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CULTURĂ
TEHNICA■ iscuția care se desfășoa

ră în ziar în jurul pa
siunii pentru tehnică, 
abordează fără îndoială 
o problemă importantă 
pentru tinerii din fa
brici și uzine, fie ei

muncitori, maiștri, ingineri sau teh
nicieni. Evident, altfel nu pot sta 
lucrurile. Sarcinile pe care le pune 
partidul nostru în fața oamenilor 
muncii în etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste reclamă și din 
partea tînărului muncitor un temei
nic nivel de pregătire profesională, 
o specializare înaltă.

Desigur, cartea tehnică deține în 
această privință un rol important. 
Și pe mine, ca tînăr inginer, res-

La Uzinele

55 Industria Sîrmei“
Cîmpia Turzii

• Cerința noastră : Cartea 
tehnică să fie editată și difuza
tă în funcție de cerințe.

• Inginerii 
promotorii 
tehnică.

și tehnicienii — 
pasiunii pentru

• Literatura tehnică de nivel 
mediu — în toate bibliotecile 
volante din secțiile uzinei.

ponsabil al unui sector de tratamen
te termice într-o mare uzină a țării, 
mă interesează îndeosebi acest lu
cru. Mă interesează, ca și pe nenu- 
mărați tineri ingineri, să găsesc în 
biblioteca tehnică un bogat mate
rial documentar care să mă ajute 
în rezolvarea celor mai diferite pro
bleme pe care, inerent, le ridică pro
cesul de producție.

în biblioteca de la „Industria Sîr- 
mei”-Cîmpia Turzii se găsesc cărți 
tehnice care interesează cadrele teh
nice din specialitatea amintită. 
„Tratamentul termic al oțelului” de 
A. P. Guleaev, „Metalurgia fizică” 
de H. Schumann etc. au fost de 
mare ajutor pentru tinerii noștri.

Din păcate, însă, uzina noastră are 
numai 6 exemplare din aceste cărți, 
mult prea puține față de numărul 
mare de ingineri și tehnicieni ce lu
crează în această branșă. Asemenea 
fenomene se petrec și în alte spe
cialități : unele cărți tehnice impor
tante, cerute cu insistență de tinerii 
muncitori, ingineri, maștri, sînt greu 
de găsit. Consider că cerințele în a- 
ceastă privință pot fi satisfăcute 
printr-o cercetare atentă a nevoilor 
din regiuni, centre industriale etc. 
Pentru că se întâmplă uneori ca o 
carte mult solicitată la Cîmpia 
Turzii, spre exemplu, să stea nefo
losită în nu știu ce bibliotecă de la 
Urziceni. Deci, o primă concluzie — 
mult mai multă grijă în reparti
zarea judicioasă a cărților tehnice 
ce se tipăresc, pentru ca acestea să 
ajungă acolo unde este nevoie de 
jele.

Aceasta ar fi o problemă. Nu este 
mai puțin adevărat că se resimte și 
lipsa unor cărți de mare importan
ță pentru cadrele tehnico-ingine- 
rești. Spre exemplu, producția uzinei 
noastre este axată în general pe 
trefilarea oțelurilor. Pe această 
temă nu este încă editat un curs, 
un manual de nivel superior. Pen
tru sectoarele de laminoare se sim
te, de asemenea, nevoia unei cu
legeri de probleme practice de la
minare axată în special pe dimen
sionarea elementelor ce intră în 
componența unei linii de laminare 
și a calibrării cilindrilor.

Se spune, pe drept cuvînt, că per
sonalul tehnico-ingineresc din fieca
re uzină trebuie să fie promotorul 
tehnicii noi, să contribuie la dezvol
tarea pasiunii tinerilor pentru în
sușirea temeinică a tehnicii. Este 
foarte adevărat și aceasta reclamă 
o preocupare susținută, continuă atît 
din partea inginerilor, cît și din 
partea forurilor conducătoare 
uzinei, ministerului de resort
Mi se pare demnă de luat în seamă, 
în această direcție, grija pentru ca 
tinerii ingineri, care vin din facul
tate cu un anumit bagaj de cuno
ștințe tehnice să fie antrenați cu mai 
mult curaj în rezolvarea unor pro
bleme de producție ale uzinei care 
comportă o cercetare științifică, să 
se facă în toate uzinele mari, cursuri 
de

ale 
etc.

automatizare.

Ing. ARISTICÄ BR1NZAN
Uzinele „Industria Sîrmei”- 

Cîmpia Turzii

(Continuare în Pa0- a II-a)
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La Craiova:

al pionierilor

Pregătiri pentru 
transportul noii recolte

Al IV-lea Congres 
a! cooperației de consum 

din R. P. Romina
Marți, in rea de-a doua zi 

a celui de-al IV-lea Congres al 
cooperației de consum, au con
tinuat discuțiile la darea de 
seamă a Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum și la raportul Comisiei 
de revizie.

Lucrările ședințelor de di
mineață și după-amiază au 
fost prezidate de tovarășii Ni- 
culescu Savin, președintele u- 
niunii regionale Iași, Francisc 
Țapoș, vicepreședinte al CEN- 
TROCOOP, Valentin Bota, 
președintele uniunii regionale 
Maramureș și Ionel Munteanu, 
președintele Comisiei de re
vizie CENTROCOOP.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Emil Pătruică, președintele u- 
niunii regionale Oltenia, Maria 
Apostol, președinta cooperati
vei de credit din comuna Moț- 
ca, regiunea Iași, Francisc 
Gașpar, președintele uniunii 
regionale Hunedoara, Rarița 
Zaharescu, contabilă la coo
perativa de consum din comu
na Cornul Luncii, regiunea 
Suceava, Valentin Bota, pre
ședintele Uniunii regionale 
Maramureș, Sima Tiberiu, 
președintele cooperativei de 
consum din comuna Pișcolț, 
regiunea Crișana, Iosif Stoica, 
președintele uniunii regionale 
Cluj, Ilie Purcărescu, directo
rul întreprinderii comerciale 
Interraionale București, Con
stantin Iruc, vicepreședinte al 
uniunii regionale Galați, Au
rel Marcu, gestionar la coope
rativa de consum din comuna 
Belis, regiunea Cluj, Maria 
Isaic, învățătoare din comuna

Budești, regiunea București, 
Radu Stan, președintele uniu
nii interraionale Focșani, Si
gismund Covaci, președintele 
uniunii raionale Carei, Gheor
ghe Andren, președintele u- 
niunii raionale Tg. Neamț, Da
niel Roth, președintele gospo
dăriei agricole colective din 
comuna Șona, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Gheorghe Vîrlan, președintele 
cooperativei de consum din 
comuna Nicolae Bălcescu, re
giunea Iași, Stela Nedelcu, 
membră cooperatoare din co
muna Crucea, regiunea Dobro- 
gea, Ladislau Varga, contabil

A DOUA ZI
A LUCRĂRILOR

șef al uniunii raionale Sf. 
Gheorghe, Vasile Stărică, pre
ședintele uniunii regionale Su
ceava, Petre Ștefan, președin
tele uniunii raionale Luduș, 
Ioana Pîrvujescu, președintele 
cooperativei de consum din 
comuna Bodești, regiunea Ar
geș, Vasile Pascu, președintele 
cooperativei de consum din 
comuna Urlați, regiunea Plo
iești, Florica Chiș, președinta 
consiliului sătesc din Apa, re
giunea Maramureș, Francisc 
Țapoș, vicepreședinte al CEN
TROCOOP, Constantin Pîr- 
vuțoiu, vicepreședinte al uniu-

nii regionale Oltenia, Irina 
Turcaș, membră cooperatoare 
din comuna Horoatu Crasnei, 
regiunea Cluj.

Au vorbit, de asemenea, to
varășii Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior, 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Janoș Fa- 
zekaș, ministrul industriei ali
mentare, și Aurel Vijoli, mi
nistrul finanțelor.

Participanții la discuții au 
înfățișat realizările obținute de 
cooperația de consum în di
ferite regiuni în perioada din
tre cele două congrese și s-au 
referit pe larg la sarcinile de 
viitor pentru îmbunătățirea 
continuă a activității acestei 
organizații.

Vorbitorii au relevat creș
terea continuă a vînzărilor de 
mărfuri la sate, sporirea exi
genței cumpărătorilor, ca ur
mare a ridicării nivelului de 
trai al țărănimii, ceea ce se 
reflectă și în desfacerea unor 
cantități tot mai mari de pro
duse de folosință îndelungată 
— articole electro-tehnice, mo
bilă etc. — a sortimentelor de 
calitate superioară. Numeroși 
delegați au vorbit despre mă
surile care au dus la o mai 
bună aprovizionare a coope
rativelor, la lărgirea desface
rilor în unitățile de alimenta
ție publică, la dezvoltarea, sec
țiilor de prestări de servicii la 
sate. De asemenea, au fost ară
tate realizările cooperativelor 
în aprovizionarea gospodării-

(Continuare în pag. Il-a)

nIeri, elevii din școlile de cul
tură generală (clasele V-XI) 
au început perioada de prac
tică de la sfîrșitul anului 
școlar. Reporterul fotograf 
a surprins un grup de elevi 
de Ia Școala medie nr. 4 
„Aurel Vlaicu" Ia practică 
la Uzinele „Grivifa roșie", 
unde muncitorii i-au primit 

cu multă dragoste
Foto: O. PLECAN

À 60 000-a tona
de cărbune peste plan

CONSTRUCTORIINOȘTRI
N-a existat constructor care 

să nu li fost cuprins de această 
pasiune a căutărilor. Chiar și 
electricianul Cezar Constanți- 
nescu a observat că becurile 
montate de el nu asigurau con
structorilor pe timp de noapte 
o lumină bună. A înlocuit a- 
tunci toată instalația, a pus fa
ruri, a combinat ca la teatru lu
minile, numai ca tovarășii lui, 
constructorii, să aibă condifii 
cit mai bune de lucru.

Și iată-ne după un an din nou 
pe șantierul glisantelor din O- 
nești. Constructorii sînt acum 
la blocul al noulea. Prin munca 
neobosită și aplicarea a tot ceea 
ce e nou și înaintat în muncă, 
al doilea bloc a fost realizat cu 
două zile mai devreme decît 
primul, al treilea o zi mai re
pede decît al doilea...

Am privit cu admirație cele 
nouă blocuri ce se profilau pe 
cerul Oneștiului și mă gîndeam 
cu recunoștință la minunății 
noștri constructori care le-au 
înăl/at.

ra prin luna mal a 
anului trecut. In 
orașul Onești înce
puse construcția 
primului bloc din 
seria celor 9 cu 
cofraje glisante.

Era o construcjie deosebită. A- 
tunci l-am cunoscut și pe ingi
nerul Marin Zigulescu, cel mai 
tînăr inginer din Onești. I-am 
cunoscut pe dulgherii lui Iosif 
Berovski. pe fierarii-betoniști 
ai Iui Gheorghe Bucelea, pe 
inginerii Andrei Erdely, Gheor
ghe Nicolau și Ion Neacșu. 
Toți erau preocupați de pro
blema aplicării noii metode. Ea 
fusese verificată pe alte șan
tiere din tară, dar blocurile 
trebuiau înălțate mai repede, 
mai bine și mai ieftin. De aceea 
au început căutările febrile, 
experimentările. Așa s-a născut 
ideea utilizării planșeelor pre- 
turnate și montate prin liftare 
pe puful glisant. Apoi dulgherii 
au găsit și ei o nouă metodă de 
folosire a cofrajelor pentru mai 
multe blocuri, metode cu ajuto
rul cărora s-au realizat zeci de 
mii de lei economii.

Minerii din bazinul carboni
fer al Văii Jiului au înregis
trat un nou succes în întrece
rea socialistă : ei au extras 
marți cea de-a 60 000-a tonă 
de cărbune peste plan de la 
începutul anului. Succesele în
registrate dovedesc hotărîrea 
minerilor din acest bazin de a 
realiza înainte de termen an
gajamentul luat peste sarcini
le de plan ale anului — 80 000 
tone cărbune energetic și coc- 
sificabil.

jutorării, reparațiile ce. 
lor 115 autocamioane 
au fost terminate cu 
11 zile înainte de ter
men.

în acest an, I.R.T.A. 
Galați pune la 
ția unităților 
socialiste 650 
mioane — cu 
multe decît în
și 150 de remorci.

La autobazele I.R.T.A. 
Galați ae desfășoară in 
această perioadă o ac
tivitate susținută în 
vederea pregătirii au
tocamioanelor care vor 
fi folosite la transpor
tul noii recolte. La au
tobaza Focșani, de pil
dă, unde s-au format 
echipe de reparații in 
două schimburi și s-a 
aplicat metoda întra-

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). —

Pionierii orașului Craiova 
au ținut ca aniversarea a 10 
ani de la înființarea „Casei 
pionierilor” să fie sărbătorită 
așa cum se cuvine. în sălile 
Casei pionierilor a fost amena
jată o frumoasă expoziție care 
cuprinde lucrări ale diferitelor 
cercuri printre care : pictură, 
foto, aeromodelism etc.

Duminică s-a organizat un 
concurs artistic la care au 
participat toate casele pionie
rilor din regiune. Pionierii din 
orașele Tg. Jiu, Tr. Severin și 
din alte orașe ale regiunii au 
făcut o plăcută surpriză cole
gilor din Craiova prezentînd 
spectacole de un înalt nivel 
artistic. O impresie deosebită 
au produs orchestra și teatrul 
Casei pionierilor din Tg. Jiu, 
clasate, de altfel, pe primul 
loc, formația de dansuri popu
lare din Balș, brigada artistică 
de la Calafat și formațiile de 
teatru de la Tr. Severin și Ca
lafat. Pionierii orașului Craio
va au impresionat prin numă
rul mare de formații prezenta
te : un cor de 120 de copii, 
suitele de dansuri oltenești, or
chestra de muzică populară 
romînească, orchestra de coar
de formate din 80 de persoa
ne etc.

dispozi- 
agricole 
autoca- 

150 mai 
1962 —

(Agerproa)
L GHEORGHE

profesor

Pentru a veni 
In ajutorul celor 
care doresc să-și 
procure lucrări de 
specialitate, ștan
dul Întreprinde
rii „Electroapara- 
tal" desface în 
secții, cu priori
tate, căr)i legate 
de specificul me
seriei respective.

Foto : 
AGERPRES

CLUJ (de la cores
pondentul nostru). — 

Tinerii de la între
prinderea „T ehno-
frig“ din Cluj și-au 
propus să colecteze 
în acest an 60 de tone 
de fier vechi. Pentru 
îndeplinirea acestui

angajament au fost 
inițiate numeroase 
zile de colectare a 
metalului vechi. In 
cadrul ultimei acțiuni 
de acest gen au fost 
colectate și trimise o- 
țelăriilor 15 tone de 
fier vechi. Rină în

prezent tinerii de la 
„Tehnofrig" au adu
nat 51 tone. în cadrul 
acestor acțiuni s-au e- 
vidențiat tinerii Ma
rian Aurel, Varga Ia- 
noș, Szâsz Csaba, Chi- 
ra Titus și alții.

Prașila trebuie făcută cînd are nevoie
La G.A.S. Rupea, regiunea | 
Brașov, îngrășămintele natu- I 
rale sînt transportate pe su
prafețele destinate însămîn- 
țării

cu
pentru recolta a Il-a 
porumb furajer.

parte însemnată din 
solul regiunii Ar
geș este podzolic. 
Dată fiind reacția 
lui specifică la ploi 
și la perioadele de 
secetă, timpul bun 

de lucru în cîmp este foarte 
scurt, fapt care impune o mare 
operativitate în efectuarea lu
crărilor. Cunoscînd bine această 
caracteristică, majoritatea colec
tiviștilor procedează în conse
cință. Sînt însă cazuri în care, 
în aceleași condiții, cu aceleași 
forțe se obțin rezultate diferite. 
Să luăm, pentru exemplificare, 
două gospodării colective vecine 
— Bradu de Sus și Smeura. 
Amîndouă au un an de existen
ță, de experiență. Pentru amîn
două, problema nr. 1 la ordinea 
zilei este întreținerea culturilor, 
într-un fel se desfășoară însă 
aceste lucrări într-o gospodărie 
și în alt fel în cealaltă.

La Bradul de Sus, în fiecare 
zi în zori, toți colectiviștii aînt 
pe cîmp — la grădina de legu
me și la prașila cartofilor și a 
porumbului. Forțele sînt rațio-

porumbul de ea !
nai repartizate în funcție de 
volumul lucrărilor și de urgența 
lor. întreaga suprafață e împăr
țită pe brigăzi, pe echipe și pe 
oameni. Fiecare ee simte răs
punzător de ritmul zilnic de 
lucru realizat și de nivelul agro
tehnic al lucrării, atît pentru 
porțiunea de teren care i-a fost 
dată în grijă, cît și pentru cea a 
echipei, a brigăzii. 0 atenție deo
sebită i se acordă porumbului de 
pe cele 503 hectare repartizate 
acestei culturi. Astfel, deși nu 
s-a putut intra pe teren în fie
care zi din caiiza ploilor căzute 
în ultima vreme, folosindu-se 
fiecare oră bună de lucru, s-a 
reușit să se termine Ia timp pra
șila întâi, să se completeze go
lurile și «ă te prășească ■ doua 
oară (pînă «cum cîteva zile) o 
importantă șuprafață. Do fapt, 
așa cum și-au propus, colectiviș
tii de aici efectuează aceste lu-

crări în sistem rulant continuu, 
adică îndată ce termină o pra
șila, o încep pe cealaltă. în felul 
acesta terenul este menținut în 
permanență curat de buruieni și 
se evită pierderea apei prin 
evaporare. Sînt folosite Cu în
treaga capacitate cele trei trac
toare, prășitoarele proprietate 
obștească, iar colectiviștii, cu 
sapa, contribuie și ei la sporirea 
vitezei zilnice de lucru.

Deși vecini, colectiviștii din 
Smeura n-au preluat experiența 
bună a celor din Bradu de Sus. 
Aici din cele 420 de hectare 
cultivate cu porumb, pînă la a- 
ceeași dată a-a aplicat prima pră
șită numai pe 80 de hectare. 
Firește că în asemenea condiții 
buruienile au creBcut mai mari 
decît porumbul și încep să-l 
sufoce.

Exiști aloi părerea greșită ei 
„n-au intrat zilele în sac“t Dar

dacă lucrările de întreținere 
culturii vor continua să 
desfășoare în același ritm 
pînă 
va umple la toamnă 
știe foarte bine că o 
dată la timp face cît o 
bună și chiar mai mult, 
adevăr l-au demonstrat 
bine condițiile anului 
Pentru a fi preîntîmpinate 
derile pe care le poate 
duce întârzierea prașilei, 
acum momentul urgentării 
stei lucrări. Posibilități 
în primul rînd ee poate și este 
bine ca, așa cum au procedat 
colectiviștii din Bradu de Sus, 
culturile (în cazul nostru — 
porumbul) să fie repartizate ra
țional pe brigăzi, pe echipe și 
pe fiecare om în parte. Pentru 
ca fiecare să știe precis ce are de 
lucru, în cît timp trebuie termi
nat cum anume să lucreze

a
se 
ca 
nu
Se

acum, nici porumbul 
sacii.

prașila 
ploaie 
Acest 
foarte 
trecut, 

pier- 
pro- 
este 
ee- 

siat!

la nn nivel agrotehnio co
respunzător, este necesară pre
zența zilnică a tuturor brigadie
rilor pe cîmp și o mai activă 
îndrumare tehnică din partea 
acestora, pentru că se întâmplă 
ca unii să vină târziu la lucru 
sau să lipsească. Apoi se simte 
nevoia unei planificări amănun
țite a lucrărilor pentru a doua 
zi și pentru perspectiva imedia
tă și anunțarea din timp a 
menilor, pentru ca aceștia 
știe precis ce au de făcut.

Sînt măsuri destul de simple 
și la înfăptuirea lor o contri
buție importantă o poate aduce 
și organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C., mai ales în ceea ce 
privește mobilizarea tineretului 
în fiecare zi la muncă în gospo
dăria colectivă și stimularea 
spiritului de întrajutorare, a exi
genței față de cei ce, prin 
sență, întîrzie lucrările.

Foto: AGERPRES
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la căminul cultural
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ab-

A. POPESCU 
corespondentul 

„Scìnteli tineretului" 
pentru regiunea Argeș

Sala de festivități a căminului 
cultural din Scorțaru Nou, raio
nul Brăila, era plină.

îmbrăcați în haine de sărbă
toare, numeroși colectiviști au 
venit să ia parte ia întâlnirea 
crescătorilor de animale din gos
podăria agricolă colectivă. Cu a- 
cest prilej brigadierul zootehnist, 
Toma Tătăranu, a prezentat refe- 
râtul : „Sectorul zootehnic — 
sector principal în dezvoltarea 
gospodăriei noastre colective". 
Inginerul zootehnist Vasile Ig
nat a făcut apoi un calcul din 
care, cei prezenți în sală au des
prins un lucru principal : impor
tantele venituri aduse gospodă
riei de către sectorul zootehnic.

ION V. MARIN
tehnician



R. S. F. Iugoslavia

(Agerpres)
Șantierul naval Galați. Se lucrează intens la unul din cargourile de 4 500 tone care a lost 

lansai de curind la apă, foto : S. VIOREL

Marți după-amiază s-a îna
poiat în Capitală orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu”. care a 
întreprins un turneu _ de a- 
proape trei săptămîni în Au
stria și Italia. Concertele sus
ținute în cadrul „Săptămînilor 
festive ale Vienei” în orașele 
Graz, Linz. Innsbruck, Dorn- 
birn. Salzburg, precum și la 
radiodifuziunea italiană, la 
Scala din Milano, Bologna, Sul- 
mona, dirijate de artistul po
porului George Georgescu Și 
artistul emerit Mircea Basarab, 
avînd ca solist pe violonistul 
Ion Voicu, artist emerit, s-au 
bucurat de o caldă apreciere.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, artiștii au fost întâmpi
nați de reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai O.S.T.A. și ai vie
ții noastre muzicale.

VREM SĂ DANSĂM FRUMO

de ambasadorul

Ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în R. P- Romînă, Arso 
Milatovici, a oferit marți după 
amiază un cocteil cu prilejul 
apropiatei parafări a acordului 
privind construcția hidrocen
tralei de la Porțile de Fier.

luat parte Alexandru 
și Gheorghe Gas- 

ai

Al IV-lea Congres al cooperatici
de consum din IL P. Romina

(Urmare din pag. I)

colective și altor producă-

Dacă veți adresa tinerilor din 
întreprinderea noastră întreba
rea „Cum v-ați distrat simbătă 
și duminică?“, foarte puțini vor 
fi cei care vor răspunde că au 
fost la dans. Să însemne asta 
că nouă, celor de la DRNC, nu 
ne place să dansăm ? Nicide
cum. Pentru că atît la secția 
mecanizare unde lucrăm noi, 
cît și în toate celelalte secții 
ale întreprinderii sînt zeci și 
sute de iubitori ai dansului, și 
mai mult, condiții pentru or
ganizarea reuniunilor sînt: 
sală spațioasă, anume pentru 
dans, un parc cu ring de dans, 
orchestră, formații artistice 
(printre care fanfară, taraf de 
muzică populară, orchestră de 
mandoline și orchestră de mu
zică ușoară etc), magnetofoa- 
ne, stație de radioamplificare.

Sîmbătă și duminică la club 
se dansează. Și totuși... tinerii

DA« CUM 1
de la DRNC, cu excepția uno
ra, deși îndrăgesc dansul, nu 
se duc sîmbătă și duminică la 
clubul lor. De ce ? Fiindcă ceea 
ce se petrece aici numai dans 
sau reuniune tinerească nu se 
poate numi. Sala este întot.- 
deauna supraaglomerată deoa
rece organizatorii sînt intere
sați să realizeze cît mai multe 
încasări. Din această cauză se 
suspendă aproape de fiecare 
dată și acțiunile educative pre
văzute în program: recenzii, 
expuneri, concursuri distrac
tive etc. în sala de dans, se 
vinde și bere. Din cauza a- 
ceasta, sala are un aspect foar
te urît: în timp ce unii dan
sează, alături de ei alți tineri

de dans. Directorul

Colegii: Patria (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,15), înfrățirea 
între popoare (15,45; 18; 20,15), 
Gh. Doja (10, 12,30; 16; 18,30; 
21). Plaja: I C. Frimu (9; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21,15 — 
grădină 20), Stadionul Dinamo 
(orele 20,30), Libertății (9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45 — 
grădină 20,15). Dracul și cele 
zece porunci : rulează la cine
matograful Republica (9; 11,15; 
13,45; 16,30; 19; 21,30), Grădina 
Progresul (orele 20,30). Noua 
prietenă a tatii: rulează la ci
nematografele Magheru (9,45 ; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), E- 
lena Pavel (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45 — grădină
20.15) , Ștefan cel Mare (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21), Luceafă
rul (15; 17,15; 19,30; — grădină
20.30) . Cereomuskl: rulează la
cinematografele V. Alecsandri 
(15; J7; 19; 21), Lumina (ru
lează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 14, după amia
ză 16; 18,15; 20,30), Grivița (10; 
12; 16,15; 18,30; 20,45), G.
Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Stadionul Glulești (orele 20,15). 
Căpitanul Fraoasse— cinema
scop : 
14,30; 
Sahia
17.45 ;
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15 — 
grădină (orele 20,30), Patinoa
rul 23 August (orele 20,30). 
Cumpără-ți un balon: Tinere
tului (10; 12; 14; "
20.30) , “
21). Divorț italian: Victoria (10 
12,15; 14,30; 16,45; " 
16 Februarie 
zicantul orb: 
12,30; 14,30
20.30) . A
meu: rulează la cinematogra
ful Maxim Gorki (15,45; 18;
20.15) . Cerul n-are gratii: Giu- 
lești (10; 12; 14; 16; 18,15;

București (10; 12,15;
16,45; 19; 21,15), Alex.
(9; 11,15; 13,30; 15,30;
20), 23 August (9,45;

16; 18,15;
Floreasca (15; 17; 19;

19; 21,15)’ 
(16; 18; 20). Mu- 

Central (10,30; 
; 16,30 ; 18,30 ;
fost prietenul

20,30), Moșilor (16; 18,15; — 
grădină 20,30). Niciodată : ru
lează la cinematografele 1 
Mai (10; 12,15 15,30; 18; 20.30), 
Flacăra (16; 18,15; 20,30). Meș
ter la toate: Cultural (14,30 ; 
16,45; 19; 21,15). Vîrsta dragos
tei: rulează la cinematograful 
Alex. Popov (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21,15). Miracolul lupilor — 
cinemascop: 8 Martie (11; 15; 
17,30; 20 — grădină 20,30), 
Grădina V. Roaită (21). Șapte 
dădace: rulează la cinemato
graful C-tin Da vid (16,30; 
18,30; 20,30). Descoperirea lui 
Julian Boli: rulează la cine
matografele V. Roaită (10; 
12.15; 16; 18,15; 20,30), Arta 
(16; 18,15; 20,30). Tinerețea lui 
Maiakovski: Unirea (16; 18,15). 
Mila regească: rulează la cine
matograful T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). Rocco și frații săi: 
Munca (16; 19), B. Delavrancea 
(10; 16; 19,30). Moartea în insu
la de zahăr: rulează la cine
matograful M. Eminescu (16 ; 
18,15; 20,30). Idiotul: rulează 
la cinematograful Ilie Pintilie 
(16; 18,15; 20,30 — grădină
20,15). Bunica Sabeila: Vol
ga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Gră
dina Alex. Sahia (orele 20,30). 
Camelia: rulează la cinemato
graful G. Bacovia (15; 17; 19; 
21), Imperiul soarelui — cine
mascop : Grădina Unirea
(20,30). Noaptea pe autostradă : 
rulează la cinematografele Ol- 
ga Bancic (15,30; 18 — grădină
20.30) , Aurel Vlaicu (15,30; 18;
20.30) . Haiducii din Rio Frio:
Drumul Serii (16; 18; 20). Per
le negre: 30 Decembrie (16; 
18,15; 20,30). Umbre albe — 
cinemascop : Grădina T. Vla
dimirescu (orele 20,30), Mize
rabilii — cinemascop (ambele 
serii) : Popular (16; 19,30).
Scrisoare de la o necunoscu
tă : Grădina Arta (orele 20,15).

consumă băutura, sînt peste 
tot sticle pe sub scaune și prin
tre picioarele dansatorilor.

