori.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Corespondentul special al zia
rului britanic „Times“' la 
București reproduce acel pa
saj din cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
care se subliniază că vizita în 
Rominia a delegației sovieti
ce va fi o adevărată sărbă
toare a prieteniei sincere, fră
țești, dintre popoarele romîn 
și sovietic, o nouă și strălu
cită manifestare a unității de 
nezdruncinat dintre Uniunea 
Sovietică și R. P. Romînă și 
a întregului lagăr socialist. De 
asemenea, corespondentul zia
rului „Times" redă pasajul 
in care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej vorbește des
pre coexistența pașnică a sta
telor cu sisteme sociale dife
rite, despre dezarmarea ge
nerală și totală, despre rezol
varea problemelor internațio
nale arzătoare în conformita
te cu interesele tuturor po
poarelor.

VIENA 20 (Agerpres). — 
Ziarele din Viena publică am
ple informații cu privire la 
vizita in R.P.R. a delegației 
de partid și guvernamentale 
a UJLSS. Ziarele scot în evi
dență că N. S. Hrușciov s-a 
oc-apa: în cuvîntarea rostită 
la „Grivița roșie“ de proble
ma Încheierii tratatului de 
pace cu Germania și rezolva
rea problemei Berlinului occi
dental Ziarul „Arbeiter Zei- 
tung* publică un reportaj 
despre dezvoltarea industriei 
R. P. Romine și creșterea ni- 
veUilui de trai al populației în 
țara noasriă.

lane prin „a amuza" — arată cam 
așa : „Pat Chandler nu era în 
stare să-i rupă lui Jack un braț 
sau să-i scoată dinții cu patul re
volverului. Dar Mike Hammer se 
pricepea excelent la așa ceva și 
a făcut-o cu repeziciune”.

Aceste prime propozifiuni din 
cartea sa, „Eu, tribunalul” sînt 
caracteristice și pentru celelalte 
„opere" ale lui Spillane în care 
Mike Hammer, un asasin sadic 
ascuns sub chipul unui detectiv 
particular făptuiește tot soiul de 
orgii sîngeroase. lată cum se la
udă eroul fui Spillane in cartea 
„Marea crimă” : „Tipul cel mic 
mă fixa de-acum de multă vreme, 
l-am dat una cu revolverul că se 
prăbuși în ușă cu gura plină de 
spumă, l-am mai dat una în o

Mickey Spillane 
și fabrica sa de orori

braz pînă nu se mai văzu nici 
urmă de spumă”.

Cam tot așa procedează „ma
estrul detectiv” și cu femeile 
„rele". Toate, după cum susține 
Mike, vor neapărat să-l seducă. 
Dar voința de fier a lui Mike 
triumfă. Aceasta o arată punctul 
culminant și „dramatic” al cărții 
lui Spillane „Zeița bronzată" în 
care seducătoarea „frumoasă ca 
o zeiță bronzată,, este strangulată 
de Mike și aruncată înfr-un butoi 
cu acid sulfuric. Tot așa se în- 
tîmplă cu Mary, Lola, Connei, 
Ethel, Linde, Ellen și alte femei 
„nespus de frumoase” care, pen
tru încercările lor păcătoase de 
a-l seduce pe supraomul Mikte 
Hammer, sînt împușcate, mutilate, 
înecate.

In orgia de sînge a lui Mike 
Hammer, de-a lungul seriei de 12

PREZENȚE ROMÎNEȘTI
PESTE HOTARE

ATENA. La 19 iunie s-au 
deschis la Atena, lucrările co
locviului internațional asupra 
spectacolului pentru marele 
public. Cuvîntul de deschidere 
al colocviului a fost rostit de 
prof. K. Kitsikis, președintele 
Comitetului grec de organiza
re al festivalului. La acest co
locviu internațional, care se 
desfășoară sub auspiciile unor 
organizații internaționale de 
specialitate în colaborare cu 
U.N.E.S.C.O., participă și o de
legație a R.P. Romîne în frun
te cu artistul poporului Radu 
Beligan. La deschiderea co
locviului a fost prezent, de a- 
semenea, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, Mircea Bă- 
lănescu, și alți membri ai am
basadei.

în după-amiaza aceleiași 
zile, în sala „Zapion“ din A- 
tena a avut loc deschiderea 
expoziției de arhitectură și 
scenografie la care țara noas
tră este reprezentată în secția 
de decoruri și costume, pre
cum și în secția de arhitectură 
și teatru.

Tot în cursul zilei de marți 
a sosit la Atena, Filarmonica 
de Stat „Ge>orge Enescu“.

