
• Colectivul Fabricii de ci
ment din Bicaz a produs în 
acest an, peste plan, 6 900 tone 
de ciment și peste 8 000 tone 
de klinker. Datorită, creșterii 
indicilor de utilizare a agre
gatelor și a productivității 
muncii, au fost realizate eco
nomii în valoare de peste 
1 170 000 lei.

Succese in întrecere
• Prin îmbunătățirea regi

mului termic la cuptoare, mă
rirea duratei de funcționare a 
unor utilaje de transport și 
prin asigurarea aprovizionării 
ritmice cu materii prime, oțe- 
Zarii reșițeni au dat pînă la 
aceeași dată 5 130 tone de oțel

peste plan. La rîndul lor, oțe- 
larii de la Uzinele „Oțelul 
Roșu" au elaborat în acest 
timp, peste plan, peste 2 500 
tone de oțel, iar laminatorii 
de aici au produs în plus 
10 000 tone jie laminate.

• Colectivele de la laminoa- 
rele de profile de 650 și 800 
mm din Combinatul siderur
gic Hunedoara au dat peste 
plan pînă la 15 august o can
titate de laminate echivalentă 
cu metalul necesar pentru fa
bricarea a 6 300 de tractoare.

(Agerpres)

Uzinele „Electroputere'- 

Craiova. In acest locaș se 

nasc locomotivele Diesel- 

electrice, Intilniie azi pe 

mai toate liniile de cale 

ferată din tară. Aci sini 

puși la lucru cei 2 100 de 

cai outere ai motoarelor.
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-A.

In întâmpinarea 
Zilei de 23 August

Realizări ale 
constructorilor

Din ea se naște viteza Și 
puterea admirată de noi 

toii. Făurarii acestor ma

șini de mare tehnicitate, 

ai acestor viteze sînt oa- 
menii, muncitorii uzinei. 

Cei din fotografie sînt 
doar trei dintre ei. Nu

mele cîtorva dintre fău
rari le găsiți in reporta

jul alăturat

Proletari din toate țările, uniți-vă!

MuncitorOrgan Central al Uniunii Tineretului

de la Uzinele

Electroputere^
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oneșteni
Orice nouă călătorie la Onești 

te duce cu ghidul la construc
tori. Ăsta flo datorează poate și 
tinereții atît de evidente a ora
șului, dar fără îndoială și faptu
lui ca la Onești se construiește 
mereu, într-un ritm neîntrerupt; 
alături de orașul nou, de acum 
4—5 ani, a apărut un alt oraș, 
și mai frumos, s-ar putea spune 
mai modern : cvartalele ridica-
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I
n reporta) despre locomotivele Diesel 
electrice — un reportaj despre Uzina 
„Electropuiere* și ocmenii ei — ar tre
bui să devină un poem ai vitezelor.,..

ln 1949 se semna abia actul de naștere 
al uzinei, legiferînd-o ca obiectiv în pla
nul de electrificare a țării. Un an mai

tirzhi, duduia pe bancul de probă cel dinții motor 
electric produs aci — de 4,5 kilowați — iar după 
numai un an, caietul de bord al succeselor consemna 
Intrarea în producție a transformatorului de 5 600 kW. 
Cit a trecut ?... Giganticele „transformatoare de forță' 
de 20 000, 40 000 și 60 000 KVA, produse la „Electro- 
putere'-Craiova, au intrai nu de mult în regimul co
tidianului. cu valoare de „fapte diverse”. „Electropu- 
tere' produce astăzi locomotive Diesel-eîectrice, care 
ne poartă pretutindeni cu viteza secolului.

Un reportaj despre locomotivele Diesel-electrice—• 
un reportaj despre „Electropuiere* și oamenii ei — 
ar trebui să devină un poem al vitezelor...

Ceea ce oamenii de pe alte meridiane au parcurs 
lent, evolutiv, cu pasul, prin infinitezimale acumulări 
cantitative, pe distanță de decenii și decenii întregi, 
omul de-atci o trebuit sa străbată în ani și in iuni.

Prin „Electropuiere" — notam cîndva, incercind o 
sugestie a acestui start fascinant, un prim vers în 
poemul vitezelor — prin „Electroputere', omul locu
lui, olteanul de pe Jii și Gorj, a trecut de-a dreptul 
din era scăpărătorilor de cremene și a chibritului 
suedez, în epoca energiei electrice. Un lărim inedit, 
care se refuza măsurilor știute. O materie care se 
supunea unor altfel de legi, și în care văzul, auzul și 
pipăitul, singure, nu maj ajutau:

„Energie!'.
Dar saltul a fost făcut. Sutele de tineri angajați aci, 

în acei ani de febră ai începuturilor, au învățat despre 
„electroni, protoni, neutroni', despre energia care 
este .,o altă față a materiei în mișcare'; au învățat 
să transforme lutul Hurezului (același din care se iac 
ulcioare) în plăci de porțelan pentru motoare și apa
rate, și să apropie, cu mină sigură, capetele bornelor 
„minus' și „plus”, ridicînd la incandescență firul de 
plalin.

Saltul a fost făcut : Cu o mină de comuniști — no
tează cronica anilor — mulți dintre ei oameni tineri, 
dar cu experiența luptei pe frontul constiucției 
(Rumbești—Livezeni, Lunca Prutului, A.P.A.C.A.) și 
mai ales cu pasiunea de a birui orice piedici. Și cu 
un mănunchi de tineri entuziaști, pe care altoiul con
științei muncitorești a prins din plin, o dată cu știin
ța, fructiiicîndu-le darul și talentul nativ.

te anul acesta au ceva di 
ginea — fragment a unei metro
pole, vorbesc despre un oraș 
mare, cu blocuri foarte înalte. 
Dar, la Onești nu ee construiesc 
numai locuințe, constructorii au 
aci zeci de șantiere, în primul 
rînd la uzine : la Combinatul 
chimic, la Uzina de sodă, la 
Combinatul de cauciuc... Ramifi
cații ale complexei întreprinderi 
de construcții din Onești 
(I.S.C.M.O.) se întind și în alte 
localități, o brigadă de fierari- 
hetonișli cum este aceea a Iui 
Bucclea, avînd echipe răapînditc 
pînă la Piatra Neamț.

O vizită pe toate șantierele 
constructorilor din Onești ar ce
re, deci, foarte mult timp, deși 
ar merita din plin- în cele 7 luni 
de la începutul anului, construc
torii de aici s-au încadrat antă 
la suta în graficul de lucrări. La 
șantierul nr. 1 «-au economisit 
584.000 lei, la șantierul doi 
739.000 lei... S-au ridicat 9 
blocuri cil cîte 11 etaje însumînd 
982 de apartamente, s-au predat 
„la cheie" locatarilor 414 apar
tamente în Onești, 140 garsonie
re în P. Neamț ; paralel cu asta, 
au fost predate beneficiarului 
numeroase obiective industriale.

întrecerea constructorilor are 
o etapa claia : sfîrșitul anului, 
data la care trebuie să fie cu 
toate sarcinile gata. în drumul 
spre acest rezultat ei și-au mai 
stabilit și alte etape, au împărțit 
pe luni ,pe zile sarcinile, așa ca 
să fie siguri că în orice moment 
păstrează ritmul neceaar. Apro- 
piindu-se sărbătoarea eliberării, 
au liotărît să scurteze și mai 
mult unele termene, pe obiecti
ve în parte, să intensifice și mai 
mult preocuparea pentru o cali
tate superioară a muncii, pentru 
economii.

lată-ne aci, la ei, în aceste 
zile dinainte de 23 August, cînd 
imaginea obișnuită a macaralelor 
în mișcare sau a muncitorilor 
aflați Ifl înălțimi se împletește 
cu aceea a echipelor voluntare 
de pavoazare a orașului și uzi
nelor, pornite să arboreze dra
pele.

Angajamentul constructorilor 
de locuințe este să dea cu zece 
zile înainte de termen 60 de 
apartamente (în blocurile 3 A,
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Noua linie ferată
Mintia-Crăciunești
curînd, a fost dat InDe 

exploatare sectorul de cala 
ferată Miniia-Crăciuneșli, In 
lungime de 12 km, care 
face parte din linia Deva- 
Brad.

Noua linie va contribui 
la îmbunătățirea aprovizio
nării centrelor siderurgice 
Hunedoara gi Călan cu .cal
car de la cariera Crăciu- 
nești, materie primă care

DIFUZAREA

dinpînă acum se aducea 
alte, regiuni ale țării. Se va 
asigura totodată o mai bună 
legătură a populației din 
această parte a regiunii cu 
orașele Deva și Hunedoara.

O dată cu linia, au intrat 
în folosință și stațiile de 
cale Ierată Buruiene și 
Sloeneasa, care vor deservi 
satele din apropiere.

(Agerpres)

SĂLI NOI

DE CLASĂ
O dată cu începerea nou

lui an școlar, numărul ele
vilor, din clasele I—XI ale 
școlilor din regiunea Ba
cău va crește cu încă 8 700. 
Pentru ei ie dau în folo
sință în acest an peste 300 
săli de clasă noi. în scopul 
înzestrării școlilor din re
giune cu mobilier, material 
didactic și de laborator, se 
cheltuiesc peste 8 milioa
ne lei. (Agerpres)

MANUALELOR ȘCOLARE 
PENTRU CLASELE VIII XI Cum se naște o locomotivă

Grija acordată de statul 
7«iOSi.ru pentru instruirea si 
educarea milioanelor de 
școlari și elevi se vădește 
și prin editarea la timp și 
in bune condiții a necesa
rului de manuale la toate 
obiectele. Anul acesta pen
tru elevii (colilor de cul
tură generală au fost 
elaborate și tipărite pes
te 22 milioane manuale 
•colare. Dintre acestea, pe
ste 17 600 000 vor li date 
gratuit elevilor din clasele 
1—VII. manuale care se 
partizează de pe acum 
îrak.

!-cepfnd cu data de 
■ -gnsl« manualele pe 
clasele VIU—XI an

te I* vinzare. Elevii

VlII-a și economia politică 
pentru clasa a X-a. Editura 
didactică și pedagogică ne-a 
comunicat că și aceste ma
nuale au fost tipărite și în 
zilele următoare ele vor a- 
pare în librării.

Mul ți elevi. Încă din pri
mele zile ale lunii august, 
și-au procurat din librării 
manualele pentru noul an 
școlar. Este necesar Insă ce 
toți elevii sâ-șî procure din 
timp cărțile de școală pen
tru a evita aglomerația din 
librări din primele zile ale 
anulai de Invățămint. De 
■ceea, este hina ca libră
riile fă faci o largă popu
larizare a cărții școlare, să 
afișeze unitățile unde se 
vlad acestea pentru ca ele
vii să știe de unde-și pot 
ixocura manualele. în libră
rii. la 1 ocări vizibila, m îk-

liaxM de

manuale apărute și prețu
rile lor. Pot fi amenajate, 
de asemenea, vitrine spe
ciale unde să fie expuse, 
pe clasă, toate manualele 
apărute, iar in școlile cu 

de elevi

Rezemat de pupitrul cu butoane cromate, în cabina 
de comandă a unei locomotive Dlesel-elecirice „gala 
de lansare" în prima sa cursă. ascult explicațiile In
ginerului Vică lonescu, șeful atelierului, debitate 
calm, profesional, cu voce egală :

— ...Cum se naște o locomotivă ? Urmăriți cu aten
ție procesul tehnologic în flux al montajului ...Vedeți 
transbordorul acela ? La intervale regulate, el aduce 
boghiuri și motoare Diesel, trimise de „Reșița', pe 
care sînt așezate motoare de tracțiune și generatoare 
fabricate la noi, la „Electropuiere', în secția de ma
șini rotative ; mai aduce și table, bare, tot felul de 
piese și agregate, iar din hala de construcții metaiice 
vine carcasa, învelișul de oțel, dat cu minium de 
plumb. Așezăm acest înveliș pe boghiuri ; se mon
tează fiînele, țevile, conductele termice, ielurifeie 
instalații mecanice si electrice ; intervin apoi cei din 
urmă executanți ai lucrării, vopsitorii cu lacurile 9’ 
uleiurile lor, pe urmă se fac probele, recepția finală... 
si gaia ! Alia Ia rînd !...

...Cum 3*a născut locomotiva aceasta ?
Inginerul povestește mai departe, detaliind cu iub- 

dare și minuție dalele, operațiile tehnice, dar vocea 
parcă s-a depărtat, n-o mai aud. Răsfoiesc mental 
caietul de succese al uzinei, istoria ei, adunind-o din 
cercuri de unde în punctul inițial: ziua cînd flăcăul 
venit de pe Jii sau din Gorț a strîns, cu șurubelnița, 
borna „minus* și borna „plus1' a motorașului de 4,5 
kilowați, supunînd mîinilor și minții sale fluxul im
ponderabil al energiei, ridici nd la incandescență fit dl 
de plalin...

...Primul examen, prima victorie, primul vers în 
poemul vitezelor! Anii s-au scurs vertiginos, încolo- 
nînd alte trepte, din ce în ce mai înalte, o dală cu 
fiecare pas In șliinjă, asimilat și aplicat, o dotă cu 
fiecare hală nouă, cu fiecare nume la panoul frunta
șilor. La capătul acestui drum — parcurs cu viteza 
socialismului — e locomotiva Diesel-electrică a zilei 
de azi—

un număr mare 
pot fi amenajate standuri 
speciale pentru 
manualelor școlare, 
necesar ca librăriile 
deservesc elevi de la mai 
multe școli să deschidă ra
ioane unde să se vindă nu
mai manna le școlare : la 
aceste raioane — pentru ca 
elevii să nu piardă mult 
timp in librării — ar fi in
dicat ca plata să se facă 
direct la vlnzător. să se 
facă pachete cu cărțile ne
cesare unui elev dintr-o 
anumită clasă.

vi uzarea 
Este 
care

Harnic* disciplinai, bine pre
gătit profesional^ strungarul 
Anqhel Ion de la secția scu
ler ie a Uzinelor „Gr ivi ța ro
șie' se evidențiază cu regu
laritate In muncă. El depă
șește lunar sarcina de plan 
cu W—15 la sulă. iar calita
tea produselor lucrate de el 

ei le foarte bună

Expuneri și manifestări l

culturale în întreprinderi

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 11-a)

Ștafetă folclorică

X** •• ^milioane lei și 
rune ricii ce te ti

(Agerpres)

re-
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comisiilor
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examenului

de maturitate din
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în întîmpinarea zilei de 23 Au
gust, Comitetul regional Iași al 
U.T.M, a inițiat o ștafetă folclori
că. In cadrul acestei acțiuni, nu
meroși pionieri și școlari din ro* 
ioanele Huși, Birlad, Pașcani 
Iași, culeg din sate și comune 
versuri, proverbe, ghicitori, cimi
lituri. strigături. Culegerile, gru
pate în albume, sînt selecționate 
de un colectiv format din membri 
ai filialei Iași a Uniunii Scriitori
lor din R. P. Romînă, reprezentanți 
ai Casei regionale a creației popu
lare și ai Comitetului regional de 
cultură și artă.

In întreaga țară, Jn întreprinderi 
și instituții, la case de p
cămine culturale au Joc expuneri 
și manifestări cultunl-^ztisSr^e 
consacrate celei de-a 19-a oAirer- 
sări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist.

La Uzina „Vulcan" dis Cap*Mâ 
tov. Ion Clrcei, secretar al Caesi- 
teiului orășenesc JSuanevU «J 
P.MJi., după ce a trecut te rerts- 
tâ realizările obținuie de podani 
nostru In activiialea -'J
pentru traducerea !■ vioră a di
rectivelor Congresului al JJJ-laa al 
P.M.R., a subliniai succesele cirțr 
nute ln producpe_ de la iacepoerd 
anului și pled acttsi, de haxaicvd 
colectiv al uzineL Dafar.'.I 
mai bune gcaaotUziri a c.crâhfltu 
și reproieclării trsat uliict 
cilorii au economisit =4=s

— J au reairnt bvae-
..w.» ridică Ja mima
1 100 OOO lei.

La Uzinele de pompe «Kurni 
agricole a luat envîMvl fc»v 
Gheorghe Borș, ^e^hra Ja br 
rout Comitetului ordjetse Bucu
rești al P. M. R. El a lebci 
tai harnicul colectiv aJ acestei 
uzine, care a dai, peste plan. 
aproape 120 poetpe, 40 de agre
gate de aspirapune șj circa 760 de 
subansamhle pentru ser.*r^âlorile 
de porumb.

La Borzeștl, tov. Coate:he 5

la fotografie : La Libră
ria noastră nr. 74. elevi din 
Copiiold cumpăr 1 nd
mole scota re

...Cum s-a născut această locomotivă ?
Povestea o spun oamenii, prin povestea fiecăruia 

dintre ei, trăită de-a lungul acestor ani tumultuoși. 
Să-i căutăm pe „veterani', pe constructorii primei

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a II-a)

(Agerpres)

moderate pe suprafețe cit mai mari

sesiunea august 1963 Pe ogoarele colectiviștilor din Lehliu-sat, regiunea București, 
mecanizatorii de ia S.M.T. Lehliu, folosind întreaga capacitate 
de lucru a tractoarelor, efectuează arături adinei de vară pe 

ultimele suprafețe
Foto : AGERPRES

radonul Brăî’a 
păioaseJe au ocu
pat anul acesta ■ 
suprafața
mare_ Agrotebx* - 
recomanuă ca în
dată după strînge

rea recoltei, sau concomitent 
această lucrare, să se efectueze 
araturi adinei de vară in toate 
miriștile. Procedindu-se 
se evită pierderea unor ’nsjMpr 
tante cantități de apă din «o: 
și se distruq buruienile îi lar
vele de insecte dăunătoare. D-~ 
experiențele făcute >n stațiuni
le experimentale agricole re
zultă că solul nearat peste vară 
pierde între ftOO—900 de tone 
de apă la hectar pe o adîncime 
de peste un metru. Prin efec
tuarea arăturii la timp se evită 
această evaporare și se acumu
lează importante cantități de 
azot.

Rezultă de aici necesitatea

folosirii tractoarelor cu toată 
-rotated la arături. Pentru 

irestea să poată lucra din 
*ste necesar însă ca miriș- 

să fie operativ eliberate de 
oă>e.

Există o bună preocupare ,n 
direcție în majoritatea 

gospodăriilor colective și în 
—®ior.!atea brigăzilor de trac- 
iaire din raionul Brăila. La 
LAC. .30 Decembrie* din co- 

Tudor Vladimirescu, de 
■ templu. strîngerea paielor 
.’acțiune Ia care organizația de 
bază U.T.M. a mobilizat activ 
- s-a făcut o dată cu re-
rol-area. în felul acesta meca
nizatorii din cele două brigăzi 
de la S.M-T. ..1 Mai “-Brăila au 
putut lucra cu toate forțele la 
arături. Cu plugul in agregat 
cu grapa, ei au arat pînă acum 
citeva zile 1 030 de hectare din 
ce’e 1114 planificate; nici un 
si igur hectar nu a fost respins

la recepție. Rezultate la fel de 
bune au fost obținute la G.A.C. 
din comuna Osmanu, unde lu
crarea se apropie, de aseme
nea. de sfîrsit.

Cele două brigăzi de meca
nizatori care lucrează pe ogoa
rele colectiviștilor din comuna 
Victoria au terminat arăturile 
pe terenurile care au fost ocu
pate cu culturi timpurii și acum 
au intrat cu plugurile pe solele 
de Pe care se recoltează po
rumb ul-si loz. Pînă la însămin- 
tările de toamnă, prin lucrări 
cu polîdiscul sau cultivatorul ei 
vor întreține ogorul curat de 
buruieni și vor pregăti un bun 
pat qerminativ pentru sămînța 
de qrîu.

în majoritatea gospodăriilor 
colective, o dată cu arătura se 
incorporează importante canti
tăți de îngrășăminte. Este o ac
țiune de mare importanță, la 
care organizațiile U.T.M. mobi-

lizează activ tineretul, Urmînd 
recomandările specialiștilor, in- 
grășămintele sînt folosite în 
doze mici și moderate. Pe a- 
ceastă cale se asigură fertiliza
rea unor suprafețe maj mari și 
se obțin sporuri economice de 
produse pentru fiecare 
gram de îngrășămînt.

în general, la nivelul 
qului raion s-au obținut 
tate bune în ceea ce privește 
arăturile de vară. Pînă acum 
citeva zile planul la această lu
crare a fost realizat in propor
ție de aproape 83 la sută.

Realizările puteau insă fi mult 
mai bune. Sînt gospodării co
lective unde viteza zilnică de 
lucru este mult prea mică. De 
exemplu, la G.A.C din comu
na Chiscani au fost arate nu
mai 450 de hectare din cele 897 
planificate. Rămînerea în urmă

kilo-

înire- 
rezul-

se datorește pe de o parte fap
tului că terenul n-a fost elibe
rat de paie decit în proporție 
de aproximativ 50 la sută, '.ar 
Pe de altă parte slabei organi
zări a muncii in brigada de 
tractoare și începerii cu întîr- 
ziere a lucrului. în fiecare zi, 
de către mecanizatori.

Situații asemănătoare am în* 
tîlnit și în alte gospodării co
lective din raion. Căldurile 
mari usucă repede pamîntul, 
ceea ce înqreunează înaintarea 
tractoarelor, iar arătura iese 
bolovănoasă, de slabă calitate, 
necesitînd apoi repetate lucrări 
cu polîdiscul. care voi duce la

T. OANCEA
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Galați

(Continuare in vag a UL-a)

iOSi.ru


Spartachiada de vară
tineretului

uminică pe stadio
nul „Dinamo* din 
Capitală, a luat 
nfir&it faza orășe
nească a Sparta- 
chiadei de vară a 
tineretului.

întrecerile, începute cu o d 
în urmă, au prilejuit dispute 
dine, aplaudate de specta
tori.

S-ar cuveni să remarcăm în 
primul rind evoluția atleților 
unde campionii au fost cunos- 
cuți după mai bine de patru 
ore de concurs. Din rindul 
participanților s-au făcut re
marcate o serie de elemente 
talentate, cărora le este des
chis acum drumul spre spor
tul de performanță. De altfel 
în această privință am cerut 
părerea maestrei sportului 
Georgeta Dumitrescu, care a 
ținut de la început să eviden
țieze cîțiva participanți cu 
reala perspective: „Ema Ra
dar. câștigătoarea probelor de 
100 m si 400 m, a dovedit in 
afara talentului, perseverență 
Si conștiinciozitate în pregăti
re. Alături de ea s-au remar
cat doi semifondiști de viitor: 
Constantin Fălcușan, cîștigâ- 
torul probei de 1 500 m și Mi
hai Brezuică, clasat pe primul 
loc la 80Q m. Mihaelei Du
mitrescu. ciștigătoarea sâritu-

rii în înălțime (te junioare 
mici) I se întrevăd frumoase 
calități".

Clubul sportiv ..Progresul' a 
ocupat locul tntîi la atletism. 
Antrenorul Nicolae Gurău ne-a 
explicat „secretul* acestei vic
torii. „Cițtigătorii probelor 
sînt în majoritate depistați in

liuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirînmimniiitn

Sportivii bucurrșteni 
și au desemnat campionii
nînniiwniiniiiiwiiiiwiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiînntnniniit!!

toamna trecută la „Cupa ora
șului București' sau in acest 

an în faza I a Spartachia- 
dei. Asa da exemplu, Mariana 
Stavilă (lungime), Doina Bă- 
lașa (greutate), Aurelian Trifu 
(înălțime). loan Petre și Vale- 
ricfl Teodorescu (greutate) și 
Teodor Ruioviei (100 m)-

„Cei care au ciștigat mai 
mult ca nai, a continuat tov. 
Gurău, cm toate că au ocupat 
locul secund in clasamemul 
finak au fost atleții clubului 
„Avintul* din raionul „16 Fe-

bruarie", care, de ta o activi
tate foarte slabă In anii tre- 
ctiți. au ajuna in acest an la 
2,5 puncte de eîștigători (Pro
gresul 228 p—Avtntul 225,5}.* 

Mult disputate au fost fi tn- 
trecerile de volei unda pentru 
desemnarea campionilor a fost 
nevoie de cita 3 seturi, la 
băieți ultimul terminîndu-se 
cu 17—15. Cîștigători, la băieți. 
asociația „Autobuzul", clubul 
sportiv „Unirea' și 
„Sănătatea", clubul 
„Flacăra*.