Nici ceea ce cîntă orchestra 
nu se poate numi muzică de 
dans. Satisfăcînd „gusturile" a 
2—3 perechi de tineri a căror 
ocupație nu am reușit să o a- 
flăm, orchestra, lipsită de în
drumare, nu face altceva decît 
un acompaniament strident de
numit credem în mod ironic — 
melodie
clubului (Stănescu Gheorghe) 
prezent întotdeauna la aceste 
seri de 
la bufet — se miră de ce nu 
vin tinerii din întreprindere la 
clubul lor. Oare organizației 
U.T.M. îi poate fi indiferent fe
lul cum tinerii își petrec tim
pul lor liber ? Desigur că nu. 
Dar comitetul U.T.M. al între
prinderii, deși cunoaște cele ce 
se petrec la clubul nostru (din 
auzite doar, pentru că de obi
cei In aceste zile, membri co
mitetului nu trec pe la club) 
pînă în prezent nu a luat nici 
o măsură pentru organizarea 
unor reuniuni tinerești, bogate 
și educative care să-i atragă 
pe tineri.

Tinerilor din întreprinderea 
noastră le place dansul. Și vor 
să danseze cît mai corect și 
cît mai frumos. Unii știu, alții 
vor să învețe. Dar în această 
direcție au nevoie de ajutor. 
Ideea unanim recunoscută pri
vind organizarea cursurilor de 
dans a trecut pe lîngă preocu-

dans — locul precis :

pările conducerii clubului (și 
nu numai ale ei). Sîntem siguri 
că artiștii Teatrului de stat din 
localitate (cei mai mulți sînt și 
ei tineri) ar răspunde bucuroși 
invitației noastre și ar veni să 
ne arate cum să dansăm, să ne 
ajute în însușirea dansului 
modern, armonios și expresiv. 
La joile tineretului 
niuni, am dori să 
vorbească 
dansului, 
monstrații, 
concursuri 
bun dansator", „Pe aripile val
sului" etc. (am dori ca orches
tra să cînte și așa ceva). Ase
menea acțiuni s-ar putea orga
niza chiar și la nivelul orașu
lui, la care să participe tinerii 
din mai multe întreprinderi. 
Cît de plăcută ar fi, bunăoară, 
o întîlnire a tinerilor la Sala 
sporturilor sau în aer liber pe 
faleză, sau pe platoul din fața 
Teatrului de stat, prilej cu 
care să învățăm a dansa fru
mos, elegant. Comitetul U.T.M. 
al întreprinderii noastre, con
ducerea clubului, comitetul o- 
rășenesc U.T.M. sînt în măsu
ră să realizeze astfel de ac
țiuni, dorite de toți tinerii. Sînt 
cîteva propuneri și dorințe 
noastre.

Au
Bîrlădeanu
ton Marin, vicepreședinți 
Consiliului de Miniștri, Gogu
Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Bujor Almășan, 
ministrul minelor și energiei 
electrice. Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost de față Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al minis
trului minelor și energiei elec
trice, conducătorul delegației 
romîne pentru pregătirea a- 
cordului privind realizarea sis
temului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, 
și Stoianovici Bogoiiub, con
ducătorul delegației iugoslave, 
precum și membri ai celor 
două delegații.

(Agerpres)
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la secția mecanizate DRNC

Teatrul „C. Tănase“
în turneu

lor 
tori cu unelte și diferite ma
teriale destinate producției. 
Participanții s-au referit tot
odată la felul cum se îndepli
nesc sarcinile sporite ce revin 
cooperației în desfacerea de 
legume și fructe, în orașe, cen
tre muncitorești, stațiuni de o- 
dihnă și alte localități.

Un loc important în 
tul delegaților l-au 
realizările și sarcinile 
rației în achiziționarea de 
produse agricole. S-a relevat 
creșterea de la an la an a can
tităților de produse achizițio
nate pe baza sistemului de 
contractări și achiziții, care 
aduce importante avantaje 
materiale țărănimii și contri
buie la mai buna aprovizio
nare a oamenilor muncii, la 
dezvoltarea economiei națio
nale.

Vorbitorii au arătat totodată 
posibilitățile mari pe care le 
au cooperativele de consum 
de a contribui la stimularea 
creșterii păsărilor, a produc
ției de ouă, de legume și 
fructe, a creșterii iepurilor, 
dezvoltării albinăritului de 
către colectiviști, întovărășiți, 
țărani cu gospodării indivi
duale din zonele de munte, 
insistând asupra necesității ca 
lucrătorii cooperației să acor
de o mai mare atenție achizi
țiilor de la acești producători.

Numeroși participanți la 
discuții au vorbit despre dez
voltarea continuă a bazei teh- 
nico-materiale a cooperației,

cuvîn- 
ocupat 
coope-

despre numeroasele magazine, 
complexe comerciale și de 
alimentație publică, depozite, 
centre de semiindustrializare 
a legumelor și fructelor și alte 
obiective date în folosință în 
ultimii ani, relevînd contribu
ția în muncă și materiale a- 
dusă de membrii cooperatori 
la multe din noile construcții, 

în cuvîntul lor, o serie de 
vorbitori s-au referit la unele 
aspecte ale ; activității finan
ciare și de gospodărire a coo
perativelor. S-a relevat faptul 
că realizările obținute în acest 
domeniu se datoresc sprijinu
lui acordat permanent de că
tre stat, precum și extinderii 
activității economice, îmbună
tățirii muncii organizatorice, 
de îndrumare și control, re
ducerii cheltuielilor de circu
lație. Aceasta a dus la crește
rea fondurilor proprii ale uni
tăților, la sporirea considera
bilă a numărului de coopera
tive care se autofinanțează.

Vorbitorii au subliniat creș
terea participării țărănimii la 
activitatea cooperativelor, au 
împărtășit din experiența lor 
în munca politică și cultural- 
educativă desfășurată în rîn- 
dul cooperatorilor, pentru e- 
ducarea acestora în spirit so
cialist.

în cuvîntul lor, delegații au 
făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea activită
ții organizațiilor cooperatiste 
și s-au angajat să muncească 
cu stăruință pentru înfăptui
rea sarcinilor importante ce 
revin cooperației de consum.

în cadrul discuțiilor, condu
cătorii unor ministere econo-

mice s-au referit la dezvolta
rea continuă a colaborării cu 
organizațiile cooperatiste pen
tru îmbunătățirea aprovizio
nării oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Dintre oaspeții de peste ho
tare, invitați la lucrările con
gresului, au adus salutul or
ganizațiilor cooperatiste din 
țările lor Van Iue-i, vicepreșe
dinte al Uniunii cooperativelor 
de aprovizionare și desfacere 
pe întreaga Chină, Petrides 
Glăfkos, secretar general ad
junct al Băncii centrale coo
peratiste din Cipru, Kim Iun 
Cel, vicepreședinte al Uniunii 
centrale a cooperativelor de 
consum din R.P.D. Coreeană, 
Domingo Hernandes Pineda, 
responsabil pe provincia O- 
riente al Asociației micilor 
producători din Cuba, Hans 
Krell, membru în Comitetul 
executiv al Uniunii cooperati
velor germane de consum (R. 
D. Germană), Alfredo Puccio- 
ni, membru în Consiliul gene
ral al Ligii naționale a coo
perativelor și ajutorului re
ciproc din Italia, Andrej Pete- 
lin, membru în Comitetul de 
conducere al Uniunii centrale 
a cooperativelor agricole din 
Iugoslavia, losef Ianczak, vi
cepreședinte al Uniunii centra
le a cooperativelor agricole 
„întrajutorarea țărănească“ 
din Polonia, Nanasi Laszlo, 
președintele Comisiei de revi
zie a Uniunii cooperativelor 
din Ungaria.

Lucrările 
tinuă.

congresului con-

„Ocolul Pământului în 30 de 
melodii’’, a făcut recent un 
turneu prin țară de 30 de zile. 
Peste 35 000 de spectatori din 
Iași, Roman, Galați, Hunedoara 
etc., au aplaudat spectacolele 
prezentate.

Două după amiezi instructive 
și plăcute a petrecut colectivul 
care a realizat acest spectacol 
la Rafinăria Onești și G.A.C. 
„Lenauheim” unde artiștii s-au 
întilnit cu tineri din aceste lo
calități.

MIHAI CIUCĂ
actor 

corespondent voluntar 
din organizația de bază 

U.T.M. a Teatrului 
„Constantin Tănase”

( Ultima etapă a studenției: j 
j pregătirea proiectelor de di- J 
( plomă. Aceasta este preocu- j 
j parea „la zi” a viitorilor in- < 
{ gineri Nicolae Horuzan și) 
( Mihai Seorocîrțe — absol- j 
( venți ai Institutului Politeh- j 

nic din Brașov.
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Tinerilor din fabrici și uzine,
o bogată cultură tehnică

(Urmare din pag. I)

■

Aș vrea șă relev ca un lucru 
pozitiv faptul că specialiștii 
uzinei noastre participă la di
verse schimburi de experiență 
atît în țară, cît și peste hota
re. Cadrele inginerești iau apoi 
parte la sesiuni tehnico-științi* 
fice ale institutelor de cerce
tări și proiectări, ale institute
lor politehnice. Sînt și acestea 
căi importante, foarte utile 
prin care noutatea tehnică pă
trunde în uzine. Se întîmplă, 
însă, uneori ca la reîntoarcerea 
în uzină asemenea lucruri să 
se discute într-un cadru re- 
strîns, ori să rămînă sub forma 
unor simple referate încuiate 
în biroul unui șef de serviciu.

Aș fi, de aceea, de părere, 
ca bagajul serios de informa
ții. de cunoștințe de speciali
tate care se acumulează cu 
asemenea prilejuri să fie mai 
larg răspîndit pentru ca de el 
să beneficieze cît mai mulți 
ingineri și tehnicieni. în aceas
tă privință cred că trebuie să 
se pună un accent mai mare 
și în uzina noastră.

Mult s-a insistat în discuția

. >. r-. -,

din coloanele ziarului pe rolul 
bibliotecii tehnice, al cabinetu
lui tehnic în viața uzinei. Ori
cine lucrează în întreprindere 
își dă seama de marea atenție 
pe care o acordă partidul și 
statul nostru democrat-popular 

a 
noastră, 

de vo-

înzestrării corespunzătoare 
acestora. Biblioteca 
de pildă, numără 12 000 
lume. Este însă foarte impor
tant ca asemenea cărți 
trundă în masa largă a 
lor, să fie citite de cît mai 
mulți tineri muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Aici personalul 
bibliotecii are firește, de spus 
un cuvînt greu ; dar fără com
pletarea acțiunilor lui cu o 
muncă entuziastă, plină de pa
siune din partea organizațiilor 
U.T.M., rezultatele nu vor fi 
'cele scontate. Pe această linie, 
la noi vor mai trebui făcute 
multe lucruri. Cartea tehnică, 
literatura de specialitate, nu 
și-a găsit încă toți prietenii pe 
care sîntem convinși că-i are 
și la „Industria Sîrmei”.

De pildă, în uzina noastră 
există peste 20 de biblioteci 
volante — „filiale” ale biblio
tecii centrale a uzinei. Un fapt

să pă- 
tineri-

INFORMAȚII
Marți. 11 iunie a.c., a plecat 

spre Budapesta, la invitația 
Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Ungară, delega
ția Consiliului Central al Sin
dicatelor din Republica Popu
lară Romînă condusă de tov. 
Ion Cotoț, secretar al C.C.S. 
Delegația va face un schimb 
de experiență în domeniul 
muncii sindicale. La plecare, 
delegația a fost condusă de 
tov. Vasile Mușat, vicepre
ședinte al C.C.S. și tov. Ludo
vic Csupor, secretar al C.C.S., 
de activiști ai C.C.S.

patrie, deputatul grec Georges 
Mavros, vicepreședinte al Gru
pului parlamentar de prietenie 
Grecia—Romînia. care a făcut 
o vizită în tara noastră.

• Marți dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spra

OWb WORT- fposr MORT

• La Legația Finlandei din 
București, a avut loc marți 
seara o recepție cu prilejul 
prezenței în țară a unei dele
gații a Uniunii Scriitorilor Fin
landezi, compusă din M. San- 
tavuori, președintele uniunii, 
și poeții Kirstinä Väinö și 
Harry Kaasaloinen, sosiți la 
invitația Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă.

Au participat Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii Scriitorilor 
din R. P. Romînă, și 
conducerii uniunii, 
tanți ai Ministerului 
Externe, scriitori.

este însă curios : din aceste 
biblioteci volante, lipsește însă 
cu desăvîrșire cartea tehnică, 
de specialitate. Este de la sine 
înțeles că o asemenea orienta
re în ceea ce privește înzestra
rea bibliotecilor volante este 
mai mult decît. dăunătoare ac
țiunilor ce se duc pe linia dez
voltării pasiunii tinerilor pen
tru tehnică. Tocmai în aceste 
biblioteci volante, organizate 
în secții și sectoare, deci la în- 
demîna muncitorilor, ar trebui 
să-și găsească locul în primul 
rînd literatura tehnică, de spe
cialitate.

Cei care au luat cuvîntul în 
cadrul discuției ce se desfă
șoară în ziar, s'au referit la 
contribuția pe care trebuie să 
și-o aducă Institutul de docu
mentare tehnică în ceea ce 
privește răspîndirea cunoștin
țelor de specialitate, propagan
da realizărilor noastre și ale 
altor țări. Se spunea, de pildă, 
că îndeosebi traducerile se fac 
uneori de către I.D.T. „cu în
cetinitorul”. Este desigur ade
vărat. Opiniez însă pentru altă 
idee exprimată în discuția a- 
mintită și anume, pentru a sa 
pune un accent mal mare de
cît pînă acum pe învățarea de 
către tinerii ingineri a unei 
limbi străine de mare circula
ție în tehnică cum este rusa, 
germana, sau engleza. Cunoaș
terea unei limbi străine îl va 
ajuta pe tânărul inginer să a- 
peleze singur la revistele de 
specialitate, să aibă acces mai 
ușor la însușirea unei vaste și 
solide culturi tehnice.

Desigur că se pot spune încă 
multe lucruri în această pri
vință. Important este, cred, ca 
pornind de la o bază materială 
bună în ceea ce privește car
tea tehnică — lucru existent în 
fiecare uzină — cadrele de 
conducere, organizațiile U.T.M. 
să urmărească, paralel cu ce
lelalte acțiuni, formarea și 
dezvoltarea gustului pentru ci
tit cartea tehnică de speciali
tate, educarea pasiunii tineri
lor pentru tehnică.

Spartachiada de vara PE SCURT • PE SCURT

a tineretului■ n raionul Ho
rezu, întrecerile 
din prima etapă 
a Spartachiadei de 
vară a tineretului 
se află în plină 
desfășurare. Tot 

mai mulți tineri participă la 
concursurile 
ciclism, la

de ___
întrecerile 

trîntă, tir și haltere, 
dispută întîietatea 
handbal și fotbal.

... La asociația 
Avîntul-Costești, pînă în pre
zent s-au întrecut peste 400 
de tineri — majoritatea mun
citori forestieri.

Pentru buna desfășurare a 
concursurilor, comitetul U.T.M. 
pe comună și 
ciației sportive au 
timp o serie de măsuri efi
ciente. S-a popularizat regula
mentul competiției, a fost rea- 
menajată baza sportivă și s-a 
alcătuit un program amănunțit 
de desfășurare a întrecerilor. 
De asemenea, la începutul 
lunii mai s-a organizat o fru
moasă „duminică sportivă”, 
care a cuprins jocuri distrac
tive, ca fuga în sac, tracțiunea 
cu frînghia, precum și între
ceri ale spartachiadei, care au

atletism și 
de 

sau își 
la volei,

sportivă

consiliul aso- 
luat din

fost urmărite cu interes de 
numeroși spectatori.

Cu prilejul acestei competiții 
s-a format și un ansamblu de 
gimnastică, care își desfășoară 
activitatea sub îndrumarea 
profesoarei Claudia Valcanov. 
Aflăm, de asemenea, că tinerii

curenți s-au dovedit tinerii: 
Nicolae Achim, Ion Pîrvu, 
Stelian Roibu, Grigore Porum- 
bescu, Mihai Stan. De altfel, 
aceștia candidează cu șanse 
mari la titlurile de campioni 
pe comună. Comisia de organi
zare a întrecerilor sparta-

Prin asociațiile sportive
din raionul Horezu

Costești s-au deplasat, re
satele vecine, unde 

prezentat reușite
din 
cent, în 
au prezentat reușite de
monstrații de gimnastică, atle
tism. haltere etc.

De un frumos succes se 
bucură și concursurile organi
zate de asociația sportivă din 
Păușești. Aici întrecerile s-au 
desfășurat, mai întîi, pe grupe 
alcătuite din cîte 30 de tineri. 
Ei și-au disputat întîietatea 
la probele de atletism, ciclism, 
trîntă, volei șl fotbal. Pînă în 
prezent, cei mal buni con-

chiadei din Păușești a acordat 
o atenție deosebită acțiunii de 
popularizare a competiției.

Rezultate bune în întrecerile 
din prima etapă a sparta
chiadei au obținut și aso
ciațiile sportive Voința-Pietrari 
și Avintul-Maldăre ști. Și aici 
s-au organizat „duminici spor
tive’’ eu programe atractive, 

participat nume-
eu î 

la care au 
roși

In
însă, 
tive

tineri, 
raionul 
o serie 
care au dovedit o slabă

Horezu mai 4tnt> 
de asociații spor-

urmă.
numeroși tineri 

să practice dife- 
sportive, asociații- 
de aici se tntere-

• Peste cîteva lui Federației in- 
zile va sosi în țara 
noastră echipa de 
fotbal Kickers Of
fenbach, care acti
vează în prima ca
tegorie a campio
natului R. F. Ger
mane. Oaspeții vor 
întâlni duminică la 
Ploiești echipa o- 
limpică a R. P. Ro
mîne care se pregă
tește în vederea 
meciului cu Dane
marca de la 23 iu
nie. Marți 18 iunie, 
în nocturnă, pe sta
dionul Republicii, 
Kickers va juca cu 
Progresul București.

aceste 
raional 
raional 

zilele
• Cu prilejul lu

crărilor congresu-

ternaționale de na- 
tație ținut la Lau- 
sanne au fost de
semnate 15 din cele 
16 echipe care vor 
participa la turneul 
olimpic de polo pe 
apă de la Tokio. A- 
cestea sînt U.R.S.S., 
R. P. Ungară. Italia,
R. P. Romînă, Ger
mania (echipă uni
tă), Iugoslavia, Bel
gia, Olanda, Suedia,
S. U.A., Argentina, 
Brazilia, Japonia, 
R.A.U. și Africa de 
sud. Pentru desem
narea celei de-a 
16-a echipe, Austra
lia și Noua Zeelan-

dă vor susține 
meci de baraj.

un

• Marele mae
stru sovietic Lev 
Polugaevski conti
nuă să conducă 
neînvins în turneul 
internațional de șah 
de la Soci, cu 7,5 
puncte după 9 run
de. El este urmat 
de Smîslov cu 6 
puncte și Krogius 
5,5 puncte. Maestrul 
romîn Victor Cio- 
cîltea are 3,5 punc
te și o partidă în
treruptă. în run
dele a 8-a și a 9-a 
el a obținut două 
remize, la Krogius 
și Boboțov.

(Agerpres)

preocupare pentru organi
zarea și buna desfășurare a 
Spartachiadei de vară. Așa 
stau lucrurile la Oteșani, 
Mateești, Izvorul Rece, Mădu
lar!, Colțești etc., unde con
cursurile sportive au rămas 
cu mult în

Deși sînt 
care doresc 
rite ramuri 
le sportive
sează numai de jocurile de 
fotbal.

Pentru a remedia 
lipsuri, comitetul 
U.T.M. și consiliul 
U.C.F.S. au organizat
trecute o consfătuire comună 
la Horezu. Aici au participat 
secretarii organizațiilor U.T.M., 
președinții asociațiilor spor
tive, precum și o 
instructori sportivi 
sori de educație 
acest prilej s-au analizat lip
surile semnalate și s-au luat 
o serie de măsuri 
care vor contribui la 
activității sportive de 
la buna desfășurare 
cerilor Spartachiadei 
a tineretului.

Turul ciclist al Angliei

serie de 
și profe- 

fizieă. Cu

concrete 
lărgirea 
masă și 
a între- 
de vară

B. SPIREA

• LONDRA. — Etapa a 9-a 
a turului ciclist al Angliei, des
fășurată marți ne ruta Cleet- 
horpes—Scarborough (175 km) 
s-a încheiat cu victoria alergă
torului polonez Eugen Pokor- 
ny, învingătorul de anul trecut 
al acestei competiții.

Clasamentul etapei : 1. — 
Pakorny a parcurg 175 km în 
4hl2’25” (medie orară 41.500 
km); 2. — Gandarias —
4hl2’25”; 3. — Cowley 4hl3’33”i

4. — Perkins (Britania)
4hl6’06” și la interval de cîte
va secunde un grup numeros 
în care se aflau și cicliștii ro- 
mîni.

Clasamentul general indivi
dual: 1. — Chisman (Anglia) 
43h58’33” ; 2. — C. Dumitrescu 
(R.P.R.) la 731”; 6. — Ziegler 
(R.P.R.) la 14’08”.

Clasamentul pe echipe ; 1. — 
Anglia 132h21’02” ; 2. — R. P. 
Polonă la 1’47”; 3. — R. P. 
Romînă la 5’32” etc.

membri al 
reprezen- 

Afaceriloi

(Agerpres)

• La filiala Iași a Academiei 
R. P. Romîne, a avut loc marți 
după-amiază, aniversarea a 125 
de ani de la nașterea lui Bog
dan Petriceicu-Hașdeu. La a- 
ceastă festivitate au participat 
academicieni, membri cores
pondenți ai Academiei, cadre 
didactice din învățămîntul su
perior și mediu, cercetători 
științifici.

• Marți seara, la Ateneul 
R. P. Romîne a avut loc reci
talul pianistului Eugene List 
(S.U.A.).

Programul a cuprins sonate 
de Brahms, Chopin, Schumann 
și trei piese pentru pian de 
Gottschalk.

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în tara noastră, 
pianistul american a mai con
certat la Cluj și Timișoara.

TEXTILĂ CI
I MIERCUREA C1UC
K *



Caracteristic dezbaterilor : 
claritatea, strinse legătură cu viața

Muncitorii artiști - 
pe scena concursului
Pe panourile de afișaj din o- 

rașul Petri! a se anunțase faza o- 
rășenească de concurs a formații
lor artistice de amatori.

■ e curînd am fost 
oaspeții cursanți- 
lor din două 
cercuri de învăță- 
mînt politic U.T.M. 
din Uzinele de 
pielărie și încăl

țăminte și Atelierele „16 Fe
bruarie” din Cluj. Majoritatea 
cursanților s-au prezentat bine 
pregătiți la prima convorbire 
recapitulativă, dovedind serio
zitatea cu care au studiat tot 
timpul anului.