WASHINGTON. — Ion Flo- 
rea și Ion Popescu Gopo, 
membri ai delegației de ci
neaști romîni, au vizitat zi. 
lele acestea studiourile cine
matografice americane din 
Los Angeles și studiourile 
„Walt Disney”. Membrii de. 
legației s-au întîlnit cu ci
neastul Walt Disney și cu alți 
specialiști în domeniul filmu
lui de desene animate. Dele
gația a vizitat, de asemenea, 
studiourile „Warner Bros”, 
laboratoarele „Consolidated 
Film Industries1 și studiouri
le „Metro Goldwin Meyer”.

împotriva 
militariștilor 
de ia Bonn

Noua stingă” — astfel se 
intitulează grupul tine
retului cu tendințe o- 

poziționiste din Berlinul occi
dental, care se pronunță îm
potriva politicii periculoase 
a cursei înarmărilor și pio- 
vocării unui nou război mon
dial, dusă de militariștii de 
la Bonn. Din acest grup fac 
parte membri ai Uniunii stu
denților socialiști germani, 
foști membri ai P.S.D.G., pre
cum și tineri fără de partid. 
Recent, acest grup a organi, 
zaț în Berlinul occidental o 
adunare deschisă la care și-a 
expus țelurile politice.

Grupul consideră că prin
cipala sa sarcină este să des
fășoare în rîndurile popu
lației o muncă de lămuriră 
penau a contribui la coeziu
nea mturor forțelor care se 
pronunță împotriva primej
diei unui război atomic, pen
tru rezolvarea pașnică a pro. 
blemelor internaționale acute.

PE SCURTĂ PE SCURT
BRASILIA. — Agențiile de 

presă anunță că președintele 
Braziliei, Joao Goulart, i.a 
cerut, la 19 iunie, lui Santia
go Dantas, actualul ministru 
al Afacerilor Externe, să for
meze un nou guvern. Dantas 
va lua contact cu liderii di. 
feritelor partide în vederea 
formării unui cabinet care 
să-l înlocuiască pe cel al lui 
Tancredo Neves, cînd aceasta 
își va da demisia la 26 iunie, 
pentru a putea participa la 
alegerile din octombrie.

ROMA. — Referindu.se la 
cercuri apropiate de Agenția 
internațională pentru energia 
atomică, ziarul italian „Paese 
Sera’’ scrie că la începutul 
lunii iunie cîteva sute de con- 

„romane" închinate acestui „erou" 
găsim nu mai puțin de 800 ca
davre. Aceeași îngrămădire de 
crime, care de care mai oribile 
există și în „operele” dinafara 
seriei Mike”. In „Revolverul 
meu trage repede” Se descriu 5 
asasinate prin împușcare, 2 
strangulări, 6 ciopîrțiri cu cuțitul. 
In „Răzbunarea e a mea” se pe
trec 24 de omoruri.

Despre „laboratorul de crea
ție" al lui Spillane a scris pe larg 
revista „Time and Tide”. Merită 
să reproducem cîteva scurte ex
trase din relatările acestei reviste. 
„Spillane nu lucrează de unul 
singur. E| are de fapt conducerea 
literară a unei fabrici de scris. El 
a sfrîns în jurul lui opt specialiști 
în materie de asasinate și perver
siuni.

...însuși Spillane are o expe
riență de-ajuns de mare în tot 
ceea ce privește lumea crimei. 
Temperament sadic și violent el 
a participat în adolescență la în
căierările unor bande de minori 
și a fost implicat în două crime 
cu jaf. Totuși, atunci cînd a în
ceput să scrie a recurs la ajuto
rul unor oameni mai calificați. 
Consilierul lui principal este Bill 
Gimbel cunoscut pe vremuri ca 
„spaima Californiei'’, un tip voi
nic, aspru, brutal și scandalagiu, 
eroul multor încăierări și ameste
cat în multe omoruri. Un alt con
silier al fabricii de scris a lui 
Spillane este Carry Bant, unul din 
adjuncții faimosului Al. Capone... 
Spillane și cej opt consilieri ai 
lui fabrică pe bandă rulantă co
micsuri. Ei folosesc o tehnică pro
prie : mai întîi Spillane scrie sfîr-

în întîmpinarea Congresului mondial 
pentru dezarmare și pace

KOLN 20 (Ager^pres). — Con
gresul mondial pentru dezarmare 
generală și pace convocat la 
Moscova are o importanță foar
te mare mai ales avînd în vedere 
că la Geneva se desfășoară con
ferința pentru dezarmare au de
clarat într-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS, 
L. Knorr și von Westphalen, 
membri ai Directoratului parti
dului vest-german „Uniunea ger
mană a păcii”.