Tot în această zi au 
noseuți și ciștigătoril ____
rilor de trintă- I» frunte s-au 
clasat reprezentanții clubului 
sportiv ..Rapid' cu 25 de 
puncte. Tot „Rapid*, reprezen
tat de asociația „Grivițe Ro
șie' a intrat fn ocieiU trofeu
lui la handbal mazetilin fw- 
rinaind ne JXnafflo" fn me
ciul final eu 24—19. Pe tere
nurile de baxefcet fi-aw durpu- 
tdt mtiietatea la fete .Oiim- 
pia* ți .RupîâT'. iar la ba*eți 
-Diaamo" ți wU*kea“. fier--- 
cerile fxiid de prr^eîa
ertip-

te fete, 
sportiv

foit eu- 
tntrece-

S. VSGV*£AXT prii probei săritura In lungime

Realizări ale
constructorilor

oneșteni
(Urmare din pag. 1)
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PE SCURT
• Comitetul special F.I.F.A. 

a selecționat un lot de 22 da 
jucători din care va fi alcătui
tă reprezentativa de fotbal 
pentru jocul de la 23 octom
brie cu selecționata Angliei 
de pe stadionul Wembley din 
Londra în cadrul sărbătoririi 
centenarului federației en
gleze. în lot au fost selecțio
nați următorii jucători : por
tari : lașin (U.R.S.S.), Soskie 
(Iugoslavia), Fahrian (R.F. 
Germană) ; fundași : Djalamar 
Santos (Brazilia), Eixaguirra 
(Chile), Maldini (Italia), Schnel- 
linger (R.F. Germană), Navale 
(Cehoslovacia) ; mijlocași : 
Pluskal și Masopust (Ceho
slovacia). Ponovic (Iugoslavia), 
Baxter (Scoția) ; înaintași i 
Garrincha și Pele (Brazilia). 
Kopa (Frants), Law (Scoția). 
Rivera (Italia), Di Stefano și 
Gento (Spania). Seeler (R.F- 
Eermană). Eusebio (Portuga
lia), Leonel Sanchez (Chile).

• Maestrul romîn, Florin 
Gheorghiu, a terminat neîn
vins preliminariile campiona
tului mondial de șah (juniori) 
care se desfășoară la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia) și s-a cali
ficat pentru turneul final, ela- 
sîndu-se pe primul lac în gru
pa I. în ultima rundă, a 5-a, 
Gheorghiu a făcut remiză In 
4G de mutări, cu argentinianul 
Amado.

• Pe terenurile de sport *i 
la bazele de înot din centrele 
muncitorești ale regiunii Plo
iești au continuat concursurile 
pe asociații din prima etapă a 
spartachiadei petroliștilor. 
S-au întrecut la înot, atletism, 
volei, tfnîs de masă și alte 
discipline cuprinse în program 
sportivii din raioanele Plo
iești, Buzău, Tirgoviște și 
Cîmpina. Spartachiada petro
liștilor se desfășoară în trei 
etape și cuprinde peste 20 000 
!de tineri și tinere din schelete 
petroliere, rafinării și din șco
lile profesionale și tehnice de 
petroliști din regiune, cu a- 
proape 6 000 mai mulți decit 
în ediția anului trecut. Pentru 
buna desfășurare a competi
ției s-au amenajat noi baze 
snortive în diferite localități 
din regiune.

• Duminică la Iași s-a dis
putat jocul internațional de 
fotbal dintre echipele C.S.M.S. 
Iași și Moldova Chișinău. 
Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 3—0 (2—0) 
prin punctele marcate de Mi
ronov, Botar și Koblianski.

ÎPOftT ÎPOftT VPORT
Stadionul C-S.O. Timișoara 
găzduit simbdtă si duminicăa _ _

umil din cele mai frumoase 
concursuri ale Iumorilor : Ir.- 
tîlnirea triunghiulară de atle
tism dintre represents ti vele 
R.P. Polonă. R.S.F. Iugo<av.a 
Si R-P. Rominâ.

Juniorii romini 
Dortat remarcabil 
probe, reușind să 
recorduri republicane Si să ob
țină numeroase recorduri Der- 
sonale. în urma acestei evo
luții meritorii au cucerit vic
toria in fata redutabilei re
prezentative a R. P. Polone în 
13 probe, fată de 2-3 victorii 
De care le-au reușit în majo
ritatea Intilnirilor precedente. 
De aUfel si punctajul con
cursului. (victoria asupra re
prezentativei masculine iugo
slave cu 102 la 87 si asupra 
echipei feminine poloneze cu 
63—52. precum scvrol strlr.s 
la care am pierdut față de re- 
orezentativa de băieți ■ R P. 
Polone 114,5—93,51 oglindește 
valoarea ia care s-a nrezentat 
echina noastră.

Spiritul de luptă fi combati
vitatea reprezentanților 
car» au rc4e» : din n-n
mentehe BnrrertM»«ț Ss**yw 
cz- r «w» r> - «
■mițl «HM»»

Futn» urlrt ti 
vriat-a mftaart 
aUW raarial «u 
bete de ^naC. Off* • MM 
daU M 
ronuriifiiir >anM 
dob.-—:t= la »oe<? 
fost reil /ate 3- .
MihaeU IMw ca MT* 
!>L4 (>r. treimii Cto 
țâri d:r, fcsr-m 
de ttel
Mihaelei; «î 
cu cu 5J8 m la 
luneimf. Intreeind :
Sanda Gmcu. «03? ti
mai vechi Wtal aia Ju 
nioareler

Dar caca ce 
ritnr este „• zf. e-
chipa neastrt este ? eU d-n
elemente mai btr* tleLrie 
zic decit oririntL V:-ra 
ciu. L Oseianu w Hc-na 
L Caraiasifocîu. T. Câ:tof cu 
si L Catrinescu. ILhaela Fă

b* Jt* ăst

f .* < Zi S. “ ■

Da
l-au com- 

în multe 
doboare ®

ut

M//z juniori pe drumul
consacram

Dintre ..eroii' acestor între- 
eeri. timișoreanul Constantin 
Penu a realizat la cele două 
proba la rare a concurat, două 
valoroase recorduri (la 1500 
sa obstacole. 4:17,8 și la 3 000 
m. SJ&2), Gheorghe Costache 
• muzt cu <1,1(5 m un nou re
cord la aruncarea ciocanului, 
;«r rr*—t Frunză a între
ba» recordul recent stabilit de
Vfe-ta Gabor la #00 m. Au 
«Mbsst ir.dorii de prestigiu 
u •«r-.c.nj Frunză la 400 m.

Ornez la greutate. I- 
Ccoianu Is m plat, Viorel

US 2u garduri. L 
!a viarr T- Că- 

îărib-Lra în lungime, 
j disc. Con-

cvartalul 6 ți 4 A, cvartalul
La blocul 3 A, unde vor fi gata 
40 da apartamente, ie lucrează 
de zor- O „scară" (adică jumă
tate din angajament) e deja gata, 
totul aclipește de curățenie. Pe 
ecara cealaltă, 95 la sută din lu
crări flint terminate. Miroase ■ 
vopsea și var, proaspete, a lemn, 
se aude zgomotul mașinilor de 
lustruit mozaic. Victor Arvinte, 
Constantin Furdui și o tînărg — 
Lenke Vereș — toți trei zugravi, 
s-au evidențiat și în această Jună, 
după cum arată însemnările 
maistrului Mariii9 Ronea. De alt
fel, tot colectivul a muncit bine 
ți echipa de recepție a fost che
mată cu alta două zile mai de
vreme.

La o mică distanță de blocul 
3 A, tot în cea mai nouă parte 
a noului oraș Onești, se ridică o 
școală nouă. Termenul ei de pre
dare era 30 septembrie, construc
torii s-au gîndit că școlile pot 
începe mai devreme și au hotă- 
rît flă predea școala la 15 sep
tembrie. Inlîmpinînd ziua de 23 
August, ei «e străduiesc fla-și rea
lizeze acest angajament. Lucrează 
aci —. «ub conducerea maistrului 
Sober Leonard, — echipa Iui 
Popa Ilie, din vestita brigadă ■ 
Iui Dumitru Novițki. în ziua vi
zitei noastre școala întreagă era 
]a faza zugrăvelilor. Angajamen
tul ae îndeplinește, sigur. în plus, 
muncitorii au economisit și mate
riale în valoare de 10 000 lei.

Dar, flă nu-i nedreptățim pe 
constructorii industriali. La șan
tierul 2 Sodă ni se declară sim
plu : tot ce-și propuseseră mun
citorii în întîmpinarea zilei de 
23 August a foit îndeplinit! Ur
mărim angajamentele pe un gra
fic, împreună cu tovarășul Gh. 
Năstăsescu, secretarul organiza
ției de partid.

„Să «c predea fundațiile pen
tru rezervorul de saramură, fun
dațiile gazometrului pentru hi
drogen, să fie gata toate funda
țiile la instalația de purificară 
a ««ramurii

— Totul e gata...
întrebăm dacă și tinerii an 

contribuit ]■ îndeplinirea acestor 
angajamente.

— Păi la noi, uitați-vă aproa
pe iută la «Ută muncitorii aînt 
tineri, na răipunde «ecretarnl de 
partid ți ne citează numele unor 
fruntași ta dulgherii! Martin Cio- 
bot l»c« inlreaga brigada") fie
rt r-be to nis Iul Gli. Solomon, mais
trul Poitolache.

La Șantierul numărul 
■trii fiaiflori din echipele 
du>e de lizria Cnupora și 
laatia Maraan m a pa punctul 

lurrii-tle la pavilio-

IN FORAI ATI1
La invitația Asociației de 

prietenie sovieto-romînă, luni 
dimineața a plecat la Mosco
va o delegație a Consiliului 
general A.R.L.U.S. Delegația 
este condusă de ecad. Dumitru 
Dumitrescu, secretar prim 
Academiei R.P. Romînă.

Din delegație mai fac parte 
Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., Nicolae 
Oniga, prim-adjunct al Comi
siei pentru activitate cultural- 
eduoativă a C.C-S., Al. Ivan 
Ghilia. scriitor, si Spiridon Bu- 
lete, șeful secției externe a 
Consiliului general A.R.L.U.S.

La aeroportul Băneasa dele
gația a fost condusă de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al A.R.L.U.S., da activiști ai 
A.R.L.U.S.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice 
membri

Casei de cultura a tineretului 
„Nicolae Bălcescu".

•
GontLnuîndu-și vizita pe care 

o fac în țara noastră, cub egi
da O.N.U.. grupul de conducă
tori ai unor organizații de ti
neret din Africa au fost zile
le acestea oaspeții Consiliului 
Central al Sindicatelor, unde 
au fost primiți de reprezen
tanți ai conducerii C.C.S.

Ei au mal vizitat Fabrica de 
confecții și tricotaje „Bucu
rești", diferite cartiere ale 
Capitalei, Snagovul, au parti
cipat la o seară culturală la 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimi- 
rescu.

în R.P. Romînă și 
ai ambasadei.

★
după-amiază a avut 
Capitală simpozionul 

romînească în anii

Luni 
loc în 
„Știința 
puterii populare'.

Au luat cuvîntul academi
cienii Eugen Macovschi, Gh. 
Vrînceanu. Aurel Avramescu 
si Erwin Friedlander, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne.

A urmat un 
tic prezentat

program artis- 
de Ansamblul

Luni după-amiază a avut 
loc la Sinaia un simpozion pe 
tema „Limba și literatura ro
mînă peste hotare", organizat 
la inițiativa participanților la 
cursurile de vară de limbă și 
Literatură, istorie și artă a po
porului romîn. Au făcut co
municări și au luat cuvîntul 
specialiști în filologia romînă, 
cercetători și oameni de liteie 
din Anglia, R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, Danemarca, 
Franța. R. D. Germană, R. F. 
Germană, Italia, Suedia $1 
R. P. Ungară.

(Agerpr^i)

Artiști amatori pe scenă
Sîmbătă și duminică s-a des

fășurat la Pitești ultima etapă 
a fazei regionale a celui de-al 
VII-lea Concurs pe țară al 
formațiilor artistice de ama
tori. Au participat formații ar
tistice de amatori din raioanele 
Costești, Găești, Vedea și Pi
tești. De mult succes s-au bu
curat formațiile corale ale în
treprinderii „Textila" Pitești, 
căminului cultural din Gliga- 
nu, dansatorii din comuna Mo- 
zăceni-Vale, călușarii din co
munele Pădureți și Coloneștî.

La faza regională a celui 
de-al VII-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori 
desfășurată în patru centre din

regiune au participat 128 for
mații artistice cuprinzînd pes
te 7 000 de artiști amatori.

•ir
Luni, Ansamblul folcloric al 

artiștilor amatori din regiu
nea Brașov, care se află în 
turneu în regiunea Argeș, a 
orezentat ne stadionul Dinamo 
din Pitești un frumos specta
col- Publicul a răsplătit cu vii 
aplauze Orchestra de muzică 
populară „Garofița", echipa de 
dansuri a Palatului Culturii 
din Brasov, formația de fluie
rași a Căminului cultural din 
Sercăița, soliștii vocali etc.

(Agerpres)

FĂURARII
DE VITEZE

(Urmare din pag. I-aJ

locomotive. Să-f căutăm pe tinerii electricieni—frații 
Viță, Ion și Marin, sau pe șeful de echipă Constanur. 
Ungureanu (cel mai „bătrin" dintre actualii cozistrue- 
tori, la cei 40 de ani ai sfii, abia împliniți), t i pe 
comuniștii Arca Grigore, Marius Ștefănescu, Nicolae 
Pricină, conducători de echipe fruntașe.

Să-i căutăm...
Marile hale de construcții metalice trepidează. În

văluite în uruitul ciocanelor, străbătute de fulgere.e 
verzi-violete ale aparatelor de sudat, de scinleiia jOjU 
ale marilor polizoare. Centrul bătăliei e sectorul .blo
cului comenzilor" — creierul locomotivei — de unde 
vor porni poruncile mecanicului, prin vreo 3 000 de 
conductori și nu mai șiiu cile relee. întrerupătoare, 
siguranțe, regulatoare de tensiune, ampermetri, volt- 
melri, comutatori. Cîteva zeci de muncitori așează 
cu migală, în pieptul desfăcut al „blocurilor", tnimi 
de metal și relon. Intr-un păienjeniș de fire albastre 
și roșii, ca o țesătură de vene. Muncă încordată, care 
cere iscusința și siguranța chirurgului. Nu_i putem 
deranja.., O venă înnodată prost, o fracțiune de mili
metru aberală de la axa proiectului, și truda aiilor 
zile și nopți e zădărnicită.

Cu cine să stăm, lotuși, de vorbă ?
Să ne întoarcem la una din locomotivele care 

așteaptă semnalul plecării... Acolo e mai multă liniște.
Electricianul Marin Viță se resemnează... Se des

parte de pupitrul comenzilor (locul său de muncă) 
și coboară, dintrrun salt, seara cabinei, cu o îndemi- 
nare ce vădește exercițiu. Fie! Vom sta de vorbă 
cîteva minute... Nu mai mult! Atila cit Nicolae Ilie, 
„elevul" lui (un vlăjgan de două ori mai voinic ca 
profesoral), cel mai proaspăt membru al echipei, va 
pune în funcțiune aspiratorul de praf, făcînd cabina 
și pupitrul oglindă.

Romantism și cifre

1. It-
con- 

Con»-

de la înce- 
acestor con- 

Lntr-o a- 
generală

Con se*”» rări p? marginea 

de ia T: —’șoara

Aportul tineretului

£-• < «e

TEODOR MANCAȘ

rentă m- 
elemer.teiar dotate per 
tlsm.

Cordurătaru? •*-

•ArrOtec b* «I

în această peri
oadă. la cîmn sînt 
mai puține treburi 
de făcut și tocmai 
de aceea consiliul 
de conducere al 
G.A.C. din comuna 
Horodniceni. raio
nul Fălticeni și-a 
îndreptat atenția 
țpre terminarea 
rrabniră a con-

1

încă 
putui 
structii, 
dunăre 
U T.M., tinerii și-au 
propus să execute 
toate lucrările care 
cer o calificare spe
cială. Astfel tinerii 
colectiviști, < mobili
zat) de organizația 
U.T.M.. au tăiat și 
traruporlat stuful 
tfcji tai r

L c±7»a- 
fufwiatiuor. 1* 
-nrtul bal ăstu
ia apropierea 

noilor grajduri au 
o 

să

tronrpoi 
hil In

fcăpat 
eire 
adăparea

Prin 
tinerii

fintînă 
asigure 
anima- 

aceste 
Ari, tinerii au 
■ prețul de cost 

-■jcțlilor a- 
C4 25 0Q0

- Ta
t-x a* t* srta

jitorulul", unică în 
gospodăriile agri
cole colective din 
raionul Fălticeni. 
Această construcție 
are 20 m. lungime și 
8 m lățime, împăr
țită în patru încă
peri. Una este desti
nată hucătăriei, alta 
a fost rezervată re
mizei de unelte, cea 
de a treia e dormi- 

=» ultima d'j-
U“-S» ’’CtU to-

1 t eaculM
r- 1 - v<-»r

d“ produc
ție La iarnă tot 
aici se vor desfă
șura cursurile zoo
tehnice. Această 
casă a îngrijitoru
lui a fost dată de 
ctirînd in folosință.

In momentul de 
față s-au luat mă
surile corespunză
toare ca toate con
strucțiile începute 
să fie terminate în 
cel mai scurt timp.

Tviții strâM m vizitează tara

...Cum s-a născut prima locomotivă Diesel-elecfri- 
că ? Marin Vilă surîde : a fost un fel de reîntoarcere 
la romantismul începuturilor... (...El, Vită Marin, cu
noscând bine gi Începuturile uzinei, ca unul ce f-0 
angajai aici acum un deceniu, cînd avea Ifl ani),

O reîntoarcere la romantismul începuturilor.., Flă-

cetg de pe Jii se alia, din muz. la tafa tisei traidal 
pentru reoi:zc.:tz &ăse‘a et fi trebuit «ă jML'c^rgd. 
-a /e Ump, nenumărate experiențe, Beauautrate etape 
rregAUtoare. Dar — ca și aluncj ciad ptmuse cxr- 
r-.a.zda p-.mulu! austor electric — »a era vreme de 
:cc-lî experiențe, ța lnireoga lor scară e;-=Rtnvd. 
Țara avea nevoie da locomotive electrice t primele 
. experiențe' trebuiau sâ tie — obligatoriu ! — suc- 
eețe > trebuiau sA fie locomotive, caia *d zboaie pe 
șinele de oțel ale iâjti eu toți cei cei-putere
zdraveni ți sânAtoți 1

Au fost selecționau cei mai buni muncitori din 
uzină, cei mai destouiici electricieni, lăcăiugi, sudori, 
tinichigii, vopsitori. ^Pionierilor' acestui uriaș ai vite
zelor. stabiliți de direcție, li s-au alăturat Insă suie 
de cereri. Sule de muncitori, tehnicieni, ingineri, re
vendicau cu aprindere cinstea de a se număra prin
tre constructorii primei locomotive Diesel-electrice 
fabricate in Romînia,

— Noua lucrare — povestește Viță — ne insuile- 
lea pe toți, Ciireie ei ispiteau : o locomotivă care 
Înlocuiește, sub raportul vitezei și ol transportului, 
trei locomotive cu aburi... Care poale să remorcheze 
un tren plin cu 1 800 tone de mărfuri (lung de aproa
pe un kilometru !) pe rula Craiova—București și re
tur, iară Întrerupere— Știați că energia electrică Pe 
care o debitează trei locomotive din astea poete ilu
mina întreaga Craiovă f...

Prima măjură a atelierului „L.D.E.' : toți munci
torii, — elevi ia școala de specializare de 6 luni. Toji 
muncitorii, tehnicienii și maiștri, de toate vîrslele — 
aplecați asupra acelorași cărți de tehnologia maleiia- 
lelor, de construcții metalice, de fizică, de algebră 
superioară.

— Măsura asta ai-a cam derutat... Eu mă socoteam 
un bun meseriaș, doar învățasem mereu : învățasem 
la școala profesională și învățasem și aici, in uzină. 
Făcusem un curs de specializare în electricitate în 
1953, cînd am trecut să lucrez la electrocare ; făcusem 
un curs de specializare și In 1954, cînd am început 
producția de tramvaie...

Buni meseriași se socoteau toți. Și Ion, fratele «ău, 
trecut cu diplome de merii printr-un număr egal de 
cursuri și școli teoretice. Și Constantin Ungureanu, 
muncitor vechi, cu cunoștințele așezate solid, în trep
te evolutive : salahor la roabă în ziua angajării la 
„Electroputere', qpoj muncilor calificat la construe 
ția primelor locomotive de mină, npoi șef de echipă 
printre constructorii de tramvaie... Și Ion Petrescu, și 
Ion Tacă, și Dumitru Jianu, și Nășlase Puian, toți se 
socoteau — și chiar erau — maeștri în profesiile 
lor, slăpini pe cunoștințe solide. Dar toți — fără ex
cepție s-au așezat în handle școlii, preluînd 
irțșfrumentul unor altfel de cupașljnțe. inginerești,

Loenaouve elee tried nu se eie* faera 
cu ajc/oawfruJL lot micrometrul cerea 
paJ, ftuaM Înaltă, muncă d« crutcentif t

Așa com fruit primele Jocomoirve
trice — împletind munca febrilă U lecoidaz- a zsJci 
cu arete de studiu prelungit pleâ-a ’u^pie — 
had p&iueea cu exigența, I&aaminarea co

La . Elect ropute re"-Craiova. lnttecere^ «3 
dedicată noului produs ramlneec a trecut • 
rose, jisi ocolițmi sau pauze, dm etapa tevdftku.*:. 
elope luptei pentru calitate.

Noua definiție a „ireproșabilului
—secția de locomotive Diesel-eleetriee fi-a Jaja* 

ostiei numele de o inițiativă care se râapindeșie, H 
momenud de față. în toată uzina : „Toate operzișric 
executate ireproșahil l*. Chemarea a plecat de la c<r 
muniții. îmbrățișată de toți muncitorii, Lieeri și 
virstnici.

„Toate operațiile executate ireproșabil r.
Pentru aceasta. învățătura, însușirea culturii teh

nice si slrințiiice, a trebuit ridicată pe un plan si mai 
înalt. Viță Marin a mai urmai un curs de specializare 
(al patrulea din cariera sa 1) și s-a înscris și la liceul 
seral, iaz prietenul sâu Năstase Puian, in prezent 
cursant al scolii de maiștri, îl ispitește cu ideea de 
a-i ti eol*<l- Fratele lui Marin, ion (devenit între timp 
șeful echipei de electricieni care instalează pupitrele 
de comandă) se gindește tot mai serios ia politehnică. 
Si de ce nu î Doar în numărul muncitorilor trimiși de 
uzină la facultate (B5) procentul cel mai ridicat pa 
dat secția lor, a făurarilor de viteze...

In primul an de la lansarea iniliativei, înefl 350 de 
muncitori, dintre cei nou angajați, au absolvit cursu
rile de calificare. Încă 500 de constructori de loco
motive, calificați deja, au absolvii cursuri de specia
lizare. Încă 100 de tineri s-au înscris la liceul seral : 
și încă 10, la cursurile prin corespondență ale insti
tutelor politehnice.^

„Toate operațiile executate ireproșabil T*,
Dar cuvîntul acesta „ireproșabil’, trebuie să-și lăr

gească continuu sensul, cuprinderea ; trebuie să de
pășim și-au spus constructorii „ireproșabilul” cu în
țeles limitat, de „corectitudine*', trebuie să spargem 
tiparele, să îndrăznim si sâ inovăm 1...

Cornel Răzbici, L, Calangiu și Leontin Somsai plea
că, de la o vreme, împreună spre casă. Stau în trei 
puncte diferite ale orașului, Răzbici și Calangiu îl 
conduc P‘mă acasă pe Somsai. Dar nici la poarta 
acestuia, de la o vreme, echipa nu se desparte. Sonr 
saj aruncă o privire spre ferestre („E întuneric, s-au 
culcat ai mei f). oftează... și îi însoțește pe ceilalți 
doi spre casele lor 1 Acolo intîmplarea se repetă, Pef*

, ț^-au dzl re- 
jj *ată 

Lae • ku Ger? -~::i (ua âss- 
? spew* -x lasixderja fedrouiicd, de

•1 șt maeanaC « »■ a kd Răzbici (ua
eaaarea exor piese acce- 

jhs-uL ue a im Se=on( fca coaiec-
: or~nea pteesu te catiBMcreie locoznotivei).
Trei —^vafa, sec. de mu de -=t ecoaoabi, productivi- 
isie L’arfid .- pe.rtL-u o aoud definiție a ^ire-
P«l-j-riiÂJnkti— * -

Da și aa-â ia iunie : 42 propu~
neri de iaovct-î la BecL'o locoatoirvelor Diesel-elec- 
trtcw

o^etați.M tzecufeie jreareeabU
Angejesrentul pe întreg cm 1 al secției — o loco' 

motAă Dtesel-eiecirtcA peste plan — a lost îndeplb 
de pe-ac*^. mlia cucei>nd. In Întrecerea Închi

nată lui August, „drenelul de colectiv evidențiat' 
primul ioc pe urină.