în cercul de învățămînt po
litic „Să ne cunoaștem patria 
socialistă”, din secția proiec
tare — propagandist Gavril 
Budișean — s-a discutat tema: 
..P.M.R. forța conducătoare în 
R. P. Romînă ; sarcinile tra
sate de Congresul al IlI-lea 
al partidului în etapa desă- 
vîrșirii construcției socialiste”. 
Merită relevat faptul că dis- 
cutînd despre sarcinile planu
lui de dezvoltare a economiei 
naționale pînă în anul 1965, 
cursanții au arătat și sarcinile 
ce revin industriei de pielărie, 
a uzinei în care muncesc, a 
secției de proiectări, felul în 
care luptă colectivul din uzi
nă pentru traducerea lor în 
viață. Cornel Marghiș de pil
dă, pornind de la documentele 
de partid studiate, s-a referit 
la importanta deosebită ne 
care partidul nostru o acordă 
îmbunătățirii permanente a 
calității produselor, creșterii 
productivității muncii si redu
cerii prețului de cost. Vorbind 
în continuare despre căile 
concrete indicate de partid 
pentru realizarea acestor obi
ective, Cornel M. a făcut o 
bună analiză a posibilităților 
concrete din secția în care lu
crează și modul în care sînt a- 
cestea folosite. Numele lui 
Traian Moldovan, Iosif Imre 
și a altor evidențiați în între
cerea socialistă, metodele fo
losite de ei — metode care au 
contribuit la creșterea produc
tivității muncii cu 10 la sută 
peste cea planificată — au 
constituit argumente convin
gătoare a posibilităților ce 
stau la îndemîna fiecărui tînăr 
în scopul îndeplinirii sarcini
lor trasate de partid.

— Sarcina ridicării perma
nente a calității produselor, 
continuă ideea Maria Cocuț,

are o deosebită importanță 
pentru noi care lucrăm în in
dustria bunurilor de lag con
sum. Partidul ne cere să punem 
la dispoziție oamenilor muncii 
lucruri durabile, ieftine și as
pectuoase, capabile să răspun
dă exigențelor mereu sporite 
ale consumatorilor. Rezultă 
de aci necesitatea ca fiecare 
dintre noi săi depună eforturi 
și mai mari în această pri
vință.

dustriale nou construite în 
toate regiunile patriei.

— Multe dintre acestea 
le-am văzut cu proprii noștri 
ochi — spunea în cuvîntul său 
Livia Cocișu. în ultima vreme 
am vizitat cetatea de foc a 
Reșiței, Fabrica de vagoane 
Arad și mai multe întreprin
deri din regiunea noastră.

Dar dezbaterile nu s-au re
zumat numai la cele amintite 
pînă acum. în cuvîntul lor

însemnări pe marginea primelor convorbiri 
recapitulative din orașul Cluj

Această concluzie, tradusă 
în limbajul cifrelor — cu care 
s-a operat des și judicios în 
timpul dezbaterilor — ar în
semna cam următoarele: dacă 
pentru trimestrul II colecti
vul secției a realizat 47 de 
modele de încălțăminte din 
care 12 au și fost omologate, 
pentru trimestrul III să reali
zeze un număr și mai mare 
de modele la un preț de cost 
cît mai scăzut.

Așadar, dezbaterea fiecărei 
probleme puse în discuție a 
condus în mod firesc și nece
sar la concluzii practice pen
tru activitatea întregului co
lectiv luat la un loc și a fie
cărui tînăr în parte.

De altfel acieasta a fost tră
sătura caracteristică și a pri
mei convorbiri recapitulative 
din cercul de studiere a Sta
tutului U.T.M., din cadrul Ate
lierelor „16 Februarie”.

Propagandistul Nicolae Mu- 
reșan, a supus dezbaterii 
tema: „Uniunea Tineretului 
Muncitor, organizația revolu
ționară a tineretului din R.P.R. 
Conducerea de către partid — 
chezășia tuturor succeselor 
U.T.M.” Este demn de reținut 
faptul că pe marginea temei 
au luat .cuvîntul toți cei 20 de 
cursanți cu care cercul și-a 
început anul trecut activitatea. 
Pornind de la documentele de 
partid studiate, lăcătușul Ele- 
mer Orban, frezorul Alexan
dru Banya au scos în evidență 
ritmul înalt de industrializare 
socialistă a țării noastre, au 
vorbit despre obiectivele in-

cursanții s-au referit pe larg 
la sarcinile puse de partid în 
fața tinerilor muncitori din 
industrie, Ia modul în care ei 
personal contribuie la realiza
rea lor.

— Și de noi depinde buna 
funcționare a locomotivelor și 
vagoanelor — spunea Gheor
ghe Sumurducan. Aceasta în
seamnă a realiza lucrări nu
mai la un înalt nivel calitativ. 
Or, pentru a îndeplini acea
stă sarcină trasată de partid, 
este absolut necesar să învă
țăm, să ne ridicăm nivelul 
profesional.

Și dacă cursantul a făcut în 
continuare referiri concrete

la participarea tinerilor la 
cursurile de ridicare a califi
cării, la preocuparea organi
zației U.T.M. în această pri
vință, a fost cît se poate de fi
resc. Și la fel de firești au 
fost și concluziile la care a a- 
juns Ion Belciug în ceea ce 
privește contribuția sa perso
nală la creșterea productivi
tății muncii. Cu ajutorul altor 
tovarăși din secție el a con
struit un dispozitiv care a fă
cut ca productivitatea muncii 
să crească la unele piese cu 
30 la sută.

— Aceasta înseamnă — 
spunea el — că stă în puterea 
fiecăruia dintre noi să adu
cem o contribuție din ce în ce 
mai mare la îndeplinirea sar
cinilor ce stau în fața între
prinderii noastre.

Despre convorbirile recapi
tulative care au avut loc la 
aceste două cercuri analizate 
s-ar mai putea spune multe 
cuvinte frumoase. Trebuie re
ținut însă neapărat că dacă 
ele și-au atins pe deplin sco
pul, aceasta se datorește în 
bună măsură propagandiștilor, 
atenției cu care aceștia au 
pregătit și au condus dezba
terile.

GHEORGHE ARMĂȘESCU
Asist, univ

ION MARIA

Iată-ne în sala de spectacole, 
care a devenit neîncăpătoare. 
Cortina se ridică și corul clubu
lui muncitoresc din Petrila des
chide competiția artistică. Sînt o 
suită de coriști — în majoritate 
tineri. Cu un repertoriu bogat 
(din care cităm : „Părinte drag, 
partid iubit" de Gb. Bazavnn, 
..Cîntec pentru mineri” de St. 
Niculescu, „Vînt de libertate” 
din opereta cu același nume de 
Dunaevski. „Fata din Carpați” 
de Ion Chircscu, „Foaie verde 
viorea" de Gh. Dumitrescu etc.), 
formația corală se impune — atît 
juriului cît și spectatorilor — 
prin reale calități interpretative.

Un program interesant au pre
zentat și orchestra semisimfonică 
și fanfara minei Petrila (dirijor 
Constantin Barbu) care au inter
pretat „Te cînt partid", „Cînte- 
cul lui Tudor Vladimirescu”, pot
puriu! de melodii populare ro- 
mînești „O noapte de mai“ etc.

Note bune la această confrun
tare cu publicul au primit și or
chestra de muzică ușoară a du
hului, soliștii vocali și instrumen
tiști, ca și echipa de dansuri a 
duhului.

Faza orășenească de concurs 
din orașul Petrila a scos în evi
dență strădania artiștilor ama
tori, a instructorilor de formații 
care au căutat să reflecte munca 
plină de avînt a minerilor, viața 
lor nouă.

I. GHEORGHE 
tehnician

Drumurile
patriei*

Sibiul și 
împrejurimile 

sale

Pregătiri pentru vacanța 
de vară a elevilor

■
 a Timișul de Sus,

Brâu, Zizin, Sîm- 
băta de Sus, Săli- 
ște și în alte 
locuri pitorești din 

‘regiunea Brașov 
își vor petrece va

canța de vară anul acesta 
peste 10 000 de pionieri și 
școlari din diferite regiuni 
ale țării. Vilele in care a- 
ceștia ■ vor fi cazați au 
fost renovate și dotate cu 'mo
bilier nou. iar cabanele în
zestrate cu aparate de radio, 
televizoare, salturi și diferite 
jocuri distractive. Au fost, de 
asemenea, reamenajate terenu
rile de volei, fotbal, baschet și 
altele. Programele de activitate 
din timpul vacanței prevăd vi' 
zitarea unor obiective indu
striale Și instituții de artă, în
tâlniri cu oameni ai muncii din 
diferite ramuri de activitate, 
excursii pe crestele munților, 
întîlniri sportive etc.

Din regiunea Brașov vor 
pleca să-și petreacă vacanța 
de vară pe litoral peste 3 000 
de pionieri și școlari, iar apro
ximativ 150 000 vor lua parte 
la drumeții locale, la manife
stările ce vor avea loc în ta
bere Și cluburi, vor vizita în
treprinderi și gospodării agri
cole colective-

★

Taberele de vară de la Coli- 
bița, Sîngiorz Băi, Bistrița și

- c —

Meseșl, din regiunea Cluj, au 
terminat pregătirile în vederea 
găzduirii celor peste 3 500 de 
elevi și pionieri care își vor 
petrece aici o parte din va
canța de vară.

Din regiunea Cluj vor pleca 
în timpul vacanței de vară în 
taberele de pe litoral și în cele 
de la munte, din alte regiuni, 
aproape 1 300 de pionieri și 
școlari. In programul vacanței 
sînt înscrise, de asemenea, nu
meroase excursii.

■(Agerpres)

Desen de GEORGE PlRVULEȚ, electrician București

■ n autocar cu tu
riști alunecînd pe 
șosea, a devenit 
ceva obișnuit și fi
resc pe drumurile 
tării, ceva ce tace 
parte din viata 

noastră zilnică. Dar poate mai 
puțin obișnuită, în cazul de 
care vorbim, pare să fie doar 
diversitatea de preocupări și de 
vîrste a celor ce formează 
grupul de excursioniști, timpul 
parcurgînd o întreagă scară 
ierarhică, de la nepot la bunic, 
de la elev la învățător, de Ia 
copil la părinte. Insofim 
Școala de 8 ani nr. 15 din 
Brașov. Itinerariul: Brașov, 
Făgăraș. Orașul Victoria, Si
biu.

Orașul de la poalele Tîmpei 
a rămas în urmă, cuibărit un
deva în privirile celor 35 de 
copii. In fată, șoseaua străju
ită de arbori.

Făgărașul ne întâmpină cu o 
alură gravă de chimist, iar o- 
rașul Victoria ne refine cu ti
nerețea lui viguroasă și cu al
bul tonic al zidurilor sale.

Lăsăm în urmă Avrigul, 
școala modernă cu 2 etaje, 
statuia lui Gheorghe Lazăr, tre
cem prin Veștem pe lingă un 
cămin cultural nou, impozant, 
intrăm în Șelimb&r, prin drep
tul monumentului ce glorifică 
luptele lui Mihai Viteaza cu 
Andrei Bathory și intrăm în Si
biu.

Intre punctele în jurul că
rora setea de nou și frumos 
polarizează zilnic mii de turiști, 
se numără și orașul Sibiu, ce
tate cu aspect medieval, cu
noscuta din documente încă 
din secolul XII sub numele de 
Cibinium. In trupul bătrînei ce
tăți, arhitectura tânără și bărbă
tească a anilor noștri pompează 
o infuzie de prospețime și cu
loare.

— Orașul m-a surprins plă
cut din prima clipă, e un oraș 
tînăr, ne dezvăluie primele sale 
impresii învățătoarea Ștefan E- 
lena.

Intr-adevăr, Sibiul e un oraș 
pe care îl simți trăind intens, 
trăind cu gravitatea și pro
funzimea vîrstnicilor, dar și 
cu entuziasmul și franchețea 
celor mai tineri, trăind cu 
tensiunea uzinelor sale meta
lurgice și gloria atîtor fră- 
mlntări istorice rămase unde
va în zidurile vechii cetăți, 
trăind cu tumultul fabricilor
sale de țesături și cu bogăția 
muzeelor sale renumite Inj 
lume.

Serbare
cultural-sportivă

Cintecele uzinei TRANSFIGURARE
Cîntecele uzinei le aducem noi
Odată cu dimineața bătută în mărgăritare. 
Cînd soarele plămădește primele șarje 
Din aluat de văpăi și vigoare.

Le simțim melodia in albia palmelor 
Alergînd încărcată de rezonanțe adinei.

Cîntecele uzinei le purtăm pe frunte 
Cum la sărbătorile muncii 
Purtăm pe umeri lozincile scumpe.

Cîntecele uzinei le aducem noi 
Și fiecare cînt izvorît din fapte 
E mai pur ca floarea de cîmp. 
Mai viu ca steaua în noapte.

Stăteam aplecați de-asupra șinelor strălucitoare 
cu fețele iluminate de flăcări roșiatic-albastre. 
Aerul ridica un sunet înalt, ca de privighetoare, 
străpuns de săgețile sufletelor noastre.

Reparam o linie de tramvai pe largul bulevard ; 
o sudam, o-ndulceam sub ciocane rapide.
Umbrele noastre ca un pașnic stindard 
pe adormitele ziduri se cățărau arcuite.

Fierul izbit isca heroglife în aer, sonore 
și noi descifram curioși o mitologie.
Se perindau prin imaginația acelor dinamice ore 
obeliscuri de foc. piramida furnalelor liliachie,

Fețe de oțelari apăreau în deasa lumină 
pe care metalul topit o zvîrlea 
iar săgețile sufletelor smulgeau o senină 
cîntare din aerul care ne-nconjura.

GH. I. CHIRCULESCU NICHITA STÄNESCU

Peste 4 000 de oameni ai mun
cii din Adjud au participat la 
serbarea cultural-sportivă care 
a avut loc pe terenul sportiv 
„Locomotiva" din localitate. 
Prima parte a serbării a cuprins 
pasionante întreceri sportive ca 
atletism, volei, fotbal precum și 
întreceri cu caracter distractiv. 
In partea a doua a programului 
pe scena ridicată pe stadion un 
numeros colectiv de artiști ama
tori reunind mai multe forma
ții artistice, printre care briga
da artistică de agitație, orche
stra de muzică ușoară și echipa 
de dansuri aparținînd sindicatu
lui C.F.R., corul orașului Adjud, 
echipele de dansuri ale cămine
lor culturale din satele Scărișoa
ra, comuna Corbasca și Schineni, 
comuna Sascut-Tîrg au prezen
tat un interesant spectacol mu- 
zical-coregrafic. După înche
ierea programului artistic sutele 
de tineri prezenți pe stadion au 
fost invitați la dans. Programul 
bogat și variat al manifestării 
a oferit tinerilor din orașul Ad
jud prilejul de a petrece în- 
tr-un mod plăcut și interesant 
timpul lor liber de la sfîrșit de 
săptămână.

C. NANCU
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CÎNTÂREȚUL
PA TRIEI

La gospodăria colectivă din 
Ostrov, regiunea Dobrogea cul
turile de roșii, care se întind 
pe mari suprafețe, sînt foarte 

bine îngrijite.
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onștient că o dis
cuție despre poe
zia lui Mihai Be
niuc presupune a- 
bordarea unui 
mare număr de 
probleme, priete

nul meu a propus să delimi
tăm de la început tema con
vorbirii. Cu toate acestea, pri
ma sa întrebare a avut un ca
racter foarte general :

— Care e coordonata esenți
ală a poeziei lui Mihai Beniuc ?

— Autorul „Mărului de lîngă 
drum” și al atîtor poeme larg 
cunoscute în mase este poet 
comunist. Aceasta mi se pare 
a fi coordonata esențială a 
creației sale și formula cea mai 
exactă, menită să*i definească, 
în substanță, specificul. Ei îi 
sînt subordonate celelalte tră
sături de conținut care se pot 
intui la lectura oricăreia din 
operele sale : partinitatea, pre
zența în actualitate, combativi
tatea revoluționară, umanis
mul, dragostea de patrie, opti

mismul, prospețimea tinerea
scă a inspirației și atitudinii, 
mesajul prin excelență politic 
aț poemelor. Mai precis spus, 
fiecare dintre aceste trăsături 
pun în lumină viziunea comu
nistă asupra lumii, asupra isto
riei și societății. Despre fiecare, 
ca și despre noutatea modali
tăților artistice folosite de Be
niuc, s-ar putea scrie studii de 
amploare, fiecare dintre trăsă
turile amintite ar putea fi ur
mărită 
a unei 
pentru 
nali și 
frumuseți pe care poporul no
stru i-a dăruit culturii.

— Să ne oprim, totuși, doar 
asupra unora dintre trăsături. 
De pildă, asupra patriotismu
lui. Am impresia că în poezia 
lui Mihai Beniuc, sentimentul 
dragostei de patrie atinge in
tensități deosebite, colorînd a- 
parte întinsa sa activitate li
rică. El se afirmă ca atare încă 
în versurile publicate înainte

de 23 August 1944 și devine do
minant în volumele tipărite 
după Eliberare, căpătînd de 
fiece dată încărcături concret- 
istorice diferite. Sub acest ra
port, poezia lui Beniuc nu e 
numai o impresionantă auto-

și cu istoria. Fenomenul e fi
resc la un artist al cuvîntului 
care, ca și Coșbuc, se mărturi
sește a fi încă din prima sa 
culegere de versuri („Cîntece 
de pierzanie”, 1938) o expresie 
a poporului, un exponent al 
mulțimilor de „setoși, flămînzi, 
bolnavi, desculți", în fruntea 
cărora pășește spre „roșul țel", 
de care avea să vorbească sim
bolic în poezia „Cu fruntea 
răzimată-n cer", înserată în 
placheta „Cintece noi".

— Imaginea patriei cunoaște 
la Beniuc, așa cum ai arătat, re
prezentări lirice deosebite, în

bolnavă țara noastră ? / ’A pu
trezit stejarul romînesc ? 1 II 
rod la rădăcină viermii tainic / 
De-și clatină coroana a că" 
dere într-o epocă în care a- 
vea senzația materială că la el 
„în sînge / istoria contempo
rană plînge", poetul coborîtor 
de pe Crișuri intuiește preface
rile ce vor avea loc în Romî- 
nia. Operînd cu simboluri, el 
vestește iminente schimbări re
voluționare, tălmăcind optimist 
viitorul de aur al patriei, pră
bușirea cătușelor milenare și 
nașterea unei lumi noi. Nu e 
vorba însă de orice viitor, ci de 
viitorul socialist. Frecvența cu-

ca latură componentă 
arte poetice definitorii 
unul din cei mai origi- 

înzestrați creatori de

Convorbire cu un participant 

la concursul „Iubiți cartea“

biografie sufletească, ci și o ve
ritabilă cronică a evoluției pa
triei în ultițnii 30 de ani.

Prietenul meu avea, fără în
doială, dreptate. Așa cum exi
stă în poezia lui Mihai Beniuc 
un continuu dialog cu timpul 
și cu viitorul (semnalat recent 
și de M. Petroveanu în volumul 
său de „Portrete lirice contem
porane”) sau un dialog cu sine 
însuși, există șl unul cu patria

funcție de momentul istoric re
flectat. In versurile scrise în a- 
nii dictaturii burghezo-moșie- 
rești, realitățile social-politi ce 
contemplate determinau un 
altfel de dialog între poet și 
țară decît acela posibil în anii 
noștri libert, plecîndu-și ure
chea „pe inima țării", Beniuc 
deslușea „bătăi neregulate", în- 
trebîndu-se, ca în poezia „Poe
ților tineri" (1934) : „De ce i

lorii roșii, ca atribut al simbo
lului, e, în privința aceasta, 
elocventă. Aminte,ște-ți de 
poezii ca „După un an", „Cîmp 
romînesc", „Destin", „Drumuri" 
în care macul, vulturul roșu, 
păunul roșu, steagurile și pla- 
cardele prevesteau ziua mă
reață cînd „va lăvui biruitoa
rea masă" și „vor curge noi 
lumini pe frunți". Poet vizio
nar, Mihai Beniuc se dovedea

— Am vizitat muzeul Bruc- 
kenthal, se arată dornic de ex
plicații și tov. Tulea Constan
tin de la cooperativa Trico- 
textil București. Secțiile sale 
de istorie, secțiile de artă 
populară și galeriile de arte 
plastice ne-au impresionat, 
sînt bine amenajate. Colecțiile 
acestui muzeu, accesibile în 
trecut doar unui infim număr 
de admiratori, își dezvăluie a- 
cum frumusețile unui număr de 
peste 90 000 de vizitatori a- 
nual.

...Dumbrava, perla verde a 
orașului Ie-a servit prilej de 
satisfacție și celor mai tineri 
turiști.

— Ne-au plăcut Iacul, băr
cile, grădina zoologică, ne 
explică elevul Chefneux Emil, 
premiant al școlii mai sus a- 
mintite.

Loc de odihnă preferat al 
oamenilor muncii din Sibiu, 
pădurea Dumbrava oferă vi
zitatorilor pe lingă priveliștile 
sale deosebite și o grădină zo
ologică; un bufet și un restau
rant, iar pentru completarea 
ei s-a prevăzut în viitor ame
najarea în aer liber a unui în
treg complex muzeistic, în care 
pe lingă grădina zoologică să 
figureze și un sector etnogra
fic și o grădină botanică.

Cel mai tînăr cartier munci
toresc și cel mai întins, Tere- 
zianul, atrage cu putere de 
magnet privirile vizitatorilor. 
Construcfii moderne în vernil, 
în alb, galben și gri iau locul 
vechilor case pipernicite și 
mici. Un bloc de 1 etaje, în 
construcție încă, domină cate
goric coltul de întretăiere a 
două străzi, impunîndu-se auto
ritar.

Antonaș Ilie, bunicul unuia 
dintre elevii turiști, nu vede Si
biul pentru prima dată.

— Prima oară am văzut ora
șul, își amintește el, prin 1920. 
Un oraș uscat, lipsit de viață, 
lipsit de flori.

Intr-adevăr, așa arăta pe a- 
tunci Sibiul. Un oraș înghe
suit în el însuși, cu străzi mur
dare și întunecoase, cu o in
dustrie slab dezvoltată, repre
zentată doar de niște făbri- 
cuțe insalubre și ateliere meș
teșugărești, cu condiții de

muncă mizere șl cu patroni 
hrăpăreți. In toată industria 
metalurgică lucrau cel mult 
1 000 de muncitori.

— Orașul de astăzi este cu 
adevărat frumos, continuă tov. 
Antonas Ilie. Parcul din Piața 
Republicii, cu rondurile sale 
luminoase de trandafiri, Par
cul Tineretului, parcul „Arini
lor", turnurile sale, cum ar ii 
Turnul Sfatului cu ornicul său 
mare de aproape 2 metri dia
metru, fabricile, hotelurile ele
gante, totul bucură ochiul și îl 
odihnește.

Acesta este Sibiul anului 
1963, văzut de aceiași ochi, 
care îl cunoscuseră cu ani în 
urmă.

Cîteva cifre comparative se 
Impun de la sine. Numai în 
13 ani, producția globală a o- 
rașului a crescut de circa 26 de 
ori în metalurgie și de 12 ori 
în industria ușoară. In locul 
fostei fabrici Rieger, de pildă, 
din care nici un utilaj nu a mai 
rămas măcar, s-a dezvoltat o 
puternică uzină producătoare 
de mașini — „Independența" — 
uzină care numai între anii 
1956—1961 a produs peste 5000 
de repere noi.

Dar și împrejurimile Sibiului 
sînt deosebit de atrăgătoare. 
Rari sînt turiștii care să nu ur
ce și pe Valea Sadului, atrași 
de frmusețea peisajului și de 
pecetea de nou pe care o pun 
de-a lungul văii cele 3 hidro
centrale, terminate în ultimii 
ani.

Împrejmuită de o parte și de 
alta cu păduri de fag și răși- 
noase, valea urcă în sus pînă 
în adîncul munților, pînă la 
modernul baraj, primul în (ară 
construit In formă de arc.

Lacul de acumulare lung de 
peste 3 km și străjuit de caba
nele pentru turiști construite 
recent, îmbie la plimbare, la 
destindere și odihnă.

...Niciodată nu vor uita ele
vii Școlii de 8 ani nr. 15 din 
Brașov aceste locuri. Cea mai 
înaltă prețuire acordată frumu
seții acestora o constituie hotă- 
rîrea lor de a mai reveni pe 
aici.

ADRIAN MUNTIU

Popas la Peștera Dîmbovicioara

a fi ceea ce singur avea să 
spună la cîteva zile după Eli
berare.

— „Eu eram în mîndra Tran
silvanie / Toboșarul timpurilor 
noi. / Am venit pe malul Dîm
boviței / Să sădesc maci roșii 
în noroi — / Roșii maci pe ma
lul Dîmboviței, / Toboșar al 
timpurilor noi."

— Si continua : „Iată, azi, 
cu mii de cai putere, / Timpuri 
mari s-anunță pentru noi. / Eu 
voi fi — se cere, nu se cere —7 
Toboșarul timpurilor noi".

— Pentru ca să încheie : 
„Zîna mea desprinsă cu tristeți, 
/ Pune peste jale nou altoi; / 
Bucurii să cînți ai să te-nveți, 
/ Toboșar al timpurilor noi".

— E un angajament pe care 
Mihai Beniuc nu l-a călcat 
niciodată. In noile condiții, cîn- 
tarea patriei își desfășoară 
larg noile sale melodii. Ase- 
muindu-se cu ciocîrlia, poetul 
va înălța numeroase elogii pa
triei socialiste, consemnîndu-i 
atent prefacerile revoluționare, 
evocîndu-i anii de luptă vifo
roasă, stabilind o continuitate 
istorică între victoriile noastre 
și luptele eroice ale înaintași
lor. Registrul liric al poetului 
cunoaște în acești ani o lărgire 
considerabilă si o bogăție de 
nuanțe excepționale, corespun
zătoare realității obiective 
care, zi de zi, devine tot mai 
frumoasă. Poemele închinate 
special patriei sînt relativ pu

ține („Patria", „Stema țării", 
„Letopiseț” și altele), dar dra
gostea de tară trăiește puter
nic în întreaga creație a lui 
Beniuc fie că omagiază parti
dul, pe oamenii muncii, con
structori ai socialismului, cuce
ririle noastre revoluționare, șe- 
surile, apele sau munții, fie 
că-și aduce aminte de Chivără 
Roșie, de Doja, de Horia, sau 
celebrează ne ostașii apără
tori ai fruntariilor. Ce înseam
nă patria, în dimensiunile ei 
socialiste, care e rațiunea elo
giului multiplicat pe care i-j a- 
duce, Beniuc ne-o spune în 
sinteză în „Stema țării". (Poe
zia a devenit antologică.) Sub
liniind semnificația prezenței 
în vîrful stemei noastre a ste
lei roșii, Beniuc își încheie 
poemul cu versurile; „Stea 
nouă. rază nouă de lumină, / 
La răsăritul tău fruntea-mi se- 
nclină. / Lumină din lumina 
lui Octombre,/ Tu ne vestești 
că omul muncii om e / Si 
e stăpin în țara-i fără 
sclavi. / Pe vatra-i unde 
n-au loc cei trîndavi, / in casa-i 
unde lacomii si furii / N-or je
fui mai mult și n-or să fure, / 
In țara unde dragostea de 
muncă / E cea mai sfînt-a 
omului poruncă. / Stea nouă, 
rază nouă de lumină, / La răsă
ritul tău fruntea-mi se-ncli- 
nă. / Căci tu ești răsăritul țării 
mele, / ln era cînd se-nalță 
roșii stele."