L. Knorr a vorbit despre pre
gătirile „Uniunii germane a pă
cii” pentru congresul de la Mos
cova și a comunicat că la lucră
rile congresului va participa o 
delegație a acestui partid. La 
Moscova, a spus el, se va discuta 
despre dezarmarea generală, lu
cru deosebit de important, folo
sitor și just. In prezent focarul 
cel mai periculos al încordării 
internaționale se află în Germa
nia și de aceea Uniunea Germa
nă a păcii consideră că primul 
pas spre dezarmare trebuie făcut 
în această țară. „Uniunea ger
mană a păcii” intenționează să 
prezinte spre dezbatere partici- 
panților la congresul de la Mos
cova un document întocmit în 
spiritul acestei idei. El va fi su
pus în prealabil discuției unor 
cercuri largi ale opiniei publice 
vest-germane.

0 nouă crimă a provocatorilor 
din Berlinul occidental

BERLIN 20 (Agerpres). — 
După cum reiese dintr-un co
municat dat publicității de 
departamentul presei al Mi
nisterului Afacerilor Interne 
al Republicii Democrate Ger
mane, în seara zilei de 18 
iunie la frontiera capitalei 
R. D. Germane cu Berlinul 
occidental, în apropierea stră
zii Jerusalemstrasse a fost 
descoperit un agent vest-ber- 
linez care se strecurase prin- 
tr-un tunel subteran din Ber
linul occidental pe teritoriul 
R. D. Germane. În momentul 
cînd urma să fie arestat a- 
gentul a opus rezistență. Cu 
cîteva focuri de revolver el a 
ucis pe caporalul Paul Rhein-

Eșuarea experienței nucleare 

americane la mare altitudine
NEW YORK 20 (Agerpres). 

— Statele Unite au eșuat pen
tru a doua oară la 20 Iunie în 
încercarea de a efectua o ex
plozie nucleară în spațiul cos
mic în regiunea Insulei John
ston din Oceanul Pacific. 
După cum relatează agențiile 
de informații americane, ra

teinere cu produse rezultate 
din dezintegrarea radioactivă 
au fost aruncate de pe nave 
americane direct în mare la 
200—250 mile la răsărit de 
portul mexican Itampico.

LONDRA. — In portul Pem
broke a sosit primul conțin, 
gent cu soldați și ofițeri ai 
Bundeswehrului, cu 40 de 
tancuri de producție ameri
cană și aproximativ 70 alte 
mașini militare. In total pe 
poligonul de la Castlemartin 
vor face antrenamente șapte 
batalioane de tancuri din R.F. 
Germană.

BONN. In apropiere de 
Koln patru avioane de vînă- 
toare cu reacție ale Bundes- 

șiiul senzațional și apoi consilie
rii inventează restul romanului".

Semnificația mai profundă a 
„fenomenului Spillane” rezidă mai 
puțin în faptul că un sadic peri
culos își etalează în public in
stinctele sale criminale și se îm
bogățește de pe urma acestora. 
Mai important este faptul că a- 
ceastă literatură a neomeniei a 
luat, datorită presei monopolurilor, 
o extindere uriașă. Nu este o în- 
tîmplare faptul că prima carte a 
iui Spillane a apărut în anul 1947, 
anul declanșării „războiului rece". 
Așa cum prosperă musca ciumei 
pe hoitul în putrefacție tot așa a 
prosperat Mickey Spillane pe te
renul otrăvit al „războiului rece”. 
El este un tipic „propagandist li
terar" al crimei și violenței. Re
vista „LIFE" controlată de banca

Morgan, revistă care are un tiraj 
de multe milioane exemplare a 
consacrat de-a lungul ultimilor ani 
zeci de pagini ascensiunii „me
teorice'* a lui Spillane, dînd ast
fel un semnal și celorlalte revis
te. Acestei reclame îi datorează 
Spillane faptul că e| este astăzi 
„autorul cel mai citit de membrii 
armatei americane”. Revista „Life" 
citează cazul unui sergent de a- 
viafie care a zburat de la Tokio 
în S.U.A. numai pentru a mai găsi 
un exemplar din cartea epuizată 
„O noapte singuratică”. Această 
carte fusese călduros recomandată 
de secția psihologică a armatei 
fiindcă Spillane împletise unul 
din grețoasele jale romane cri
minale cu o furibundă propagandă 
anticomunistă. Spillane îl pune pe 
Mike Hammer al său să spumege

CARACAS 20 (Agerpres). —• 
în Venezuela se desfășoară^ o 
intensă campanie de pregăti
re în vederea Congresului 
mondial pentru dezarmare 
generală și pace care se va 
deschide la Moscova. La Ca
racas s-a înființat un comitet 
pentru participarea Venezue- 
lei la congres. Intr-o convor
bire avută cu un corespondent 
al agenției TASS, membrii a- 
cestui comitet au declarat 
următoarele: „Vom face tot 
posibilul pentru ca la Con* 
greșul de la Moscova să ple
ce o delegație reprezentativă 
a Venezuelei. Ea va face cu
noscută lumii întregi voința 
poporului nostru — partizan 
al reglementării problemelor, 
internaționale pe cale pașni
că. Acest congres va repre
zenta o uriașă contribuție la 
cauza coexistentei pașnice și 
a înțelegerii reciproce între 
popoare”.