Parametrii înaintării
In dimineața lumin<nnjă de august, o nouă locomo

tivă Diesel-eleciricd, fabricata in Romlnia, a plecat In 
prima sa cursa, pe șinele de otel ale țării, peste plasa 
de meridiane fi paralele care desemnează geografia 
vitezelor.

... Să luăm acum parametrii vitezei. Să luăm — din 
perspectiva acestei zile de sărbătoare — parametrii 
ritmului de muncă al făurarilor ei.

Intră aici, in acești parametri, pasiunea fierbinte a 
muncii, pasiunea însușirii științei si tehnicii, pasiunea 
noului, cu toată mulțimea lor de consecințe fertile. 
Intră aicj autodepășirea continuă, exigența care e 
mereu mai Înaltă, fiindcă si viteza înaintării noastre 
e mereu mai înaltă. Intră aici, — mai presus deeît 
toate — iubirea de țară, ndzuin/a de a-i spori necon
tenit avuția, frumusețea, victoriile j iubire tăcută, 
adîncă, fără vorbe mari, exprimată în gestul creator 
al muncii cotidiene, transcrisă în poema roților de 
otel care ritmează clntecul neauzit al clmpiei.

In parametrii vitezei — în parametrii înaintării 
noastre spre viitor — intră însuși acest viitor, con
vertit în faptele de construcție ale prezentului.

»I
O producție in culori a studiourilor din 

R.S. Cehoslovacă

Scenariul: Vratislav Blazek, după o idea 
de F. Lukas

Regia : Milos Makovec
Cu : OLDRICH NOVî, DANA MEDRI- 
KA HELGA COCKOVA, JAN TRISKA, 

JOSEF BEVEL

Pe ecrane comedia

IOAMENI DE AFACERI

O producția a «tudioului ..Mosfilm*, 
ecranizare a unor nuvele ale scriitorului 

american O’Henry

cu :
R. PLIATT. I. NIKULIN, G. VIȚIN- 
A. 8MIRNOV, V. PAULUS, V. ȘVORIN, 

S. TIHONOV

Scenariul și regia: L. Gaidai 
Muzica : G. Fertici

tn continuare : documentarul TOTUL 
DEPINDE DE OAMENI

O producție a studioului cinematografic 
„Alex, Sahia”



Sprijin concret, permanent,

zootehnice ale G. A. C
ntărîrea organiza
țiilor U.T.M. din 
brigăzile zooteh
nice ale G.A.C., a 
fost și rămîne una 
din sarcinile prin
cipale ale comite

telor raionale U.T.M., ale co
mitetelor comunale și ale or
ganizațiilor U.T.M. din gospo
dăriile agricole colective. Pen
tru a acorda un sprijin mai 
calificat organizațiilor U.T.M. 
din brigăzile zootehnice, au 
fost luate măsuri practice ce 
s-au dovedit eficiente.

în Drimul rtod. răspunderea 
pentru îndrumarea și ajutora
rea concretă a organizațiilor și 
grupelor U.T.M. din brigăzile 
zootehnice a fost încredințată 
secretarilor U.T.M. pe G.A.C. 
Si secretarilor comitetelor co
munale U.T.M. — oamenii cei 
mai pricepuți și cu multă ex- 
Derientă în munca de organi
zație. La Roma. Arborea, Știu- 
beni, la Bucecea și. după 
exemplul lor. în multe alte 
sate, un intelectual tînăr, cu 
bună pregătire si cu experien
ță în munca de organizație, a 
fost repartizat de comitetul 
comunal U.T.M. să ajute or
ganizația U.T.M. din brigada 
zootehnică în pregătirea și ți
nerea informărilor politice, în 
munca cu cartea și, în gene
ral, în activitatea cultural- 
educaiivă.

în munca politică desfășura
tă pentru creșterea rîndurilor 
organizației U.T.M., în această 
nerioadă s-a acordat atenție 
"primirii în U.T.M.. în primul 
rînd. a tinerilor caro lu
crează în seotorul zootehnic. 
Astfel, recomandînd să lucre
ze în sectoarele zootehnice ale 
G.A.C. un număr mai mare de 
utemiști si acordînd mai multă 
atenție pregătirii si primirii în 
U.T.M. a tinerilor care mun
ceau în acest sector, am reu
șit să creăm 106 organizații și 
67 grupe U.T.M. în brigăzile 
zootehnice.

în această perioadă, numă
rul tinerilor îngrijitori de ani
male a crescut de la 1 000, ciți

erau la sfîrșitul anului trecut, 
la peste 2 200. Aceasta a pus 
în fata noastră sarcini de 
mare răspundere, mai ales în 
ce privește ajutorarea tinerilor 
crescători de animale pen
tru a-Și însuși temeinic mese
ria. Organizațiile de bază 
U.T.M. din G.A.C., încă în iar
na trecută, au mobilizat să se 
înscrie la cursurile zootehnice 
de 3 ani pe toți tinerii 
care lucrau atunci în sec
torul zootehnic. în scopul 
generalizării experienței bune 
a crescătorilor de animale 
fruntași, biroul comitetului re
gional U.T.M. a organizat, cu 
secretarii și locțiitorii secreta
rilor organizațiilor U.T.M. din 
brigăzile zootehnice, o consfă
tuire la G.A.S. „Progresul" 
Dorohoi. După ce au ascultat 
expunerile unor specialiști, 
după ce au vizitat sectorul 
zootehnic al gospodăriei „Pro
gresul", participanții au luat 
cunoștință de experiența bună 
dobîndită de organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. Arborea, 
Stiubeni, Bucecea și Rorna. 
Acest schimb de experiență a 
fost urmat de altele, organiza
te în centrele raionale, pe cen
tre de comune și în cadrul co
munelor între tinerii crescă
tori de animale din G.A.S. și 
G.A.C. De exemplu, nu de 
mult, comitetul raional U.T.M. 
Botoșani a organizat cu tinerii 
un schimb de experiență la 
G.A.C. din Bucecea.

Biroul comitetului regional 
U.T.M. a luat măsuri ca tinerii 
din sectoarele zootehnice, care 
au urmat la cursurile agro
zootehnice de iarnă, să conti
nue să învețe, pentru a-și în
suși temeinic meseria. Astfel, 
cu sprijinul direct al comite
tului regional de nartid. după 
închiderea cursurilor zooteh
nice de iarnă, un mare număr 
de tineri crescători de anima
le au mers să lucreze si să 
învețe practic, timp de 5—10 
zile, în G.A.S. fruntașe din re
giune. în creșterea animatelor 
ca : Coțușca, Ilișești, Tâtămă-

răsti, la Stațiunea experimen
tală PăDăuti etc.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M.. tinerii din regiunea 
Suceava si-au adus contribu
ția si la asigurarea unei baze 
furajere bosate. Astfel, ei au 
curătat, din totalul de 136 000 
hectare de izlaz, numai în pri
ma etapă, 120 000 hectare. In 
prezent acțiunea continuă. A- 
cum. în întreaga regiune, se 
desfășoară o importantă acți
une a tineretului pentru strîn. 
gerea finului din zonele 
C.F.R., de ce marginea drumu
rilor si șoselelor.

In fata organelor și organi
zațiilor U.T.M., din regiunea 
Suceava continuă să stea sar
cini deosebit de importante 
orivind mobilizarea tineretu
lui la dezvoltarea sectoarelor 
zootehnice, la creșterea pro
ducțiilor de lapte și carne. Co
mitetele raionale și comitetul 
regional U.T.M. acordă un a- 
iutor mai calificat organiza
țiilor si grupelor U.T.M. din 
brigăzile zootehnice. Recoman- 
dînd noi utemiști pentru a lu
cra ca crescători de animale — 
în funcție de necesitățile fie
cărei GA.C. — acordind mai 
multă atenție Drimirii în 
U.T.M. a tinerilor din sectoa
rele zootehnice, ne vom strădui 
să creăm. Dină la sfîrșitul a- 
nului. organizații și grupe 
U.T.M. și în cele 55 de G.A.C. 
în care nu există în prezent. 
Organizațiile U.T.M. și grupe
le U.T.M.. vor fi mai mult a- 
iutate să-și îndeplinească sar
cinile care le revin, să se o- 
cuoe mai bine de educarea ti
nerilor din sectorul zootehnic, 
de calificarea lor. în această 
perioadă prin munca politică 
De care o desfășurăm, vom 
mobiliza să se înscrie în anii 
I si II ai cursurilor zootehni
ce de 3 ani ds toti tinerii care 
lucrează acum în sectorul zoo
tehnic.

NICOLAE UNGUREANU 
secretar al Comitetului 

regional U.T.M. Suceava

trecînd 
idee la

Micii pescari

nostru

Vine din urma, alergind :
— Hai. nene, că-ți arăt eu 

gospodăria.
Are în mină o „mărâșească". 

îl întreb :
— Ce jad, fumezi ?
— Nuuu... I-a duc lu’ nenea 

Vasile, care e la vaci cu nenea 
Costică. Știi, nene, ei sînt la 
panou. Vezi, cum beau albine
le apă ?... A scos stuparul 
mierea. A luat șeaișpe mii pe
ea...

Vorbește precipitat, 
cu ușurință de la o 
alta.

— Am ajuns. Da’ să știi că 
nu e aici decît tovarășu' con
tabil. Președintele e la silo
zuri. Acolo toacă -porumbul o 
grămadă de băieți și fete și-l 
bagă în niște gropi mari. mari. 
Să vezi cum îl îndeasă cu 
KD-ul... Da’ nici pe tovarășa 
Popeasca n-o găsești la birou... 
E in concediu, in Germania.

G 7j

Inginera noastră e deșteaptă, 
bre... Ți-am spus eu că nu-i 
nimeni la sediu. Da' îl găsești 
pe tehnicianu’ cu baza furaje
ră la lucerniera irigată. Cose
ște cu băieții a patra oară. 
Dacă nu, te duci matale la 
bostană. Au venit trei mașini 
de la „Aprozar' din București 
și cară pepeni...

Dacă nu, mai aștepți j 
diseară. îi găsești pe toți 
căminul cultural. E ședință 
mare despre zootehnie..

Acest copil-enciclopedie cu 
năsuc cirn și ochi mari, mig- 
dalați îmi sous# niște lucruri 
exacte. L-am întrebat

— Cum te cheamă ?
— Nelu !
— Și mai cum ?
— Nelu Safta.
— Cîți ani ai ?
— Șase ! Și sînt de-aici, din 

Vasilați. Sînt colectivist!
N. BARBU

Scrisori sosite 
in cadrul 

Concursului

A apărui

Lupta de clasă
Organ teoretic și politic al Co
mitetului Central al Partidului 
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iii țoale miriștile— 
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moderate pe suprafețe 
cit mai mari

PENTRU OTEL

momentul de față să extindă această metodă și la celelalte 
cuptoare pentru mărcile de oțel la care se pretează.

...La cuptorul electric acid, tînărul prim topitor Anton 
Constantin privește atent această adevărată lavă care fierbe 
la temperatura de peste 1 400 grade. în răstimp se oprește, 
se uită cu înțeles la oțelari, apoi iar cercetează cu o atenție 
tot mai concentrată. El trebuie să știe momentul optim : 
nici un minut prea tîrziu, nici unul prea devreme. Acum !

— Deșarjarea ! comandă primul topitor.
Prin elaborarea șarjelor rapide și prin buna organizare e 

activității, echipa condusă de el S-a situat pe Un 10C fruntaș, 
depășindu-și lună de lună planul de producție în medie cu 
11 la sută.

...La masa de comandă a cuptorului electric nr. 3 electri
cianul de serviciu cercetează atent tensiunea. Prin sticla de 
cobalt, topitorul șef Nicolae Daicu privește în cuptor. Nemai- 
văzînd pe suprafața băii material solid, introduce cociorba 
și controlează vatra cuptorului. După ce s-a convins că ma
terialul s-a topit, comandă schimbarea tensiunii la tempera
tura cea mai joasă. Se elaborează o șarjă de oțeluri înalt- 
aliate pentru scule.

Astfel, coordonîndu-și acțiunile cu logica șl precizia roti
țelor unui ceasornic, organizîndu-și rațional locurile de 
munca și reducînd timpul de încărcare și topire, scurtînd 
durata totală a șarjelor (prin aplicarea metodelor rapide de 
ajustare a cuptoarelor și prin supraîncărcarea acestora), 
oțelarii din brigada maistrului Marin Mihalcea au realizdt 
planul de producție pe primele șase luni ale anului cu trei 
zile mai devreme, obținînd și însemnate economii de oțel. 
Pe luna iulie, planul acestei brigăzi a fost realizat în propor
ție de 104,2 la sută. Săgeata graficului urcă tot mai sus. Oțe- 
i«„4s . .... s_*. _= mereu în frunte. Și oțelarii își țin

Uj e cum Intri în hala turnătoriei Uzinelor 23 
■’ August11 din Capitală privirea îți este atrasă de 
tj fețele îmbujorate ale oțelarilor, ale acelora ce 
- plămădesc metalul și îl supun voinței lor, dîndu-i 
Ml formele dorite.

In fața cuptorului electric numărul 1, topi
torul șef Marin Tudorică dirijează șarja. Din 

cînd îri cînd, privește atent materia incandescentă care geme 
și se zvîrcolește mînioasă.

Comenzile scurte ale topitorului șef sînt executate cu pre
cizie de oțelari. La masa de comandă, electricianul Nicolae 
Șerban dirijează cuplările și supraveghează funcționarea 
cuptorului. Maistrul de schimb Marin Mihalcea cercetează 
dintr-o privire cum decurg operațiile, zîmbește prietenos 
electricianului, apoi se îndreaptă spre cuptorul „Siemens 
Martin*1. După cîteva clipe apare din nou. Analizează grafi
cul și pleacă la cuptorul electric bazic.

De statură mijlocie, robust, cu păr bogat deasupra frunții 
late, ochi expresivi și veșnic zîmbitori. maistrul de schimb 
Marin Mihalcea poate fi văzut pretutindeni în marea hală a 
turnătoriei. A împlinit nu de mult 25 de ani. Ar fi neîntregit 
portretul dacă n-am arăta că de aproape 9 ani, de cînd a 
absolvit Școală profesională de pe lîngă Uzinele „23 August**, 
lucrează ca oțelar. Acum conduce o brigadă de producție la 
turnătoria de oțel.

...Cuptoarele-și cîntă melodia. Topitorul șef Marin Tudo
rică dirijează turnarea ultimei șarje de oțel carbon la co
roana de 30 tone, pentru liniile de ciment. Ultima probă a 
fost făcută. Se anunță deconectarea curentului electric. Lim
bile de foc se încolăcesc furioase, azvîrlind seîntei pînă 
departe. Apoi se retrag învinse. Munca celor de aici se des
fășoară în febra unei încordări plină de măreție, într-o con
tinuă încleștare cu focul.

Dar oamenii de la turnătorie au și o gîndire tehnică în
drăzneață. De la sfîrșitul lunii martie, prin inovația topito
rului șef Marin Tudorică se obține o reducere de 3 kg fero- 
mangan pe tona de oțel, realizîndu-se astfel o economie 
antecalculată de 54 000 lei anu al. Colectivul se preocupă în

(Urmare din pag. I-a)

Scene din filmele „Luna de miere fără bărbat" și „Moby Dick
de viață capacitățile 
are jj la aceaafd direcție 

naturala.

filmului 
amatori

k Aspect de pe șantierul de* 

construcții de locuințe 

hai Bravu din Capitală
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creșterea prețului de cost al lu
crărilor și la stricarea structu
rii solului. Ținîndu-se seama de 
aceste fapte, se impune urgen
tarea ritmului la arături.

In gospodăriile colective să 
fie repartizate mai multe atela
je și mai multe brațe de muncă 
la evacuarea paielor de pe mi
riști. Este o acțiune care ceie 
mare urgența și la care orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. au datoria să antreneze 
activ tineretul. Totodată, gru
pele U.T.M. din brigăzile de 
tractoare să intensifice munca 
politică în rîndul tinerilor me
canizatori pentru întărirea dis
ciplinei de producție, pentru a-i 
mobiliza pe aceștia să foloseas
că întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor.

Este bine, de asemenea, să se 
ia măsuri din partea conduce
rilor S.M.T. ca un număr de 
tractoare din G.A.C. care au 
terminat arăturile de vară să 
fie dirijate spre unitățile veci
ne rămase în urmă, cum este 
cazul la GA.C. Chiscani, pentru 
ca si aici această să se
termine in cel mai scurt timp.

larii s-au angajat să fie 
cuvîntul dat.

ALEXANDRU MACOVEI 
corespondent voluntar

De veghe
zi și noapte

•! l

Duminică, Ia clubul munci
toresc C.F.R.-Timișoara s-a 
desfășurat primul festival al 
filmului realizat de cineaștii 
amatori din regiunea Banat. 
Cu acest prilej au fost pre
zentate 15 filme documentare, 
artistice și de desene animate, 
scurt-motraje, producții ale 
cinecluburilor de pe lîngă 
Uzinele „Oțelul roșu", clubul 
muncitoresc C.F.R.-Timișoara 
și Casa de cultură a studenți
lor timișoreni.

De un deosebit succes s-au 
bucurat filmele documentare 
și artistice „Lucrări mecani
zate la calea ferată-, ..Inaugu
rarea noului stadion 1 Mai 
Timișoara*, filmul de desene 
animate „Ursul păcălit de 
vulpe" — producții ale cine- 
clubului C.F.R. Timișoara, 
precum și realizările cineaști
lor amatori de la „Oțelul ro- 

: ,Tăticul meu", „8 minu
te*. .Viață nouă în G-A.C.-.

(Acerora)

CA.RNET
MIM

„Luna de miere
fără bărbata

udecjnd după inten
țiile satirice ale noii 
realizări a Studiou
rilor ..Deia“ — „Lu
na de miere iară 
bărbat* — ne am a- 
11a în fața unei co

medii de situație care își propune 
sd Îndrepte săgeți ascuțite atît 
asupra mentalității înapoiate față 
de femeie, cit și asupra geloziei 
— nejustiflcate, — capabilă să de
clanșeze numeroase încurcături.

Cineaștii germani fac limpede 
spectatorului izvorul comun al eroi
lor soților MtUler. Atît dorința in
ginerului de a-și tine izolată de 
lume, într-o colivie a contortului 
conjugal, drăgălașa consoarfâ, cit 
și bănuielile exagerate ale tinerei 
femei față de o inofensivă priete
nie de muncă a solului, provin din 
același instinct egoist de proprie
tate, zestre veche, incomodă pen
tru o familie a zilelor noastre care 
ar trebui să se Întemeieze pe sti
mă și încredere reciprocă.

Proaspătul menaj pășește In via
tă de la început cu ,,slîngul“, 
pentru că încearcă să-și ascundă 
lericirea de lume. într-o colivie 
aurită dar colivie, să evadeze in 
insulița confortabilă, cu mobilier 
elegant dar neînsuflețit de pre
zența prietenilor.

Salutara dorință de muncă a fe
tei — departe de a fi capriciul co
pilăresc al unei prea tinere soții 
ambițioasă să i demonstreze iova

râțultu 
care le 
— apare ca o tending 
proprie acestei firi eaergice. pir să 
de vitali taie >i entruutum.
înainte de a ae nași* iasă. aceif 
interesant conflict care puica să 
fecundeze comedia, ae stinge ode:? 
cu angajarea conspirat: vă a Hc.i- 
nelorer ca ucenică î» I ;» ■ p:c wnde 
lucrează soțul ei. Pe=’m a-Si con
tinua totuși povestirea, sceno-'; ' 
inventează un alt pretext al intri
gii .« gelozia tinerei pe presupusul 
flirt a! inginerului Măl/er. Și aces
ta ar fi un motiv temeinic de a 
înjgheba o satiră, moi mult ori 
mai pu/in moralizatoare. In cazul 
nostru însă pretextul sentimental 
care o aduce In fabrici pe Hanne
lore nu face decit «d atingă etec 
tul primului (și. credem noi. ade 
▼ăratului) imbold care a minase 
pe iată In uzină . dorin fa d~ 
realiza ceva, de a fi alături 
soțul ei nu numai cîteva ore. 
să. ci toată ziua. In viață. M 
iestîndu se apoi numai ca o gc 
loază ridicolă, soția inginerului ri 
limitează singură aria de acțiune 
Toate peripețiile din fabrică, Înce
tează sd mai aibă o finalitate fdeci 
interes pentru spectator} de vreme 
ce rolul fetei devine redus la cel 
de detectiv travestit. Abundenta 
situațiilor comice în care scena
riștii iac eforturi — prea evidente 
— să-și antreneze eroii reușesc 
pînă la urmă sd obosească spec
tatorul. Lipsa de măsură atenuează 
comicul : excesul iabulației, al mo
tivației riscă să ascundă spectato
rului ideea. Cele două pretexte 
penlru care Hannelore ae angajea
ză în fabrică, departe de a justi
fica mai bine personajul, stinghe
resc intenția educativă a filmului 
Gelozia soției e către finalul ft'

mulul preluată, 
f:cat. de sof ca 
letale, complică într-alit fabulația 
filmului Incit nu mai siiî de unde 
au plecat și. mai ales. unde vor să 
ajungă autorii comediei.

la fel de ne just F 
și alte situații fa

d« 
după 

ic

realizat 
John Huston 
rotrîsyl ci: 
bv Dick** df MeimBk
transmite speclatcr- 
lui avi-ilarul roman
tism al cArtii, poezis 

e; frușU, tulburătoare, cu accente 
patetice desprinse din irinint^re* 
omului cu o natură ostilă, copleși
toare. Ca și in drama tur cia nord.- 

■cului Ibsen, marea devine Ia -:~sT> 
torul american de le jumătatea se
colului trecut. simbolul descătu- 
șlrii de conveniențe, simbolul ac
țiunii eroice, antreprizei temerare 
a individului refuzind alinierea la 
conformismul traiului burghez, co 
mod și lînced. In acest fel e con
ceput în carte eroul central — 
straniul căpitan Achab care urmă
rește cu patimă de-a lungul a frei 
oceane, monstrul mării terorizind 
pe vlnătorii de balene ; aceleeași 
chemări irezistibile i se supune 
visătorul hhmail (povestitorul), 
ori fosta căpetenie de trib, care 
rn‘?'nțA la pregătirile rangului no-

bil pentru primejdioasa, istovitoa
rea viață a harponierilor.

In ciuda realismului riauros pe 
care-1 impunea ecranul, regiZu<«! 
Huston a proiectat ac-sst.'- rbuci”- 
mată epopee a vasului ..Peauod"* 
St detaliile gr□?.<!'vinâtori 
i’iarifle pe ei D<^-
tice.

Deși bine reconîtn ■ te .k- picwct 
de vedere tehn*- •r.2 —r-n*. dts.-;-
mic, suqerlnd riU^-jî j.**.-.;ic - 
ținut a! cur-^4 -ren» io v:.-.jtoa- 
rei pr«0riu-?»M* — ce;
a primei balene șj ar*- a luptei 
cu ..Moby Dick' — .*p4.-»;cneai» 
iz.-î muît prin i€«n*:*«;ea lirici ;• 
care sînt redlt-, ra ș< In carte, 

uwcbftd «tbtecl:* al lai ish- 
aail vî: ai Iii n.nah 3oar înver
șunata « âc^cre fi^-iia . u Mobv 

tn tonuri sum- 
rre, '-;.-Jeâi4e. «jBiDtind lecturile 
»<>~ri>nnce. tr:-;_ca tirk a câpitonv- 
'■•.r fafic. dr balers care 1 - mutilat 
‘■.-n -- curajul omu’t::
i-i-j- iin-mnte s^lb^teca forjă

“•■f a.1*.
NuÂnai ‘xjîernirele

reaiisle cAfțU- unila’.e- 
«.•Xizind caracterele literare com
plexe, ecranizaîori, să tran<-
iorme 3*'cast & Mwi'l svțiune urna 
nA m răsunet mai general de el.- 
berare de spaimă. Intr-o încleștare 
a două instincte — la fel de oar
be. In destințmrec lor : setea de 
rkzbanare a lui Achab față In 
față cu instinctul de conservare al 
animalului. Cred că mai mult din 
această exegerere a romantismu
lui cârtii decit dintr-o neînțelegere 
3 personajului lui Melville, a 
aiuns tînărul regizor american 
Idealtminteri unu! din reprezentan-

tii curentului anticonformist în ar
ia contemporană, care, rupînd cu 
Hollywoodul, a realizat cîteva ope
re independente curajoase printre 
care ,,Moulin Rouge*, să modifice 
parpal sensul filozofic al operei 
realiste. Dacă la început, în pri- 
aa discu|ie a căpitanului cu se-
- -ndul său, Starbuck, Achab apare 
’i pe ecran un răzvrătit împotriva

Arei supuneri, conslnngeri fată 
-le legile oamenilor și ale divini- 
‘•ții, in spre final, alunecat intr o 
aprigă sete de răzbunare, descrisă
- incmalografic în culori apăsate, 
personajul se socotește un fel de 
irstrument In mîna destinului ce-i 
.. .runcește să ucidă balena care 
1-» mutilat.