AUREL MARTIN



CENIRELE Șl PREȘEDINJII COMISIILOR EXAMENULUI DE MAJURIEATE
M SESIUNEA IUNIE 1963

Printr-un Ordin al ministrului Invățămîntului 
s-au stabilit centrele și președinții comisiilor 
pentru examenele de maturitate de la școlile 
medii de cultură generală și de la școlile medii 
de artă, precum și examenele de stat de Ia șco
lile pedagogice de învățători și educatoare din 
sesiunea iunie 1963.

Examenele încep în toată țara în ziua de 15

iunie 1963, orele 9 dimineața, cu proba scrisă 
la limba și literatura romînă. In vederea pre
gătirii lucrărilor examenului, președinții comi
siilor se vor prezenta la centrele la care au iost 
numiți în dimineața zilei de 1!1 iunie a. c.

Publicăm, mai jos, centrele unde vor iuncționa 
comisiile, școlile care vor prezenta candidați la 
fiecare centru, precum și președinții comisiilor.

Oraș București
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N.

BĂLCESCU" Comisia nr. 1 — sec
ție reală. Se vot prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 „N. 
Bălcescu“ (curj de zi). Președinte : 
Nicolau Aurel, prof. univ. Univ. 
București; ȘCOALA MEDIE NR.
1 „N. BĂLCESCU“ — Comisia nr.
2 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
„N. Bălcescu" (curs de zi și res- 
tanțieri). Președinte; Sudan Ga- 
briel, prof. univ. matematici Insti
tutul politehnic București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 „N. BĂLCESCU" 
““ Comisia nr. 3 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 „N. Bălcescu" 
ți Școala medie nr. 24 „V. Alee- 
tandri" (curs de zi ți restanțieri). 
Președinte ; Pop Mihai, prof. univ. 
filologie Univ. București; ȘCOALA 
MEDIE. NR. 2 „T. VLADIMI- 
RESCU" — Comisia nr. 4 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 „T. Vla- 
dimirescu" (curs de zi și restan- 
țieri). Președinte : Sahini Victor, 
Conf. univ. chimie Univ. București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 „T. VLA- 
DIMIRESCU" — Comisia nr. 5 —* 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 
„T. Vladimirescu" (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Iosifescu 
Silvian, prof. univ. filologie Univ. 
București; ȘCOALA MEDIE NR.
3 „I. NECULCE" — Comisia nr. 
6 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
nr. 3 „I. Neculce“ (curs de zi si 
restanțieri). Președinte : Botez St. 
Mihai, prof. univ. matematici In
stitutul politehnic București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AUREL 
VLAICU" — Comisia nr. 7 — sec
ție reală, Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 4 
„Aurel Vlaicu" (curs de zi). Pre
ședinte : Condrea Sergiu, prof. 
univ. matematică — Instit. poli
tehnic București ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 4 „AUREL VLAICU" — 
Comisia nr. 8 — secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 4 .Aurel Vlaicu" 
(curs de zi). Președinte : Drago- 
mir Virgil, conf. univ. matematici 
Instit. construcții București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 „AUREL 
VLAICU“ t- Comisia nr. 9 -r- sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 4 „Au
rel Vlaicu" (curs de zi și restan
țieri). Președinte: Dinescu Maria, 
lector matematici I.P.C.D. Bucu
rești; ȘCOALA MEDIE NR. 5 
„M. SADOVEANU" — Comisia 
nr. 10 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 5 „M. Sadoveanu" (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : An- 
tonescu-Ciocîrlie Tatiana, lector 
univ. istorie — Inst. pedagogic de 3 
ani — București; ȘCOALA ME
DIE NR. 5 „M. SADOVEANU" — 
Comisia nr. 11 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 5 „M. Sadoveanu" 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Postelnicu T. Paul, prof. univ. 
matematici Instit. politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 5 
„M. SADOVEANU“ — Comisia 
nr. 12 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 5 „M. Sadoveanu", Școa
la medie nr. 35 (curs de zi și res- 
tanțieri) și restanțieri de la secțiile 
serale ale școlilor medii nr. 28 și 32. 
Președinte : Gogălniceanu Sergiu, 
conf. univ. chimie, Instit. agronomic 
„Nicolae Bălcescu" București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 6 „ILIE 
PINTILIE" — Comisia nr. 13
— secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școala me
die nr. 6 „Ilie Pintilie" (curs 
de zi și restanțieri). Președin
te : Păcuraru Dumitru, lector univ. 
filologie Univ. București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 6 „I. PINTILIE"
— Comisia nr. 14 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 6 „Ilie Pintilie" 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Codreanu Maria, prof. 
fizică-chimie Școala medie nr. 10 
„Z. Kosmodemianskaia" București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 7 „I. L. 
CARAGIALE" — Comisia nr. 15
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 
7 „I, L. Caragiale" (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Armeanu 
Virgil, prof. univ. chimie, I.S.E. 
„V. I. Lenin" București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 7 „I. L. CARAGIA
LE“ — Comisia nr. 16 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 7 „I. L. Cara
giale“ (curs de zi). Președinte : Bă- 
descu L. Radu, prof. univ. mate
matici Instit. politehnic București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 7 „I. L. 
CARAGIALE" — Comisia nr. 17
— secție mixtă. Se vor prezenta
candidați de la Școala medie nr. 7 
„I. L. Caragiale" (curs de zi și 
restanțieri) și restanțieri de la sec
ția serală a școlii medii nr. 7 „I. L. 
Caragiale". Președinte : Apostole- 
scu Maria, conf. științe natu
rale I.P.C.D. București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 8 „EMIL RACOVI
ȚĂ" — Comisia nr. 18 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 8 „Emil 
Racoviță" (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Ursu Gheorghe, lector 
univ. filologie Instit. pedagogic de 
3 ani București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 10 „ZOIA KOSMODEMIAN- 
SKAIA" — Comisia nr. 19 — sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 10 
„Zoia Kosmodemianskaia" (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Pop 
Simona, conf. univ. matematici 
Univ. București; ȘCOALA ME
DIE NR. 11 „D. CANTEMIR" - 
Comisia nr. 20 — secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 11 „D. Cantemir"
(curs de zi și restanțieri) și
restanțieri de la secția serală a șco
lii medii nr. 11 „Dimitrie Cante
mir“. Președinte : Bojin Alexan
dru, prof. lb. romînă direc
tor Școala medie nr. 38 ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 11 „D. CANTEMIR" 
Comisia nr. 21 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 10 și Școala me
die nr. 11 „D. Cantemir" (curs de 
zi și restanțieri). Președinte; Fa- 
eon Nina, prof. univ. filologie 
Univ. București; ȘCOALA ME
DIE NR. 12 — Comisia nr. 22 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 12 
(curs de zi și restanțieri) și restan
țieri de la secția serală de pe 
lingă Școala medie nr. 12. Pre
ședinte : Pîrvu Aurel, prof. univ. 
fizică Instit. construcții Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 
12 — Comisia nr. 23 ■— «ecție

umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 12 și 
Școala medie nr. 34 „C, A. Ro- 
setti" (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Mierlea Gheorghe, 
prof. lb romînă, director Școala 
medie nr. 7 București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 13 „MIHAI VITEA- 
ZU" — Comisia nr- 24 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 13 
„M. Viteazu" și Școala medie 
nr, 29 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte: Antonescu Constantin, 
prof. univ. șt. naturale Univ. Bucu
rești; ȘCOALA MEDIE NR. 13 
„MIHAI VITEAZU" — Comisia 
nr. 25 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 13 „M. Viteazu" și Școala me
die nr. 14 cu limba de predare 
greacă (curs de zi și restanțieri). 
Președinte: Marinescu Himu Ma
ria, lector univ. lb. greacă Univ. 
București; ȘCOALA MEDIE NR. 
13 „MIHAI VITEAZU“ — Comi
sia nr. 26 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 13 „M. Viteazu'“ (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Petrescu Gheorghe, prof. univ. fi
zică Univ. București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 13 „MIHAI VITEA
ZU" Comisia nr. 27 — secție
reală. Se vor prezenta candidați 
de la secțiile serale ale școlilor me
dii nr. 8, 13, 15, 29 și 38 (restan
țieri). Președinte : Petre Victor, 
prof. lb. romînă director Școa
la medie nr. 20 „Gh. Șineai"; 
ȘCOALA MEDIE NR. 15 „E- 
LENA SÎRBU" —- Comisia nr. 
28 — secție reală. Se vor
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 15 „Elena Sîrbu" (curs 
de zi). Președinte : Pascu Mihai, 
conf. univ. fizică Univ. București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 15 „ELE
NA STRBU" — Comisia nr. 29 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr, 15 
„Elena Sîrbu" (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Petrescu Ma
ria, prof. geografie, dir. Școala 
pedagogică — București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 15 „ELENA 
SÎRBU“ — Comisia nr. 30 .— sec
ție mixtă, cu limba de predare ro
mînă și maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 
15 și Școala medie nr. 9 (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Do- 
broiu Eugen, lector univ. filologie 
Univ București; ȘCOALA ME- 
DIE NR. 16 „G. COȘBUC" — Co
misia nr. 31 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 16 „G. Cosbuc" (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Grigorescu Victor, lector univ. ma
tematici I.M.F. București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 17 „MATEI BA- 
SARAB“ — Comisia nr. 32 —
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 17 
„Matei Basarab“ (curs de zi). Pre
ședinte : Miu Ion, conf. univ. ma
tematici Instit. politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 17 
„MATEI BASARAB“ — Comisia 
nr. 33 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 17 „Matei Basarab“ (curs 
de zi și restanțieri). Președinte: 
Popescu Vasile, lector univ. peda
gogie I.P.C.D. București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 18 „M. EMI-
NESCU“ — Comisia nr. 34 — sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 18 „M. 
Eminescu" (curs de zi). Președinte : 
Stancu Elena, conf. univ. chimie 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 18 „M. EMINESCU"
— Comisia nr. 35 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 18 „M. Emine
scu" (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Mocanu Constantin, 
lector univ. geografie, I.S.E. 
„V. I. Lenin" București; ȘCOA
LA MEDIE NR. 19 „I. CREAN
GĂ" — Comisia nr. 36 — secție 
reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr.
19 „I. Creangă“ (curs de zi). 
Președinte: Mihăilă Nicolae, conf. 
univ. matematici I.S.E. „V. I. Le
nin“ București ; ȘCOAIA MEDIE 
NR. 19 „I. CREANGĂ" — Comi
sia nr. 37 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 19 „I. Creangă" (curs 
de zi și restanțieri). Președinte ț 
Ion Constantin, prof. univ. fizică 
Instit. agronomic „Nic. Bălcescu" 
București ; ȘCOALA MEDIE NR.
20 „GH. ȘINCAI" — Comisia nr. 
38 — secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
nr. 20 „Gh. Șineai" (curs de zi). 
Președinte : Constantinescu Victor, 
conf. univ. matematici Instit. con
strucții București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 20 „GH. ȘINCAI" — 
Comisia nr. 39 — secție umanistă, 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 20 „Gh. Șineai" 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Vianu Elena, conf. univ. filo
logie Univ. București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 20 „GH. ȘINCAI" — 
Comisia nr. 40 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Șooa- 
la medie nr. 20 „Gh. Sincai" (curs 
de zi și restanțieri) și restanțieri de 
la secțiile serale ale școlilor medii 
nr. 8 și 20. Președinte: Petricu Con
stantin prof. șt. naturale director 
Școala medie nr. 37 București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 21 — Co
misia nr. 41 — secție mixtă, cu 
limba de predare germană și ro
mînă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 21 și Școa
la medie nr. 31 (curs de zi). Pre
ședinte : Colbert Bruno, conf. univ. 
filologie Univ. București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 22 „GH. LAZĂR"
— Comisia nr. 42 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr" 
(curs de zi). Președinte : Mihai Ga- 
vrilă, conf. univ. fizică Univ. Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 22 
„GH. LAZĂR" — Comisia nr. 43
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 
22 „Gh. Lazăr" (curs de zi). Pre
ședinte : Ivanov Igor, conf. univ. 
chimie Instit. de construcții Bucu
rești; ȘCOALA MEDIE NR. 22 
„GH. LAZĂR" -— Comisia nr. 44
— secție umanistă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
nr, 22 „Gh. Lazăr" (curs de zi). 
Președinte : Moruzi Constanța, conf. 
univ, șt. naturale Univ. București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 22 „GH. 
LAZĂR" — Comisia nr. 45 —- sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr" și Școala medie nr. 36 (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Trifu Alexandru, prof. univ. peda
gogie Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu“ București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 22 „GH, LAZĂR" - 
Comisia nr. 46 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la secția 

serală de pe lingă Școala medie 
nr. 22 „Gh, Lazăr“ (restanțieri). 
Președinte : Iordan Marioara, prof. 
matematici dir. Școala medie nr. 
39 București; ȘCOALA MEDIE nr. 
23 „D. BOLINTINEANU“ — Co
misia nr. 47 —- secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 23 „D. Bolintineanu“ (curs 
de zi). Președinte : Atanasiu Virgil, 
conf. fizică I.P.C.D. București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 23 „D. BO
LINTINEANU“ — Comisia nr. 48
— secție umanistă. Se vor prezen
ta candidați de Ia Școala medie 
nr. 23 „D. Bolintineanu“ (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Dră- 
gulescu Constantin, conf. filologie 
I.P.C.D. București; ȘCOALA ME
DIE NR. 25 — Comisia nr. 49
— secția mixtă. Se vor pre
zenta candidați de Ia Școala 
medie nr. 25 (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Teodo- 
reseu Dora, lector univ. matema
tică I.S.E. „V. I. Lenin“ București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 26 „AL. I. 
CUZA** — Comisia nr. 50 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 26 „Al. I. 
Cuza“ (curs de zi). Președinte : An
tonescu Sabin, lect. univ. șt. socia
le, Instit. politehnic București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 26 „AL. 
I. CUZA“ — Comisia nr. 51 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 26 
„Al. I. Cuza“ (curs de zi și restan
țieri) și restanțieri de la secțiile 
serale ale școlilor medii nr. 16 
și 26. Președinte: Bender Constan
tin, conf. pedagogie I.P.C.D. Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 27 — 
Comisia nr. 52 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 27 (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Pacoste Cornel, 
șef lucrări matern. Instit. construc
ții București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 27 — Comisia nr. 53 — secția 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 27 (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Bol- 
dan Emil, conf. univ. filologie Uni
versitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 28 „DR. P. GROZA“
— Comisia nr. 54 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 28 „Dr. P. Gro
za“ (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Teodorescu Petre, conf. 
univ. matematici Univ. București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 28 „DR. P. 
GROZA“ -r- Comisia nr. 55 — sec
ția umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 
28 „Dr. P. Groza“ și Școala me
die nr. 32 (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Vasilescu Toma, 
conf. univ. filologie Univ. Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 29 — 
Comisia nr. 56 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 29. Președinte : Bog
dan Tucicov Ana, lector univ. filo
zofie Univ. București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 30 — Comisia nr. 57
— secție mixtă. Se vor prezenta
candidați de la Școala medie nr. 
30 (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Costea Mihai, prof. șt. 
sociale dir. Școala medie nr. 13 
„Mihai Viteazu“ Bueurești; ȘCOA
LA MEDIE NR. 32 — Co
misia nr. 58 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 32 (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Matei Ion, 
lector univ. matematici Institut, 
construcții București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 34 „C. A. ROSETTI“
— Comisia nr. 59 — secție reală.
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 34 „C. A. Ro- 
setti“ (curs de zi și restanțieri) și 
restanțieri de la secția serală de pe 
lîngă Școala medie nr. 34. Pre
ședinte : Barbălat Ion, conf.
univ. matematici Instit. construc
ții București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 36 — Comisia nr. 60
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de Ia Școala medie nr.
36 (curs de zi și restanțieri) și res
tanțieri de la secția serală de pe 
lîngă Școala medie nr. 36. Pre
ședinte : Fait Ion, conf. univ. 
fizică Instit. construcții Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR.
37 — comisia nr. 61 — secție
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 37 (curs 
de zi). Președinte : Stancu Emil, 
prof. pedagogie dir. Școala medie 
nr. 17 „Matei Basarab" București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 38 - Co
misia nr. 62 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 38 (curs de zi). Pre
ședinte : Teodorescu Georgeta, șef 
lucrări fizică Instit. agronomic 
„Nic. Bălcescu“ București; ȘCOA
LA MEDIE NR. 39 — Comisia nr. 
63 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
nr. 39 (curs de zi și restanțieri) 
și restanțieri de la secțiile sera- 
le ale școlilor medii nr. 17 și 39. 
Președinte : Cristu Jana, prof, 
latină dir. Școala medie nr. 10 
„Zoia Kosmodemianskaia** Bucu* 
rești; ȘCOALA MEDIE SERA
LĂ DE CULTURĂ GENERA
LĂ BUCUREȘTI — Comisia 
nr. 64 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie serală de cultură generală 
București (restanțieri). Președinte : 
Bărbulescu Nicolae, conf. univ. 
chimie Univ. București ; ȘCOALA 
MEDIE DE MUZICĂ NR. 1 — 
Comisia nr. 65 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie de muzică nr. 1 și 
Școala de arte plastice (curs de zi). 
Președinte : Nica Iulian, lector 
univ. pedagogie Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu“ București; 
GRUPUL ȘCOLAR M. I. — Co
misia nr. 66 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Grupul 
școlar M. I. (curs de zi). Președinte: 
Gruia Leon, conferențiar matema
tică Inst. politehnic București,

Oraș Constanta
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CONS

TANȚA — Comisia nr. 1 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
Ia Școala medie nr. 1 Constanța 
(curs de zi). Președinte : Dobrescu 
Purice Lucia, conf. univ. matema
tică, Institutul de petrol gaze și 
geologie. București ; ȘCOALA ME- 
DIE NR 1 CONSTANȚA — Co
misia nr. 2 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr, 1 și școala medie nr. 2 Cons
tanța (eurs de zi). Președinte: Toth 
Emeric, conf. univ. matematică, 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR, 3 CONSTANȚA — 
Comisia nr. 3 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr, 3 Constanța (eurs de 
zi). Președinte : Flexi Sofia, lector 
univ. matematică. Institutul poli
tehnic București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 3 CONSTANTA — Co
misia iu. 4 secție reală. Se vor

prezenta candidați de la Școala 
medio nr. 3 Constanța, Școala me
die Eforie Sud și Școala medie 
Mangalia (curs de zi). Președinte : 
Tîrnoveanu Mircen, conf. univ. ma
tematică, Institutul politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 
CONSTANȚA — Comisia nr, 5 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3, 
Școala medie nr. 1 și Școala teh
nică specială nr. 17 Constanța (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Negoiu Ion, lector univ. istorie, 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 CONSTANȚA — 
Comisia nr. 6 — secție mixtă Se 
vor prezenta candidați do la șco
lile medii nr. 1, 2 și 3 Constanța 
și Școala medie Eforie Sud (curs 
de zi și restanțieri). Președinte: 
Dron Virgil, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Bucu
rești.

Regiunea Argeș
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PI

TEȘTI — Comisia nr. 1 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Pitești (curs 
do zi șj restanțieri). Președintă: 
Tănăsescu Aurelian, conf, univ. 
matematică Institutul de arhitec
tură „Ion Mincu" București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PITEȘTI 
—» Comisia nr. 2 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Pitești (curs de zi). 
Președinte : Dragnea Ovidiu, conf. 
univ. fizică Institutul construcții 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
PITEȘTI — Comisia nr. 3 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta can
didați de ia Școala medie nr. 1 
Pitești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Nicolaescu Nicolae, 
prof, pedagogie, director școala me
die nr. 2 C. Lung Muscel ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 PITEȘTI — Co
misia nr. 4 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 2 Pitești (curs de zi) Pre
ședinte : Stăncioiu Ion, conf. univ. 
matematici Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 
PITEȘTI —• Comisia nr. 5 — sec
ția umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 
Pitești și de la Școala medie din 
Topoloveni (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Caroni Cecilia, 
lector univ. Institutul ped. 3 ani 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 
PITEȘTI — Comisia nr. 6 — sec
ție umanistă Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 
Pitești și de la Școala medie Topo- 
lovem (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Micu Dumitru, (Chiș), 
lector univ. filologie Universitatea 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 
PITEȘTI — Comisia nr. 7 — secție 
reală. Sa vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Pitești (cura 
de zi și restanțieri). Președinte; 
Ceaușescu Ion, prof. geografie, di
rector Școala medie nr. 1 Rm Vîl- 
oea ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 PI
TEȘTI — Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Pitești și de 
la Școala medie Costești. (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Luca 
Constantin, șef lucrări chimie 
Universitatea București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 PITEȘTI — Comi
sia nr. 9 — secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medio nr, 3 Pitești (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Chelărescu 
Gheorghe, prof. șt. nat. director, 
Școala medie Drăgășani ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CIMPULUNG — 
Comisia nr. 10 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Cîmpulung (eurs de 
zi șj restanțieri). Președinte: Ar
ginteam; Constantin, lector univ. 
matematici I.S.E. „V. I. Lenin" 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
CÎMPULUNG — Comisia nr. 11 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
do la Școala medie nr 1 Cîmpu
lung și Școala tehnică nr. 13 Cîm
pulung (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Pasearu Ion. conf. 
univ. chimie Institutul politehnip 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. I 
CÎMPULUNG — Comisia nr. 12 — 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. I 
Cîmpulung (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Păunescu Ma
rin, prof. pedag. psihologie, direc
tor adi. Școala medie nr. 1 Pitești; 
ȘCOALA MEDIE GĂEȘTI - Co
misia nr, 13 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Găești (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Todor loan, 
prof. univ. șt. naturale Institutul 
pedagogic de 3 ani Pitești; ȘCOALA 
MEDIE CURTEA DE ARGEȘ — 
Comisia nr. 14 — secție reală. Sa 
vor prezenta candidați de Ia Școa
la medio C. de Argeș (curs de zi). 
Președinte : Berceanu Ion, conf. 
univ. știinte sociale. Institutul A- 
gronomio „N. Bălcescu" București ; 
ȘCOALA MEDIE CURTEA DE 
ARGEȘ — Comisia nr. 15 — secția 
mixtă Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie C, de Argeș 
(eurs de zi și restanțieri). Președin
ta : Ionită Gheorghe. lector univ.. 
chimie Institutul politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE SLATINA 
— Comisia nr. 16 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Slatina (curs de zi și 
restanțieri). Președinta : Ionescu 
Dumitru, conf. univ. matematici 
Institutul politehnic București; 
ȘCOALA MEDIE SLATINA — Co
misia nr. 17 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de ia Școala me
die Slatina și Școala medio Drăgă- 
nești-Olt (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Rîureanu Ovidiu, lec
tor univ. filologie Institutul peda
gogic de 3 ani Pitești; ȘCOALA ME
DIE NR. 1 RM VÎLCEA — Comi
sia nr. 18 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Rm. Vîlcea (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Sla
vic Desdemona, prof. geografie, 
director adj. Școala medie nr. 2 
Pitești ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
RM, VÎLCEA — Comisia nr. 19 — 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Rm. Vîlcea (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Pleșu Va
sile, prof. geografie, director școa
la medie nr. 1 Cîmpulung Muscel ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 RM. VÎL
CEA — Comisia nr. 20 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Taclie T. Vbicu, șef lu
crări matematici Institutul politeh
nic București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 RM, VÎLCEA — Comisia 
nr. 21 — secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 2 Rm, Vîlcea și Școala me
die Băbeni (curs de zi). Președin
te : Ciofu Angela, șef lucrări chi
mia Institutul Agronomic „N. Băl
cescu" Bueurești ; ȘCOALA ME
DIE DRĂGĂȘANI — Comisia 

nr. 22 —• secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Drăgășani (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Cristescu Ale
xandru, lector univ. șt. naturale Ins
titutul pedagogic de 3 ani Pitești; 
ȘCOALA MEDIE HOREZU — Co
misia nr. 23 — seoție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Horezu (curs de zi șj res
tanțieri) Președinte : Dinu Ion, 
prof. lb. romînă, director Școala 
medie nr. 3 Pitești.