Numeroase personalități po
litice și organizații din țară 
au dat publicității declarații 
în care sprijină Congresul 
mondial pentru dezarmare 
generală și pace.

hold Huhn, funcționar la po
liția de frontieră a R. D. Ger
mane, după care a fugit îna
poi în Berlinul occidental.

Această nouă provocare, 
pusă la cale din „orașul de 
front’’ împotriva pazei de 
frontieră a R.D. Germane. în 
urma căreia a fost ucis încă 
un funcționar al poliției de 
frontieră, a fost săvîrșită, 
după cum subliniază Ministe
rul Afacerilor Interne, în 
scurtă vreme după discursu
rile instigatoare rostite în 
Berlinul occidental de Ade» 
nauer, cancelarul R. F. Ger
mane, și Brandt, primarul 
Berlinului occidental.

cheta „Thor”, purtătoare de 
încărcătură nucleară a fost 
distrusă la comandă de pe 
Pămînt, curînd după lansare, 
din cauza unor defecțiuni 
tehnice. Schijele rachetei si 
încărcătura nucleară au că
zut în ocean. Nu s-a produs 
explozia nucleară.

wehrului, de tip „Starfighter 
F-104“, s-au ciocnit în aer și 
s-au prăbușit. Toți cei patru 
piloți au murit.

ROMA. „Valul de greve 
care a cuprins Italia la 19 iu
nie, relatează corespondentul 
din Roma al agenției United 
Press International, a parali
zat cea mai mare parte a in
dustriei grele a țării și activi
tatea serviciilor publice și a 
lăsat țara fără ziare”.

MOSCOVA. La 20 iunie, 
cunoscutul pictor american și 
fruntaș al vieții publice Roc
kwell Kent a fost ales mem
bru de onoare al Academiei de 
Arte a U.R.S.S.

„Omorîți-i pe roșii, făiați-i în bu
căți".

Dar cum asemenea istericale 
dezgustătoare s-au dovedit a fi 
răsuflate, Spillane a recurs la un 
nou truc pentru a atrage citito
rii. „Omul puternic care scrie cu 
revolverul" a devenit deodată o 
vulpe pocăită. El a declarat că 
și-a dat seama de faptul că ro
manele sale „grăbesc prăbușirea 
morală a multor tineri americani”. 
De aceea s-a hotărî! să intre în 
rîndurile „Martorilor lui Jehova". 
Spillane cel „pocăit" și-a liniști! 
cititorii: perversitățile sexuale 
„vor fi îngrădite în viitoarele iui 
cărți, dar vor fi înlocuite cu ceva 
mult mai senzațional” („Life" din 
8 aprilie 1962). Acest „ceva mult 
mai senzațional" rezidă în faptul 
că de data aceasta Mike nu mai 
pedepsește cu cruzime femeile 
ci : „El îi scoate bătrînului Tom 
un ochi pentru ca să poată ob
serva expresia celuilalt ochi". A- 
ceasta este o probă din ultima 
producție a lui Spillane „LUNGA 
AȘTEPTARE".

Referindu-se la producția lite
rată a lui Mickey Spillane, ziarul 
„CHICAGO TRIBUNE” scria nu de 
mult : „Citind aceste cărți ajungi 
la bănuiala că autorul lor a pri
mit misiunea să abrutizeze tînăra 
noastră generație trezind la ea 
simțul crimei și distrugerii”. Zia
rul american se exprimă delicat. 
Ceea ce e denumit cu timiditate 
„bănuială" este de fapt cea mai 
deplină certitudine. Ziariștii de la 
„Chicago Tribune” n-au spus de- 
cît jumătate de adevăr. Cealaltă 
jumătate, de care le-a fost pro
babil teamă să amintească, s-ar 
exprima în felul următor ; există 
în Statele Unite cercuri reacțio
nare monopoliste care-i folosesc 
pe literații de soiul lui Spillane 
pentru a încerca să-i abrutizeze 
pe tineri.

EM. RUCAR
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