Regizorul (și interpretul Gregony 
T'*ck) evidențiază însă nu atît 
curajul cit disperarea eroului ce 
vrea să se răzbune cu orice preț, 
altfel incit accentul acțiunii sale 
eroire nu mai cade pe răzvrătirea 
rxabilâ ci pe supunerea fată de un 
imperativ egoist In loc ca Achab 
să înfrunte prudenta filistină a lui 
Starbuck printr-o atitudine con- 
țiientă, descătușată de temeri, el 
predică un soi de fatalism, resem
narea în fata destinului care îi 
conduce spre același tragic sfirșit. 
Misticismului retrograd $i obscu
rantismului epocii, acest modern 
om de știinfă, capabil să întoc
mească singur — pe baza unei 
observații atente comparate, a vie
ții animalelor — o hartă a circu
lației balenelor în funcție de cu- 
renții marini și anotimp, ii opune 
In film tot o mistică (de data 
aceasta a urii, a răzbunării mes
chine, personale). In Joc ca spec
tatorul să adere cu tot sufletul la

generos 
lui Mei- 
să-i dea

spiritul independent și 
cum era eroul literaturii 
viile, el înclină în film 
dreptate tocmai lui Starbuck pen
tru că acesta apare dc ecran drept 
simbolul rațiunii logice și umanis
mului, încercînd 
veasca demenței 
zea2ă pe Achab.

Prețul uciderii balenei, banul de 
aur bătut de Achab pe punte și 
promis echipajului, capătă în aju
nul intîlnirii cu Moby Dick reflexe 
stranii, irizări obsedante sub lu
mina soarelui și sub luciul mării... 
Se lucrează pe coincidență, uneori 
pa simboluri ieftine, pe trimiteri 
la mituri păgîne (ghicitul în oase 
de. balenă) si prevestiri. Dacă toată 
această atmosferă îmbibată de 
misticism ar fi avut însă o replică 
dîrză dată de un erou lucid și evo
luat, ea n-ar mai fi apărut ca do
minantă in filmul lui Huston. Sin
gurul personaj caracterizat printro 
minte robustă e irlandezul, vechi 
lup de mare, care răspunde prin- 
tr-un rîs tonic, mobilizator. O mai 
mare importanță dată acestui per
sonaj nozitiv ce ne amintește figu
rile luminoase ale literaturii Ini 
Hemingway, ca și reacției sănă
toase a echipajului ,,Pequod“-ului, 
in locul spațiului nejustificat ocu
pat de predica pastorului (exce
lent portret realizat de marele ci
neast american Orson Welles), ori 
a bizareriilor șefului de trib, ar 
fi echilibrat realist această prea 
romantică ecranizare.

să se împotri* 
ce-1 dezumani-

ALICE MAN'OIV

oaptea S-a lăsat peste pădurea de brazi 
juiește de o parte și de alta linia ferată.................
apele învolburate ale Timișului se rostogolesc 
înspumate. Unii călători citesc o carte, alții pri
vesc pe fereastră, cei mai mulți însă au adormit. 
Purtîndu-i pe toți, trenul aleargă neobosit pe ser
pentine spre Predeal. Călător fiind, știi doar câ la 6 

și un minut sau și două minute, de pildă, trebuie să iii la 
Sinaia, Ploiești sau București.

Exact la ora stabilită trenul a oprit in stația Predeal. Un 
tînăr, Constantin Coșniță, începe revizia, vagoanelor. De multe 
ori, privind pe lăcătușul de revizie cum ciocănește fiecare ban
daj, cum pipăie cu dosul palmei cutia de unsoare, ți se pure 
o muncă fără prea mare importanță. Dar în acest timp, ochiu
lui ager al lăcătușului nu~i scapă nici un șurub, nici un sabot, 
nimic. Coșniță a verificat un vagon, două, cinci... Observă la al 
șaselea cîțiva saboți uzați și un bulon de arc uzat. Trenul sta
ționa 7 minute. Ce să facă ?

Cel mai simplu ar ii fost să ceară scoaterea vagonului din gar
nitură. Da, dar asta înseamnă că o zi sau două, vagonul va 
staționa. Și nu știu cărui călător i-ar conveni să fie sculat 
la miezul nopții și trimis în alt vagon. A hotărît sâ remedieze 
singur defecțiunea. A înlocuit saboți i cu alții noi. Mai avea 
doar două-tret minute. Ca să înlocuiască bulonul de la capul 
arcului era necesar sâ ridice puțin vagonul de un cap. A pus 
cricul și l-a ridicat. A înlocuit bulonul, apoi a făcut cu felina
rul un semn pe care numai noi. ceferiștii, îl înțelegem. Trenul 
putea să pornească. Șapte minute, atît a durat toată operația 
și garnitura a pornit mai departe.

Intr-o zi revizorul de cale, Vasile Andrei, fiind de serviciu 
a văzut o șina crăpată. O crăpătură care nu putea fi observată 
ușor. Din moment în moment trebuia să vină trenul dinspre 
Brașov. Trebuia deci sâ ia măsuri penlru a opri trenul. Să-i 
facă semn cu fanionul ? Dacă mecanicul nu-1 observa ? Așeză 
deci pe linie trei capse pocnitoare, apoi porni în fugă pînă la 
primul canton.

Comunică impiegatului de la stație să nu dea drumul la tren, 
apoi ceru ajutoare pentru înlocuirea șinei cu pricina.

Cînd a trecut trenul, pe marginea terasamentului, era și Va
sile Andrei. Ținea fanionul sus, semn câ pe distanța controlată 
de el, trenul poate merge fără grijă.

Dar ca trenul sâ ajungă la timp în fiecare stație totul de
pinde de mecanic. Deci să ne oprim puțin și în cabina loco
motivei unde cei doi oameni, mecanicul și fochistul, consultă 
aparatele de presiune, privesc atent fiecare semnal de pe calea 
ferată. Mecanicul e Victor Goga, care anul acesta împlinește 
19 ani de cînd conduce locomotive — sau cum spunem noi 
ceferiștii, are 19 ani „pe roata1. In acest timp, el a străbătut 
900 000 km ceea ce înseamnă cam de 22 de ori ocolul pămin- 
tului pe ia Ecuator. Pe acest traseu el a realizat 45 000 de ore 
„ireproșabil", adică nu a avut nici o defecțiune, nici o întir 
ziere. Dar ca să realizezi o asemenea performanță trebuie să-ți 
cunoști ia perfecție meseria, să cunoști locomotiva. Și mecani
cul Goga Victor, e un adevărat as în meserie. Nu pleacâ din 
depou pînă nu cercetează mașina de la un tampon la altul, iar 
în stafii, în cîteva minute, mai face o revizie ca să vadă dacă 
totul e în ordine.

Cînd a trecut să iacă stagiul de asistență pe locomotivă 
mulți mecanici, printre care și Ion Popa, Boris Casapu, Ștefan 
Negrilă, qu cerut să fie repartizați la mecanicul Goga. Numele 
acestora se adaugă la o listă lungă, a tinerilor pe care meca
nicul Goga i-a învățat această frumoasă meserie.

...Trenul aleargă mai departe înghițind kilometru după kilo
metru. Călătorii își consultă mulțumiți ceasornicele. Trenul so
sește exact la ora stabilită, în fiecare stație. Iar eu am vrut 
doar să le fac cunoștință călătorilor cu cîțiva din oamenii care 
veghează conștiincios zi și noapte, călătoria lor. După cum am 
arătat nu au făcut fapte extraordinare, ci foarte obișnuite, de 
fiecare zi.

ce
In

stră- 
vale,

COSTEL DUMITRU
ajutor mecanic L.D.E., Depoul C.F.R. Brașov



Centrele și președinții comisiilor examenului
din sesiunea august 1963

maturIfâlc

Prlntr-un Ordin al Ministrului Invățămlntulul 
s-ou stabilit centrele și președinții comisiilor pen
tru examenele de maturitate de Ia școlile medii de 
cultură generală șl de Ia școlile medii de artă pre
cum și pentru examenele de stat de la școlile peda
gogice de Învățători și educatoare din sesiunea au
gust 1963.

Examenele încep în toată țara în ziua de 26 au-

?ust Î963, orele 9 dimineața» cu proba scrisă la 
Imba și literatura romînă. In vederea pregătirii 

lucrărilor examenului» președinții comisiilor se vor 
prezenta la centrele la care au iost numiți în dimi
neața zilei de 25 august a.c.

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

Oraș București
ȘCOALA MEDIE NR. 1 „N.

BĂLCESCU" — Comisia nr. 1 sec
ție reală. Sa vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 „N. 
Rălcescu" (cursuri de zl ți serale). 
Președinte : Antonescu Constantin, 
prof. univ. |t. naturale Universi
tatea București ; ȘCOALA ME
DIE nr. 1 riN. BĂLCESCU" — Co
misia nr. 2 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
media nr. 1 „N, Bălcescu" (cursuri 
serala ți fără frecventă). Președin
te : Iliescu Victor, prof, matema
tică, dir. Școala medie nr. 22 „Gh. 
Lazăr“ București j ȘCOALA ME
DIE NR. 1 „N. BĂLCESCU" —
Comisia nr. 3 secție mixtă cu lim
ba de predare romînă și germana. 
Se vor prezenta candidați de la 
țcolile medii nr. 1 ,,N. Bălcescu", 
nr. 24 ,,V. Alecsandri", nr. 21 și 
de la Școala medie de arte plasti
ce (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte : Colbert Bruno, conf. 
univ. filologia Univ București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 „T. VLA- 
D ÎMI RE SC U" — Comisia nr. 4 sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie nr. 2 „T. 
Vladimirescu" (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență). Președinte : 
Constantinescu Paul, conf. univ. 
matematică, Universitatea Bucu
rești i ȘCOALA MLDIE NR. 2 „T. 
VLADIMIRESCU" — Comisia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de Ia Școala medie nr. 2 
,,T. Vladimirescu" (cursuri de zi, 
serale și fără frecventă). Președin
te : Burcescu Teodor, prof, geo
grafie, dir. Școala medie nr. 20 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 3 
„I. NECULCE" — Comisia nr. 6 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 
„I. Neculce" (cursuri de zi, serale 
și restanțicrl). Președinte : Cris- 
tescu Romulus, conf. univ. mate
matică, Universitatea București i 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 „I. NE- 
CULCE*4 — Comisia nr. 7 secție 
reală, Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 3 ,,1. Ne- 
culce" (curs seral). Președinte : 
Nieoîau Aurel, prof. uaiv. fizică, 
Universitatea București , ȘCOALA 
MEDIE NR. 4 ..AUREL VLA1CU"
— Comisia nr. 8 secție reală. Se
vor prezenta candidați de In Școa
la medie nr. 4 „A. Vlaicu" (cura 
de zi și restanțieri). Președinte : 
Teodorescu Petre, conf. univ. ma
tematică. Universitatea București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 „A. VLAI- 
CU*‘ — Comisia nr. 9 secție uma
nistică. Se vor prezent* candidați 
de la școlile medii nr. 4 „A. Vtai- 
cu", nr. 3 ,,I. Neculce" ți nr. 6 
„Hie Pintilia" (curs da zi ți restan- 
țiarij. Președinte : Cristu Jan*, 
prof. 1. latină, dir. Școala media 
nr. 10 „Z. Kosmodemianskaia"
București j ȘCOALA MEDIE NR 5 
„M, SADOVEAKI/ — Cam *.* Br. 
10 secție reală. Se vor prtresta 
candidați de la Școala nedie rr 5 
„M. SADOVEANU* (cursuri de n. 
serale și restanțieri). Presed • : 
Giurgea Margareta, prof. umv. 
zici. Universitatea București t 
ȘCOALA MEDIE NR. 5 „M. SA
DOVEANU" — Comisia nr. 11 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
da',! de la școlile medii nr. 5 ,,M. 
Sadoveanu" și nr. 7 „1. L. Cara- 
giale" (cursuri de zi, serale si re
stanțieri). Președinte : Slancu Emil, 
prof, pedagogic, dir. Școala me
die nr. 17 „M. Basarab" București i 
ȘCOALA MEDIE NR. 6 „ILIE PIN- 
TILIE" — Comisia nr. 12 secție 
leală. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie or- 6 „Ilie Pin- 
tilie" (cursuri de zi, serale și re- 
stanțieri). Președinte : Pascu Mi
hail, conf. univ. fizică, Universita
tea București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 6 „ILIE P1NT1LIE** — Comisia 
nr. 13 secție reală. Sa var prezen
ta candidați da la Școala medie 
nr. 6 „Ilie Pintilie" (curs seral). 
Președinte : Pctricu Constantin, 
prof, șt, naturale, dir. Școala me
die nr. 37 București; ȘCOALA 
MEDIE NR. 7 „1. L. CARAG1ALE"
— Comisia nr. 14 secție realfi. Sa 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 7 „I. L. Caragiale" 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte : Țițeica Gabriela, conf. 
univ. maLeinalică, Institutul Poli
tehnic București , ȘCOALA ME
DIE NR. 7 „I. L. CARAGIALE" — 
Comisia nr. 15 secție reală. Se'vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 7 ,,1. L. Caragiale" (curs 
seral și resLanțieri). Președinte : 
Mărculețiu Victor, conf. univ. chi
mie, institutul Politehnic Bucu
rești s ȘCOALA MEDIE NR. 7 
„1. L CARAG1ALE" — Comisia 
nr. 16 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la școlile medii 
nr. 7 ,,I. L. Caragîale" și nr. 35 
(cursuri de zi. serale, lără frecven
ță și restanțieri)- Președinte ; Ră- 
duJea Gheorghe, prof, istorie, Școa
la medie nr. 1 „N. Bălcescu" Bucu
rești i ȘCOALA MEDIE NR 8 
„EMIL RACOViȚĂ" — Comisia 
nr. 17 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala media 
nr. 8 „Emil Rac o viță" (curs aerai). 
Președinte : Părăușeanu Victor, 
conf. univ. chimie. Institutul Poli
tehnic București t ȘCOALA ME
DIE NR. 8 „EMIL RACOVIȚĂ" — 
Comisia nr. 18 secția mixtă. Sa 
vor prezenta candidați de Ia Școa
la medie nr. 8 „Emil Racovița" 
(cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte : Ciofu Angela, lector univ. 
chimie, Institutul Agronomic Bucu
rești i ȘCOALA MEDIE NR. 10 
„ZO1A KOSMODEMIANSKAIA"— 
Comisia nr. 19. secție umanistă. 
Sa voi prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 10 „Zoia Kosmo
demianskaia", nr. 11 ,,D. Cantr 
mir", nr. 12. nr. 34 „C A. Rosel- 
ti“ și nr. 37 (curs de zi și restan- 
tieri). Președinte : Vasiliu Etna- 
noii, conf. univ. filologie, Univer
sitatea București j ȘCOALA ME
DIE NR 11 ,.D. CANTEMIR" - 
Comisia nr. 20, secție reală. S« 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 11 „D. Cantemir" 
(cursuri de zi si serale). Președin
ta ; lonescu Haralambie. conf. 
univ. matematică, Institutul Poli
tehnic București ; ȘCOALA ME
DIE NR 12 — Comisia nr. 21, sec
ție reală Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 12, 
(cursuri de zi și serele). Președin
ta : Miu Ian, conf. univ. matema
tică, Institutul Politehnic Bucu
rești ( ȘCOALA MEDIE NR. 13 
„M. VITEAZU" — Comisia nr, 22, 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 13 
„M. Viteaza" (curs seral $1 restan- 
țieri). Președinte : Pelade Gheor
ghe, prof, univ. fizică, Institutul 
da Petrol, Gaze ci Geologie 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 13 
„M. VITEAZU" — Comisia nr. 23, 
secție mixtă cu limbile de preda-

t« romînă și greacă. Se vor pre
zenta candidați da la școlile medii 
nr. 13 „M, Viteazu", nr. 14, nr. 29 
și nr. 38 (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte : Marinescu Himu 
Maria — lector univ, lb- greacă, 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 15 „ELENA SÎRBU" 
— Comisia nr. 24, secție mixtă cu 
limbile de predare romînă și ma
ghiară. Se vor nrezenta candidați 
da la școlile medii nr. 15 „Elena 
Sîrbu" și nr. 9 (curs de zi). Pre
ședinte : Mocanu Constantin, lec
tor univ. geografie, Institutul de 
Științe Economic* București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 15 „ELENA 
SlRBU" — Comisia nr. 25, secția 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 15 „Elena 
Sirbu" (cura seral]. Președinte ; 
Mocanu Constantin. conf. univ. 
matematică, Institutul Politehnic 
București ■ ȘCOALA MEDIE 
NR. 15 „ELENA S1RBU" — 
Comisia nr- 26, secție reali. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 15 „Elena Sirbu" 
(curs seral). Președinte : Boiangiu 
Dumitru, conf. univ. matematică. 
Institutul Politehnic București ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 16 „G. COȘ- 
BUC" — Comisia nr. 27, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 16 „G. Ciu
buc1 (cursuri de ii. serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te : Poalelungi Gheorghe. lector 
univ. filologie. Uni veri .tata a Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 16 
,.G. COSBUC- — Comisia nr. 28. 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 16 
„G. Coșbuc" (curs seral). Președin
te : Mierlea Gheorghe, prol. lb. 
romînâi dir. Școala medie nr. 7 
„I.L. Caragîale" București s ȘCOA
LA MEDIE NR. 17 „MATEI BA
SARAB" — Comisia nr. 29, secția 
mixtă. Sa vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 17 „Matei 
Basarab", (cursuri da zi, f*r* frec
vență și restanțieri). Președinte : 
Barbu Nicolae, prof. univ. filolo
gie, Universitatea București i 
ȘCOALA MEDIE NR. 17 „MATEI 
BASARAB" — Comisia nr. 30, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 17 „Matei 
Basarab" (curs serai). Președinte : 
Popescu Vasile, lector univ peda
gogie. I.P.C.D. București i ȘCOA
LA MEDIE NR. 17 „MATEI BA 
SARAB" —• Comisia nr. 31. secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 17 „Matei 
Basarab" (curs seral). Președinte ; 
Constantinescu Victor, conf. ubiv. 
matematică. Institutul de Construc
ții București ; ȘCOALA MEDiE 
NR. 18 „M. EMINESCU" — Com:- 
sia nr. 32, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de Ia Școala 
medie nr. 18 „M. Eminescu" Și de 
la școlile medii de muzică (cum -i 
de z:. Ură frecventă Și re>tanl>ef:i. 
Preydtsta Am. txo‘
U'.fH e — tur =:
, F .i«v
L4 MLD E NJL II M
CL‘“ — Coat-M* ar 33. secW reuș
ii. Se vor prerett* cafatf*i*r. 
la Școala med e ar. 14 . M Er«- 
nesca", Kmîi aera Pre»edt3‘e : 
Vitce Kodica. coaf. cftm ■**.
Vnivers-ta’-ea Boc_ae®t_ ȘCOALA. 
MEDIE NR II M. EMÎNtSC* “
— Comun nr. M. nr*. a
Se vor prezent* ca>«ua-- &e .* 
Școala taedte x 11 M £*.x*i* 
cu" icur* seraii- Preșeaj-e . 7x:«- 
»escu H.eca. p?eC <-•'
Școa-a mac • a-’ li 5-*-* > 
Buc-jres-i ; ȘCOALA M.
.1. CREANGA* — Cernea 
secție tt-ita. Se vor prezez-a c<--- 
dtdaU de la școtele «z •»
„I. Creangă" >i ar. » *cxrs ce n 
și restanțieri)- Pre<adm.r
Bratu, conf. univ. Lkxo^e. L'z.ier- 
sitatea București : ȘCOALA M£31£ 
NR. 20 „GH. Ș1NCA1" —
nr. 36, secție niixii- Se vw pre
zenta candidați de ia Școala K'*- 
die nr. 20 „Gh. Șmca." mu - 
zi, fără frecventă rarUaDc 
Președinte : Teodoreaca H*azx 
prof, istorie, dir. Șe—*a w*«Le 
nr. 11 „D. Can ternii* B-cure- 
ȘCOALA MEDIE NR. 20 .G1L 
Ș1NCA1- — Comisia nr- 37 «
reală. Se vor prexenta can^MM . 
de la Școala medie ar. X . Cjl 
Șincai" și secția aerală .J0 De
cembrie" (cars seral'. Picjrdiare : 
Mihăilescu Eugen, prot ue.v je>- 
tematică. Universitatea ■
ȘCOALA MEDIE ML 3 . GH. 
ȘINCAI" — Comisia nr. 3». sec*..» 
reală. Se vor prezenta candidau 
de la Școala aredie nr. 20 
Șincai" (cura serali Pi i șa duna: 
Cosma Gheorghe. lector narr k<- 
lematică, Universitatea Bccare* 
ȘCOALA MEDIE NR. Zl .GH 
LA7.ĂR" — Comisia nr. ». sec: « 
reală. Sa vor prezenLa carxbda’J 
de Ia Școala medie nr. 22 
Lazăr" (curs de zi M reataar^-. 
Președinte : Monm Cxmataa:«.
conf. univ. șt natnrale Lmverv- 
tatea BucuretU ȘCOALA MEDIE 
NR. 22 „GH. LAZAR" — Comis * 
nr. 40, secție umamstf. Se v«r 
prezenta candidați de la țcoLle 
medii nr. 22 „Gh- Laxă—, ar 27 și 
nr. 36 (curs de m Piașadmie 
Berza Mihai, prof, aur tstar>*. 
Uoi verși ta tea UucBisnn i ȘCOALA 
MEDIE NR 22 _GH_ LA*A>" — 
Comisia nr. 41. secți* reală. Se 
vor prezenta card idau de ia Școa
la medie nr. 22 „Gh- Laxăr- letxm 
seral]. Președinte : Rirrtn Sandu, 
conf. nnfv. Mate» ■*.jcă« lastrta: -I 
Construcții București i ȘCOALA 
MEDIE NR. 22 ,.GH. LAZÂR‘ — 
Comisia nr. 42. aecție reală. Se 
vor prezenta candidați d® Ia Școa
la medie nr. 22 .Gk Lasăr- 
(cursuri serale si firi frec*eata'. 
Președinte : Albert Franc isc. cor-l. 
univ. chimie. Institutul Politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE ML 23 
„D. BOLLNT1NEANC" — Comisia 
or. 43, secția mixtă. Se vor pre
zenta candidați d* ia Școa'a me
die nr. 23 . D. Bohntinear.u-
(cursari de ii. ser*ie d fără frec
vență). Președinte : Cactăchel Va
leria, conf. univ. istorie, Univer
sitatea București ; ȘCOALA ME
DIE NR. 23 „D. BOUNTINEAN’-*
— Comisia nr. 44. secție reală. Sa 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 23 „D. Bolintineanu'" 
(curs seral). Președinte : Alecn 
Viorel, prof. Ib. romină. dir. Școa
la medie nr. 8 „E. Răcoriți" Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 25 — 
Comisia nr. 45. secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 25 (cursuri de zi și se
rale). Președinte : Nisirius Pascal, 
prof. soc. științific, dir. Școala 
medie nr. 16 ,.G. Ceșbuc" Bucu
rești i ȘCOALA MEDIE NR. 26 
„AL. 1. CUZA" — Comisia nr. 46. 
secție mixtă. S« vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 26 
„Al. I. Cuza" (curs de zi și restan
țieri). Președinte : Nica Iulian, lec
tor univ. pedagogie, Conservato
rul „Ciprian Porumbescu" Bucu-

rești ) ȘCOALA MEDIE NR. 26 
„AL. I. CUZA" — Comisia nr- 47. 
secție reala. Se vor prezenta can
didați da la Școala medie nr. 26 

seral). Pie
toni. univ.
București < 
27 — Co

„Al. I. Cuza" (curs 
ședințe : iorțju Stoian. 
istorie, Universitatea 
ȘCOALA MEDIE N*R 
misia nr. 48, secția reală. Se vor 
prezenta candidați de ia Școala 
medie nr. 27, (cursuri de zi serale 
și restanțieri). Președinte : Apostol 
Nicolae. lector, univ. șL sociale. 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 27 — Comisia nr 49. 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medi« nr. 27 
(curs seral). Președinte : Petra 
Victor, prof. !b. romînă, dir. Școa
la medie nr. 20 ,,Gfa. Șincai** Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 28 
,.DR. PETRU GROZA- — Comisia 
nr. 50. lecție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
dia nr. 28 „Dr. P. Groza- (curs 
da ii. aerai și restanlieril. Pre
ședinte : loan Constantin, prof, 
univ. fizică, institutul Agranomic 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 29
— Comisia nr. 51, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 29 (curs aerai). Pre
ședinte : Dîăgan Gleb, conf. univ. 
matematică. Institutul Politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE NR. 31 
—■ Comisia nr. 52. secție mixtă- Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 31 (cursuri de zi si 
aerele). Președinte : Gogălniceanu 
Sergiu, conf. univ. chimie. Institu
tul Agronomic București i ȘCOA
LA MEDIE NR 32 „FIL1MON SÎR- 
BU" — Comisia ni. 53, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 32 „Fiii* 
mon Slrbu- si nr. 28 „Dr. P. Gro
za" (cursuri de zi, serale gi restan
țieri). Președinte : Murqoci Adria
na. conf. univ. șt. naturale. Uni
versitatea Bucnrpști ; ȘCOALA 
NEEDS NR. 32 „FILLMON S1RBU*
— Comisia nr. 54. secție reală.
Se vor prezenta candidau de Ia 
Școala medie nr- 32 „Filimon 
Sirbu" (cursuri serale, fără frec
ventă si restanțieri). Președinte : 
Să-vulescu Dumitru ; prof. lb. ro- 
mlnă — dir. Școala medie nr. 34 
,.C. A. Rosetti" — București i 
ȘCOALA MEDIE NR 34 „C. A.
Rosettr* — Comisia nr. 55. sec‘-e 
tmI4. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie ar. 34 „C. A. 
Rosetti" (curs sera! și reatauțieril. 
Președinte - Ivanov Igor. conf. 
univ. chimie — Institutul de Cob- 
struc’Ti București - ȘCOALA ME
DiE NR. 34 ,.C. A ROSETT1- — 
Comisia nr. 56. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la scoli'e 
medii nr. 34 „C. A. Roselti", nr.
10 ..Zoi* Kosmodemianskaia*.
11 „D. Caatemir*. nr- 12 si nr. 77, 
Ic arsuri de zi, fără frecv. șt res- 
•arr.ieri? Președinte : Naumeacu

hâcl — l»tr-

am s- •“ * rv-£ă Se t-rt
>*VTe-’.*a ee .< Seu* a

** i frees "■*:* | Tsa'.astier.!. P-e- 
•vdaete Herman Cfceo»-gfe coar*. 
setv șt saLirale — Inatitnt^i «« 
Medicină si Farmacie — ■*«-
iești : ȘCOAL A MEDIE NR 36 — 
Camiaia nr. &B. aectie mail Se 
ser prezent rșndidati de la Școa- 
La mad.» n.-. 36 hrars aerai)- Pte- 
san.-^îe Omutru. *rvf.
L roarjnt — Șcceâa medie nr 2

T *1 •adUK.-'em* ■urereșt. 4 
îCOA^k MHNZ NR 3 — Cemj- 

xr - aerv« meA Se vor 
rrMt i ca-mir ar; ce '* Școala 
»*de ir. 3 ser*?,
•ecLere T ibeșa-i hm lecher 
î»v Lh iyi — ml*
*ve£raiă k caaniCiFitd _L L. 
7*.-oc"-*'*" SCOALK
IfEDi Mt JB — Ceue K «•.