Regiunea Bacău
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BACĂU

— Comisia nr, 1 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Bacău (eurs de 
zi și restanțieri). Președinte :Cio- 
banu Constantin, conf, univ. fizi
că, Institutul politehnic Iași ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BACĂU — 
Comisia nr. 2 — secție reală Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Bacău și școala me
die Buhusi (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Carp Maria, șef 
lucrări chimie. Universitatea „Al. 
I. Cuza" Iași ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 BACĂU — Comisia nr. 3 — 
secție umanistă. Sa vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Bacău (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Cozma Vasile, conf. 
univ. economie politică, Universita
tea „Al. I Cuza“ Iași ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 BACĂU — Comisia 
nr. 4 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 2 Bacău (curs de zi și res
tanțieri). Președinte: Linde Cris
tian. conf. univ. fizică. Institutul 
politehnic Iași ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 BACĂU — Comisia nr. 5 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 
Bacău (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Rusu Ilie Gheorghe, 
lector univ fizică. Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 BACĂU — Comisia 
nr. 6 — secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 2 Bacău (.curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Carpov Ma
ria, lector univ, filologie. Univer
sitatea „Al. I. Cuza“ Iași ; ȘCOA
LA MEDIE TG. OCNA — Comisia 
nr. 7 — secție mixtă Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die Tg, Ocna (curș de zi și restan
țieri). Președinte r Popescu Petre, 
prof. istorie, director școala medie 
nr. I, Bacău ; ȘCOALA MEDIE 
MOINEȘTI — Comisia nr. 8 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie Momești 
(curs do zi și restanțieri). Președin
te : Vlad C-tin, prof. lb. romînă, 
director Școala medie nr. 4 Bacău ; 
ȘCOALA MEDIE COMANEȘTI — 
Comisia nr. 9 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de Ia Școa
la medie Comănești (curs de zi și 
restanțieri). Președinte: Geldha- 
gen Enric. lector univ. matematică. 
Universitatea „Al I. Cauza" Iași; 
ȘCOALA MEDIE ONEȘTI — Co
misia nr. 10 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați do la Școa
la medie Onești (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Husar Ale
xandru. lector univ. filologie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 P. NEAMȚ 
—■ Comisia nr. 11 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 P. Neamț (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Hîrjoabă Ion, șef lucrări geografie, 
Universitatea „Al I. Cuza" Iași ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 P. NEAMȚ 
— Comisia nr. 12 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 P. Neamț (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Zota Alexandru, prof. matematică, 
director Școala medie Tg. Ocna; 
ȘCOALA MEDIE BICAZ — Co
misia nr. 13 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Bicaz și Școala medie Borca 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Solomon Libertina, lect. univ. 
șt. naturale, Institutul Pedagogic de 
3 ani. Iași ; ȘCOALA MEDIE TG. 
NEAMȚ — Comisia nr. 14 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Tg. Neamț 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Leonte Liviu, lector univ. filo
logie, Universitatea ..Al. I. Cuza" 
Iași ; LICEUL MIXT ROMAN — 
Comisia nr. 15 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la liceul 
Roman (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Sandulovici Radu, lec
tor univ fizică, Universitatea „Al. 
I. Cuza" Iași ; LICEUL MIXT 
ROMAN — Comisia nr. 16 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la liceal Roman (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Topală Napoleon, șef lucrări șt. 
naturale, Universitatea „Al. I. 
Cuza" Iași ; ȘCOALA MEDIE AD- 
JUD — Comisia nr. 17 •— secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Adjud și Școa
la medie Podul Turcului (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Acrîș- 
măriței Nicolae, prof. șt. naturale, 
director Școala medie nr. 1. P. 
Neamț. 4 
Regiunea Banat 

t
ȘCOALA MEDIE Nr, 1 CARAN

SEBEȘ —- Comisia nr. 1 — secție 
mixtă. Se voi prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Caranse
beș și Școala medie Oțelul Roșu 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Ostrogovich George, prof. 
univ chimie Institutul politehnic 
Timișoara ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
CARANSEBEȘ — Comisia nr. 2 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Ca
ransebeș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte; Kimmel Eugen, conf. 
univ. chimie Institutul politehnic 
Timișoara ; ȘCOALA MEDIE CIA- 
COVA — Comisia nr. 3 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie din Ciacova, Școa
la medie din Gătaia și Școala me
die din Deta (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Achim Drago- 
mir, lector univ. matematică Uni
versitatea Timișoara; ȘCOALA 
MEDIE LIPOVA — Comisia nr. 4 
— secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Lipova. 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Popescu Maria, lector univ. 
matematică Institutul politehnic Ti
mișoara ; ȘCOALA MEDIE ORA- 
VIȚA — Comisia nr. 5 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Oravița si Școala 
medie Anina (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Brîndeu Liviu, 
șef lucrări matematică Institutul 
politehnic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE ORAVIȚA — Comisia nr. 6 
—• secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Ora- 
vjța și de la Școala, medie Bozo- 
vici (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinta : Vlad Elena, prof. lb. ro
mînă Directoare Școala medie nr. 2 
Caransebeș ; ȘCOALA MEDIE OR
ȘOVA — Comisia nr. 7 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala media Orșova și de la 
Școala medie Moldova Nouă (curs 
de zi și restarțjieri) Președinte : . 
Gheorghe Drccin, lector univ, ma
tematică Universitatea Timișoara ; 
ȘCOALA MEDIE SÎNNICOLAU 
MARE ■— Comisia pr. 8 —- secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medi« Sînnicolau Mare 
și Școala medie m, 1 Pecica (curs

de zl șl restanțieri). Președinte t
Maria Bica, lector univ. matematică 
Universitatea Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE JIMBOLIA — Comisia 
nr. 9 — secție reală Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die Jimbolia (curs de zi și restan
țieri). Președinte < Stuiber Fran- 
cisc, profesor matematică, director 
Școala medie nr. 1 Caransebeș ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 ARAD — 
Comisia nr. 10 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr 1 Arad (curs de zi 
și restanțieri). Președinte; Bălan 
Trandafir, profesor matematică di
rector Școala medio nr. 1 Timișoa
ra ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 ARAD 
— Comisia nr. 11 — secție mixtă 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Arad (curs de 
zi și restanțieri). Președinte ; Tibe- 
r'iu Toro, lector univ. fizică. Uni
versitatea Timișoara; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 ARAD — Comisia 
nr. 12 — secție reală limba de pre
dare romînă și slovacă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Arad și Școala medie Nadlac 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Adamik Pavel, prof istorie 
director Școala medie Nădlac; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 ARAD — 
Comisia nr. 13 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr 2 Arad (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Gropșianu 
Zena, conf. univ. chimie Institutul 
politehnic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 ARAD — Comisia 
nr. I4 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 3 Arad (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Sablici Dușan, 
profesor de lb. romînă, director 
Liceul nr 1 Timișoara; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 ARAD — Comisie 
nr. 15 — secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 3 
Arad (curs de zi). Președinte : Gocs- 
man Palma, lector uni*, istorie Ins
titutul pedagogic do 3 ani Tg. Mu
reș ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 ARAD 
— Comisia nr. 16 — secție reală, 
cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Arad, de la Școala 
medie nr. 2 Pecica și de la Școala 
medie nr. 3 Arad (curs de zi și res
tanțieri) Președinte : Berinde
Gheorgbe, profesor Științe sociale, 
director adj. Liceul nr. 1 Lugoj; 
LICEUL Nr 1 LUGOJ — Comi
sia nr. 17 — secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Lugoj, Liceul nr. 1 Lu
goj și Școala medie Făget (curs de 
Zi și restanțieri). Președinte: Bra- 
șovan loan, profesor matematică, 
director adj. Șeeala medie nr. 2 
Arad ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 LU
GOJ — Comisia nr. 18 -r secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Lugoj, Liceul 
nr. 1 Lugoj. Școala medie Nădrag 
și Școala medie Buziaș (curs de zi 
și restanțieri). Președinte < Gora 
Victoria, profesoară lb. franceză, 
directoare Școala medie nr, 3 Ti
mișoara ; LICEUL REȘIȚA — Co
misia nr. 19 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
mixt Reșița (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Petre Murariu, 
conf. univ. matematică. Universita
tea Timișoara ; LICEUL MIXȚ 
REȘIȚA — Comisia nr. 20 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul mixt Reșița și Școala me
dio Bocșa (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Toma loan, conf. univ 
chimie. Institutul politehnic Timi
șoara ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 TI
MIȘOARA — Comisia nr. 21 — 
secția reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 și 
Școala medie nr. 3 Timișoara (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Drăgulescu Coriolan, prof. univ. 
chimie, Institutul politehnic Timi
șoara ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 TI
MIȘOARA — Comisia nr. 22 — 
secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Ti
mișoara (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Rehon Iosif, prof. chi
mie Director Școala medie nr. 3 
Arad ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 TI
MIȘOARA — Comisia nr. 23 — sec
ție mixtă, limba de predare ger
mană. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 2 Timișoara, 
Școala medie Lipova și Școala me
die nr. 4 Arad (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Reichel Iosif, 
prof. univ. chimia Institutul poli
tehnic Timișoara ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 TIMIȘOARA — Con t 
sia nr. 24 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Timișoara și Școala medie Lu
goj (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Gh. Th. Gheorghiu, prof. 
univ. matematică, Universitatea Ti
mișoara ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 
TIMIȘOARA — Comisia nr. 25 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 Ti
mișoara (curs de zi). Președinte : 
Nanu loan, prof. univ. chimie Ins
titutul politehnic Timișoara ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 3 TIMIȘOARA — 
Comisia nr. 26 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii nr. 3 și nr. 1 Timi
șoara (curs de zi). Președinte : Po- 
peangă Vasile. profesor pedagogie, 
director Școala medie nr. 5 Arad ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4 TIMIȘOA
RA — Comisia nr. 27 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 4 și Școala me
die de muzică Timișoara (curs de 
zi și restanțieri). Președinte: Sau- 
ciuc Leon, prof. univ. chimie, Ins
titutul politehnic Timișoara ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 5 TIMIȘOARA — 
Comisia nr. 28 — secție reală, cu 
limba de predare romînă și sîrbă. 
So vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 5 și de Ia Liceul 
nr. 1 Timișoara (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Jifcovici Mir- 
ca, conf, univ. filologie, Universi
tatea București ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 5 TIMIȘOARA — Comisia 
nr. 29 — secție umanistă. Se ver 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 5 Timișoara șl Liceul 
nr. 1 Timișoara (curs de zi și res
tanțieri) Președinte : Gruescu Au
rel, prof. pedagogie, director Școa
la medie Făget ; LICEUL Nr. 1 
TIMIȘOARA — Comisia nr. 30 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 1 Timișoara 
(curs de zi). Președinte : Silaș 
Gheorghe, prof. univ. matematică, 
Institutul politehnic Timișoara ; 
LICEUL Nr. I TIMIȘOARA — Co
misia nr. 31 — secție mixtă, limba 
de predare germană. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul nr. 1 Ti
mișoara, Liceul Nr. 1 Lugoj șj Școa
la medie Jimbolia (curs de zi și 
restanțieri) Președinte : Diek Iosif, 
prof. univ. chimie. Institutul po
litehnic Timișoara.

Regiunea Brașov
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 FĂGĂ

RAȘ — Comisia nr. 1 — secție 
reală- Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr, 1 Făgăraș și 
Școala medie oraș Victoria (curs 
de zi și restanțieri). — Președinte : 
Savii Gheorghe, conf. univ. fizică, 
Institutul politehnic Timișoara; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 FĂGĂRAȘ 
— Comisia nr, 2 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr 1 șj 2 Făgăraș 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Fanache Maria, prof. lb. ro
mînă, director Școala medio nr. 2

Slbln ; ȘCOALA MEDIE Nr. t FĂ
GĂRAȘ — Comisia nr. 3 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medio nr. 2 Făgăraș și 
Școala medie Agnita (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Racotă 
Tuuu, prof. lh. romînă, director 
Școala medio nr. 2 Sighișoara; 
ȘCOALA MEDIE BLAJ — Comisia 
nr, 4 — secție umanistă Se vor 
prezenta candidați do la Școala me
die Blaj și Școala medio Mediaș 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te r Roman I011, lector univ. filolo
gie, Institutul pedagogie de 3 ani 
Brașov ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
SIGHIȘOARA — Comisia nr. 5 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Si
ghișoara (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Enzinger Hans, prof. 
matematică, director Școala medie 
nr. 4 Sibiu ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
SIGHIȘOARA — Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 
Sighișoara, Școala medie Dumbră
veni și Școala medie Rupea (curs 
da zi și restanțieri). Președinte : Șo- 
neriu Ion, șef lucrări geografie, 
Institutul pedagogie do 3 ani Bra
șov ; ȘCOALA MEDIE MEDIAȘ — 
Comisia nr. 7 — secția reală. Se vor 
prezenta candidați do la școlile 
medii Mediaș (curs de zi). Preșe
dinte : Onețiu Lia, prof. matema
tică, director adj. Școala medie 
nr. 3 Sibiu ; ȘCOALA MEDIE ME
DIAȘ — Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
Ia școlile medii Mediaș și Blaj 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Precup Niculae, conf. univ. șt. 
naturale, Institutul politehnic Bra
șov; ȘCOALA MEDIE Nr 1 SI
BIU — Comisia nr. 9 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 Sibiu și Cis- 
nădio (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Calea Alexandru, prof. 
matematică, director Școala medie 
nr. 2 Făgăraș ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 SIBIU — Comisia nr. 10 — 
secția umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Sibiu (curs de zi). Președinte : Stoi
ca Maria, șef lucrări șt. naturale, 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 SIBIU — Comisia 
nr 11 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de Ia Școala medie 
nr. 2 Sibiu șj Școala medie Săliște 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Morariu luliu, prof. univ. șt. 
naturale. Institutul politehnic Bra
șov ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 SI
BIU — Comisia nr 12 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Sibiu (curs 
de zi). Președinte : Coșereanu loan, 
prof. univ. fizică, Institatuf poli
tehnic Brașov ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 3 SIBIU — Comisia nr. 13 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 
Sibiu (curs de zi și restanțieri), Pre
ședinte : Ștefani Dora, șef lucrări 
chimie, Institutul politehnic Bra
șov; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 SI
BIU — Comisia nr. 14 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr. 1 și 
nr. 3 Sibiu (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Piru Alexandru, 
lector univ. filologie. Universitatea 
București ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
BRAȘOV — Comisia nr. 15 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Brașov 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Stihi Emil Eugen, prof. 
univ. matematică, Institutul poli
tehnic Brașov ; ȘCOALA MEDIE 
Nr, 1 BRAȘOV — Comisia nr 16
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Brașov. Președinte : Rusu Aurel, 
prof. univ. matematică, Institutul 
politehnic Brașov ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 3 BRAȘOV — Comisia 
nr. 17 — secție mixtă. Se v.or pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 2 și nr. 3 Brașov (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Raica Lau- 
rean, prof. pedagogie-filozofie, di
rector Școala medie Blaj ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 4 BRAȘOV — Co
misia nr. 18 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați do la Școa
la medie nr. 4 Brașov (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Dicu- 
lescu Leon, conf. univ. matematică, 
Institutul de arhitectură București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4 BRAȘOV
— Comisia nr. 19 — secție uma
nistă. So vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, 4 și nr. 5 
Brașov (curs da zi și restanțieri). 
Președinte : Alterescu Pavel, lector 
pedagogie I.P.C.D. București ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 5 BRAȘOV
— Comisia nr. 20 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 5 Brașov (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Dră- 
gulănescu Aurel, conf. univ. mate
matică, Institutul politehnic Bra
șov ; ȘCOALA MEDIE CODLEA
— or. Brașov —• Comisia nr. 21 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Codlea 
și Școala medie Rîșnov (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Bolean- 
țu Lazăr, conf. univ, fizică, Insti
tutul politehnic Timișoara ; ȘCOA
LA MEDIE PREDEAL — or. Bra
șov — Comisia nr. 22 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Predeal, Școala me
die Săeele și Școala medie nr. 1 
Sf. Gheorghe (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Centea Ovidiu, 
conf. univ. fizică, Institutul poli
tehnic Timișoara ; ȘCOALA ME
DIE TG, SECUESC — Comisia 
nr, 23 — secție reală, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Tg. 
Secueso și Școala medie Covasna 
(curs de zi și restanțieri) Preșe
dinte s Fodor Ecaterina, lect. univ. 
șt. sociale Universitatea „Babeș- 
Bolyai", Cluj ; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 SF. GHEORGHE — Comisia 
nr. 24 — secție reală, limba de pre
dare magliiară Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii nr. 1 
și 2 Sf. Gheorghe și Școala medie 
Baraolt (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Vary Clara, prof. ma
tematică, inspector or. Brașov; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 5 BRAȘOV
— Comisia nr 25 — secție reală, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 5 Brașov, Școala medie 
nr. "3 Sibiu și Școala medie Săcele 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Schechter Ervin, lect. univ. 
matematică, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“. Ciul , ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 SF. GHEORGHE - Comisia 
nr. 26 — secție umanistă, limba de 
predare maghiară Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 
și 2 Sf. Gheorghe (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Kiss Lu
dovic. prof lb. latină, director 
Școala medie Tg. Secuesc ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 5 OR. BRAȘOV — 
Comisia nr. 27 — secție umanistă, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
dia nr. 5 Brașov și Școala medie 
Tg. Secuesc (curs de zi șl restan- 
țieril. Președinte : Tempfli Maria, 
prof. geografie, director adj. Școa
la medie Tg. Secuese ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 BRAȘOV - Comisia 
nr, 28 — secție reală, limba de pre
dare germană. Se vor prezenta can
didați de la Șeeala medie nr. 1 
Brașov, Școala medie nr. 2 Sighi
șoara șl Școala medie Agnita (curs 
do zi șj restanțieri). Președinte : 
Schmidt Herman, prof. istorie, di
rector adj. Școala media ar. 1 Si
biu ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BRA
ȘOV — Comisia nr- 29 — secție 
■umanistă, limba de predare ger-

mani. 80 vor prezenta candidați do 
la Școala medie nr. 1 Brașov, Școa
la medie nr. 2 Sighișoara, reg. Bra
șov și Școala medie Bistrița, reg. 
Cluj (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Kloes Andrei, prof. lb. 
germană, director adj. Școala me- 

‘ ... ; ȘCOALA MEDIE
SIBIU — Comisia nr. 30 — 
reală, limba de predare ger- 
Se vor prezenta candidați 
Școala medie nr. 1, Școala 
nr. 2 Sibiu și Școala medie

germană, dir 
die Mediaș ; 
N-r. 1 ------
secție 
mană, 
de la 
medie ,__ —
Mediaș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Abramovici Rudolf, 
lector univ chimie, Institutul po
litehnic Timișoara ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 SIBIU — Comisia nr. 31 
— secție umanistă, limba de pre
dare germană. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Si
biu, Școala medio Mediaș și Școa
la pedagogică Sibiu (curs de zi și 
■restanțieri). Președinte : Răducanu 
Sevilla Tomoșoiu, lector univ. filo
logie, Universitatea București.

Regiunea
București

ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA
— Comisia nr. 1, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școlile 
medii Alexandria și Zimnicea (curs 
de zi). Președinte : Comănescu Ma
ria, lector univ. fizică, Universita
tea Bueurești; ȘCOALA MEDIE A- 
LEXANDRIA — Comisia nr. 2, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Alexandria. 
Zimnicea și Dxăgănești (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Muntea- 
nu George, lector univ. filologie. 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE BRĂNEȘTI — Comisia 
nr. 3, secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la școlile medii 
Hrănești și Snagov (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Sonea Ga- 
vril, lector univ. economie politi
că, I.S.E. „V. I. Lenin“ București; 
ȘCOALA MEDIE CĂLĂRAȘI — 
Comisia nr. 4, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Călărași (curs de zi). Președin
te : Boiangiu Dumitru, șef lucrări 
matematică, Institutul politehnic, 
București; ȘCOALA MEDIE CĂ
LĂRAȘI — Comisia hr. 5, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Călărași (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Bu- 
huși Paul, șef lucrări matematică, 
Institutul politehnic, București ; 
ȘCOALA MEDIE CĂLĂRAȘI — 
Comisia nr. 6, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Călărași (eurs de zi și 
restanțieri). Președinte: Păun Oc- 
tav, lector univ. limba romînă, In
stitutul pedagogic de 3 ani, Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE FETEȘTI
— Comisia nr. 7, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Fetești (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Vlad Ma
tei, lector univ. istorie, Institutul 
pedagogic de 3 ani București ; 
ȘCOALA MEDIE GIURGIU — Co
misia nr. 8, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Giurgiu (curs de zi). Pre
ședinte: Gheorghiu Constanța, conf. 
univ. chimie, Universitatea Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE GIURGIU
— Comisia nr. 9, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Giurgiu (curs do zi și 
restanțieri). Președinte: Uiescu E- 
milia, șef lucrări șt. naturale. Uni
versitatea București; ȘCOALA ME
DIE OLTENIȚA — Comisia nr. 10, 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Oltenița 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Constantinescu Gheorghe, lec
tor univ. matematici, Institutul po
litehnic București; ȘCOALA ME
DIE RĂCARI — Comisia nr. 11, 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Răcari 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te ; Druc Emilia, prof. chimie, dir. 
adj. Școala medie Călărași ; ȘCOA
LA MEDIE ROȘIORII DE VEDE
— Comisia nr. 12, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Roșiorii de Vede (curs 
de zi). Președinte : Naumescu Mir- 
cea, conf. univ. fizică, Institutul de 
construcții București; ȘCOALA ME
DIE ROȘIORII DE VEDE — Co
misia nr. 13, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de Ia Școalia me- 
die Roșiorii de Vede și §coala me
die Videle (curs de zi și restan- 
țieri). Președinte : Miulescu Vasi
le, prof. matematici, dir. adj. Școa
la medie Alexandria; ȘCOALA 
MEDIE SLOBOZIA — Comisia nr. 
14, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Slo
bozia (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Matei C-tin, prof. is
torie, dir. Școala medie Urziceni ; 
ȘCOALA MEDIE TITU — Comi
sia nr. 15, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile me
dii Titu și Bolintinu Vale (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Ni- 
culescu Constantin. lector univ. 
geografie. Institutul pedagogic de 
3 ani București ; ȘCOALA ME
DIE TR. MĂGURELE — Comisia 
nr. 16, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
Tr. Măgurele (curs de zi). Preșe
dinte : Boiangiu Ana, șef lucrări 
fizică, Institutul politehnic, Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE TR. MĂ
GURELE — Comisia nr. 17, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Tr. Măgurele (curs 
de zi și restanțieri). Președinte t 
Angelescu Dumitru, prof. matema
tici, dir. Școala medie Videle; 
ȘCOALA MEDIE TR. MĂGURELE 
— Comisia nr. 18, secție umanis
tă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Tr. Măgurele (cur# 
de zi și restanțieri). Președinte 1 
Bichman Eliza, lector istorie, 
I.P.C.D. București; ȘCOALA ME
DIE URZICENI — Comisia nr. 19, 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Urziceni 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Brîncuș Grigore, lector univ., 
filologie, Universitatea București.

Regiunea Cluj
ȘCOALA MEDIE „A. IANCU" 

Aiud — Comisia nr. 1, secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de 
Ia Școala medie „A. Iancu" Aiud 
și Școala medie Ocna Mureș (curs 
de gi și restanțieri). Președinte : 
Bitan Ștefan, lector univ. filologie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai“, Cluj; 
ȘCOALA MEDIE „BETHLEN 
GABOR * Aiud — Comisia nr. 2. 
secție reală, 1. de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de Ja Școala medie „Betlilen Ga- 
bor" Aiud și Școala „M. Viteazu" 
Turda (curs de zi și restanțieri) ; 
Președinte : Nagy Ladislau, conf. 
univ. fizică, Institutul politehnic. 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE BISTRI
ȚĂ — Comisia nr. 3, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Bistrița (curs de zi 
și reștaBtieri). Președinte: Benea 
Mlrcea, șef lucrări chimie, Institu- 
^r-poKtS1”,ie' Clu’; SCOAI-A ME
DIE BISTRIȚA — Comisia nr. 4» 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Bistrița

(Continuare în -pag. a V-a)
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$1 Școala medie Beclean (curs de 
zi și restantieri). Președinte : Tran- 
dafoiu Nicolae. lector univ., șt. so
ciale, I.M.F. Cluj ; ȘCOALA ME
DIE „HORIA, CLOȘCA ȘI CKI- 
ȘAN“ ABRUD — Comisia nr. 5, 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Baia de 
Arieș și Școala medie „Horia, 
Cloșca și Crișan" Abrud (curs de 
zi și restantieri). Președinte : Ță- 
ranu Eugen, prof. matematici, dir. 
Școala medie „Gh. Baritiu“, Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE DEJ — Comisia 
nr. 6, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
Dej (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte : Ilieș Ludovic, prof. geo
grafie, dir. Școala medie nr. 2, 
Năsăud ; ȘCOALA MEDIE DEJ — 
Comisia nr. 7, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Dej și Școala medie Jibou 
(curs de zi și restantieri). Președin
te : Berindei Ignatie, șef lucrări 
geografie. Universitatea „Babeș-Bo
lyai", Cluj ; ȘCOALA MEDIE DEJ
— Comisia nr. 8, secție reală, lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Dej și Școala medie Bistrița 
(curs de zi și restantieri). Președin
te : Virag Emeric, lector univ. ma
tematici, Universitatea „Babeș-Bo
lyai", Cluj ; ȘCOALA MEDIE „A- 
VRAM IANCU", GHERLA — Co
misia nr. 9. secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie „Avram Iancu“ Gherla și 
Școala medie „Petru Maior“ 
Gherla (curs de zi și restantieri). 
Președinte : Brînzei Vasile, prof. is
torie, dir. Școala medie „N. Băl
cescu", Cluj ; ȘCOALA MEDIE 
„G. COȘBUC" NĂSĂUD — Comi
sia nr. 10, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die „G. Coșbuc“, Năsăud și Școa
la medie nr. 2, Năsăud (curs de 
zi și restantieri). Președinte : Co
zonac Samson, lector univ. fizică, 
Universitatea „Babeș-Bolyai", Clui ; 
ȘCOALA MEDIE „ADY“ ZALĂU
— Comisia nr. 11, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Ady" Zalău (curs 
de zi și restantieri). Președinte : 
Clamba Aurel, prof., director Școa
la medie ,.M. Viteazu", Turda ; 
ȘCOALA MEDIE „ADY“ ZALĂU
— Comisia nr. 12, secție mixtă, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie „Ady“ Zalău și Școala me
die Huedin (curs de zi și restan- 
țieri), Președinte : Szekely Fran- 
cisc, prof. chimie, dir. Școala me
die nr. 11, Cluj ; ȘCOALA ME
DIE „ADY-ȘINCAI" CLUJ — Co
misia nr. 13, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie „Ady-Șincai", Cluj și „G. 
Coșbuc“ Clui (curs de zi). Preșe
dinte : Todoran Ileana, lector univ. 
matematici, Universitatea „Babeș- 
Bolyai", Cluj ; ȘCOALA MEDIE 
„G. COȘBUC“ CLUJ — Comisia 
nr. 14, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die „G. Coșbuc“ și „Ady-Șincai“, 
Cluj (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte : Tretiu Traian, lector univ. 
șt. naturale, Universitatea „Babeș- 
Bolyai", Cluj ; ȘCOALA MEDIE 
„E. RACOV1ȚĂ“, CLUJ — Comi
sia nr. 15 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie „E. Racoviță“, Cluj și Școa
la medie nr. 6, Cluj (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Man Ște
fan, lector univ. fizică. Institutul 
pedagogic de 3 ani, Cluj ; ȘCOA
LA MEDIE „GH. BARIȚIU" CLUJ
— Comisia nr. 16, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Gh. Barițiu" Cluj și 
Școala medie Huedin (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Cosma Ma- 
ria, lector univ. chimie. Institu
tul pedagogic de 3 ani, Clui ; 
ȘCOALA MEDIE „GH. BARIȚIU“ 
CLUJ — Comisia nr. 17, secție u- 
manistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Gh. Barițiu“ 
Școala medie de arte plastice, Școa
la medie de muzică Cluj și Școala 
medie specială de orbi. Cluj (curs 
de zi). Președinte : Ceuca Traian, 
șef lucrări, șt. naturale. Universi
tatea „Babeș-Bolyai", Cluj ; ȘCOA
LA MEDIE „N. BĂLCESCU", 
CLUJ — Comisia nr. 18, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „N. Bălcescu“ si 
Școala medie nr. 10, Cluj (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Ce- 
teanu Ioan, lector univ. chimie, 
Universitatea „Babeș-Bolyai", Cluj; 
ȘCOALA MEDIE „M. EMINES- 
CU“ — Comisia nr. 19, secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „M. Eminescu", 
Școala medie „N. Bălcescu“, Cluj 
și Școala medie Huedin (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Weisz 
Tiberiu, conf. univ.. lb. latină, Uni
versitatea Babeș-Bolyai“, Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 13, CLUJ
— Comisia nr. 20, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 13, Școala medie 
,.M. Eminescu“ și Școala medie nr. 
14, Cluj (curs de zi). Președinte : 
Helgiu Iulian, conf. univ. fizică, 
Institutul pedagogic de 3 ani, Cluj ;

ȘCOALA MEDIE „BRASSAI S." 
CLUJ — Comisia nr. 21, secție rea
lă limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Brassai S." și Școala 
medie nr. 13, Cluj (curs de zi). 
Președinte : Cseke Wilhelm, prof. 
univ. matematici, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“, Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE „BRASSAI S", CLUJ — 
Comisia nr. 22, secție umanistă, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die „Brassai S", Școala medie 
„Ady-Șincai“, Școala medie nr. 12 
și Școala medie de muzică Cluj 
(curs de zi). Președinte : Vita Va
sile, lector univ. șt. sociale, Insti
tutul pedagogic de 3 ani, Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 10, CLUJ — 
Comisia nr. 23, secție reală, limba 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de Ia Școala me
die nr. 10, Școala medie „Ady- 
Șincai“ și Școala medie nr. 14, Clui ; 
(curs de zi). Președinte : Kiss Er- 
nest, conf. univ. matematici, Insti
tutul pedagogic de 3 ani, Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 3, CLUJ 
•— Comisia nr. 24, secție reală, 
limbă de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 3 și Școala medie nr. 12, 
Cluj (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Bledi EHsabeta, conf. 
univ. fizică, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“, Cluj; ȘCOALA MEDIE 
NR. 11, CLUJ — Comisia nr. 25, 
secțje umanistă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 11 și 
Școala medie nr. 3, Cluj (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Gyur- 
ko Ștefan, conf. univ. șt. naturale, 

Universitatea „Babeș-Bolyai*. Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 11, CLUJ
— Comisia nr. 26, secție reala, lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 11, Cluj și Școala me
die „Petru Maior“ Gherla (curs de 
zi). Președinte : Szilăgyi Paul, lec
tor univ. matematici, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“, Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE „M. VITEAZU“, TURDA
— Comisia nr. 27, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Mihai Viteazu“ Turda 
și Școala medie Cîrnpia Turzii 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Goina Elena, șef lucrări chi
mie, I.M.F. Cluj ; ȘCOALA ME
DIE NR. 2, TURDA — Comisia 
nr. 28, secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la ȘcoaLa me
die nr. 2 Turda, Școala medie 
„Mihai Viteazu“ Turda și Școala 
medie Cîrnpia Turzii (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Tănăsescu 
Basile, lector univ. limbi străine, 
Institutul pedagogic de 3 ani, Baia 
Mare.

Regiunea 
Crisana•

ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORA
DEA — Comisia nr. 1, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1, Oradea (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : Ol- 
teanu Dumitru, lector univ. mate
matici, Institutul pedagogic de 3 
ani Baia Mare ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1, ORADEA — Comisia nr. 2, 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
și Școala medie nr. 2 Oradea, 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Mesaroșu Ioan, conf. univ. fi
lozofie, Universitatea „Babeș-Bolyai“ 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 O- 
RADEA — Comisia nr. 3, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Oradea și 
Școala medie Vadul Crișului (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Maghiara Ovidiu, lector univ. st. 
sociale, Institutul pedagogic de 3 
ani, Cluj ; ȘCOALA MEDIE NR. 4 
ORADEA — Comisia nr. 4, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 4 Oradea (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Ramonteanu Letiția, prof. lb. ro- 
mînă, Școala medie nr. 1, Beiuș ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 ORADEA
— Comisia nr. 5, secție reală, limba 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die Salonta și Școala medie nr. 2 
Oradea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Tamaș Maria, lector 
univ. șt. sociale, Conservatorul „Gh. 
Dima“ Cluj ; ȘCOALA MEDIE NR. 
3 ORADEA — Comisia nr. 6, sec
ție reală, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Oradea (curs 
de zi). Președinte : Nagy Erno, 
lector univ. filologie, Institutul pe
dagogic de 3 ani Tg. Mureș ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 ORADEA
— Comisia nr. 7, secție umanistă, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 3 și Școala medie nr. 2, 
Oradea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Boroș Ladislau, prof. 
lb. romînă, director Școala medie 
Salonta ; ȘCOALA MEDIE NR. 4 
ORADEA — Comisia nr. 8, secție 
reală, limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 și Școala me
die nr. 3 Oradea (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Tittel An
drei, lector univ. filologie. Institu
tul pedagogic de 3 ani Tg. Mureș; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORADEA
— Comisia nr. 9, secție umanis
tă, limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 4 Oradea (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Kali A- 
dalbert, prof. lb. latină, director 
adjunct Școala medie nr. 2, Ora
dea ; ȘCOALA MEDIE INEU — 
Comisia nr. 10, secție realiă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Ineu și Școala medie 
Sebeș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Fințescu Iuliana, prof. 
geografie, director Școala pedago
gică Oradea; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 BEIUȘ — Comisia nr. 11, 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1, 
Beiuș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Copil Maria, prof. lb. 
romînă, director Școala medie nr. 
2 Oradea : ȘCOALA MEDIE „DR. 
PETRU GROZA" — Comisia nr. 
12, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Dr. 
Petru Groza“ și Școala medie nr. 2 
Beiuș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Boșca Gheorghe, prof. 
geografie, director Școala medie 
Șimleu ; ȘCOALA MEDIE ȘIMLEU
— Comisia nr. 13, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Șimleu, Școala medie 
Marghita și Școala medie Săcueni 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Iacob Ersilia, șef lucrări geo
grafia, Universitatea „Babeș-Bo
lyai“, Cluj ; ȘCOALA MEDIE SA
LONTA — Comisia nr. 14, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Salonta și Școala 
medie Chișineu Criș (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Roșu Va- 
sile, prof. matematici, 4irector 
Școala medie nr. 1 Oradea ; ȘCOA
LA MEDIE MARGHITA — Comi
sia nr. 15, secția reală, limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Mar
ghita, Școala medie Săcueni și 
Școala medie Șimleu (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Zudor 
Anton, prof. chimie, director Școa
la medie nr. 3, Oradea.

Regiunea

ȘCQALA MEDIE NEGRU VO
DĂ — Comisia nr. 1, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Negru Vodă si Școa
la medie Băneasa (curs de zi si 
restanțieri). Președinte : Săveanu 
Lucius, conf. univ. fizică. Institu
tul pedagogic de 3 ani Constanța) 
ȘCOALA MEDIE HÎRȘOVA — 
Comisia nr. 2, secție reală. Se vor 
prezenta candidați do la Școala 
medie Hîrșova si Școala medie 
Cernavodă (curs de zi si restan
tieri). Președinte : Zaharia Ion, 
prof. matematici, dir. Școala medie 
nr. 4 Constanta ; ȘCOALA MEDIE 
MEDGIDIA — Comisia nr. 3, sec- 
tio mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Medgidia 
(curs de zi si restantieri). Preșe
dinte : Enache Puiu, lector univ. 
filologie, Institutul pedagogic de 3 

ani, Constanta; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 TULCEA — Comisia nr. 
4, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Tulcea și de la Școala medie Ma
cin (curs de zi si restanțieri). Pre
ședinte : Hristca Teodor, lector 
univ. filologie, Universitatea Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 2, 
TULCEA — Comisia nr. 5, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Tulcea și 
Școala medie Babadag. Președinte : 
Stoian Emilia, pitif. geografie, dir. 
adj. Școala medie Cernavodă.

Regiunea Galați
ȘCOALA MEDIE NR. 1 GA

LAȚI — Comisia nr. 1, secție u- 
manistă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Galați (curs de zi). Președinte : 
Brăiescu Ion, conf. univ. limba 
franceză Universitatea București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 GALAȚI
— Comisia nr. 2, secție umanis
tă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 3 și nr. 4 
Galați (curs de zi). Președinte : 
Șendrea Elena prof. lb. latină, dir. 
Școala medie nr. 2, Focșani; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 GALAȚI
— Comisia nr. 3, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Galați (curs de zi). 
Președinte : Răutu Sandu, conf. 
univ. fizică, Institutul de construc
ții, București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 4, GALAȚI — Comisia nr. 4, 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 și 
Școala medie nr. 4, Galați (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Rentea Maria, profesor științe so
ciale, director Școala medie nr. 3, 
Galați ; ȘCOALA MEDIE NR. 3, 
GALAȚI — Comisia nr. 5, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 și Școala 
medie nr. 5 (curs de zi). Președin
te : Ene Ioan, prof. științe sociale, 
director Școala medie nr. 2, Brăi
la ; ȘCOALA MEDIE NR. 3, GA
LAȚI — Comisia nr. 6, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 3, 4 și 5 Galați, 
școala medie Pechea și școala me
die Bujoru (curs de zi și restan
tieri). Președinte : Mărculețiu T. 
Victor, conf. univ. chimie, Institu
tul politehnic București; ȘCOALA 
MEftE NR. 5, GALAȚI — Comi
sia nr. 7, secție reala. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 1, 2 și 3 Galați (restanțieri). 
Președinte : Petrea Mihalache, lec
tor univ. științe sociale, Institutul 
politehnic București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BRĂILA — Comi
sia nr. 8, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la școlile me
dii nr. 1 și nr. 3, Brăila (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Cia- 
chir Nicolae, lector univ. istorie, U- 
niversitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 BRĂILA — Comi
sia nr. 9 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 2 și nr. 4 Brăila 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Ștefănescu Mihai, lector 
univ. folologie. Institutul pedago
gic de 3 ani București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BRĂILA — Comi
sia nr. 10 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 3 Brăila (curs 
de ii). Președinte : Ciul acu Dumi
tru, prof. chimie, dir. Școala me
die Panciu ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 BRĂILA — Comisia nr. 11, 
Secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 
2 și nr. 4, Brăila (curs de zi). Pre
ședinte : Burlui Niculnna, prof. ma
tematici, director Școala medie nr. 
6. Galați ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 
BRĂILA — Comisia nr. 12, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2, Bră
ila, Școala medie însurăței și 
Școala medie Ianca (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Apostoles- 
cu Nicolae, șef lucrări matematici, 
Institutul politehnic București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4, BRĂILA
— Comisia nr. 13, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școli
le medii nr. 1, 2 și nr. 3, Brăila 
(restantieri). Președinte: Goglea 
Gheorghe, ptoL geografie, director, 
Școala medie nr. 1, Galați : ȘCOA
LA MEDTE NR. 1, TECUCI — 
Comisia nr. 14, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la școli
le medii nr. 1 și nr. 2, Tecuci (curs 
de • zi și restanțieri). Președinte : 
Diaconii Ion, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani, Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 1, 
TECUCI — Comisia nr. 15, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2, Te
cuci și școala medie Mărășești 
(curs de zi). Președinte : Buga Mi- 
hail, șef lucrări matematici, Insti
tutul politehnic, București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 2, TECUCI — 
Comisia nr. 16, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile me
dii nr. 1 și nr. 2, Tecuci, Școala 
medie Mărășești și Școala medie 
Panciu (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Dogăroiu Emil, prof. 
matematici, dir, adj. Școala medie 
nr. 1, Brăila; ȘCOALA MEDIE 
„UNIREA“-FOCȘANI — Comisia 
nr. IX secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 2, Focșani (curs de zi 
și restanțieri). Președinte: Siliștea- 
nu Vasile, prof. limba romînă, di
rector Școala medie nr. 7. Galați ; 
ȘCOALA MEDIE „UNIREA“ — 
FOCȘANI — Comisia nr. 18. sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlii» medii „Unirea" 
și școala medie „Al. I. Cuza“- 
Focșani (curs de zi). Președinte : E- 
nache Ion, șef lucrări matematici, 
Institutul politehnic. București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 2, FOCȘA
NI — Comisia nr. 19, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii „Unirea“ și „Al. I. 
Cuza“-Focșani, Școala medie Vidra 
și Școala medie Odobești (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Du- 
mitrescu Zoe, conf. univ. filologie, 
Universitatea București.

Regiunea 
Hunedoara

ȘCOALA MEDIE „HORIA. 
CLOȘCA ȘI CRIȘAN“ ALBA IU- 
LIA — Comisia nr. 1, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Horia, Cloșca și Cri
șan“ Alba Iulia (curs de zi și re
stanțieri). Președinte: Ciolan Ana- 
tolie, profesor matematici, director 
Școala medie Hunedoara ; ȘCOALA 
MEDIE „HORIA, CLOȘCA ȘI 
CRIȘAN“ ALBA IULIA — Comi
sia nr. 2, secție umanistă. Se vor 

prezenta candidați do la Școala me
die „Horia, Cloșca și Crișan“ Alba 
Iulia (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Georgescu Florian, lec
tor univ. filozofie, Institutul de cul
tură fizică București ; ȘCOALA 
MEDIE TEIUȘ, RAIONUL ALBA
— Comisia nr. 3, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medio Teiuș și Școala medie Zlat- 
na (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Groza Traian, prof. șt. na
turale, director, Școala medie Si- 
meria ; ȘCOALA MEDIE „A- 
VRAM IANCU“ BRAD — Comi
sia nr. 4, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die „Avram Iancu" Brad (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Lascu 
Tit Liviu, prof. limba romînă, di
rector, Școala medie „Horia, Cloșca 
și Crișan“ Alba Iulia ; ȘCOzXLA 
MEDIE „AUREL VLAICU“ O- 
RĂȘTIE — Comisia nr. 5, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Aurel Vlaicu" 
Orăștie (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Paștea Eugen, conf. 
univ. șt. naturale, Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu“ București ; 
ȘCOALA MEDIE SEBEȘ — Comi
sia nr. 6, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die Sebeș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Sușan Dumitru, prof. 
limba romînă, director, Școala me
die „Decebal“ Deva ; ȘCOALA 
MEDIE SEBEȘ — Comisia nr. 7, 
secție reală cu limba de predare 
romînă și germană. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Se
beș, Școala medie Cugir și Școala 
tehnică specială nr. 12 Sebeș (curs 
de zi). Președinte : Theiss Victor, 
lector univ. filologie, Universita
tea București ; ȘCOALA MEDIE 
SIMERIA — Comisia nr. 8, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medic Simeria (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Bratu Savin, conf. univ. filologie, 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE „DECEBAL“ DEVA — 
Comisia nr. 9, secție reală. Se vor 
prezentă candidați de la Școala 
medie „Decebal“ Deva (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Dobres- 
cu Eugen, prof. univ. matematici. 
Institutul de mine Petroșeni ; 
ȘCOALA MEDIE „DECEBAL" 
DEVA — Comisia nr. 10, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Decebal“ Deva 
și Școala medie comuna Ilia (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Dancu Virginia, lector univ. filo
logie, Institutul de mine Pelro- 
șeni ; ȘCOALA MEDIE „DECE
BAL“ DEVA — Comisia nr. 11, 
secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „Decebal“ 
Deva și Școala medie Petroșeni 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Ketemen Imre, lector univ. 
matematici, Institutul pedagogic de 
3 ani Tg. Mureș ; ȘCOALA ME
DIE PETROȘENI — Comisia nr. 
12, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Pe
troșeni și Școala medie Hațeg (curs 
de zi și restanțieri). Președinte: 
Manolescu Radu, lector univ. isto
rie, Universitatea București; ȘCOA
LA MEDIE LUPENI — Comisia 
nr. 13, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die Lupeni și Școala medie Lonea 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Rancea Viorica, prof. chi
mie, director, Școala medie Teiuș ; 
ȘCOALA MEDIE HUNEDOARA
— Comisia nr. 14. secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Hunedoara (curs de zi și re
stanțieri). Președinte : Badău Vic
tor, prof, filozofie, director, Școala 
medie Petroșeni.

Regiunea lași
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „M. 

SADOVEANU" IA^I — Comisia 
nr. 1, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
„M. Sadoveanu“ Iași (curs de zi). 
Președinta : Mangeron Dumitru, 
prof. univ. matematici, Institutul 
politehnic Iași ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 „M. EMINESCU“ IAȘI — 
Comisia nr. 2, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 „M. Eminescu“ Iași 
(curs de zi). Președinte : Cemă- 
tescu Aurel, prof. univ. fizică, In
stitutul politehnic Iași; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 „M. EMINESCU“ 
IAȘI — Comisia nr. 3, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 „M. Eminescu“ 
Iași (restanțieri). Președinte : Orest 
Nichita, prof. univ. chimie, Insti
tutul politehnic IașiȘCOALA 
MEDIE NR. 3 „C. NEGRUZZI“ 
Iași — Comisia nr. 4, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 3 „C. Negrnzzi“ 
și Școala medie Hîrlău (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Alexa 
Gheorghe, prof. univ. chimie, Insti
tutul politehnic Iași ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 „C. NEGRUZZI" 
IAȘI — Comisia nr. 5, secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 „C. Ne-
gruzzi", Școala medie nr. 1 „M. 
Sadoveanu“, Școala medie nr. 5 
„I. Pintilie“ și Școala de muzică și 
arte plastice Iași (curs de zi și re
stanțieri). Președinte : Hogaș. Mi
hai, prof. filozofie, director, Școala 
medie nr. 2 Huși; ȘCOALA ME
DIE NR. 4 „G. IBRĂILEANU"
IAȘI — Comisia nr. 6, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 4 „G. Ibrăi- 
leanu“ Iași (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Calinicenco Ni
colae, prof. univ. fizică, Institutul 
politehnic Iași ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 5 „I. PINTILIE" IAȘI — Co
misia nr. 7, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 5 „Ilie Pintilie" Iași 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Vasiliu Gheorghe, prof. 
univ. fizică, Institutul politehnic 
Iași; ȘCOALA MEDIE NR. 6 „V. 
ALECSANDRI" IAȘI — Comisia 
nr. 8, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 
6 „V. Alecsandri" și Școala me
die nr. 7 „Al. I. Cuza“ Iași (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Cotruț Gheorghe, prof. univ. chi
mie, Institutul politehnic Iași; 
ȘCOALA MEDIE NR. 7 „AL. I. 
CUZA“ IAȘI — Comisia nr. 9, sec
ție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 6 „V. 
Alecsandri“ și Școala medie nr. 7 
„Al. I. Cuza" Iași (curs de zi și 
restanțieri). Președinte: Pelrovanu 
Magda, conf. univ. chimie, Univer
sitatea „AI. I. Cuza“ Iași ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 „M. KOGĂL- 
NICEANU" VASLUI — Comisia 
nr. 10, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 1 „M. Kogălniceanu“ Va
slui (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Mifitelu Dumitru, lector 
univ. șt. naturale, Institutul peda

gogic de 3 ani Iași ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 „ȘTEFAN CEL 
MARE" VASLUI — Comisia nr.
11, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
„M. Kogălniceanu“, Școala medie 
nr. 2 „Ștefan cel Mare" Vaslui și 
Școala medie Negrești (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Bejan 
Dana Maria, lector univ. matema
tici, Institutul pedagogic de 3 ani 
Iași ; ȘCOALA MEDIE „C. 
BURCĂ“ PAȘCANI — Comisia nr.
12, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „C. 
Burcă“ Pașcani (curs de zi și re
stanțieri). Președinte : Banu Flo
rentina, lector univ. istorie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Iași; 
ȘCOALA MEDIE „M. KOGĂLNI
CEANU“ HUȘI — Comisia nr. 13, 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii „M. Ko
gălniceanu'' și „Al. I. Cuza“ Huși 
(curs de zi și restanțieri). Preșe- 
dinle : loneseu Grigore, prof. ma
tematici, director, Complexul șco
lar Bîrlad; COMPLEXUL ȘCO
LAR BÎRLAD — Comisia nr. 14, 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Complexul școlar Bîr
lad și Școala medie Murgenl (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Burlacu Gheorghe, prof. univ. chi
mie, Institutul politehnic Iași ; 
COMPLEXUL ȘCOLAR BÎRLAD
— Comisia nr. 15, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Com
plexul școlar Bîrlad (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Pipu Ion, 
prof. matematici, director, Com
plexul școlar Predeal ; COMPLE
XUL ȘCOLAR BÎRLAD — Comi
sia nr. 16, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Comple
xul școlar Bîrlad (curs de zi). Pre
ședinte : Hrib Vasile, prof. istorie, 
director, Școala medie nr. 6 „V. 
Alecsandri“ Iași; COMPLEXUL 
ȘCOLAR BÎRLAD — Comisia nr. 
17, secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Complexul 
școlar Birlad (curs de zi și restan
tieri). Președinte : Buruiană Nico
lae, prof. limba romînă, director. 
Școala medie „C. Burcă“ Pașcani.