;ea.»L Se ver wraida c*a- 
esdMj ■> le șeaiLa maca ar Mu 
x' 29 cri aesel fa rnțmrr. 
P- ■ned-1 *e Ahr afaaje H ‘i~ *y.

nr.

încă
Aarimcm.c Bararests ; ȘCOALA 
VfEDfP SERALA DR CVLTVRA 
GENERALĂ — CaSbS:a — 4e 
•ecți* reală. Se vor prexe-ta car.- 
d ±ali de la școala mede se*aii 
de ge-.*r*^ >r_rs aeraL.
Președinte : D.ac^leena N colae. 
coof. univ mateina’xă — ®airer- 
vtate* București . ȘCOALA ME- 
DIE SERALA DE CULTURA GE
NERALĂ — Comisia nr. 67, *ecLe 
reală. Se vor prezenta candidați 
de I* școala medie serali de cub 
»u.-ă generali (cura aerai’. Pre
ședinte : Iordan Marioara. prof, 
matematici — dir. Școala med a 
nr. 39 — București.

Oraș Constanța
ȘCOALA .MEDIE NR. 1 CON

STANȚA — Comisia nr. 1, secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Constan
ta (curs seral]. Președinte Dicu- 
lescu Leon, conf. univ. filologia 
Inst. Arhitectură „I. Mincu" — 
București : ȘCOALA MEDIE NR 1 
CONSTANTA — Comisia nr. 2 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 
Constanța (curs seral). Președinte; 
Boiangiu Ana șef. lucrări fizică 
inst. Politehnic Biscureșii i ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 CONSTANTA 
— Comisia nr. 3 secție reală. Se 
vor prezenta candidați dele Școa
la medie nr. 1 Constanța ei de la 
școlile medii din Năvodari ți Man
galia (cursuri serale ți fără frec

vență] Președinte Teodora Ir.ra. 
lector univ. șt. sociale Inst. Agro
nomic București : ȘCOALA ME
DIE NR. 1 CONSTANTA — Co
misia nr. 4. secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la șcek e 
medii nr. 1 și nr. 2 Constanta ș? 
de la șc- medie Mangalia (curvjtt 
serale. fără frecvență fi restm- 
lien). Președinte Ivan Lucia. 1*<- 
tor univ. chimie — Univ. Buei- 
ieati : ȘCOALA MEDiE NR. 2 
CONSTANTA — Comisia nr 5 
aeejfe reală Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr 2 
Constanța (curs sera! si fără frec
ventă). Freședinte Z^haria I». 
prof. matematică Școala merire 
nr 4 — Constanța i ȘCOALA ME
DIE nr. 2 — CONSTANTA
Comisia nr. 6 secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școa’a 
medie nr. 2 Constanța (curs ser*' 
Președinte Raicopol Petre, pr-si. 
matematică — Școala medif n* I 
— Constant* ; ȘCOALA MF?TE 
ML 2 CONSTANTA — Com < a 
■r. 7. secție reală. Se vor prez*.- 
ta candidați de la Școala med e 
nr. 2 — Constanta (curs serali. 
Președinte Fusu Elena, prof. »■ 
sociale, dir. adj. Școala med • 
nr. 1 Constanta ; ȘCOALA MED TE 
NR. 3 CONSTANTA. Comis:* rr. 
8. secție reală. Sa vor p-eiar a 
candidați de la școlile medi’ nr 1. 
nr. 2 și nr. 3 Constanta țc^tr ,<• 
zi si reatanțieri). Președi-ta Clarz 
Valter, lector univ. meteo'x* 
Univ. București s ȘCOALA MEDIE 
NR 3 CONSTANTA — Com-sa 
nr. 9 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la școlile — e . 
nr. 1, nr. 2 si nr. 3 Constanța ai 
de la școlile medii Efor-e Sad fa 
Mangalia, (curs da zi și restan
țieri). Președinte : luca Comlastm. 
lector nniv. chimie, Umvarptatra 
București.

Regiunea Argeș
ȘCOALA SfEDÎE MR 1 PHE*T1

— Comisia nr. 1 — secție rea l
Se *or prezenta candidau de * 
școlile iar-’nr. 1 ți xx. 2 Prtes^ 
(cura de zi și restaațrer’.L Preșe
dinte Difamleacu Nxalae ken«e 
univ. st- sociale, Jnstitntsl peda
gogic de 3 ani — Pitești i ȘCOA
LA MEDIE NR. 3 Pisaatx Corn..a 
nr 2 — Mn»e reali. Se vw p-»- 
zen'.a candidați de Ia acoăle ai* 
ar 2 u 3 — Pitești k na a 
școala ard « Contești ftxtnvi ea 
zi. serale s; restastmri). Preșad ide 
Stefăuaaaru Dac coof ssiv f-_ncă 
laatltnisl yofatefaax: fcv zrv*-
ȘCOALA MEDIE NR. 2 PTTE5T1
— Camama ar. 3, aaa.a amatt rt. 
Sa vor prezenta ca adm «o *• a 
scoliJa aaed:i ar !. ar 2 C s- 1 
(ccn de n fa .m>aafm_-J Pm-

ȘCOALA NR
F’TTS’T* — Gsas-a^d xr 4 — 
Ue re*-A Se wma 
dac de A Șcaahi m-c e x*. I 
Pttanr; <cvi a- a’ • • Ce
tea* Cacxlaa. aatn L <e-x.e

C

— Cbbbmm nr. II — secție mixtă. 
Sa vor prnafaXa cmadkdati de la 
Scoasa media u. I Cimpulung și 
•coala lefa-wA nr. 13 Cimpulung 
‘czra de tt. PreședzV.e : Safir Mi* 
haaL lector vxir îto’oqie Institu- 
rs! fedfașogx; _M Gorki- Bucu- 
re<-.. SCOăLK MEDIE NR. 1 
CIMPULUNG — Comisia nr. 12 — 
•ectre rea’ă 5e vor prezenta can
didați de Ia Școala medie nr. 1 
Cîmpuhir^e r-r» serali. Prețedin- 
■e Arseaeica Gneorche, prof, roa- 
temancă dir Școa'.a medie To po
lei bl ȘCOALA MEDIE NR 1 
CIMPULUNG — Cernii:* nr. 13 — 
wcț:e reeiă. Se .vor prezenta can
didați d« la Școala medie nr. 1 
Cimțmlung fa de Ia secțiile serale 
StLlpafai $x S. Golești. (Cursuri se
rale. fără frecventa și restanțieri). 
Președinte : Flex; Sofia, lector 
unir. matemstică Institutul Poli
tehnic B 3 m ies ti i ȘCOALA ME
DIE CURTEA DE ARGEȘ — Co
misia nr. 14 — secție mixtă Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie din Curtea de Argeș șl 
de la secția serală Corbeni 
(cursuri de zi Si serale). Pre
ședinte ; Wexler Dinu, lector, univ. 
matematică, Inst. Petrol Gaze șl 
Geologie — București ; ȘCOALA 
MEDIE CURTEA DE ARGEȘ — 
Comisia nr. 15 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Curtea de Argeș (cursuri 
serale, fără frecvență șl restan
țieri). Președinte : Slavic Desde
mona. prof, geografie dir. Școala 
medie nr. 2 Pitești i ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 RM. VÎLCEA — Co
misia nr. 16 — secție mixtă. Sa 
vor prezenta candidați de la Șco
lile medii nr. 1 ți 2 Rm. Vîlcea. 
(curs de zi). Președinta; Grigo- 
rescu Victor, lector univ. țt. eco
nomice Inst. Medico-Farmaceulic
— București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 RM. VÎLCEA — Comisia 
nr. 17 — secție mixtă. Sa var pre
zenta candidați de Ia Școala me
die nr. 2 Rm. Vîlcea șl da Ia

secțiile serala Băbeni fi Govora 
(Cursuri de zi, serale și fără frec
vență). Președinte: Chelărescu 
Gheorghe. prof. șt. naturale dir. 
Școala medie Drătjășani 1 ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 RM. VlLCEA — 
Comisia nr. 18 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea. 
(curs seral]. Președinte ; Iliescu 
Emilia, lector univ. șt. naturale 
Univ. București î ȘCOALA MEDIE 
DRĂGĂSAN1 — Comisia nr. 19 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de lfl Școala medie Drăgă- 
sani (cursuri de zi, serale, fără 
frecventă Si restanțieri). Președin
ta : Solomon Ion. prof. șt. natu
rale dir. Școala medie nr. 1 Cim- 
pulung-Muscel : ȘCOALA MEDIE 
HOREZU — Comisia nr. 20 —
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Horezu 
(cursuri de zi, serale ți restan
țieri). Președinte: Iliescu Maria, 
prof, geografie dir. adj. Școala 
medie nr. 2 Rm. Vîlcea ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 SLATINA — Corni- 
■ia nr. 21 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școlii» 
medii nr. 1 Slatina și din Drăgă- 
nești Olt (Curs de zi și resfan- 
(ier:). Președinte : Florea Silvia, 
laictor univ. șt. sociale Inst. Agro- 
no-nic București ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 SLATINA — Comisia nr. 22 
— sartie reală. vor prezenta 
candidați de In Școala medie Sla
tina (curs seral). Președinte : Ilies
cu Elena, lector univ. matematici 
’-st. Aornnomic București ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 SLATINA — 
Cămin* nr. 23 — secție reală. Se 
»or prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Slatina și de Ia 
secțiile serale Piatra Olt ți Drăgă- 
neiti Olt (cursuri serale și fără 
frecvență). Președinte: Bărăscu 
Mana. praf, geografie, dir. adj. 
Școala medie nr. 3 Pitești.

Regiunea Bacău
ȘCOALA MEDIE ADJUD — Co

misia nr. 1 — secție mixtă. Se 
Tar prezenta candidați de la Școa-. 
Ia medie Adjud și Școala media 
Pocml Turcului (cursuri de zi, se
rale. fără frecvență și restanțieri). 
Președinte : Popescu Petre, prof. 
Mtorie dir. Școala medie nr. 1 •— 
Eaclu ȘCOALA MEDIE NR I 
BkCAU — Camiiia nr. 2 secție 
Mixtâ- Se vor prezenta candidați 
■■ la Școala madia nr. 1 Bacău, 
czn de zi si restanțieri). Pre- 

sediuXe ; Gerievici loan. prof, 
r-v.-. clumie IfasL Politehnic Iași t 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BACĂU
— Comisia er. 3 secție mixtă. Se
vor prexenta candidați de la Școa
la amd.e or 2 Bacău (curs de 2» 
Si mata ■ *r Președinta : David- 
□ -«- t-c- - Dlazofie
Ls-t. .Al I C-ra" las:; ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 BACĂU — Co- 
se.sra rr 4 i*-t;e reală Se vor 
ss-ezenla cand:da*.i de Ia Școala

e xr. 2 Bacăx tears seral». 
Presedfave N.ch ’a Orest, prof- 
zj-T. geolog;* Inst Politehnic 
Ies ȘCOALA MEDIE NR 2 
BA.CÂ.U — Comisia nr. 5 — secție 
naR So vor pretenta candidați 
4b la Șea*1 a media nr. 2 Bacău, 
irmi tarai) Pravadinta; Gustiuc 
Laofaeda. s.af univ țt. natural»,

!«J’ : ȘCOALA 
5-®3rț SP 2 BACĂU — Comis;* 
■r « *-e TMfă. So var pre-

oefas cri ^er»<-

fi' ■aoWifa.a’Xă L'X-T^r*.:*- 
'** c ; CzLS*‘ la*; ȘCOALX 
SfED’E NR 4 — BACĂU — Coe.- 
s;a —. 7 secție reală. S« vor pre* 
zesta candidați da la Școala me
die nr. 4. Bacău (euri seral). Pre- 
sed-Bte 5 Gol of cent □ Ioan, conf. 
saiv. fizic* Universitatea »,A1. I. 
Caza* lași i ȘCOALA MEDIE NR. 
4 BACĂU — Comisia nr. 8. secție 
reala. Sa vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 4 — Bacău- 
(cori sera?. Președinte : Mlico- 
meta Pe*"u conf. univ. ec. ©olitică 
1-ț*. Fobioanic Iași t ȘCOALA 
MEDIE UCAZ — COMISIA NR 9. 
socfaa mixt*. Se vor prezenta can
didați da Ia fcohle medii din Bi- 
cax ci Borca (cursuri de zi. se
rale si restanțieri). Președinte : 
lonitl Gaorgeta. lector univ. fizi
ci Universitatea „Al. I- Cuza“ 
lași ȘCOALA MEDIE BUHUȘl — 
COMISIA NR. 10 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați d* la 
Școala media Buhuși (cursuri de 
zi. serale, fără frecventă și restan
țieri). Președinte : Grigoriu Geta, 
prof. lb. franceză dir. Școala me* 
di» nr. 2 — Piatra Neamț j ȘCOA
LĂ. MEDIE COMĂNEȘT1 — CO
MISIA NR. 1! — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la șco
lile medii Comănețti și Moineșli 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : Acrîșmă- 
ritei Nicolae, prof, geografie dir. 
Școala medie nr. 1 — Piatra
Neamț > ȘCOALA MEDIE COMĂ* 
NEȘTI — Comisia nr. 12 — sec
ție reali. S« vor prezenta candi
dați de la școlile medii Comă- 
nesti si Boistea (curs seral). Pre
ședinte : Radulian Virgil, prof. șt. 
sociale dir. Școala medie Bicaz i 
ȘCOALA MEDIE MOINEȘTI — 
Comisia nr. 13 — secție real*. Sa 
vor prezenta candidați de Ia Școa
la medie Moînețti și secția serali 
dia Zemes (curs seral). Președinte; 
Zota Aurel, prof, matematică dir. 
Școala medie Tg. Ocna ; ȘCOALA 
MEDIE ONEȘTI — Comisia nr. 14
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie 
Onești (cursuri de zi, serale, lără 
frecvență și restanțieri). Președin
te : Oprea Panait. prot. geografie 
dir. adj. Școala med:e nr. 1 Bacău; 
ȘCOADA MEDiE OMFȘT! — Co
misia nr. 15 — secția reali. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Onești (curs seral). Pre
ședinta ; Vlad Constantin, prof, 
lb. romînă dir. Școala medie nr. 
4 Bacău ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
P. NEAMȚ — Comisia nr. 16 —- 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 
Piatra Neamț (curs seral). Pre* 
ședințe : Pirvu Aurel, prof. univ. 
matematică Inst. de Constructii- 
Bucurestl ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
P. NEAMȚ — Comisia nr. 17 — 
secția reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 
P. Neamț (curs seral]. Președinte : 
Alexa Eliza, șef. lucrări șt. natu
rale, Universitatea ,.A1. I. Cuza" 
lași ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 P- 
NEAMȚ — Comisia nr. 18 — sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 1 P. 
Neamț și de la Secția seral* Roz- 
nov (curs seral). Președinte : Cor- 
duneanu Constantin conf. univ. 
matematică Universitatea „Al. I- 
Cuza" Iași ■ ȘCOALA MEDIE NR. 
2 P. NEAMȚ — Comisia nr. 19 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 1 fi 
nr. 2 P. Neamț (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri]. Președin
te : Coșoi Gheorghe, lector univ. 
filologie Univ. ,,Ă1. I. Cuza“ Iași; 
LICEUL ROMAN — Comisia nr. 
20 — secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul Roman 
(cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinta: Tutovan 
Vasile, conf. univ. fizică, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași ; LICEUL 
ROMAN — Comisia nr. 21 — sec
ție reală. Se vor prezenta candi

dați de la Liceul Roman (eura 
seral). Președinte: Hanganu Vasile, 
conf. univ matematică Institutul 
Politehnic Iași ; LICEUL ROMAN 
— Comisia nr. 22 — secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Roman (curs seral). Pre
ședinte ; Carp Eugenia, șef. lucrări 
chimie Universitatea „AI. I. Cuza" 
lași ; ȘCOALA MEDIE TG. 
NEAMȚ — Comisia nr. 23 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Tg. 
Neamț (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te : Popovici Aurel, conf. univ. 
matematică Inst. Politehnic Iași ; 
ȘCOALA MEDIE TG. OCNA — 
Comisia nr. 24 — secție, mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
media Tg. Ocna (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte : Martiniuc Con
stantin, conf. univ. geografie Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Regiunea Banat
ȘCOALA MEDIE NR. 1, CA

RANSEBEȘ — Comisia nr. 1 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 
Caransebeș (cursuri de zi, serale, 
fSră frecventă si restanțieri). Pre
ședinte : Bociort Ignat, lector univ. 
filologie, Universitatea Timișoara . 
ȘCOÂLA MEDIE NR, 2 CARAN
SEBEȘ — Comisia nr. 2 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Caran
sebeș și școala medie Oțelul Roșu 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte: Gora Victoria, 
prof. lb. franceză — dir. Școala 
medie nr. 3 Timișoara ; ȘCOALA 
MEDiE DETA — Comisia nr. 3 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii Dela, 
Ciacova și Gătaia (cursuri de 
zi. serale, fără frecventă și restan
țieri), Președinte : Crișan Alexan
dru, lector univ. filologie, Uni
versitatea Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE ORA VIȚA — Comisia nr. 
4 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii Ora- 
vița și Bozovici (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinte : Iovănescu Ma
ria, prof. lb. romînă, dir. Școala 
medie nr. 2 Arad ■ ȘCOALA ME
DIE ORȘOVA — Comisia nr. 5 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii Orșova 
și Moldova Nouă (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restan
țieri). Președinta : Munteanu Ște
fan, lector univ. filologie Univer
sitatea Timișoara j ȘCOALA ME
DIE JIMBOLIA — Comisia nr. 6
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii din 
Jimbolia și Sinnicolau (cursuri de 
zi, serala, fără frecventă și res- 
tanțien]. Președinta: Vlad Elena, 
prof. lb. romînă, dir. Școala medie 
nr. 2 — Caransebeș i ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 ARAD — Comisia nr. 
7 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați da la școala medie nr. 1 
Arad (cursuri serale și fără frec
venta). Președinte ; Turcu Victor, 
conf. univ. matematica Inst. 
Agronomic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 ARAD — Comisia 
nr. 8 — secție mixt* cu limba da 
predare romina și faovacă. S« vor 
prezenta candidați de la școlile 
medii ar. 1 Arad, nr. 1 Petica, 
U>ova si școala B«Le slovacă 
Naa'ar fauri ce r lestaaiierj.

xta : • ofaMO» Ptaw e le<-
Vae xx.t UenerKU-.ee
Baeueș’a . ȘCOALA SÎEDIE NR_ 
2 ARAD — CoMtua nr. 9 — *«x- 
U* Mixta. Se vor prezenta canui- 
dnți de la Școala medi# nr. 2 
Arad (cura seral și restanțieri). 
Președinte i Bitea Elvira, prof. lb. 
romînă, dir. Liceul nr. 1 Timi
șoara | ȘCOALA MEDIE NR. 2 — 
ARAD — Comisia nr. 10. secția 
mixtă. Sa vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Arad și 
școala media Lipova (curs sera! și 
restanțieri). Președinte : Savii 
Gheorghe, conf. univ. matematică 
Institutul politehnic Timișoara ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 ARAD — 
Comisia nr. 11 — secție mixtă. Sa 
var prezenta candidați da ta Școa
la medie nr. 3 Arad și școala me
die Lipova. (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte : Șchiopu Ana, praf, isto
rie dir. Școala medie Orșova i 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 ARAD — 
Comisia nr. 12 — secție mixtă cu 
limbă de predare maghiară. So vor 
prezenta candidați de ia școlile 
medii nr. 1 și nr. 3 Arad, Școala 
medie nr. 2 Pecica Și nr. 1 Timi
șoara, Liceul nr. 1 Timfșoara și 
Liceul nr, 1 Lugoj’ (cursuri de zi, 
serale, fără frecventă și restan- 
țierij. Președinte Răcz Gyazd, 
lector univ. șt. sociale. Universi
tatea Babeș-Bolyai, Cluj i LICEUL 
NR. 1 LUGOJ — Comisia nr. 13
— secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Lugoj și Liceul nr. 1 Lugoj (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : Popeangă 
Vasile, prof, pedagoqie dir. Școala 
medie nr. 5 Arad ; LICEUL NR. 1 
LUGOJ — Comisia nr. 14, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de 1a Liceul nr. 1 Lugoj și Șc. 
medii din Făget, Buziaș și Nădrag 
(cursuri da zi, seral» și restan
țieri). Președinte : Boleanțu La
zar, conf. univ. matematică. Inst. 
Politehnic Timișoara j LICEUL RE
ȘIȚA — Comisia nr. 15, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de 1a Liceul Reșița (cursuri de zi, 
serale, far* frecventă și restan
țieri). Președinte : Mistor Petru, 
prof, geografie dir. Școala medie 
nr. 1 — Arad , LICEUL REȘIȚA
— Comisia nr. 16, secție mixtă. 
Sa vor prezenta candidați de la 
Liceul Reșița și de la Șc. medie 
Anina (curs sera] și restanțieri). 
Președinta : Rozinger Ștefan, șef. 
lucrări matematică Inst. Politehnic 
Timișoara j LICEUL REȘIȚA — 
Comisia nr. 17 — secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Reșița și de Ia școala me
die Bocșa (cursuri serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te : Rehon Iosif, prof, chimie, dir. 
Școala medie nr. 3 Arad ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 TIMIȘOARA — Co
misia nr. 18, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Timișoara (curs seral 
și restanțieri). Președinte : Gheor
ghiu Th. Gheorghe prof. univ. ma
tematică Institutul Politehnic 
București ■. ȘCOALA MEDIE NR 1 
TIMIȘOARA — Comisia nr. 19, 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 1, 
nr. 3. nr. 4 Timișoara, Liceul nr.
1 Timișoara și Șc. medie de mu
zică Timișoara, (curs de zi și res
tanțieri). Președinte : Groza Ion, 
prof, pedagogie dir. Școala medie, 
Oțelul Roșu ȘCOALA MEDiE 
NR. 2 TIMIȘOARA — Comisia nr. 
20, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr.
2 — Timișoara (curs seral qî re- 
stanțieri). Președinte : Mureșanu 
Pompei, prof. univ. chimie, Inst. 
Agronomic Timișoara i ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 TIMIȘOARA — Co
misia nr. 21 — secția reală. Sa 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 3 Timișoara (curs se
ra]). Președinte : Dick Iosif, prof, 
univ. chimie, Inst. Politehnic Ti- 

mlșeara : ȘCOALA MEDIE NR. 3 
TIMIȘOARA — Comisia nr. 22, — 
secție reală- Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 2 și 
nr. 3 Timișoara (curs seral). Pre
ședinte : Sauciuc Leon, prof. univ. 
chimie, Inst. Politehnic Timișoara ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 5 — TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 23 — sec
ție mixtă. Se vor prezent» candi
dați de la Școala medie nr. 5 Ti
mișoara (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte : Sluiber 
Francisc, prof, matematică dir. 
Școala medie nr. 1 Caransebeș ; 
ȘCOALA MEDIE NR. 7 TIMIȘOA
RA — Comisia nr. 24 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 7 Timi
șoara și secția seral* din Re-< 
caș (curs seral). Președinte : 
Reichel Iosif, prof. univ. chimia 
Inst. Politehnic Timișoara ( LI
CEUL NR. 1 TIMIȘOARA — Co
misia nr. 25, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Lăceul 
nr. 1 Timișoara (curs seral). Pre
ședinte : Ostrovich Gheorghe, piof. 
univ. chimie, Inst, Politehnic Ti
mișoara ; LICEUL NR. 1 TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 26, — sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 1 Timișoara 
(cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte : Nanu Ioan, prof, univ^ 
chimie, Inst. Politehnic Timișoara i 
ȘCOALA MFD1E NR. 2 TIMI
ȘOARA — Comisia nr. 27, secție 
mixtă cu limba de predare ger
mană șj sîrbă. Se vor prezenta 
candideți de la școlile medii nr. 2 
Timișoara, nr. 4 Arad. Lipova, 
Liceu! din Lugoj și de la Liceul 
nr 1 Timișoara, secțiile germană si 
sirbă (cuts de zi și iestanțieri). 
Președinte : Binder Ștefan, conf. 
univ, filologie. Universitatea Timi
șoara.

Regiunea Brașov
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRAȘOV 

— Comisia nr. 1, secție real*. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Brașov (curs seral). 
Președinta : Zamfirascu Gh. Ion, 
conf. univ. matematică, Institutul 
Politehnic București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BRAȘOV — Comi
sia nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Brașov (curs seral). Pre
ședinte : Roman Aurel, lector univ. 
istorie Institutul pedagogic de 3 
ani Craiova ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 BRAȘOV — Comisia nr. 3 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de 1a Școala medie nr. 3 
Brașov (curs serai). Președinte : 
Gavrilă Ilie șef. lucrări fizică Inst. 
pedagogic de 3 ani Brașov j ȘCOA
LA MEDIE NR. 3 BRAȘOV — 
Comisia nr. 4, secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 3 ți nr. 1 Brașov,
(cursuri de zi, serale și restan
țieri]. Președinte : Fanache Maria, 
prof. lb. romînă dir. Școala medie 
nr. 2 Sihiu ; ȘCOALA MEDIE NR. 
4 BRAȘOV- — Comisia nr. 5, sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 4 
Brașov fcurs seral). Președinte ; 
Gaiea Alexandru, prof, matemati
că dir. Școala medie nr. 2 Făgă
raș ; ȘCOALA MEDIE NR. 4 BRA
ȘOV — Comisia nr. 6, secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 4 Brașov 
k-ars aerai). Președinta : Oaetiu 
La. pvof nateBaLc* dir. adj. 
Școata îfaedie or. 3 Sibiu . ȘCOA
LA MEDIE NR. 4 BRAȘOV — C^- 
mis:a nr. 7, aecita mixtă. Se vor 
prezenta candidați da la școlile 
medii nr. 1. nr. 2, nr. 3, nr. 4 și 
nr. 5 Brașov (cursuri de zii serale 
și restanțieri). Președinte : Costa 
Traian, lector univ. filologie, Uni
versitatea București i ȘCOALA 
MEDIE NR. 5 BRAȘOV — Comisia 
nr. 8, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
nr. 5, Brașov (curs 6eral). Pre
ședinte : Gruia Ioan, conf. univ. 
matematică. Institutul Politehnic 
București j ȘCOALA MEDIE NR. 5 
BRAȘOV — Comisia nr. 9, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 5 Brașov 
(cursuri de zi, serale șl fără frec
vență). Președinte : Popovici Con
stantin, conf. univ. matematică 
Universitatea București ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 5 BRAȘOV, Comisia 
nr. 10 — secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medi® 
nr, 5 Brașov (curs seral). Președin
te ; Enzinger Hans, prof, matemati
că, Școala medie nr. 4 Sibiu i 
ȘCOALA MEDIE RIȘNOV — Co
misia nr. 11 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile 
medii Rîșnov și Săcele (cursuri da 
zi, serale și restanțiari). Președinte: 
Florian Viorica, prof, geografie, 
dir. Școala medie nr. 5 Brașov i 
ȘCOALA MEDIE CODLEA — 
Comisia nr. 12, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la șco
lile medii Codlea și Predea), 
(cursuri de zi, serata, fir* frec
vență și restan[ieri). Președinte ; 
Schmidt Herman, prof, istorie, dir. 
adj Școala medie nr. 1 Sihiu i 
ȘCOALA MEDIE ZĂRNEȘTI — 
Comisia nr. 13, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Zărnești (curs seral). 
Președinte : Moarcăș Constantin, 
prof. lb. romînă, dir. Școala me
die nr. 4 Brașov ■ ȘCOALA ME
DIE NR. I SIBIU — Comisia nr. 
14, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 
Sibiu. (curs seral). Președinta : 
Georgescu Valentin, prof, geogra
fie, dir Școala medie nr. 3 Bra
șov i ȘCOALA MEDTE NR. 1 SI
BIU — Comisia nr. 15, secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3 
șl nr. 4 Sibiu, (cursuri de zl, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te : Cicerone Poghirc, lector univ. 
filologie, Universitatea București i 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 SIBIU — 
Comisia nr. 16, secție real*. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 3 Sibiu (cura aerai). 
Președinte : Păun Octavian, lector 
univ. filologie Inst. pedagogic de 
3 an! București j ȘCOÂLA ME
DIE NR. 3 SIBIU — Comisia nr. 
17, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de ta școlile medii nr. 2 
și nr. 3 Sibiu (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte : 
Goia Mircea, prof. șt. naturale, 
dir. ad|. Școala medie nr. 1 Bra
șov; ȘCOALA MEDIE NR. 1 ME
DIAȘ, Comisia nr. 18, aecție rea
lă. Sg vor prezenta candidați de 
Ia Școala medie nr. 1 Mediaș, 
(curs seral). Președinte : Jalea 
Ecaterina, prof, fizică dir. ad]. 
Școala medie nr. 1 Brașov ,
ȘCOALA MEDIE NR. 1 MEDIAȘ 
— Comisia nr. 19, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Mediaș (cursuri 
da zi, fără frecventă și restan
țieri). Președinta : CMțimie Ion, 
conf. univ. filologie. Universitatea 
București i ȘCOALA MEDIE NR. 1 
FĂGĂRAȘ — Comisia nr. 20, sec
ția reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. I Fă
găraș (cursuri serale țî fără frec
vență). Președinte : Ulivi Domini
ca, prof. Ib. romînă -- Șeeala me
die nr. 1 Brașov ; ȘCOALA ME

DIE NR. 2 FÂGĂRAȘ — Comisia 
nr. 21, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Făgăraș și școlile 
medii Agnita și Rupea. (cursuri 
da zi, serale, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte : Roman 
Ioan, lector univ. filologie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Brașov i 
ȘCOALA MEDIE BLAJ — Comisia 
nr. 22, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de ta țcolila me
dii Blaj și Copșa Mici (cursuri de 
zi, 6erale și restanțieri). Președin
te : Popovici Remus, prof. lb. la
tină, dir, Școala medie nr. 1 Fă
găraș ( ȘCOALA MEDIE CISNÂ* 
DIH — Comisia nr. 23 — secție 
reală. S€ vor prezenta candidați 
de la școlile medii Cianfidie. Să- 
liște și Tălmacii! (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte : 
Racotă Tuliu, prof. lb. romină dir. 
Școala medie nr. 2 SiqhișoBta i 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 SIGHI
ȘOARA — Comisia nr. 24 — sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dat! de la Școala medie nr. 1 
Sighișoara (cura seral). Președinte: 
OlaTiu Virgi] — conf. univ. ma
tematică, Inst. Politehnic — Bra
șov | ȘCOALA MEDIE NR. 2 SI
GHIȘOARA — Comisia nr. 25 — 
secția mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 1 și 
nr, 2 Sighișoara și școala medie 
Dumbrăveni, (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te : Peștrea Nicolae, prof. lb. la
tină, dir. adj. Școala medie nr. 4
— Brașov ; ȘCOALA MEDIE NR. 
1 SF. GHEORGHE — Comisia nr. 
26 — secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Sf. Ghepryhe și Șc. medie 
Covasna (cursuri de zi, serale și 
fără frecvență). Președinta : Barna 
Vasile, prof. ec. politică dir. adj. 
Școala medie Mediaș; ȘCOALA 
MEDIE NR. 5 BRAȘOV — Comi
sia nr. 2? — secție mixtă, cu 
limba de predare maghiar*. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 5 Brașov și Școala me
die Sâcele (cursuri de zi, serala 
și fără frecventă]. Președinte : 
Kiss Ludovic, prof. lb. latină Școa
la medie Tg. Săcuiesc ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 SF. GHEORGHE 
Comisia nr. 28 — secție mixtă, cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 Sf. Gheor
ghe (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și reatanțieri). Președin
te : Tempfli Maria, prof- geogra
fie, dir. adj. Școala medie Tg. 
Săcuiesc i ȘCOALA MEDIE NR. 1 
TG. SĂCUIESC — Comisia nr. 29
— secție mixta, cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de Ia școlile medii Tg. 
Săcuiesc și Covasna (cursuri de zi, 
serale, fără frecventa si restanțieri). 
Președinte : Vary Clara, prof, ma
tematică, inspector Gr. Brașov ; 
ȘCOALA MEDIE NR, 1 BRAȘOV
— Comisia nr. 30 —■ secție mixtă 
cu limba de predare germană. Se 
vor prezenta candidați dp la Școa
la medi? nr. 1 Brașov, de Ia șco
lile medii Agnita și Mediaș 
(cursuri de zi, serale ti restan
țieri). Președinte : Nichifor Nata
lia, lector univ. lb. germană Inst. 
de Medicină și Farmacie Bucu
rești ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
ERAȘOV — Comisia nr. 31 — 
secție mixtă cu limba dR predare 
germană. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie nr. 2 Si
ghișoara. Școala medie B’S.rita 
rog Cluj fa Scoa’a pedi-ogitâ de 
ed-cat oare S-hj fî-jrsun d» xi. 
serale și restanțierîl. Președinte; 
Kloos Andrei, prof. !b. germană, 
dir. adj. Școala medie' Mediaș.

Regiunea București
ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA. 

Comisia nr. 1 secție mixtă. Sb vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie din Alexandria (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte Cioclrlie Ta
tiana, lector univ. istorie Institutul 
pedaqoqic de 3 ani București ; 
ȘCOALA MEDIE BUFTEA.—Comi
sia nr. 2 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la școlile medii Buf
tea, Snaqov și Răcari (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență ți res- 
tantieri). Președinte Druc Emilia, 
prof, chimie, dir. Liceul Călărași ; 
ȘCOALA MEDIE CĂLĂRAȘI. Co
misia nr. 3 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Călărași (cursuri serale, 
fără frecvență si restanțieri). Pre
ședinta Grigoreacu Mihail, prof, 
istoria, director adjunct Școala 
medie Oltenița ; ȘCOALA MEDIE 
CĂLĂRAȘI. Comisia nr. 4 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Călărași (curs 
da zi si restanțieri). Președinta 
Matei Constantin, conf. univ. psi
hologie Institutul pedaqoqic de 3 
ani București ; ȘCOALA MEDIE 
FETEȘTI. Comisia nr. 5 secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii Fetești și Slobozia 
(cursuri de zi, serale, fără frecven
ță și restanțitri). Președinte Ata- 
nasiu Traian, șef lucrări matema
tici Institutul politehnic București; 
ȘCOALA MEDIE GIURGIU. Co
misia nr. 6 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii Giurgiu și Drăgănești (cursuri 
da zi, serale șl fără frecvență). 
Președinta Mihalache Ilie, piof. 
matematică, director adjunct școa- 
lia medie Roșiori de Vede i ȘCOA
LA MEDIE GIURGIU. Comisia nr.
7 secția mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Giur
giu (cura de zl și restanțieri). Pre* 
ședințe Păun Jean, lector univ. chi
mie Universitatea București i 
ȘCOALA MEDIE OLTENIȚA. Co
misia nr. 8 secție mixt*. Se vor 
prezenta candidați da la Școala 
medie Oltenița (cursuri da zl, se
rale, fără frecventă *1 restanțieri). 
Președinte Alecu Petre, lector ma
tematică Institutul politehnic 
București ; ȘCOALA MEDIE RO
ȘIORI DE VEDE. Comisia nr. 9 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii Roșiori 
da Vede, Zîmnicea și Videle 
(cursuri da zi, serala, fărt frecvan- 
ță și restanțieri). Președinte : Miu- 
lescu Vasile, prof, matematică, di
rector adjunct Liceul Alexandria» 
ȘCOALA MEDIE ROȘIORI DH 
VEDE. Comisia nr, 10 secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii Roșiori de Vede și 
Vidate (cura de zi și restanțieri). 
Președinte Vlaicu Petra, profesor 
istorie, directa: adjunct Liceul 
Giurgiu j ȘCOALA MEDIE TITU. 
Comisia nr. 11 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școlii» 
medii Titu fii Bolmtin Vale (cursuri 
da zi, serale, fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Nicol au 
Gabriela, lector univ. chimie Uni
versitatea București ? ȘCOALA 
MEDiE TURNU MĂGURELE. Co-
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misia nr. 12 secția mixtă. Sa voi 
prezenta candidați de la Școala 
media Turnu Măgurela (cursuri de 
zi, fără frecventă li reHtantieri). 
Președinte Lupu Ion, lector univ. 
pedaqoqie, Institutul pedaqoqic de 
3 ani București , ȘCOALA MEDIE 
URZICENI. Comisia nr. 13 secția 
mixtă, Se vor prezenta candidați 
de Ia Școlile medii Urzicenl, Bră- 
neștl ți Lehllu (cursuri de zi, se
rale, fără frecventă si restanțieri). 
Președinte : Dinu Mihail, prof. șt. 
■odaie, director Școala medie 
Roșiorii de Vede.

Regiunea Cluj
ȘCOALA MEDIE „A. IANCU* 

AIUD. Comisia nr. 1 — secția 
mixtă. Se vor prezenta candidat* 
de la Școlile medii „A. Iancu" 
Aiud ți Ocna Mureș (cursuri de 
zi, serale, fără frecventă |i restan
tieri). Președinte : Gali Elisabeta, 
lector nniv. filologie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj j ȘCOA
LA MEDIE BISTRIȚA, Comisia nr. 
2 — secție mixtă. Se vor orezenta 
candidați de la Școlile medii Bis
trița și Prundul Blrgăului (cursuri 
de zî, serale, fără frecventă ți res
tantieri). Președinte : Mureșan Ion, 
prof, director Școala medie Dej i 
ȘCOALA MEDIE „HORIA, CLOȘ
CA $1 CRIȘAN" ABRUD. Comisia 
nr 3 -— secție reală. Se vor pre
zenta candidați de Ia Școala me
die ,,Horia. Cloșca ți Crițan" 
Abrud 51 de la Școlile medii Cîm- 
peni ți Baia de Arieș (cursuri de 
zi, serale, fără frecventă și res
tantieri). Prețdinte: Galin Eugen, 
prof, director Școala medie nr. 14 
Cluj i ȘCOALA MEDIE DEJ. Co
misia nr. 4 — secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii Dej și Beclean (cursuri da 
zi, serale, fără lrecvență ți restan
tieri). Președinte : Moldovan Nico
lae, prof, pedagogia, director Școa
la medie „E. Racoviță" Cluj i 
ȘCOALA MEDIE DEJ. Comisia nr.
5 — secție mixtă, cu 1b. de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidați da la Școlile medii Dej, 
Bistrița, Gherla ți ,,Ady“ Zalău 
(cursuri da zi. serale, fără frec
ventă și restantieri). Președinte j 
Szekely Francisc, prof, chimie dr
rector Școala medie nr. 11 Cluj i 
ȘCOALA MEDIE DEJ. Comisia nr.
6 — secție reală. Sa vor prezenta
candidat! de la Școala medie Dej 
(curs seral). Președinte : Grecu 
loan, lector univ. țt. sociale, Insti
tutul de medicină și farmacie 
Cluj ( ȘCOALA MEDIE „PETRU 
MAJOR" GHERLA. Comisia nr. 7 
■— secție mixtă, Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii „Pe
tru Maior“ și „Avram Iancu" 
Gherla (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență șj restanțieri). Președin
te : Oantă îosif, prof, pedagogie 
director Școala pedagogică Cluj i 
ȘCOALA MEDIE „GEORGE COȘ- 
BUC" Năsăud. Comisia nr. 8 —
secția reală- Se vor prezenta can
didați de ia Școlile medii „George 
Coșbuc" și nr. 2 Năsăud și de la 
Ilva Mică (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență ți restantieri]. Pre
ședinte : Herman Victor, lector 
univ. matematică, Universitatea 
„Babeș-Bolyai* Cluj , ȘCOALA 
MEDIE „ADY“ ZALĂU. Comisia 
nr. 9 — secție reală. Sa vor pre
zenta candidați de la școlile me
dii „Ady“ Zalău și Jibou (cursuri 
de zi serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte : Mesaroș 
Victor, prof, director Școala medie 
Abrud ; ȘCOALA MEDIE „ADY- 
SINCAI" Cluj. Comisia nr. 10 —
secție mixtă. Sa vor prezenta can
didați de la Școlile medii „Ady- 
Sincai* Cluj, Huedin, Poieni țj 
Aghireș (cursuri de zi, țerale ți 
restanțieri). Președinte : Racovea- 
nu Hie, conf, univ. filologia Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj i 
ȘCOALA MEDIE „ADY-SINCAI* 
CLUJ. Comisia nr. ii — secție 
reală. Sa vor prezenta candidați 
de ia Școala medie „Ady-Sincai‘* 
Cluj (curs seral). Președinta : Pop 
Gheorgha, conf. univ. geografia 
Universitatea „Babeț-Bolyai" Cluji 
ȘCOALA MEDIE „G. COȘBUC° 
Cluj. Comisia nr. 12 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii „Ady-Sincai* 
„G. Coșbuc", „N. Bălcescu", „M. 
Eminescu" șj nr. 6 Cluj (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Pre
ședinte Mare Călina, conf. univ. 

șt. sociale Universitatea „Babeș- 
Bolyai* Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 
3 CLUJ. Comisia nr. 13 — secție 
mixtă, cu limba da predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii nr. 3, nr. 10, 
nr 11 și nr. 12 Cluj, Școlile medii 
„Ady-Sincai" șl „Brassai Samuel" 
Cluj, Școala medie de muzică 
Cluj și Școala medie „Bathlen 
Gabor“ Aiud (curs de zl și res
tantieri) Președinte : Nagy Fran- 
cisc, conf. univ, șt. naturale Uni
versitatea „Babeț-Bolvar Cluj a 
ȘCOALA MEDIE „EM. RACOVI- 
ȚĂ" CLUJ, Comisia nr. 14 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școlile medii „Era, Ra- 
coviță" șl Gh. Barițiu” Cluj, Șco
lile medii nr. 10, nr. 13, nr. 14 
Cluj, Școala medie de muzică Cluj 
ți Școala medie d8 arta plastice 
Cluj (curs de zi țj restanțieri). 
Președinte : Aluaț loan, conf, 
univ. țt. sociale Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj j ȘCOALA 
MEDIE „GH. BARIȚIU" CLUJ. 
Comisia nr. 15 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie „Gh. Baritiu” Cluj 
(curs seral), Președinte : Clamba 
Aujel, prof, director Școala medie 
„Mihai Viteazu" Turda ; ȘCOALA 
MEDIE „GH. BARIȚIU* CLUJ, Co. 
misia nr. 16 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Șco
lile medii „Gh. Barițiu" ți „Em. 
Racoviță" Cluj (cursuri serale șl 
fără frecvență). Președinte Roșea 
I. Dumitru, conf. univ. țt. natu
rale Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj ; ȘCOALA MEDIE „BRASSAI 
SAMUEL" Cluj. Comisia nr. 17 — 
secția reală, cu Ib. de predare 
maghiară. Se vor prezenta .candi
dați de la Școala medie „Brassai 
Samuel" Cluj (cursuri serale li 
fără frecvență). Președinte Cseke 
Vitmoș, prof, univ. matematică 
Universitatea ,,Babeș-BoIyai“ Cluj: 
ȘCOALA MEDIE NR. 10 CLUJ. 
Comisia nr. 18 — secție reală, Se 
vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 10 Cluj (curs 
seral). Președinte : Bucșa Petru, 
prof ec. politică director Școala 
medie „Ady-Sincai" Cluj i ȘCOA
LA MEDIE NR. 12 CLUJ. Comisia 
nr. 19 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 12 Cluj (curs seral). Pre
ședinte llieș Ludovic, prof, geo
grafie director Școala medie nr. 2 
Năsăud • ȘCOALA MEDIE NR. 12 
CLU-J. Comisia nr. 20 — 6ecția 
reală cu 1b de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medij nr. 12, nr. 14 și nr. 
10 Cluj (curs seral), Președinte 
Toth Iosif, prof. univ. economia 
politică, Universitatea ,,Babeș-Bo- 
lyai" Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 
13 CLUJ, Comisia nr. 21 — sec
ție reală cu lb. de predare ma
ghiara. Se vor prezenta candidați

da la Școlile medii nr. 13 ți nr. 14 
Cluj, Școala medie „Ady-Sincai* 
Cluj și Școlile medii Turda șî 
Huedin (cursuri de zi, serale șl 
restantieri). Președinte Szilagy 
luliu. prof, director adjunct Școa
la medie Zalău t ȘCOALA MEDIB 
NR. 14 CLUJ. Comisia nr. 22 — 
secția reală. Se vor prezenta can- 
dida[J de la Școala medie nr. 14 
Cluj (curs seral). Președinte Po
pescu Livia, conf. univ. filologie, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluji 
ȘCOALA MEDIE „MIHAI VITEA
ZU" Turda. Comisia nr. 23 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala media „Mihai 
Viteazu" Turda (curs seral). Pre
ședinte Goina Elena, lector univ, 
chimie Institutul de medicină ți 
farmacie Cluj j ȘCOALA MEDIE 
„MIHAI VITEAZU" TURDA. Co
misia nr, 24 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de Ia Șco
lile medii nr. 2 șl „Mihai Vitea- 
zu" Turda (cursuri de zi, serale, 
fără frecventă ți restanțieri). Pre
ședinte Bodnaru Dumitru, prof, di
rector Școala medie Aiud i ȘCOA
LA MEDIE CÎMP1A TURZII. Co
misia nr. 25 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie Cimpia Turzii 
(cursuri da zi, serale ți restan
tieri). Președinte Găzdac Grigore, 
prof, director Școala medie „Geor
ge Coșbuc“ Năsăud.

Regiunea Crișana
ȘCOALA MEDIE NR. 1 BEIUȘ.