Regiunea 
Maramureș

. t
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 

MARE — Comisia nr. 1, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Baia Mare 
și Școala medie Somcuța (curs de 
zi). Președinte : Pamfil Viorica, 
lector univ. limba romînă. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MARE — Comisia nr. 2, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
Ia Școala medie Baia Sprie, Școala 
medie Negrești și Școala medie Tg. 
Lăpuș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Cosma Gheorghe,
prof. matematici, director, Școala 
medie „M. Eminescu“ Satu Mare; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MARE — Comisia nr. 3 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Baia Mare 
și Școala medie Cehul Silvaniei 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Givuleseu Răzvan, conf. 
univ. șt. naturale, Institutul peda
gogic de 3 ani Baia Mare ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 BAIA MARE 
■— Comisia nr. 4, secție mixtă, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Baia Mare (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Veza 
Samson, lector univ. geografie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MARE — Comisia nr. 5, secție 
reală, limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Baig Sprie și Școala 
medie Cehul Silvaniei (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Csetri 
Alexa, conf. univ. istorie. Uni
versitatea ..Babeș-Bolvai" Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE CĂREI — Co
misia nr. 6. secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Cărei și Școala medie Tăș- 
nad (curs de zi). Președinte : Șan- 
dru Rozalia, nrof. chimie, direc
tor. Școala medie nr. 1 Raia Mare ; 
ȘCOALA MEDIE CĂREI — Co
misia nr. 7, secție mixtă, limba 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați do la Școala medie 
Cărei și Școala medie Tăsnad Miirs 
de zi). Președinte : Szabo Iuliu, 
prof. pedagogie, director, Școala 
medie „Kdlcsev F." Satu Mare; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIGHET
— Comisia nr. 8, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Școala medie Sighet (curs de zi și 
restanțieri). Președinte: Poșta Ni
colae, prof. matematici, director, 
Școala medie nr. 3 Baia Mare; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIGHET
— Comisia nr. 9, secție mixtă, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Sighet (curs de zi). Preșe
dinte : Mănok Francisc, lector 
univ. filologie, Universitatea „Ba
beș-Bolyai“ Cluj î ȘCOALA ME
DIE VIȘEU — Comisia nr. 10, 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Vișeu 
(curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte : Buta Iuliu, șef lucrări geo
grafie, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj ; LICEUL „M. EMINESCU" 
SATU MARE — Comisia nr. 11, 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „M. Eminescu" 
Satu Mare și Liceul „Kolcsey F." 
Satu Mare (curs de zi). Președinte s 
Irimie Ioan, lector univ. șt. so
ciale, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj ; LICEUL „M. EMINESCU" 
SATU MARE — Comisia nr. 12, 
secție reală, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „M. Eminescu" (curs 
de zi). Președinte: Aluaș Ioan, 
lector univ. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj ; LICEUL „M. 
EMINESCU“ SATU MARE — Co
misia nr. 13, secție umanistă, limba 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „M. 
Eminescu" Satu Mare, Liceul „Kol- 
csey F." Satu Mare (curs de ai). 
Președinte: Olah Tibor, lector 
univ. filologie, Institutul pedago
gic de 3 ani Tg. Mureș ; LICEUL 
„KOLCSEY F." SATU MARE — 
Comisia nr. 14, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie „M. Eminescu" Satu Mare 
șl Liceul „Kolcsey F." Satu Mare 
(curs de zi). Președinte : Palaghiță 
Valeriu, lector univ. filologie, In
stitutul pedagogie de 3 ani Baia 
Mare i LICEUL „KOLCSEY F." 
SATU MARE — Comisia nr. 15, 
secție reală, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Kolcsey F." Satu 
Mare (curs de zi). Președinte : 

Szotyori Ladislau, lector univ. chi
mie, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Regiumea Mureș- 
Autonomâ 
Maghiara

ȘCOALA MEDIE „PAPIU 1.“ 
TG. MUREȘ — Comisia nr. 1 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „Papiu I’’. 
Școala medie „Unirea“ și Școala 
medie „Bolyai“ Tg. Mureș (curs de 
zi). Președinte : Vițelaru Liviu, lec
tor univ. chimie, Institutul pedago
gic de 3 ani Cluj ; ȘCOALA ME
DIE NR. 4 TG. MUREȘ — Co
misia nr. 2 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 4, Școala medie „Papiu 1.“, 
Școala medie „Bolyai", Școala me
die „Unirea" Tg. Mureș (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Stu- 
gren Bogdan, șef lucrări, șt. natu
rale, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE „BOLYAI“ 
TG. MUREȘ — Comisia nr. 3 — 
secție reală, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Bolyai" Tg. 
Mureș (curs de zi). Președinte : 
Csapo losif, prof. univ. șt. naturale, 
Institutul agronomic „Dr. Petru 
Groza" Cluj ; ȘCOALA MEDIE 
„BOLYAI“ TG. MUREȘ — Comi
sia nr. 4 — secție mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Bo
lyai“ Tg. Mureș (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Toth Losif, 
prof. univ. șt. sociale, Universita
tea „Babeș-Bolyai“ Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE „UNIREA“ TG. MUREȘ 
—- Comisia nr. 5 — secție reală, 
limba do predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die „Unirea“ și Școala medie „Pa
piu 1.“ Tg. Mureș (curs de zi). 
Președinte : Kristo Andrei, prof. 
geografie, dir. Școala medie Mier
curea Ciuc ; ȘCOALA MEDIE NR. 
4 TG. MUREȘ — Comisia nr. 6
— secție reală, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 4, Școa
la medie „Papiu 1.“ și Școala me
die „Unirea“ Tg. Mureș (curs de 
zi și restanțieri). Președinte: Zsa- 
ko Ion, lector univ. chimie, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 TG. MU
REȘ — Comisia nr. 7 — secția 
umanistă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 4 Tg. Mu
reș, Școala medie „Papiu 1.“ și 
Școala medie de artă Tg. Mureș 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Szasz Iuliu, prof. filozofie, dir. 
Școala medie nr. 2 Reghin ; ȘCOA
LA MEDIE MIERCUREA NIRA- 
JULUI — Comisia nr. 8 — secție 
reală, limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Miercurea Niraj, 
Școala medie Sîngeorgiu de Pădu
re și Școala medie Sovata (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Gas- 
par Ioan, prof. matematică, dir. 
Școala medie „Unirea“ Tg. Mureș ; 
ȘCOALA MEDIE „AL. SAIIIA“ 
TIRNĂVENI — Comisia nr. 9 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie din Tîr- 
năveni (curs de zi și restanțieri). 
Președinte: Zamfir Dorina, prof. 
geografie, dir. Școala medie „Pe
tru Maior“ Reghin ; ȘCOALA ME
DIE LUDUȘ — Comisia nr. 10 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie : Luduș 
și Școala medie Sărcaș (curs de zi 
și restanțieri). Președinte: Toma 
Gheorghe, lector univ. șt. sociale, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj ; 
ȘCOALA MEDIE „PETRU MA
IOR" REGHIN — Comisia nr. 11

secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Reghin și Școala medie nr. 2 Re
ghin (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Bilcu Margareta, prof. șt. 
naturale, dir. Școala medie nr. 5 
Tg. Mureș ; ȘCOALA MEDIE NR. 
2 REGHIN — Comisia nr. 12 — 
secție mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 și Școala 
medie nr. 2 Reghin (curs de zi). 
Președinte : Fejer Mihai, prof. lb. 
romînă, dir. Școala medie „Dr. Pe
tru Groza" Odorhei ; ȘCOALA 
MEDIE „V. ROAITĂ" TOPLIȚA 
~ Comisia nr. 13 — secție reală, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Toplița și Școala medie Di- 
trău (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Weiszman Andrei, lec
tor univ. fizică, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE GHEORGHIENI — Co
misia nr. 14 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Gheorghieni, Școala me
die Toplița și Școala medie Odor
hei (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Oproiescu Petru, prof. lb. 
romînă, dir. Școala medie Tîmă- 
veni ; ȘCOALA MEDIE GHEOR
GHIENI — Comisia nr. 15 — sec
ție mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Gheorghieni 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Hatos Samuilă, prof. lb. ma
ghiară, dir. Școala medie Sîngeor- 
giul de Pădure ; ȘCOALA MEDIE 
MIERCUREA CIUC — Comisia nr. 
16 — secție reală, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie Mier
curea Ciuc (curs de zi și restan
țieri). Președinte: Szab6 losif, lec
tor univ. șt. naturale, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE MIERCUREA CIUC — 
Comisia nr. 17 — secție mixtă, lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Miercurea Ciuc, Școala medie 
Sînmartin și Școala medie Vlăhița 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Barabas Wilhelm, prof. lb. 
germană, dir. Școala medie Cris- 
tur; ȘCOALA MEDIE „DR. PE
TRU GROZA" ODORHEI — Co
misia nr. 18 — secție mixtă, lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Odorhei (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Săteanu Cornel, 
lector univ. lb. romînă, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE „PETOFFI S." CRISTUR
— Comisia nr. 19 — secție mixtă, 
limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați do la Școala 
medie Cristur și Școala medie „Al. 
Sahia" Tîmăveni (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Mitruly Nico
lae, lector univ. filologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Regiunea 
Oltenia

ȘCOALA MEDIE NR. 1 NOVACI
— Comisia nr. 1 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie Novaci și Școala me
die Cărbunești (curs do zi și res
tanțieri). Președinte : Popa Ion, 
conf. univ. fizică Inst. Politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 

1 CARACAL — Comisia nr. I sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 și 
Școala medie nr. 2 Caracal (curs 
de zi și restantieri). Președinte : 
Stoka Marius, lector univ. matema
tici Inst. pedagogic 3 ani Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 CA
RACAL — Comisia nr. 3 — sec
ție umanistă. Se vor preaenta can
didați de la Școala medie nr. 1 
și Școala medie nr. 2 Caracal (curs 
de zi). Președinte : Trăistaru Ion, 
lector univ. filologie Inst. pedago
gic 3 ani Craiova ; ȘCOALA ME
DIE BALȘ — Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Balș și 
Școala medie Bălcești (curs de zi 
și restanțieri). Președinte: Păun 
Jean, lector univ. chimie Univ. 
București; ȘCOALA MEDIE BĂI- 
LEȘTI — Comisia nr. 5 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Băilești și Școala 
medie Segarcea, (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Marica Ște
fan, prof. matematici director adj. 
Școala medie nr. 1 Tr. Severin; 
ȘCOALA MEDIE FILIAȘ — Co
misia nr. 6 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Filiași și Școala medie Stre- 
haia. (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Rădulescu Alexandru, 
șef lucrări matematici. Inst. Poli
tehnic București. ȘCOALA MEDIE 
FILIAȘI — Comisia nr. 7 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Filiași. (re
stanțieri). Președinte : Gorunescu 
Stanca, prof. matematici, director 
adj. Școala medie nr. 4 Craiova. 
ȘCOALA MEDIE CORABIA — Co
misia nr. 8 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die Corabia și Școala medie Bechet, 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Dănescu Alexandru, șef lucrări 
matematici, Inst. Politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE CORABIA
— Comisia nr. 9 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Corabia, (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Dogaru 
Gheorghe, lector univ. filologie — 
Inst. pedagogic de 3 ani Craiova ; 
ȘCOALA MEDIE CALAFAT — 
Comisia nr. 10 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Calafat și Școala medie 
Cetate, (curs de zi). Președinte : 
Andrei Nicolae, prof. lb. romînă, 
dir. Școala medie nr. 1 Craiova; 
ȘCOALA MEDIE CALAFAT — 
Comisia nr. 11 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați do la șco
lile medii Calafat, Cetate si Școa
la medie Plenița, (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Zamfir Maria, 
prof. matematici — director adj. 
școala medie nr. 5 Craiova ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 TG. JIU — Co
misia nr. 12 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Tg. Jiu, (curs de zi). 
Președinte : Mincu Valentin, lector 
univ. chimie Inst. pedagogic de 3 
ani București; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 TG. JIU — Comisia nr. 13
— secția umanistă. Se vor prezen
ta candidați de la școlile medii nr.
1 și nr. 2 Tg. Jiu, (curs de zi). 
Președinte : Teodorescu Barbu, 
conf. univ. filologie, Inst. pedago
gic 3 ani Craiova ; ȘCOALA ME
DIE NR. 2 TG. JIU — Comisia 
nr. 14 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Tg. Jiu, (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Fritz Wach
ter, lector univ. fizică, Univ. Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 TG. 
JIU — Comisia nr. 15 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Tg. Jiu și 
Școala medie Baia de Aramă, (curs 
de zi). Președinte: Marinescu A- 
chim, lector univ. fizică Univ. 
București ; ȘCOALA MEDIE NR.
1 TR. SEVERIN — Comisia nr. 
16 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Tumu Seve
rin (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Niculescu Eugen, lector 
univ. geografie Inst. pedagogic de 
3 ani Craiova; ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 TURNU SEVERIN — Co
misia nr. 17 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile me
dii nr. 3 și nr. 1 Turnu Severin 
(curs de zi si restanțieri). Președin
te : Livovschi Leon, șef lucrări fi
zică Inst. de Petrol, Gaze și Geo
logie București; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 TURNU SEVERIN — Co
misia nr. 18 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Tr. Severin și Școala 
medie Vînju Mare, (curs de zi și 
restanțieri). Președinte; Damian 
Cosma, conf. univ. fizică Inst. 
Construcții București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 TR. SEVERIN —
Comisia nr. 19 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de Ia Școa
la medie nr. 1 și Școala medie nr. 
3 Tr. Severin, (curs de zi șl res
tanțieri). Președinte : Mihai Sebas
tian, prof, matematici, director 
Școala medie nr. 8 Craiova; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 CRAIO
VA — Comisia nr. 20 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 4 Craiova. 
Președinte: Zara Florin, conf. 
univ. matematici, Institutul Politeh
nic București; ȘCOALA MEDIE 
NR. 4 CRAIOVA — Comisia nr. 
21 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 4 
Craiova, (curs de zi și restanțieri). 
Președinte: Achim Costea, prof. 
istorie, director Școala medie nr. 1 
Tr. Severin ; ȘCOALA MEDIE NR. 
3 CRAIOVA — Comisia nr. 22 — 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 
3 Craiova, (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Zamfirescu Ion, 
conf. univ. lb. romînă Inst. Peda
gogic 3 ani, București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 CRAIOVA — Co
misia nr. 23 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 8 Craiova, (curs de zi). 
Președinte: Solomon Oziaș, conf. 
univ. chimie Inst. Politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 
CRAIOVA — Comisia nr. 24 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 
Craiova, (curs de zi și restanțieri). 
Președinte: Pincovschi Eugen, șef 
lucrări chimie, Inst. Politehnio 
București; ȘCOALA MEDIE NR.
2 CRAIOVA — Comisia nr. 25 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școala medie nr. 2 
Craiova. Președinte : Potolea Eu
gen, șef lucrări matematici, Inst. 
Politehnic București; ȘCOALA ME
DIE NR. 2 CRAIOVA — Comisia 
nr. 26 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Craiova, (curs de zi și res
tanțieri). Președinte: Poalelungi 
Gheorghe, lector univ. filologie, 
Univ. București; ȘCOALA MEDIE

Nil. 1 CRAIOVA — Comisia nr. 
27 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr.
1 Craiova, (curs de zi). Președinte : 
Holinger Abraham, conf. univ. ma
tematică, Univ. București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 CRAIOVA — 
Comisia nr. 28 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Craiova, (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Cris- 
tescu Dorin, șef lucrări matematici, 
Inst. Politelmic București; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 CRAIOVA — 
Comisia nr. 29, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Craiova, (curs de zi 
și restanțieri). Președinte: Patru 
Crăciun, prof. lb. romînă, director 
Școala medie nr. 1 Caracal.

Regiunea Ploiești
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BU

ZĂU — Comisia nr. 1 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 și nr, 2 
Buzău (curs de zi). Președinte l 
Popov Z. Mihai, conf. univ, mate
matici, Institutul politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 BU
ZĂU — Comisia nr. 2 — secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. I Buzău, Școala 
medie Pătîrlagele (curs de zi și 
restanțieri) și restanțieri de la sec
ția serală Nehoi. Președinte Dimi- 
triu Matilda, lector univ. chimie. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
București; ȘCOALA MEDIE NR,
2 BUZĂU — Comisia nr. 3 — 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Buzău (cuțs de zi). 
Președinte : Mihăilescu Emilia, 
prof. limba romînă, director Școala 
medie R. Sărat ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 BUZĂU — Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 2 Bu
zău, (curs de zi). Președinte i 
Georgian Lucia, lector istorie, 
I.P.C.D. București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 BUZĂU — Co
misia nr. 5 — secție umanistă. 
Se vor jprezenta candidați 
do la școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Buzău (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Chiosa Clara, lector 
univ. filologie, Universitatea Bucu-’ 
rești ; ȘCOALA MEDIE SINAIA — 
Comisia nr. 6 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Sinaia, Școala medie Bușteni, 
(curs de zi și restanțieri), și restan
țieri de la secția serală Azuga. 
Președinte Sebeșan Ștefan, conf. 
univ. matematici, Institutul po
litehnic București; ȘCOALA ME
DIE MORENI — Comisia nr. 7
— secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
Moreni, Filipești de Pădure. Băicol, 
(curs de zi și restanțieri) și restan
țieri de la secția serală Florești. 
Președinte: Kelemer Isac, lec
tor univ. chimie, I.S.E. „V. I. 
Lenin" București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 1 CÎMPINA — Comi
sia nr. 8 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Cîmpina (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Drăgănescu 
Mihai, conf. univ. matematică. Insti
tutul politehnio București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 CÎMPINA — 
Comisia nr. 9 — secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 și Școala medie 
nr. 2 Cîmpina (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Vasiliu Aspasia
— prof. limba romînă, director
Școala medie nr. 1 Ploiești ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 CÎMPINA — 
Comisia nr. 10 — secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 2 Cîmpina și Breaza 
(curs de zi și restanțieri) și restan
țieri de la secția serală Comar
nic. Președinte : Manolescu Ma
ria, lector univ. chimie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE MIZIL — 
Comisia nr. 11 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa- ! 
la medie Mizil (curs de zi și re
stanțieri). Președinte : Petrovan Au
rel, lector chimie, I.P.C.D. Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
PLOIEȘTI — Comisia nr. 12 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 
Ploiești (curs de zi și restantieri). 
Președinte: loneseu Haralambie, 1 
conf. univ. matematici, Institutul 
politehnic București; ȘCOALA ME
DIE NR. 1 PLOIEȘTI — Comisia 
nr. 13 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie :■ 
nr. 1 Ploiești (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Herman Gheor
ghe — conf. univ. științe naturale, 
I.M.F. București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 2 PLOIEȘTI — Comisia 
nr. 14 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Ploiești (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Popescu Alexe, 
conf. univ. chimie. Univ. Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 2 
PLOIEȘTI — Comisia nr, 15 —
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 2
și nr. 4 Ploiești (curs de zi). Pre- r 
ședințe : Pop Iuliana, lector univ. 
geografie, Institutul pedagogic de 3 
ani București ; ȘCOALA MEDTE 
NR. 3 PLOIEȘTI — Comisia nr. 18
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 3 ; 
Ploiești (cur9 de zi șl restanțieri). 
Președinte : Călin Sergiu, conf. 
univ. matematici, Institutul poli
tehnic București ; ȘCOALA MEDIE 
NR 3 PLOIEȘTI — Comisia nr.
17 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 2, 3 și Școala medie nr. 4 
Ploiești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Onicescu Petre, prof. 
limba romînă, director Școala me
die Pucioasa; ȘCOALA MEDIE 
NR. 4 PLOIEȘTI — Comisia nr. 18
— secție reală. Se vor prezenta
candidați de la Școala medie nr. 4 
Ploiești, Școala medie Plopepi 
(curs de zi și restanțieri) și restan
țieri de la secțiile serale Boldești 
și Valea Călugărească. Președinte: 
Țițeica Gabriela, conf. univ. 
matematici, Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 5 PLOIEȘTI — Comisia 
nr. 19 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 5 Ploiești (curs de zi șî restan
țieri). Președinte : Nicolau Gabriela, 
șef lucrări chimie. Universitatea 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 5 
PLOIEȘTI — Comisia nr. 20 —
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 5 
Ploiești și Școala medie Urlați (curs 
de zi). Președinte : Bungărdeanu 
Marcela — prof. limba romînă, di
rector Școala medie nr. 2 Cîmpina ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 6 PLOIEȘTI
— Comisia nr. 21 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala media nr. 6 Ploiești (curs de 
zi și restanțieri). Președinte : Chițu 
Ion lector univ. filologie, Institutul
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pedagogio de 3 ani București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 6 PLOIEȘTI
— Comisia nr. 22 —• secție umanis
tă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 6 și nr. 5 Ploiești 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Florescu Stelian prof. istorie, 
dir. Școala medie Văleni; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 R. SĂ
RAT — Comisia nr. 23 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala media nr. 1 R. Sărat (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Comaniciu Traian, prof. limba ro- 
mînă, director Școala medie nr. 2 
Ploiești ; ȘCOALA MEDIE NR.' 2 
R. SĂRAT — Comisia nr. 24 —
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 2 și 
nr. 1 R. Sărat (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Preotesoiu Geor- 
geta — prof. limba romînă, director 
Școala medie nr 3 Ploiești ; ȘCOA
LA MEDIE VĂLENI DE MUNTE
— Comisia nr. 25 — secție reală.
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Văleni de Munte șl 
Școala medie Slănio (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Neagu M. 
Mihai, lector univ. matematică, In
stitutul politehnio București; 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TÎRGO
VIȘTE —, Comisia nr. 26 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Tîrgoviște 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te - Rădulescu Maria, lector univ, 
filologie, Univ. București; ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 TÎRGOVIȘTE — 
Comisia nr. 27 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 2 Tîrgoviște (curs de 
zi). Președinte : Barbu Enea, șef lu
crări matematică, Institutul politeh
nio București : ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 TÎRGOVIȘTE — Comisia nr. 
28 — secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 2 și 3 Tîrgoviște (curs de zi și 
restanțieri) Președinte : Antoniu 
Pierret Ana. lector filologie. Insti
tutul pedagogic de 3 ani Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 TÎR
GOVIȘTE — Comisia nr. 29 —
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 2 și 
3 Tîrgoviște (curs de zi și restan
țieri) și restanțieri de la secțiile 
serale Gura Ocrriței și Doicești 
(curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Tărăboi Victor, șef 
lucrări fizică, Institutul con
strucții București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 TÎRGOVIȘTE
— Comisia nr. 30 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și 3 Tîr- 
govișto (curs de zi). Președinte : Pi- 
ringer Reinhard, șef lucrări mate
matici, Institutul politehnic Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE PUCIOA
SA — Comisia nr. 31 — secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Pucioasa și secția se
rală Fieni (curs de zi și restan
țieri) Președinte : Voicliin Irina, 
prof. științe naturale, director 
Școala medie nr. 4 Ploiești.

Regiunea
Suceava

ȘCOALĂ MEDIE NR. 1 SU
CEAVA — Comisia nr. 1 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Suceava (curs 
de zi și restanțieri). Președinte : Sfi- 
clea Victor, conf. univ. geografie. 
Univ. „Al. I. Cuza" Iași ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 Suceava — Comi
sia nr, 2 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 2 Suceava (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Bursuc Ilie, 
conf. univ. fizică Univ. „Al I. 
Cuza" Iași; ȘCOALA MEDIE NR. 
1 BOTOȘANI — Comisia nr. 3 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can-
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didați de la școlile medii nr. I șt 
2 Botoșani (curs de zi șl restan
țieri). Președinte : Luță Areadie, 
prof. matematică, director Școala 
medie nr. 1 Dorohoi; ȘCOALA ME
DIE NR. 1 BOTOȘANI — Comisia 
nr. 4 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr 2 Botoșani (curs de zi). Pre
ședinte s Obadă Alexandru, prof. 
limba romînă, director Școala me
die nr. 1 Suceava ; ȘCOALA ME
DIE NR. 2 BOTOȘANI — Comisia 
nr. 5 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Botoșani (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Nicolicioiu Con
stantin, lector univ. economie poli
tică, Univ. „AI. I Cuza“ Iași ; LI
CEUL „DRAGOȘ VODĂ“ ClMPU- 
LUNG — Comisia nr. 6 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
Ia Liceul „Dragoș Vodă" Cîmpu- 
lung (curs de zi și restanțieri). 
Președinte: Ifrim Savel, lector 
univ. chimie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Iași ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 DOROHOI — Comisia nr. 7 
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Dorohoi (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Bîrcă Constantin, șef 
lucrări șt. naturale Univ. „Al. I. 
Cuza“ Iași ; ȘCOALA MEDIE NR. 
2 DOROHOI — Comisia nr. 8, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Dorohoi și 
Școala medie Trușești (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Miron 
Victor, conf. univ. fizică, Institutul 
Pedagogic de 3 ani Iași ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 FĂLTICENI — Co
misia nr. 9 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Fălticeni (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Tiba Ion 
lector, univ filologie, Univ. „Al. I. 
Cuza" Iași ; ȘCOALA MEDIE NR. 
2 FĂLTICENI — Comisia nr. 10 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Făl
ticeni (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Mincu Vanda, prof. 
geografie director Școala medie 
nr 2 Rădăuți ; ȘCOALA MEDIE 
GURA HUMORULUI — Comisia 
nr. 11 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Gura Humorului (curs de zi și 
restanțieri). Președinte : Ștefănoiu 
Vasile, iector, științe sociale, 
I.P.C.D. București ; ȘCOALA ME
DIE NR. I RĂDĂUȚI — Comisia 
nr. 12 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Rădăuți și Școala medie Și
ret (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Răianu Octavian, șef lu
crări șt naturale Univ. „Al. I. 
Cuza" Iași : ȘCOALA MEDIE NR. 
2 RĂDĂUȚI — Comisia nr 13 — 
secție ■ mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 
Rădăuți (curs de zi și restanțieri). 
Președinte : Sofronie Valentin, lec
tor univ. filologie Univ. „Al. I. 
Cuza" Iași ; ȘCOALA MEDIE ȘI
RET — Comisia nr. 14 secție mixtă, 
limba do predare ucraineană. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Șiret (Reg. Suceava), Școala 
medie nr, 1 Sighet și Secția peda
gogică Sighet (Reg. Maramureș) 
(curs de zi și restanțieri). Președin
te : Drapaca Constantin, lector 
univ. filologie, Univ. București; 
ȘCOALA MEDIE SĂVENI — Co
misia nr. 15 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați do la Școala me
dia Săveni și Școala medie Dara
bani (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Ștefan Constantin, prof. 
limba romînă, director Școala me
die nr. 2 Botoșani; ȘCOALA ME
DIE VATRA DORNEI — Comisia
nr. 16 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
Vatra Domei (curs de zi și restan
țieri). Președinte: Avramovici
Schely, șef lucrări chimie Univ. 
„Al. I. Cuza" Iași.

OPINIA PUBLICA MONDIALA A PRIMIT CU SATIS
FACȚIE ȘTIREA RELUĂRII TRATATIVELOR IN PRO
BLEMA INTERZICERII EXPERIENȚELOR NUCLE

ARE

NEW YORK 11 (Agerpres).— 
știrea că reprezentanți ai 
S.U.A. U.R.S.S. și Angliei se 
vor întîlni curînd la Moscova 
pentru a discuta problemele in
terzicerii experiențelor nuclea
re este primită cu satisfacție 
de opinia publică americană.

Această reacție oglindește 
fără îndoială starea de spirit 
a majorității covîrșitoare a 
poporului american, care își dă 
seama de primejdia ce o pre
zintă continuarea experiențelor 
nucleare și de necesitatea de a 
se face noi pași pe calea de
zarmării generale și totale. Nu
mai în ziua de 9 iunie peste 
1 200 de profesori și asistenți 
de la șapte universități și cole
gii din S.U.A. au publicat în 
ziarul „New York Times“ o 
declarație care cuprinde o pa
gină întreagă de ziar și în care 
cer președintelui Kennedy „să 
facă tot posibilul în vederea 
încheierii tratatului cu privire 
Ia interzicerea experiențelor 
nucleare".

în Congres, discursul preșe
dintelui, în care acesta anunța 
acordul intervenit între condu
cătorii de stat ai U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei, a stîrnit 
reacții contradictorii. în timp 
ce liderul democraților din 
Senat, Mansfield, senatorul To- 
mas Dodd și alți cîțiva con
gresmeni au calificat această 
știre „Un pas important într-o 
direcție justă", 
numire dată de 
congresmenilor 
ză pe pozițiile 
înarmărilor — 
damnat îndată

LONDRA 11 (Agerpres). — 
Presa britanică arată un deo
sebit interes față de anunțata 
începere la Moscova a trata
tivelor dintre U.R.S.S., S.U.A. 
șt Marea Britanie, privind in
terzicerea experiențelor nucle
are.

„De data aceasta, scrie zia
rul conservator „Daily Mail”, 
șansele par bune. De cinci ani 
Marea Britanie, U. R. S. S. și 
S.U.A. sînt angajate în întreve
derile de la Geneva asupra 
dezarmării nucleare, dar fără 
succes”. Ziarul opinează că 
„cei trei mari n-ar fi hotărît 
desigur convocarea acestei 
conferințe dacă nu ar fi nutrit 
cel puțin speranța unui acord 
parțial".

Ziarele „Times” (indepen
dent), „Guardian” (laburist) și 
„Daily Telegraph” (conserva
tor), deși fac unele rezerve, își 
exprimă satisfacția față de în- 
tîlnirea tripartită de la Mos
cova.