Comisia nr. 1 — secție mixtă. Sa 
Vor prezenta candidați de la Șco
lile medii nr. 1 și 2 Beiuș (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Roșu Vasile, 
prof, matematică director Școala 
medie nr. 1 Oradea , ȘCOALA 
MEDIE ORAȘ DR. P. GROZA. Co- 
misia nr. 2 — secție mixtă. Sa 
vor prezenta candidați de la Șco
lile medii Oraș Dr. P. Groza ți 
Nucet (cursuri de zi, serale ți 
restanțieri). Președinte Brindeu Li- 
viu, șef lucrări matematică Insti
tutul politehnic Timișoara i ȘCOA
LA MEDIE SEB1Ș. Comisia nr. 3 
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii 
Sebiș, Chișineu-Crig, Sintana ți 
Ineu (cursuri de zi, serale, fără 
frecventă si restantieri). Președin
te pirvu Gheorqhe, prof. Ib. ro- 
mlnă director Școala medie Șim- 
leu i ȘCOALA MEDIE ȘIMLEU. 
Comisia nr. 4 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Șimleu (cursuri de zi. se
rale, fără frecventă șl restantieri]. 
Președinte Unqureanu Cornel, șef 
lucrări matematică Institutul poli
tehnic Timișoara i ȘCOALA MEDIE 
MARGHITA. Comisia nr. 5 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Marqhi- 
ta (cursuri de xi, serale, fără frec
ventă și restantieri). Președinte : 
Groșanu losif, șef lucrări mate
matică Institutul politehnic Timi
șoara : ȘCOALA MEDIE NR. 1 O- 
RADEA — Comisia nr. 6 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 1 Oradea 
și școala medie Vadul Crișului 
(curs de zi și restantieri). Președin
te Bogoevici Nicolae șef lucrări 
matematică Institutul politehnic 
Timișoara s ȘCOALA MEDIE NR. 
1 ORADEA — Comisia nr. 7 sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 1 O- 
radea (curs seral). Președinte Toma 
Ion conf. univ. chimie Institutul 
politehnic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 ORADEA — Comi
sia nr. 8 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie 
nr. 1 Oradea (curs fără frecventă). 
Președinte Abramovici Rudolf conf. 
univ. chimia Institutul politehnic 
Timișoara i ȘCOALA MEDIE NR. 
1 ORADEA -— Comisia nr. 9 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 1 Ora
dea ți Școala medie Aleșd (cursuri 
serale, fără frecvență și restan
tieri). Președinte Popescu Maria 
lector univ. matematică Institutul 
politehnic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE NR, 2 Oradea — Comisia 
nr. 10 secție mixtă, Se vor prezen
ta candidați de la școala medie 
nr. 2 Oradea (cursuri de zi, sera
le si restantieri). Președinte Ser- 
han Vasile lector univ. filologie 
Universitatea Timișoara : ȘCOA
LA MEDIE NR. 4 ORADEA — Co
misia nr. 11 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școala 
media nr. 4 Oradea ți școala me
dia Salonta (cursuri de zi, serale, 
fără frecventă și restantieri). Pre
ședinte Cristici Borislav lector 
univ. matematică Institutul politeh
nic Timișoara ; ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 ORADEA — Comisia nr. 12 
secția reală cu 1b. de predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 3 Ora
dea (curs seral). Președinte Am- 
berq luliu lector univ. fizică Uni
versitatea Timișoara ■. ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 ORADEA — Comi
sia nr. 13 secție mută cu lb. de 
predare maqhiară. Se vor prezen
ta candidat! de la Școala medie 
nr. 3 Oradea (cursuri serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te Kali Adalbert prof. lb. latină 
director școala medie nr. 2 Ora
dea i ȘCOALA MEDIE NR. 3 ORA
DEA — Comisia nr. 14 secție mix
tă cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 2 si nr. 3 Oradea 
(curs de zi). Președinte Balazs 
Martin lector univ. matematică U- 
niversitatea Babeș-Bolyai Cluj i 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORADEA 
—■ Comisia nr. 15 secție mixtă cu 
lb. de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 2 și nr. 4 Oradea (curs 
de zi). Președinte Boroș Ladislau 
prof. lb. romînă dir. școala medie 
Salonta ; ȘCOALA MEDIE SALON
TA — Comisia nr. 16 secție reală 
cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la șco
lile medii Salonta, Marqhita, SS- 
cueni și Șimleu (cursuri de zi șl 
serale). Președinte Zudor Anton 
prof, chimie director școala medie 
nr. 3 Oradea.

Regiunea Dobrogea
ȘCOALA MEDIE CERNAVODĂ. 

Comisia nr, 1 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii Cernavodă, Hîrșova, Bănea- 
sa (cursuri de zi, serale, fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Dermenqiu Nicoleta, lector univ. 
șt, sociale Institutul pedagogic de 
3 ani Constanța j ȘCOALA ME
DIE MEDGIDIA. Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se var prezenta can
didați de la Școlile medii Medgi
dia ți Negru Vodă (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență ți restan
tieri] . Președinte Stoian Emilia, 
prof, geografie director adjunct, 
Școala medie Cernavodă i ȘCOA
LA MEDIE MEDGIDIA. Comisia 
nr. 3 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Med
gidia (curs seral). Președinte Du
mitrescu Enacu Anghel, lector u- 
niv. matematică — Institutul pe
dagogic de 3 ani Constanța , 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TULCEA. 
Comisia ar. 4 secție mixtă. Se 
var prezenta candidați da la Șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 Tulcea, 

Școala media Babadaq gl Măcin 
(cursuri da zi, serala, fără frec
ventă ți restantieri). Președinta 
Ștefan Mihail, lector univ. țt. so
ciale Institutul pedagogic de 3 ani 
Constanta.

Regiunea Galați
ȘCOALA MEDIE NR. 1 GALAȚI.

Comisia nr. 1 secția tmunigi, Sa 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1, nr. 2. nr. 3 și nr. 4 
Galati (curs de zi). Președinte Săr- 
mășanu Mihai, conf. univ. econo
mia politică Universitatea „AJ. I. 
Cuza" lași i ȘCOALA MEDIE NR.
1 GALAȚI. Comisia nr. 2 secția 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala media nr. 1 Galați 
(curs seral). Președinte : Triandaf 
Alexandru, conf. uiuv. matemati
că Universitatea .Al. 1. Cuu“ 
Iași , ȘCOALA MEDIE NR. 3 
GALAȚI. Comisia nr. 3 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați dn 
la Școala medie nr. 1 Galați 
(cursuri serale si fără frecvență). 
Președinte Constan ti nescu Olqa, 
conf. univ. matematică Universita
tea „Al. I. Cuza" lași ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 GALAȚI. Comisia 
nr. 4 secție Teală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie nr.
2 Galati (curs seral). Președinte 
Oprea Arseme, conf. univ. mate
matici Institutul politehnic Iași , 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 GALAȚI- 
Comisia nr. 5 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii nr. 2 ți nr. 3 Galați (curs 
seral]. Președinte Linde Cristian, 
conf. univ. matematică Institutul 
politehnic lași i ȘCOALA MEDIE 
NR. 4 GALAȚI. Comisia nr. 6 sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 5 
Galati (curs seral). Președinte : Do- 
găroiu Emil, prof, matematică di
rector adjunct Școala medie nr. 1 
Brăila , ȘCOALA MEDIE NR. 5 
GALAȚI. Comisia nr. 7 țectie rea
lă. Se vor prezenta candidați da 
la Școlile medii nr. 1, nr. 3 si nr. 
5 Galați. Președinte Atanasiu Mar
cel, conf. univ. fizică Institutul 
politehnic Calați i ȘCOALA ME
DIE NR. 5 GALAȚI. Comisia nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii nr. 2, 
nr. 3, nr. 4 Galați, Școala media 
Pechea și Școala medie Bujoru 
(cursuri da zî. serale, fără frec
vență $i restanțieri). Președinta 
Șendrea Elena, prof, filologie di
rectoare Școala medie nr. 2 Foc
șani ; ȘCOALA MEDIE NR. 1 
BRĂILA. Comisia nr. 9 secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii nr. 1, nr. 2, 
nr. 3 și nr. 4 Brăila (cura de zi). 
Președinte Siiclea Victor, conf. 
univ. geografie Universitatea „Al.f. 
Cuza" lași i ȘCOALA MEDIE NR.
1 BRĂILA. Comisia nr. 10 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii nr. 1. nr. 2, 
nr. 3 șl nr. 4 Brăila (curs de zi). 
Președinte Rențea Maria, prof. 
Soc. științific director Școala me
die nr. 3 Galati , ȘCOALA ME
DIE NR. 2 BRĂILA. Comisia nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. I 
Brăila (curs serali. Președinte A- 
posfol David, lector univ. >♦. so
ciale Institutul politehnic Galați i 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BRĂILA. 
Comisia nr. 12 secție reală. Se vor 
prezenta candidai! de la Școlile 
medii nr. I ți nr. 2 Brăila (curs 
seral). Președinte Tutulan Jenica, 
prof, istorie director adjunct Școa
la medie nr. 5 Galați i ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 BRĂILA. Comisia 
nr. 13 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de 4a Școala medie 
nr. 2 Brăila (curs seral). Președin
te Goqoț Ștefan, prof. lb. romînă 
director adjunct Școala medie nr. 
6 Galați } ȘCOALA MEDIE NR 3 
BRĂILA. Comisia nr. 14 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 3 Brăila 
(cursuri serale și fără frecvență). 
Președinte Certau Spiridon, prof, 
matematică director adjunct Școa
la medie nr. 1 Galați j ȘCOALA 
MEDIE NR. 4 BRĂILA. Comisia 
nr. 15 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școlile medii 
nr. 1 șl nr. 2 Brăila, Școala medie 
însurăței șl Școala medie Făurei 
(cursuri de zi, serale, fără frecven
ță gi restantieri). Președinte San
du Maria, prof, pedagogie director 
adjunct Școala medie nr. 7 Galații 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TECUCI. 
Comisia nr. 16 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii nr. 1 ți nr. 2 Tecuci (cursuri 
de zi, serale, fără frecventă ți res
tanțieri). Președinte Chelu Lazăr, 
prof. lb. romînă director adjunct 
Școala medie nr. 1 Brăila ( ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 TECUCI. Comi
sia nr. 17 secție reală. Sa vor pre
zent* candidați de la Școala me
die nr. 2 Tecuci, Școlile medii Mă- 
rășești ți Panciu (cursuri de zl, se
rale, fără frecvență și restantieri). 
Președinte Andrei Mircea' prof, 
qcoqrafie director Școala medie 
nr. 4 Brăila | ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 „Unirea" FOCȘANI. Comi
sia nr. 18 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii nr. 1 „Unirea", Școala me
die „AI, I. Cuza" Focșani ți Șco
lile medii nr. 1 țl nr. 2 Tecuci 
(curs de zi și restantieri). Președin
te Stroie Emanuela, prof. lb. lati
nă director adjunct Școala medie 
nr. 4 Galați , ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 „Unirea" FOCȘANI. Comi
sia nr. 19 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr. 1 „Unirea" Focșani (cursuri 
serale și fără frecvență). Președin
te Lupu Ciobotaru Victoria, prof, 
qeoqrafie director Școala medie 
nr. 2 Tecuci j ȘCOALA MEDIE 
NR, 2 „Al. I. Cuza" FOCȘANI. 
Comisia nr. 20 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii nr. 1 „Unirea" și nr. 2 „Al.I. 
Cuza" Focșani și Școlile medii O- 
doheștl, Gugcști ți Vidra (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinta Nejneru Tănase, prof, fi
lologie Școala medie nr. 3 Gajați.

Regiunea 
Hunedoara

le Universitatea Baheț-Bolyai-Cluj i 
ȘCOALA MEDIE CĂLAN. Comisia 
nr. 5 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școlila me
dii Orăștie, Călan ți Hațeg 
(cursuri de zi, serale ți restantieri). 
Președinte Lăncrăjan Gheorqhe, 
prof. lb. romînă director adjunct 
Școala medie Alba lulia j ȘCOALA 
MEDIE CUGIR. Comisia nr. 6, sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de 1* Școala medie Cuqir 
(curs seral ți restanțieri). Prețe- 
dinte Ho ancă Vasile, șef lucrări 
matematică Institutul politehnic 
Timișoara ȘCOALA MEDIE HU
NEDOARA. Comisia nr. 7 — sec
ție reală- Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Hunedoa
ra (curs seral). Președinte Dancu 
Virginia, loc tor univ. filologie In
stitutul de mine Petroșani i ȘCOA
LA MEDIE HUNEDOARA. Comi
sia nr. B — secție mixtă. Se vor 
prezent* candidați de la Școala 
medie Hunedoara (cursuri serale, 
firi frecvență și restantieri), Pre
ședinte Neaqu Romulus, prof. lb. 
romînă director Școala medie 
Brad ; ȘCOALA MEDIE HUNE
DOARA. Comisia nr. 9 — secție 
teală. Se vor prezenta candidați 
de 1* Școala medie Hunedoara 
(curs seral). Președinte Susan Du
mitru, prof. lb. romină director 
Școala medie „Decebal" Deva i 
ȘCOALA MEDIE PETROȘANI. Co
misia nr. 10 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Petroșani (cursuri de zi, 
serale, fără frecventă și restan
tieri). Președinte Dobrescu Euqen, 
praf. univ. matematică Institutul 
de mine Petroșani ; ȘCOALA ME
DIE SEBEȘ. Comisia nr. 11 — sec
ție mixtă cu limbile de predare ro
mină și qermană. Sa vor prezenta 
candidați de la Școala medie Sebeș 
(cursuri de Zi, 6erale, fără frec
vență si restantieri). Președinte 
Tomoșoiu Sevilla, lector univ. fi
lologie Universitatea București ■ 
ȘCOALA MEDIE VULCAN. Comi
sia nr. 12 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii Vulcan și Lonea (cursuri de 
zi, serale ți restantieri). Președin
te Barbu Leontin, prof. șt. natu
rale director Școala medie Hațeg > 
ȘCOALA MEDIE SIMERIA. Co
misia nr. 13 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidat* de la Școa
la media Simeria (cursuri de zi, 
serale 81 restantieri). Președinte 
Ocohșan Ioan, prof, istorie direc
tor Școala medie Călan ; ȘCOALA 
MEDIE LUPENI. Comisia nr. 14 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala media Lupeni 
(cursuri de zi. serale ți restan
tieri). Președinte Fleșeriu Ionel, 
conf. univ. matematică Institutul 
politehnic Timișoara ; ȘCOALA 
MEDIE ZLATNA. Comisia nr. 15 
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii Zlat- 
na și Teiuș (cursuri de zl, serala 
ai restanțieri), Președinte Blendea 
Vasile. prof. Șt. naturale director 
Școala medie Ilia.

Regiunea lași

ȘCOALA MEDIE ALBA 1ULIA. 
Comisia nr. 1 — secție mixtă. Sa 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie Alba Iulia (cursuri de zi, 
serala, fără frecvență ți restan
tieri). Președinte Lamoth Petru, 
conf. univ. fizică Universitatea Ti
mișoara i ȘCOALA MEDIE BRAD. 
Comisia nr. 2 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Șco
lile medii Brad și Gurabarza 
(cursuri de zi, serale, fără frecven
tă si restantieri). Președinta Cio
lan Anatolie, prof, fizică director 
Școala medie Hunedoara i ȘCOA
LA MEDIE DEVA. Comisia nr. 3
— secție reală, Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Deva 
(cura seral). Președinte Filimon 
Ion, conf. univ. matematică Insti
tutul construcții București ; ȘCOA
LA MEDIE DEVA. Comisia nr. 4
— secția mixtă cu limbile da pre
dare romînă ți maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile 
medii Deva, Petroșani ți Ilia 
(cursuri de sl, serale, fără frecven
ță și restantieri), Președinta : Balasj 
Alexandru, lector univ. țt. socia

ȘCOALA MEDIE NR. 1 „M. SA- 
DOVEANU" IAȘI. Comisia nr. 1 
țectie mixtă. Se vor prezenta can
didat* de la Școala medie nr, 1 
„M. Sadoveanu" Iași și Școala 
medie Hîrlău (cursuri de zi, sera
le, fără frecventă și restantieri). 
Președinte Budeanu Constantin, 
prof. univ. chimie Universitatea 
„Al. I. Cuza" las! i ȘCOALA ME
DIE NR. 2 „M. EMINESCU" IAȘI. 
Comisia nr. 2 secție mixtă. Se vor 
piezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 „M. Eminescu" Iași 
(cursuri de zi, fără frecventă ți 
restanțieri). Președinte Zuqrăvescu 
Ioan, prof. univ. chimie Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași ; ȘCOA
LA MEDIE NR. 3 „C. Negruz2i“ 
IAȘI. Comisia nr. 3 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 ,,C. Neqruzzi" 
Iași (cursuri de zi, serale ți restan
tieri). Președinte Vasiliu Gheorqhe, 
prof. univ. matematică Institutul 
politehnic Iași j ȘCOALA MEDIB 
NR. 4 „GARABET 1BRĂILEANU" 
IAȘI. Comisia nr. 4 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 „Garabet Ibrăi- 
leanu" lași (cursuri de zi, serale 
ți restantieri). Președinta Necrasov 
Olga, prof. univ. șt. naturala U- 
niversitatea „AL I. Cuza" lași i 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 „G. IBRĂI- 
LEANU" IAȘI. Comisia nr. 5 sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala media nr. 4 „G. 
Ibrăileanu" lași (curs seral). Pre- 
țedinte Burlacu Gheorghe, nrof. 
univ. chimie Institutul politehnic 
Iași ; ȘCOALA MEDIE NR. 4 „G. 
IBRĂILEANU" IAȘI. Comisia nr.
6 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala media nr. 
4 „G. Ibrăileanu" Iași (curs seral). 
Președinte Diaconescu Vasile, prof, 
univ, chimie Institutul politehnic 
Iași i ȘCOALA MEDIE NR. 6 „V. 
ALECSANDRI" IAȘI. Comisia nr.
7 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala media nr. 6 
„V. Alecsandri" Iași (cursuri da zi, 
serale și restantieri). Președinta 
Cărăuțu Sergiu, prof. univ. șt. na
turale Universitatea „Al. I. Cuza" 
lași i ȘCOALA MEDIE NR. 6 „V. 
ALECSANDRI" IAȘI. Comisia nr.
8 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 6 
„V. Alecsandri" lăți (curs seral). 
Președinte Fărcaț Toma, prof, 
univ. matematică Institutul poli
tehnic Iași : ȘCOALA MEDIE NR. 
7 „AL. I. CUZA" IAȘI. Comisia 
nr. 9 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidat! de la Școlile medii 
nr. 7 „AL I. Cuza", nr. 5 „Ilie 
Pintilie" Iași ți Școala medie de 
muzică Iași (curs de zi și restan
țieri). Președinte Săveanu Teodor, 
prof. univ. chimie — Institutul po
litehnic Iași ; ȘCOALA MEDIE 
„C. BURCĂ" PAȘCANI. Comisia 
nr. 10 •— secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie ,,C. Burcă" Pașcani (cursuri 
de zi, serale, fără frecventă și res
tantieri). Președinte Antonescu E- 
lisabeta, prof. lb. romînă Școala 
medie nr. 2 „M. Eminescu" Iași ; 
ȘCOALA MEDIE NR 1 „M. KO- 
GĂLNICEANU" VASLUI. Comisia 
nr. 11 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die nr- 1 „M, Kogălniceanu" Vaslui 
(cursuri de zi, serale, fără frec
ventă șl restantieri). Președinte 
Cărăușu Dumitru, prof, univ. șt. 
naturale Universitatea „Al. I. 
Cuza" Iași : ȘCOALA MEDIE NR. 
1 „M. KOGĂLNICEANU- HUȘI. 
Comisia nr. 12 •— secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Șco
lile medii nr, 1 „M. Kogălniceanu" 
și „Cuza Vadă" Huși (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și rcBtan- 
tieri). Președinte Navroteanu Eli- 
sabefa, prof. lb. romină directoare 
Școala medie nr. 5 „Ilie Pjntilie" 
Iași f ȘCOALA MEDIE NR, 1 „M. 
KOGĂLNICEANU" VASLUI. Co- 
MISIA nr. 13 —secție mixtă. Se 
vor prezenta candidat* de la Șco
lile medii „Ștefan cel Mare" Vas
lui ți Negrești (cursuri de zi, se
rale, fără frecvență și restantieri). 
Președinte Drăgan Corneliu, conf. 
univ. matematică Institutul poli
tehnic Iași j COMPLEXUL ȘCO
LAR BÎRLAlD. Comisia nr. 14 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Complexul școlar Blr- 
lad (curs de zi și restantieri). Pre

ședinte Alexandrescu Dumitru, 
prof. lb. romină director Școala 
media nr. 7 „Al. I. Cuza" Iași i 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BÎRLAD. 
Comisia nr. 15 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de Ia Șco
lile medii nr. 2 Birlad și Murgeai 
(cursuri de zi, fără frecvență ți 
restantieii). Președinte Avram Eu
genia, prof, geografie director ad
junct Școala medie nr. 3 „C. Ne- 
flruzzi" lăți > ȘCOALA MEDIE NR. 
2 BIRLAD. Comisia nr. 16 — sec
ție reală. Sa vor prezenta candi* 
deți de la Școala medie nr. 2 
Birlad (curs serai și restantieri). 
Președinte Simion Gabriela, prof, 
lb. romină directoare Școala me
die nr. 1 „M. Sadoveanu" lăți 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BIRLAD. 
Comisia nr. 17 — secție reală. Sa 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 2 Birlad (curs seral). 
Președinte Hogaș Mihai, prof. lb. 
romină director Șcc-=‘a medie nr. 
2 Huși i ȘCOALA MEDIE NR. 2 
B1RLAD. CoTsisi* nr. 18 — «ecti* 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Birlad 
(curs aerai). Președinte Hrib Vasi
le, prof, istorie director Școala 
medie nr. 6 „V. Alecsandri" Iași.

Regiunea 
Maramureș

ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA
MARE. Comisia nr. 1 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Baia 
Mare (curs serai). Președinte Gi- 
vulescu Răzvan, conf. univ. geo
logie Institutul pedagogic ds 3 ani 
Baia Mare ; ȘCOALA MEDIE NR. 
1 BAIA MARE. Comisia nr. 2 — 
secție reală. Sa vor prezerfa can
didați de la Școlile medii nr. 2 
Baia Mare. Tg. Lăpuț. Cavnic, Ce
hul Silvaniei ți Seini (curs serai). 
Președinte Mesaroșiu loan. conf. 
Univ. St, sociale Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BAIA MARE. Comi
sia nr. 3 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la ScoUle 
medii nr. 1 Baia Mare, Negrești ți 
Cehul Silvaniei (cursuri de zi, fără 
frecventă ți restantieri]. Președin
te Biga Ludovic, prof. St. sociale 
director adjunct liceul „M. Emi- 
nescu" Satu Mare i ȘCOALA ME
DIE NR. 1 BAIA MARE. Comisia 
nr. 4 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii 
nr. 1 Baia Mare, Șomcuța, Baia 
Sprie șf Tq. Lăpuș (cursuri de zi, 
fără frecvență și restantieri). Pre
ședinte Știrbu Vasile. lector univ. 
filoloqie Institutul pedaqoqic de 3 
ani Baia Mare; ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 BAIA MARE. Comisia nr. 5 
— secție mixtă cu lb. de predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Baia 
Mare (cursuri de zi, serale, fără 
frecventă și restantieri). Președinte 
Ujvarl losif, conf. univ. qeoqra
fie Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj } ȘCOALA MEDIE NR. 1 BAIA 
MARE. Comisia nr. 6 — secție 
mixtă cu lb. de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii <ehul Silvaniei, Baia 
Sprie ți Siqhet (cursuri de zî, se
rale ți restanțieri). Președinte T6- 
rok Maqdalana, prof. 1. romină di
rector adjunct Liceul „M. Emines
cu" Satu Mare j ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 SIGHET. Comisia nr. 7 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii Siqhet, 
Vișeu ți Raia Borșa (cursuri de zl, 
serale, fără frecventă și restan
tieri). Președinte Oros Gheorqhe, 
prof, pedaqoqie Școala medie Că
rei , ȘCOALA MEDIE CĂREI. Co
misia nr. 8 — secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la media Cărei ți Tășnad (cursuri 
de zi, serale, fără frecventă ți res
tantieri). Președinte Sălăqeanu Va
sile, prof. St. sociale director ad
junct Liceul ,,F. Kolcsey" Satu 
Mare t ȘCOALA MEDIE CĂREI. 
Comisia nr. 9 — secție mixtă cu 
lb. de predare maghiară. Sa vor 
prezenta candidați de Ia Școlile 
medii Cărei și Tășnad (cursuri de 
zi, 6erale, fără frecventă ți res
tanțieri). Președinte Banyasz Ale
xandru, prof, istorie director ad
junct Liceul „F. Kolcsey" Satu 
Mare ( LICEUL „M. EMINESCU" 
SATU MARE, Comisia nr. 10 — 
secție mixtă. Se vor prezenta can- 
didații de la Liceul „M. Eminescu" 
Satu Mare și Liceul „F. Kolcsey" 
Satu Mare (cursuri de zi, fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
Palaghiță Vaier, lector univ. filo
loqie Institutul pedagogic de 3 ani 
Baia Mare ; LICEUL „KOLCSEY" 
SATU MARE. Comisia nr. 11 — 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Kolcsey" Satu 
Mare (curs seral). Președinte Su- 
ceveanu Paul, prof. lb. romină 
Școala medie Cărei i LICEUL „M. 
EMINESCU" SATU MARE. Comi
sia nr. 12 — secție mixtă, cu lb. 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la liceele „Koi- 
csey" și ,,M. Eminescu" Satu 
Mare (cursuri da zi, fără frecven
ță și restantieri). Președinta Sink 
Benedek, prof. lb. germană direc
tor adjunct Școala medie nr. 1 
Bai* Mare ; LICEUL „KOLCSEY" 
SATU MARE, Comisia nr. 13 — 
secția mixtă, cu lb. da predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Kolcsey" Satu 
Mare (cursuri de zi, serale, fără 
frecventă ți restantieri). Președin
te Vesa Samson, lector univ. geo
grafie Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj.