BAGDAD 11 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează că Irakul se află în sta
re de război ca urmare a re
luării operațiunilor militare 
împotriva partizanilor kurzi 
care desfășoară lupta pentru 
autonomie. Radio Bagdad di
fuzează în permanență comu
nicate militare. La 11 iunie, 
postul de radio Bagdad a anun
țat introducerea unor restric
ții de circulație în provinciile 
Kirkuk, Suleimania și Erbil. 
Intr-un alt comunicat s-a ce
rut din nou tuturor locuitori
lor provinciilor de nord să 
predea toate armele pe care le 
au în posesia lor celui mai a- 
propiat post de poliție. Toto
dată, postul de radio a făcut 
cunoscut că orice persoană 
care va sprijini pe partizani 
va fi condamnată la moarte. 
Tribunale speciale au fost in
stituite pentru judecarea su
mară a tuturor celor care s-ar 
face vinovați de sprijinirea 
partizanilor kurzi. Autorități
le au instituit o recompensă de 
100 000 dinari'pentru uciderea 
conducătorului kurzilor Bar- 
zani.

77/
Pregătiri in vederea Congresului 

latino-american
Protestul Uniunii nationale

Tineretului

Apropiatul Congres al Tine
retului latino-american, a 
declarat la Havana Patri

cio Valdes, vicepreședinte al 
F.M.T.D., va demonstra solidari
tatea popoarelor din America 
Latină cu Cuba. El va contribui, 
de asemenea, la întărirea princi
piilor autodeterminării și nea
mestecului în treburile interne 
ale altor țări.

Patricio Valdes a arătat, de a- 
semenea, că acest congres, care 
va avea loc în august 1963 la 
Santiago (Chile), va permite o 
mai bună cunoaștere a situației

tineretului muncitor, țărănesc 
studențesc din
Latine. în numeroase 
subliniat el, tineretul a și în
ceput pregătiri active în vederea 
congresului, F.M.T.D. a hotărît, 
de asemenea, să organizeze la 
sfîrșitul lunii iunie o săptămînă 
a solidarității cu Cuba și cu re
voluția cubană. Pentru pregătirea 
acestei săptămîni, a arătat Val- 
des, s-au creat comitete în Bra
zilia, Chile, Columbia, Italia, 
Franța și în numeroase alte țări.

a studenților din Brazilia
»I

țările Americii 
țări, a

împotriva represiunilor
salazariste

COLUMBIA: Demonstrație a studenților 
împotriva represiunilor polițienești

ra! iunie, studenții de la 
/ j patru universități din 

capitala Columbiei au or
ganizat o demonstrație în me
moria celor 11 studenți care 
au fost uciși în urmă cu 9 ani, 
atunci cînd a fost împrăștiată 
marea demonstrație studențea
scă. De atunci, în ziua de 8 iu-

organizează în fiecare

Examenul de stat de la școlile 
pedagogice de învățători 

și educatoare din sesiunea 
iunie 1963

ȘCOALA PEDAGOGICĂ BACĂU
— Comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la Școala pedagogică 
de învățători și educatoare Bacău și 
Școala pedagogică de învățători Su
ceava (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : Damaschin 
Dorin, lector univ. Psihologic Uni
versitatea București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 5 ARAD SECȚIA PEDA
GOGICĂ — Comisia iu. 2. Se vor 
prezenta candidați! de la Școala 
medie nr. 5 Arad secția pedagogică 
învățători și de la Institutul pedago
gic de învățători Arad (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : Stoica Marin, lector univ. 
pedag. Institutul pedagogio de 3 
ani Craiova ; ȘCOALA MEDIE NR. 
5 ARAD SECȚIA PEDAGOGICĂ
— Comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile pedagogice 
de învățători Deva și Oradea si de 
la secția pedagogică de educatoare 
(curs do zi, fără frecvență șl re
stanțieri). Președinte: Goian Gheor- 
ghe, conf. pedagogie I.P.C.D. 
București; ȘCOALA PEDAGOGICĂ 
BLAJ — Comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de Ia Școala pe
dagogică Blaj (curs de zi). Preșe
dinte : Grecu Ion, lector, univ. 
științe sociale I.M.F. Cluj ; ȘCOA
LA PEDAGOGICĂ CLUJ — Comi
sia nr. 5 Se vor prezenta candida
ții de la Școala pedagogică de învă
țători și educatoare Cluj și Institu
tele pedagogice de învățători Cluj 
și Baia Mare (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Radu Ion, lector 
univ. pedag. Universitatea „Babes- 
Bolvai" Cluj : ȘCOALA PEDAGO
GICĂ AIUD — Comisia nr. 6 limba 
do predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Școala pe
dagogică învățători și educatoare 
Aiud (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Debreczi Alexandru, conf. 
univ. pedag Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj : ȘCOALA PEDAGO
GICĂ CONSTANTA — Comisia nr. 
7. Se vor prezenta candidații de la 
Școala pedagogică învățători și e- 
ducatoare Constanța (curs de zi și 
restanțieri). Președinte: Popescn 
Constantin, lector pedag. I.P.C.D. 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. T 
GALAȚI SECȚIA PEDAGOGICĂ
— Comisia nr. 8. Se vor prezenta 
candidații. de la Școala pedagogică 
Galați și Institutul pedagogio de în
vățători Galați (curs de zi și restan
țieri), Președinte: Termentu Victo

ria, lector psihologie I.P.C.D. Bucu
rești ; COMPLEX ȘCOLAR BÎR- 
LAD ȘCOALA PEDAGOGICĂ — 
Comisia nr. 9. Se vor prezenta can
didații de Ia Școala pedagogică în
vățători Bîrlad și Institutele peda
gogice dg învățători Bîrîad, Bacău și 
Suceava (curs do zi și restanțieri). 
Președinte: Stanciu Ion, lector 
univ. pedagogio Universitatea Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE CĂREI 
SECȚIA PEDAGOGICĂ — Comi
sia Nr. 10. Se vor prezenta candi
dații do la Școala medie Cărei sec
ția pedagogică de educatoare Cărei 
și secția pedagogică învățători Si
ghet (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Racoveanu Ilie, conf. univ. 
filologie. Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai" Cluj ; ȘCOALA MEDIE O- 
DORHEI SECȚIA PEDAGOGICĂ
— Comisia nr. 11 — secție cu limba 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Școala medie 
Odorhei secția pedagogică și Insti
tutul pedagogio de învățători Odor- 
hei( curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Nahlik Zoltan, conf. univ. 
pedagogie. Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj ; ȘCOALA PEDAGO
GICĂ CRAIOVA — Comisia nr. 12. 
Se vor prezenta candidații do la 
Școala pedagogică de învățători 
Craiova (curs de zi). Președinte : 
Marioteanu Matilda, lector univ. fi
lologie, Universitatea București ; 
ȘCOALA PEDAGOGICĂ DE EDU
CATOARE ORAȘ BUCUREȘTI
— Comisia nr. 13. Se vor prezenta 
candidații de Ia Școala pedagogică 
de educatoare București și secția 
pedagogică învățători Buzău (curs 
de zi, fără frecventă și restanțieri). 
Președinte: Șafran Oisie, conf. 
univ. pedagogie Universitatea 
București ; ȘCOALA PEDAGOGI
CĂ DE ÎNVĂȚĂTORI ORAȘ 
BUCUREȘTI — Comisia nr. 14. 
Se vor prezenta candidații do la 
Școala pedagogică do învățători 
oraș București și Școala pedago
gică Cîmpulung Mușcel (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Giurgea 
Maria, conf. univ. pedagogie Uni
versitatea București ; ȘCOALA PE
DAGOGICĂ DE ÎNVĂȚĂTORI 
ORAȘ BUCUREȘTI — Comisia nr. 
15. Se vor prezenta candidații de 
la Institutele pedagogice de învăță
tori din orașeîe București, Craiova, 
Constanța (curs fără frecvență și 
restanțieri). Președinte: Dumitrescu 
Gheorghe, conf. univ. pedagogie 
I.C.F, București,

al P. €. Italian

„turbații" (de- 
presa din S.U.A. 
care se situea- 
întețirii cursei 
N.R.) au con- 
orice încercări 

de a se realiza o înțelegere 
Uniunea Sovietică și de a 
încheia un acord cu privire 
încetarea experiențelor.

nie se 
an numeroase demonstrații și 
mitinguri. De data aceasta însă 
primarul orașului a interzis or
ganizarea unei demonstrații și 
a unui miting.

In ciuda interdicției, studen
ții. purtînd coroane, s-au în
dreptat spre locul unde au fost 
uciși tovarășii lor. Numeroase 
detașamente de polițiști au ba
rat însă calea studenților. Au 
avut loc ciocniri, în urma că
rora 30 de studenți au fost a- 
restați.

Consiliile studențești ale uni
versităților au condamnat cu 
hotărîre represiunile poliție
nești, cerînd ca primarul ace
stui oraș să-și dea imediat de
misia și să fie eliberați tovară
șii lor arestați.

Uniunea națională a stu
denților din Brazilia a dat 
publicității o declarație în 

care protestează împotriva acți
unilor represive ale guvernului 
portughez care ține sub stare de 
arest, din mai 1962, pe studen
tul Joe Bernardino de la Poli
tehnica din Lisabona. „Denun
țăm guvernul Portugaliei — se 
arată în declarație — pentru re
presiunile sale împotriva studen
ților și organizațiilor studențești 
care luptă pentru libertăți de
mocratice și sindicale”.

în declarația, semnată de Ge- 
raldo Moraes, președintele Uni
unii naționale a studenților din 
Brazilia, se cere eliberarea ime
diată a lui Bernardino, precum 
și a tuturor studenților întemni
țați

Crearea unei noi 
organizații de 

tineret în Grecia
nnde cunoscuți oameni de 
șJJJ cultură, de știință, frun

tași ai vieții publice și 
sportivi din Grecia au creat 
„Mișcarea democratică a tine
retului — G'rigorios Lambra- 
kis”. Din această organizație 
fac parte cunoscutul compozi
tor Theodorakis, artistul Ale- 
xandrakis. artista Papaatana- 
siu, pictorița Katraki etc. A- 
ceastă organizație își propune 
să dezvolte mișcarea de tine
ret pentru pace și democrație.

condamnă acțiunileStudenții panamezi
arbitrare ale rasiștilor americani

Un nou succes 
electoral

ROMA 11. — Corespondentul 
Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite; Rezultatele alegeri
lor pentru reînnoirea adunării 
regionale a Siciliei, care au 
avut loc la 9 iunie, au confir
mat din nou tendința generală 
spre stingă a alegătorilor ita
lieni manifestată la recentele 
alegeri parlamentare care au 
avut loc la 28 aprilie în Italia. 
La numai 40 de zile după aces
te alegeri, Partidul Comunist 
Italian obține în Sicilia un nou 
succes electoral. Pentru P.C.I. 
au votat 24,8 la sută din tota
lul alegătorilor, față de 22 la 
sută în alegerile regionale din 
1959. El va avea în noua adu
nare 22 de deputați din totalul 
de 90.

„Succesul comuniștilor — 
subliniază ziarul burghez „II 
Tempo” — este principalul in
diciu al alegerilor din Sicilia. 
Creșterea voturilor comuniști
lor este foarte semnificativă”. 
Această apreciere demonstrea
ză o dată mai mult că marele 
succes al comuniștilor în ale
gerile parlamentare din 28 a- 
prilie nu a fost „întîmplător", 
că el este rezultatul deplasării 
tot mai evidente spre stînga 
a corpului electoral.

IN CONSILIUL
DE SECURITATE

NEW YORK 11 (Agerpres). 
La 10 iunie, Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit pentru a 
discuta situația de la frontie
rele Yemenului. In ședința de 
luni secretarul generai al 
O.N.U., U Thant, a declarat că 
este necesară trimiterea în ter
menul cel mai scurt a unei 
misiuni de observatori ai 
O.N.U. în Yemen și a cerut 
Consiliului de Securitate să 
adopte o hotărîre în acest sens. 
Secretarul general a reamintit 
că părțile interesate în conflic
tul din Yemen, și anume Re
publica Arabă Yemen, Arabia 
Saudită și R.A.U., s-au decla
rat de acord cu trimiterea unei 
asemenea misiuni.

Consiliul de Securitate și-a 
reluat lucrările la 11 iunie. 
După o scurtă declarație a se
cretarului general al O.N.U. a 
luat cuvîntul reprezentantul 
Uniunii Sovietice, Nikolai Fe-

dorenko. Reprezentantul sovie
tic. relevînd eforturile secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, pentru a obține reali
zarea unei reglementări paș
nice a conflictului dintre 
Yemen și Arabia Saudită, a 
subliniat, totodată, că singurul 
organ în măsură să hotărască 
adoptarea unor măsuri pentru 
menținerea păcii, precum și a 
modului de finanțare a unor 
asemenea operațiuni este Con
siliul de Securitate.

Apoi, delegațiile Ghanei și 
Marocului au depus un proiect 
de rezoluție în care, salutînd 
inițiativa secretarului general 
și acceptarea de către părțile 
interesate a acestei inițiative, 
cere secretarului general să 
trimită misiunea de observa
tori în Yemen.

In favoarea rezoluției maro- 
cano-ghaneze au votat 10 dele
gații. Delegația U.R.S.S. s-a ab
ținut de la vot.

.. Băștinașii indieni se
<cu pietre împotriva poliției* 
\\peruviene care-i alungă del
• pe locurile virane din apro-i
• pierea unui oraș, unde s-aui 
“ stabilit în speranța de a| 
<. „scăpa” de ioame

t

Ziarele panameze relatea
ză că consulul Republi
cii Panama în orașul 

Knoxville din S.U.A., Milton 
Vargas, a înaintat un raport 
Ministerului panamez al Afa
cerilor Externe, în care arată 
că, împreună cu un grup de 
alți cetățeni panamezi, a fost 
arestat de poliția din Knoxvil
le în timpul unei serbări stu
dențești. După cum se arată 
în raport, printre cei arestați 
s-au aflat și un număr de stu
denți și profesori americani, 
cu toții fiind acuzați că nu 
respectă legile rasiale ale sta
tului Tennessee, acceptînd ca 
la această serbare să partici-

pe și negri. Consulul Vargas a 
relevat, de asemenea, că poli
țiștii nu au vrut să țină sea
ma de imunitatea lui diploma
tică și a fost eliberat numai 
după ce a depus o cauțiune 
de 500 dolari.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, în semn de 
protest împotriva acestor ac
țiuni arbitrare ale poliției din 
Knoxville, studenții panamezi 
care învață la universitatea 
din acest oraș au anunțat că 
renunță la bursele oferite de 
autoritățile nord-americane și 
nu se vor înapoia la universi
tate decît după ce vinovății 
vor fi pedepsiți.

Agravarea conflictului
autoritățile diemiste și

SAIGON. — Agen}ia Asso
ciated Press relatează că în ora
șul Hue, continuă să domnească o 
situape încordată. Trupele die
miste continuă să înconjoare pa
goda principală din oraș în care 
se află 300 de preofi budiști, din
tre care unii au declarat greva 
foamei în semn de protest împo
triva persecuțiilor la care sînt su
puși credincioșii budiști de către 
autoritățile diemiste. La Saigon, 
relatează agenția, sînt împărțite 
manifeste și broșuri ale budiști- 
lor împotriva regimului diemist. 
Numeroși preoți budiști au fost 
arestați de poliție.

MOSCOVA. — La 11 iunie, 
Nikita Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe Luigi Longo, secretar ge
neral adjunct al Partidului 
Comunist Italian.

In timpul convorbirii, la 
care au participat Mihail Sus- 
lov, membru al prezidiului și 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Boris Ponomariov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
activitatea celor două partide 
frățești.

GENEVA. — La 11 iunie, la 
reședința delegației sovietice 
din Geneva a avut loc o întîl- 
nire a celor doi copreședinți ai 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare — S. K. Țarap- 
kin, reprezentantul U.R.S.S. în 
comitet, si Ch. Stelle. repre
zentantul S.U.A. în comitet.

Diplomat—spion

MOSCOVA — Ministerul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. a 
declarat persona non grata 
pe V. Morrison, primul secre
tar al Ambasadei australiene 
la Moscova, pentru că a desfă
șurat o activitate de spionaj.

In legătură cu aceasta Mini
sterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. protestează £e lîngă 
ambasada Australiei împotriva 
activității ilegale a lui Morri
son, care încalcă normele de 
conduită a membrilor unei re
prezentanțe diplomatice.

Ministerul speră că amba
sada va lua măsuri severe pen
tru a nu mai admite pe viitor 
o asemenea activitate neper- 
misă a membrilor ei.

TOKIO. — In rezoluția de. pro
test a mamelor japoneze, adoptată 
la conferința Asociației pentru 
apărarea copiilor, care a avut loc

PE5CURT

dintre
budiști

la Tokio, se spune : „Mamele ja
poneze protestează cu vehemență 
împotriva politicii îndreptate spre 
pregătirea războiului nuclear. Ele 
își exprimă hotărîrea de a nu per
mite intrarea în porturile Japoniei 
a submarinelor atomice ale S.U.A. 
și staționarea avioanelor purtătoa
re ale armei nucleare „F-105“, de 
a apăra pacea și fericirea familii
lor și copiilor lor, de a preîntîm- 
pina dezlănțuirea unui război nu
clear îngrozitor“,

MOSCOVA. — In baza acor
dului semnat între Comitetul 
de stat pentru relațiile econo
mice externe de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și Departamentul învățămîntu- 
lui de la Institutul național 
pentru reformă agrară din 
Cuba, U.R.S.S. va acorda un 
ajutor tehnic Cubei la con
struirea în anii 1963—1965 a 
unui centru pentru pregătirea 
mecanizatorilor destinați agri
culturii, cu o capacitate de 
1 200 locuri.

U.R.S.S. va furniza utilaj, 
materiale, rechizite, filme in
structive, 
specialiști 
lucra la 
centru și 
nizatorilor.

In Cuba vor veni 
sovietici, care vor 
construirea acestui 
la pregătirea meca-

Marș pentru pace pe ruta 
Londra—Atena

LONDRĂ. — Cu prilejul împli
nirii la 6 august a 18 ani de Ia 
bombardamentul atomic american 
asupra ortișuluj japonez Hiroșima, 
„Comitetul celor 100", organizație 
britanică care luptă pentru dezar
marea nucleară, a anunțat la 10 
iunie organizarea unui marș pen
tru pace pe ruta Londra-Atena.

După cum relatează agenția 
Reuter. membrii acestei organiza
ții vor pleca spre capitala Greciei 
cu automobile șl vor demonstra la 
6 august la Atena, împreună cu 
luptătorii pentru pace din Grecia.

Vizita președintelui 
Republicii Yemen 

la Damasc

DAMASC. — La 10 iunie a 
sosit într-o vizită oficială la Da
masc, venind de la Cairo, preșe
dintele Republicii Yemen, mare
șalul As-SaUal. După cum trans
mite agenția France Presse, îna
inte de a părăsi capitala R.A.U., 
mareșalul Sallal a declarat, în 
cadrul unui interviu acordat zia
rului „Al Ahbar”, că „Arabia 
Saudită continuă să maseze trupe 
la frontierele Yemenului”. Intr-o 
altă declarație făcută la postul 
de radio Cairo, președintele Sal
lal a subliniat că „acțiunile a- 
gresive ale Arabiei Saudite și 
emiratului Beihan împotriva Ye
menului nu au încetat niciodată”.

LONDRA. — După cum anun
ță agenția Associated Press, si
tuația din Rhodesia de sud se va 
găsi din nou, începînd de la 12 
iunie, în centrul 
Comitetului special 
pentru examinarea 
plicării Declarației 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. Pe or
dinea de zi se mai află situația 
din Guiana Britanică și Aden.

Susținînd necesitatea reluării 
dezbaterilor asupra situației din 
Rhodesia de sud, reprezentanții 
mai multor țări, printre care 
U.R.S.S., Siria și Cambodgia au 
subliniat gravitatea ei și necesi
tatea rezolvării, cit mai repede 
cu putință, a problemelor din 
Africa Centrală.

dezbaterilor 
al O. N. U. 
problemei a- 
cu privire la

PARIS — Ziarul „L’Huma
nité’' a relatat In numărul său 
din 10 iunie că din Spania fas
cistă sosesc știri alarmate. Fas
ciștii intenționează să comită

o nouă crimă. Ei intenționează 
să aducă din nou în fața tribu
nalului militar pe Ramon Orma- 
zabal, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Spania, spre 
a-1 „judeca’’ de data aceasta 
pentru „crime” pe care le-ar fi 
„săvîrșit” în anii războiului ci
vil.

Corespondentul din Saigon al 
agenției United Press Internațio
nal, Neil Sheeham, relevă adînca 
îngrijorare care domnește în rîn- 
durile trupelor americane din 
Vietnamul de sud în legătură cu 
agravarea conflictului dintre au- 
toritățile diemiste și budiști. Co
respondentul arată că comanda
mentul american se străduiește să 
dea impresia că nu este ameste
cat în represiunile puse la cale 
de diemiști împotriva budiștilor. 
Dat fiind că budiștii compun 
imensa majoritate a populației 
Vietnamului de sud, americanii 
găsesc că este „înțelept" să nu 
afișeze sprijinul pe care îl acor
dă regimului diemist. Astfel, co
respondentul arată că comandan
tul suprem al trupelor americane 
din Vietnamul de sud, generalul 
Paul Harkins, a dat ordin tutu
ror militarilor americani să nu 
însoțească unitățile diemiste în 
misiunile lor împotriva budiști
lor. „Dar, scrie corespondentul,

Statele Unite vor trebui în mod 
inevitabil să-și poarte o anumită 
răspundere în conflictul dintre 
autoritățile lui Ngo Dinh Diem 
și budiști'... Statele Unite vor 
trebui prin urmare să suporte 
consecințele’, Corespondentul 
subliniază că „americanii din 
Vietnamul de sud se referă cu 
ironie la proclamațiile Departa
mentului de Stat din Washing
ton că Diem s-ar afla în frun
tea unei mișcări naționale pe 
care o conduce spre victorie îm
potriva comuniștilor. Este tot 
mai evident pentru acești ameri
cani aflați la fața locului că pre
ședintele (Diem) are de făcut 
față unui profund conflict poli
tic cu majoritatea poporului 
său".

Corespondentul se plînge des
pre continua scădere 
giului american" ca 
sprijinului pe care îl 
gimului dictatorial.

a „presti- 
urmare a 
acordă re-

CIUDAD DE MEXICO. — „în
chisorile militare din Guatemala 
sînt pline cu deținuți politici 
dar, în ciuda acestui fapt, miș
carea de guerilă împotriva dic
taturii lui Peralta Azurdia crește 
cu fiecare zi”. Această declara
ție a fost făcută în cadrul unei 
conferințe de presă, ținută la 
Ciudad de Mexico de ziariștii 
guatemalezi Foderico Guillermo 
Palmieri și Humberto Gonzalez.

DAR-ES-SALAM. — La 9 iunie, 
la Dat-Es-Salam a avut loc prima 
ședință a grupului de lucru însăr
cinat cu elaborarea constituției 
federației Airicii răsăritene.

In cadrul unei adunări publice 
care a avut loc înainte de înce
perea ședinței, reprezentanții ce
lor trei țări au spriijnit ideea a- 
cordări de ajutor de către viitoa
rea iederație popoarelor din Repu
blica sud-airicană, Mozambic și 
Angola în realizarea aspirațiilor 
lor de libertate.

PRAGA. — Louis Saillant se
cretar general al Federației Sin
dicale Mondiale, a adresat pre
ședintelui celei de-a 47-a sesiuni 
a Conferinței Internaționale a 
Muncii o scrisoare în care se a- 
rată că, încălcîndu-se Carta 
O.I.M. „delegații” spanioli la 
conferință au fost numiți „repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
Spania".

Pentru oamenii muncii ar 
de neînțeles, se spune 
soare, dacă O.I.M. 
internațională a

fi 
în scri-

— organizație 
cărei datorie

este de a apăra, în special drep
turile și libertățile sindicale — 
nu ar ține seama de puternica 
mișcare de solidaritate cu oame
nii muncii spanioli și dacă ea 
nu ar exclude de la conferință 
pe „delegații" numiți de guver
nul fascist care nu sînt în mă
sură să apere interesele oameni
lor muncii spanioli. în virtutea 
tuturor acestor motive, F.S.M. 
cere Comisiei pentru verificarea 
împuternicirilor să declare ne
valabile mandatele „delegaților“ 
spanioli.

LA ÎNCHIDEREA ediției

Demisia guvernului free
încercare de atentat 
la viața i ti de Gaulle

PARIS. — Autoritățile franceze 
au arestat la 10 iunie, două persoa
ne acuzate de încercare de aten
tat la viața președintelui Franței, 
de Gaulle, în timpul recentei sale 
călătorii în diferite localități din 
vestul Franței.

După cum relatează corespon
dentul din Paris al agenției Reuter, 
în timpul anchetei cel doi are
stați, Christophe de Beaunay și 
Pierre Lecardonnel, au recunoscut 
că sînt membri* ai organizației te
roriste O.A.S,

ATENA 11. — Coresponden- 
dentul Agerpres, Al Gheor
ghiu, transmite: Premierul 
Greciei Karamanlis, și-a pre
zentat demisia regelui Paul al 
Greciei. Demisia a fost accep
tată, în urma unei vizite fă
cute marți după-amiază la 
palat de către Karamanlis. 
S-a anunțat că se va da publi
cității o declarație în care vor 
fi explicate cauzele demisiei.

Ziarele care au apărut în 
capitala Greciei au menționat 
că unul din motivele demisiei 
poate fi dezacordul dintre Ka-

ramanlis și palat în legătură 
cu oportunitatea vizitei fami
liei regale grecești la Londra. 
Karamanlis fusese de părere 
că această vizită ar trebui să 
fie amînată.

Potrivit însă unor observa
tori și unor cercuri de presă 
din capitala Greciei, demisia 
guvernului poate fi pusă și în 
legătură cu evenimentele care 
au urmat după asasinarea lup
tătorului pentru pace și de
mocrație Gregorios Lambra- 
kis.
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