Regiunea Mureș- 
Autonomă 
Maghiară

SCOALĂ MEDIE „PAPIU ILA- 
RIAN" TG. MUREȘ. Comisia nr. 1 
secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „Papiu 
Ilarign" Tg. Mureș (cursuri de zi, 
serale și restantieri). Președinte 
Marincaș Valeria, conf. univ. geo
grafie Universitatea ..Babeș-Bo
lyai" Cluj î ȘCOALA MEDIE „PA
PIU 1LARIAN-* TG. MUREȘ. Co
misia nr. 2, secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
dio „Papiu Ilarian" Tg. Mureș 
(cursuri de zi, serale șl restan
tieri), Președinte Abodi Nagy Beta, 
conf. univ. Institutul de arte plas
tice ,,lon Andreescu" Cluj: ȘCOA
LA MEDIE „PAPIU ILARIAN" TG. 
MUREȘ, Comisia nr. 3, secție reală 
cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie „P^piu ilarian" Tg. Mu
reș (cura seral). Președinte Nac- 
sady Elisabeta, lector univ. chi
mie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș ( ȘCOALĂ MEDIE „BO
LYAI" TG. MUREȘ. Comisia nr,
4, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medij „Bo. 
lyai’’, „Unirea" și nr. 5 Tg. Mu
reș (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență ți restanțieri). Președin
te Me5zaroș Nicolae, conf. univ. 
qeoloqia Universitatea „Babeg- 
Bolyai" Cluj ) ȘCOALA MEDIE 
NR. 4 TG. MUREȘ — Comisia nr.
5, secție mixtă. Sa var prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 

4 Tg. Mureș (cursuri da xf, ieralfl 
ți restantieri). Președinte Dumi- 
trațeu Pompiliu, lector univ. filo
logie, Universitatea .Babeț-Bolyai* 
Cluj i ȘCOALA MEDIE NR. 4 
TG. MUREȘ. Comisia nr. 6 — 
secție mixtă cu limba de predare 
maqhiară. Se vor prezent* candi
dați de la Școala medie nr. 4 Tg. 
Mure$ (cursuri de zi, serale sl 
restantieri). Președinte Asztalo» 
Emeric, lector univ. pedagogie, 
Institutul pedaqoqic de 3 ani Tq. 
Mures ; ȘCOALA MEDIE NR. 5 
TG. MUREȘ. Comisia nr. 7 -— 
secție mixtă, cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 5, 
Școala medie „Bolyai" ți Școala 
medie de muzică Tq. Mureș 
(cursuri de zi, serale si restantieri). 
Președinte Tolb Alexandru II — 
conf. univ. țtiinte sociale Unlver- 
r-’iea ,,Babeg-Bolyai“ Cluj i 
ȘCOALA MEDIE „BOLYAI" TG. 
MUREȘ. Comisia nr. fl — secție 
reală cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Bolyai" Tq. Mu
re* (cursuri serale ți fără frecven
tă). Președinte Krista Andrei, prof, 
qeoqrafie — director Șc. medie 
Miercurea Ciuc ȘCOALA ME
DIE „V. ROAITĂ" TOPLIȚA. Co
misia nr. 9 — secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie „V. Roaită" Toplița (cursuri 
de zi, serale, fără frecventă si res
tantieri). Președinte Sitan Ștefan, 
lector univ. filologie Universitatea 
„Babeț-Bolyai" Ciul i ȘCOALA 
MEDIE ..PETRU MAIOR" RE
GHIN. Comisia nr. 10 — secție 
mixtă cu limba de predare ma
qhiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Petru Maior" 
Reghin (cursuri de zi. serale Si 
restantieri). Președinte Scbcstyen 
Petru, lector univ. socialism știin
țific Universitatea „Babeț-Bo- 
hrai" Cluj i ȘCOALA MEDIE „PE
TRU MAJOR" REGHIN. Comisia 
nr. 11 —- secția reală. Se vor pre
zent* ca nd id*ti de la Școala me
die ..Petru Maior" Reqhin (cursuri 
de zi, serale si fără frecventă). 
Președinte Hamburg Petru, lector 
univ. matematică. Universitatea 
„Babeț-Bolvai- Cluj ; ȘCOALA 
MEDIE GHEORGH1EN1. Comisia 
nr. 12 — secție mixtă, cu limb* da 
predare maghiară. Se vor prezen- 
la candidați de la școlile medii 
Gheorgiueni, Ditrău ți Toplița 
(cursuri de zi. serale, fără frec
ventă ți res‘antieriL Președinte 
Gocsmann Palma, lector univ. is
torie Institutul pedaqoqic de 3 eni 
Tq. Mures | ȘCOALA MEDIE 
MIERCUREA CIUC. Comisia nr. 13 
— secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii 
Miercurea Ciuc, GheorghienI ți O- 
dorhei (cursuri de zl. serale, fără 
frecventă ți restantieri). Președinte 
Văsiaș Simion prof. geografie 
dir. Școala medie „Papiu Ilarian" 
Tq. Mureț. ȘCOALA MEDIE 
MIERCUREA CIUC. Comisia nr.
14 — secția mixtă cu limba de 
predare maqhiară. Se vor prezen
ta candidați de la Școlile medii 
Miercurea Ciuc si Sînmartin 
(cursuri de zi, serale ți restan
tieri). Președinte Hatoi Samuilă, 
prof lb. maqhară director Școala 
medie Sînqeorqiu do Pădure j 
ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU 
GROZA" ODORHEI. Comisia nr.
15 — secție reală cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidat* de la Școala medie ,„Dr. 
Petru Groza" Odorhel (cursuri se
rale, fără frecventă și restantieri). 
Președinte Găspăr Tamas, prof, 
matematică, director Școala medie 
„Unirea" Tq. Mures ; ȘCOALA 
MEDIE „PETOFI", CRISTUR. Co
misia nr. 16 secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la scoliia me
dii „Petofi", Cristur. Vlăhita țl 
Tîrnăveni (cursuri de zi, serale, 
fără frecventă și restantieri). Pre
ședinte Fejer Mihai prof, limba 
latină director Școala medie „Dr. 
Petru Groza" Odorhei i ȘCOALA 
MEDIE „AL. SAHIA" TÎRNĂ- 
VENI. Comisia nr. 17 — secție 
reală. Sa vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Al. Sahia" 
Tîrnăveni (curs seral). Președinte 
Cozonac Samson, lector univ. fi
zică Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj i ȘCOALA MEDIE „AL. SA- 
HIA” TÎRNĂVENI. Comisia nr. 
18 — secție mixtă. Sa vor prezen
ta candidați de la țcolile medii 
„Al. Sahia" Tîrnăveni, SIngeorgiu 
de Pădure și Sovata (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență ți restan
tieri). Președinte Săndulache Ale
xandru, șef lucrări geografie Uni
versitatea „Babeț-Bolyai" Cluj i 
ȘCOALA MEDIE LUDUȘ. Comisia 
nr. 19 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
Ludug (cursuri de zi, serale ți 
restanțieri). Președinte Pulbere 
Ion, lector nniv. filoloqie Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj i ȘCOA
LA MEDIE „FILIMON SlRBU" SIN
GEORGIU DE PĂDURE. Comisia 
nr. 20 seefie mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la țcolile medii „Fili
mon Sirbu", Singeorgiu de Pădu
re, Sovata, Miercurea Niraj ți O- 
dorhei (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență șl restantieri). Prețedinte 
Barabaț Vilhelm, prof. lb. germană^ 
director Școala medie „Petofi S. 
Cristur.

Regiunea Oltenia
ȘCOALA MEDIE BALȘ. Comisia 

nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați da la școlile medii Balș 
ți BălceștI {cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Neaqu Mihail, lector nniv. 
matematică, Institutul politehnic 
București i ȘCOALA MEDIE BĂ1- 
LEȘTI. Comisia nr. 2 secție reală. 
Se vor prezenta candidat* de la 
școlile medii Băilești și Seqarcea 
(cursuri de zi, serale, fără frecventă 
și restantieri). Președinte Marica 
Ștefan, prof, matematică, director 
adjunct Școala medie nr. 1 Turnu 
Severin ; ȘCOALA MEDIE CALA
FAT. Comisia nr. 3 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile 
medii Calafat, Cetate șl Plenița 
(cursuri de zi, serale, fără frecven
tă ți restantieri). Președinte Stoica 
Maria, lector univ. st. naturale U“ 
Diversitatea București : ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CARACAL. Comisia 
nr. 4 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 
ți nr. 2 Caracal (cursuri de zi ți 
restantieri). Președinte Ciachir Ni
colae, lector univ. istorie Univer
sitatea București i ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 CARACAL. Comisia nr. 5 
secție reală. Se vor prezenta can
didat* de la școlile medii nr. 1 
Caracal (cursuri de zi, serale, fără 
frecventă și restantieri). Președin
te Mihai Sebastiana, prof, matema
tică, director Școala medie nr. 3 
Craiova | ȘCOALA MEDIE CORA
BIA. Comisia nr. 6 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Corabia și Bechet 
(cursuri de zî, serale, fără frec- 
ventă și restantieri). Președinte 
Trălstaru Ion, lector univ. filolo
gie Institutul pedagogic de 3 ani 
Craiova > ȘCOALA MEDIE CĂR- 
BUNEȘTL Comisia nr. 7 secție 
reală. Sa vor prezenta candidați 
de la țcolile medii Cărhunețtt gl 
Novaci (cursuri de zi, serala, fără 
frecventă ți restantieri). Președinta

Alexandrescu Cornel, profesor Tb. 
romină, director adjunct Școala 
medie nr, 1 Tg, Jiu j ȘCOALA 
MEDIE FILIAȘI. Comisia nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta can
didați de la țcolile medii Filiași 
ți Strehaia (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență ți restanțieri). Pre
ședinte Doqaru Gheorqhe, lector 
univ. filoloqie Institutul pedagogic 
de 3 ani Craiova j ȘCOALA ME
DIE NR. 1 TG. JIU. Comisia nr. 
9 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați da la țcolile medii nr. 1 
gi nr. 2 Tq. Jiu, țcoala medie Baia 
de Aramă (curs de zi și restan
tieri). Președinte Andrei Nicolae, 
prof. lb. romină, director Școala 
medie nr. 1 Craiova i ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 TG. JIU. Comisia 
nr. 10 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la școlile medii 
nr. 1 Tq. Jiu si medie Sadu 
(cursuri serale, fără frecventă ți 
restanțierij. Președinte Stanomir 
Dumitru, țef lucrări matematică 
Institutul politehnic București , 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 TR. SE
VERIN. Comisia nr. 11 secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de 
la țcolile medii nr. 1, nr, 2 și nr, 
3 Tr. Severin, Școala medie Vînju 
Mare (curs de zi). Președinte 
Ploscaru Ion, lector univ. st. so
ciale Conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu" București i ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 TR. SEVERIN. Co
misia nr. 12 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la țcolile 
medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Tr. Se
verin (restantieri). Președinte Pa
tru Crăciun, prof. lb. romină, di
rector Școala medie nr. 1 Caracal) 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TR. SE
VERIN. Comisia nr. 13 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Ti. Severin 
(cursuri serale șl fără frecvență) 
Președinte Sonea Petre, șef lucrări 
matematică Institutul politehnic 
București : ȘCOALA MEDIE NR. 1 
TR. SEVERIN. Comisia nr. 14 sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați da la țcoala medie nr. 1 Tr. 
Severin (cursuri serale ți fără 
frecventă). Președinte Năstăsel 
Dumitru, profesor istorie, director 
Școala medie nr. 2 Craiova : 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 TR. SEVE
RIN. Comisia nr. 15 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Tr. Severin 
(cursuri serale si fără frecventă). 
Prețedinte Gorunescu Stanca, pro
fesor matematică, director adjunct 
Școala medie nr. 4 Craiova | 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CRAIOVA. 
Comisia nr. 16 secția umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 și nr. 2 Cra
iova (curs de zi ți res lan fieri). 
Președinte Teodarescu Barbu, conf. 
univ. filaloaie Institutul pedaqoqic 
da 3 ani Craiova i ȘCOALA ME
DIE NR. 4 Craiova. Comisia nr. 17 
secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la țcolile medij nr. 3 
|i nr. 4 Craiova (curs de zi). Pre
ședinta Achim Costea, prof, isto
rie, director școala medie nr. 1 
Tr. Severin i ȘCOALA MEDIE NR. 
1 CRAIOVA. Comisia nr. 18 sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Cra
iova (curs de zi). Președinte Zara 

f Florea, conf. univ. matematică In
stitutul politehnic București i 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CRAIOVA. 
Comisia nr. 19 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la țcolile 
medii nr. 1, nr. 2 ți nr. 3 Craiova 
(curs de zi ți restantieri). Pre
ședinte Gheorghiu Virgil, prof, 
univ. fizică Institutul pedagoqic 
de 3 ani Craiova ; ȘCOALA ME
DIE NR. 3 CRAIOVA. Comisia nr. 
20 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 3 
Craiova (curs da zi). Președinte 
Nică Florea, prof, matematică, di
rector adjunct Școala medie nr. 1 
Tr. Severin j ȘCOALA MEDIE NR. 
4 CRAIOVĂ. Comisia nr. 21 sec
ția reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 4 Cra
iova (curs da zi). Președinte Ni- 
culescu Eugen, lector univ. geo
grafie Institutul pedagogic de 3 
ani Craiova ( ȘCOALA MEDIE 

,NR. 2 CRAIOVA. Comisia nr. 22 
secția reală. Sa vor prezenta can
didați de la țcoala media nr. 2 
Craiova (cursuri serale ți fără 
frecvență). Președinte Bălu Sabina 
prof. lh. romînă, director Școala 
media nr. 3 Tr. Severin i ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 CRAIOVA. Comisia 
nr. 23 secție reală. Se vor prezen
tata candidați de la țcoala medie 
nr. 2 Craiova (cursuri serale șl 
fără frecventă). Președinte Mari
nescu Mihai, lector univ. filoloqie, 
Institutul pedagoqic „M, Gorki" 
București , ȘCOALA MEDIE NR. 3 
CRAIOVA. Comisia nr. 24 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la țcolile medii nr. 1 ți nr. 3 
Craiova (cursuri serale sl fără 
frecventă). Președinte Catan Du
mitru, profesor istorie, director 
Școala medie nr. 2 Tr. Sevarin j 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRAIOVA. 
Comisia nr. 25 secție reală. Sa 
vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 3 Craiova (cursuri 
serale și fără frecvență). Președin
te Oiță Ion, lector univ. filologie 
Institutul pedagogic „M. Gorki" 
Rueurețti , ȘCOALA MEDIE NR.
3 CRAIOVA. Comisia nr. 26 sec
ția reală. Sa vor prezenta candi
dați de la țcoala medie nr, 3 
Craiova (cursuri serale șl fără 
frecvență). Președinta Kromec Ca
rol, șef lucrări matematică Insti
tutul Petrol gaze și geologie 
București , ȘCOALA MEDIE NR.
4 CRAIOVA. Comisia nr. 27 sec
ție reală. Se vor prezenta candi
dați de la țcoala medie nr. 5 
Craiova (cursuri serala ți fără 
frecvență). Președinte Diaconu 
Constantin, prof, matematică, di
rector Școala medie Calafat.

Regiunea Ploiești
ȘCOALA MEDIE NR 1 BUZĂU. 

Comisia nr. 1 secție reală. Sa vor 
prezenta candidați de Ia țcoala 
modic nr. 1 Buzău (curs seral). 
Președinte Sarivan Ștefan, prof, 
matematică, director adjunct Școa
la medie nr. 5 Ploiești i ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BUZĂU. Comisia nr.
2 secție reală. Se vor prezenta 
candidați da la țcolile madii nr. 
1 șl nr. 2 Buzău gi țcoala de cul
tură generală Berea, raionul Bu
zău (cursuri serale, fără frecvență 
ți restantieri). Președinte Sandu 
Constantin, lector univ. pedaqoqie 
Universitatea București : ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 BUZĂU. Comisia nr.
3 secția mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la țcolile medii nr. 1 
și nr. 2 Buzău (curs de zi și res
tanțieri). Președinta Negulescu 
Toma, praf, geografie, director ad
junct Școala medie nr. 2 Ploiești j 
ȘCOALA MEDIE PĂTÎRLAGELE 
Comisia nr. 4 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de Ia țcolile 
medii Pătlrlagele ți Nehoiu (cursuri 
de zi, serale, fără frecvență și res
tantieri). Președinta Salian Alexan
dru, lector univ. matematică, Uni
versitatea Bucureștii ȘCOALA ME
DIE BUȘTENI. Comisia nr. 5 secție 
reală. Se vor prezenla candidați de 
la Școlila medii Bușteni și gcoala 
da cultură generali Azuga (cursuri 
da ii, serala și restantieri). Pre
ședinte Vulpescu Mihai, prof. lb. 
romînă, director Școala medie nr. 
fi Ploiești i ȘCOALA MEDIE SI
NAIA. Comisia nr, 8 secție reală.

Sa vor prezanta candidat! <*a fa 
Școala medie Sinaia (cursuri de 
zi, serale, fără frecvență și res
tanțieri]. Președinte Pipu Ion, 
prof, matematică, director adlunct 
Complexul țcolar Predeal i ȘCOA
LA MEDIE MORENI. Comisia nr, 
7 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la țcoala media Mo- 
reni (cursuri de zi, serale, fără 
frecvență și restanțieri). Președin
te Bănulescu Maria Valeria, prof, 
st. naturale, director școala medie 
Tîrgoviște i ȘCOALA MEDIE 
BĂICOI. Comisia nr. 8 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Băicoi și Fili- 
peștii de Pădure (cursuri serale, 
fără frecvență ți restanțieri). Pre
ședinta Mihail Emilian, prof, ma
tematică, director țcoala medie 
Bușteni , ȘCOALA MEDIE NR. 1 
CÎMP1NA. Comisia nr. 9 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de Ia școala medie nr. 1 Clmpina 
(curs seral). Președinte Brătucu 
Mircea, lector univ. filoloqie Uni
versitatea București : ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 C1MPINA. Comisia 
nr. 10 secție reală. Se vor prezen
ta candidat! de ia școlile medii 
nr. 1 si nr. 2 Cimpina și țcolile de 
cultură generală Comarnic ți Flo- 
rești (curs seral). Președinte Chițu 
Ion, lector univ. filologie Institutul 
pedaqoqic de 3 ani București i 
ȘCOALA MEDIE NR 2 CÎMPINA. 
Comisia nr. 11 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la țcoli
le medii nr. 1 ți nr. 2 Cimpina, 
școala medie Breaza (cursuri de 
zl, făfă frecvență șl restantieri). 
Președinte Trifu Alexandru, prof, 
univ. pedagogia Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" București > 
ȘCOALA MEDIE MIZIL. Comisia 
nr. 12 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala me
die Mizil (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență ți restanțieri), Pre
ședinte Mihăilescu Emilia, prof, 
lb. romînă, director școala medie 
nr. 2 Rm. Sărat; ȘCOALA MEDIE 
URLAȚI. Comisia nr. 13 secția 
reală. Sa vor prezenta candidați 
de la țcoala medie Urlați si Sena, 
la de cultură generală Valea Că
lugărească (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență ți restanțieri). Pre
ședinta Onicescu Petre, prof. lb. 
romînă, director Școala medie Pu-> 
cioasa : ȘCOALA MEDIE PLO- 
PENI. Comisia nr. 14 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Plopeni (cursuri se
rale ți fără frecvență). Președinte 
Mihăilescu Iancu, prof. st. natura
le Școala medie nr. 3 Buzău t 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PLOIEȘTI. 
Comisia nr. 15 secție reală. Sa 
vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Ploiești (cura seral). 
Președinta Micu Dumitru, lector 
univ. filoloaie Universitatea Bucu
rești t ȘCOALA MEDIE NR. 1 
PLOIEȘTI, Comisia nr, 16 eecțis 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Ploiești 
(curs seral). Președinte Conatanti- 
nescu Clotilda, prof. st. naturale, 
director Școala medie nr. 2 Buzăui 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PLOIEȘTI. 
Comisia nr. 17 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Ploiețti și școlile de 
cultură generală Boldești și Plea- 
ța (curs seral ți restanțieri). Pre
ședinte Brăiescu Ion, conf. univ, 
filologie Universitatea București j 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 PLOIEȘTI. 
Comisia nr. 18 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Ploiești (curs seral). 
Președinte Apostol Eugenia, prof, 
filologie, director Școala medie 
nr. 2 Tîrqovițte i ȘCOALA ME
DIE NR. 2 PLOIEȘTI. Comisia nr. 
19 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 2 
țl nr. 3 Ploiești (curs setai și res
tanțieri). Președinte : Fațon Nina, 
prof. univ. filologie Universitatea 
București : ȘCOALA MEDIE NR. 
3 PLOIEȘTI. Comisia nr. 20 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
da la țcolile medii nr. 1, nr, 2 ți 
nr. 3 Ploiești (curs de zi). Pre
ședinta State Natalia, prof, filozo
fie, director adjunct Școala media 
nr. 3 Buzău : ȘCOALA MEDIE NR. 
3 PLOIEȘTI. Comisia nr. 21 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr, 1, nr. 
2 și nr. 3 Ploiești, șc. medii.Văleni 
da Munte ți Slănîc (curs de zi șl 
restanțieri). Președinte Botez Ma
riana, lector univ. filologie,. Insti
tutul pedaqoqic de 3 ani Bucureștii 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 PLOIEȘTI. 
Comisia nr. 22 secție reală. Sa vor 
prezenta candidați de la țcolile
medii nr. 4 si nr. 5 Ploiești (curs 
seral). Președinte Saqer Iancu,
conf. univ. matematică Institutul 
de construcții București j ȘCOALA 
MEDIE NR. 4 PLOIEȘTI. Comisia 
nr. 23 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la țcolile medii 
nr. 1, nr.3 și nr. 4 Ploiești (cursuri 
fără frecvență). Președinte Dobres- 
cu Andrei, conf. univ. matematică 
Universitatea București i ȘCOALA 
MEDIE NR. 5 PLOIEȘTI. Comisia 
nr. 24 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie 
nr. 5 Ploiești (curs seral). Preșe
dinte Dumitrescu Nicolae, grof, fi
lologie, director țcoala medie Pă- 
fîrlagnle. ȘCOALA MEDIE NR. 5 
PLOIEȘTI. Comisia nr. 25 lecția 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 5 Ploiești 
(curs seral). Președinte PIringer 
Richard, șef lucrări matema
tică — Institutul politehnic 
București l ȘCOALA MEDIE NR. 6 
PLOIEȘTI. Comisia nr. 26 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la țcolile medii nr. 4, nr. 5 ți 
nr. 6 Ploiești (curs de zi). Pre
ședinte Gavrilă Mihai, conf. univ. 
fizică Universitatea București i 
ȘCOALA MEDIE NR. 6 PLOIEȘTI, 
Comisia nr. 27 secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de Ia șco
lile medii nr. 4, nr. 3 șl nr. 6 
Ploiești (curs de 21 s! restanțieri). 
Președinte Negoiu Ion, lector univ. 
istorie Universitatea București i 
ȘCOALA MEDIE NR. 6 PLOIEȘTI. 
Comisia nr. 28 secție reală. Se vor
prezenta candidați da la gcoala
medic nr. 6 Ploiești (cura aerai). 
Președinte Grosu Teodora, conf. 
univ. fizică Universitatea Bucu
rești i ȘCOALA MEDIE NR. 6
PLOIEȘTI. Comisia nr. 29 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
da la școlile medii nr. 4, nr. 5 ți 
nr. 6 Ploiești (curs seral și restan
tieri). Președinte Gheorghiu Octav 
prof. univ. istorie Institutul de 
artă teatrală ți cinematografică 
„I. L. Caraqiale" București i 
SCOALĂ MEDIE NR. 1 RM. SĂ
RAT. Comisia 30 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de Ia școli
le medii nr. 1 și nr. 2 Rm. Sărat 
(cura de zi și restanțieri). Pre
ședinte Vătășescu Elena Victoria, 
prof. lb. franceză, director adjunct 
Școala medie nr. 1 Cimpina i 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 RM. SĂ
RAT. Comisia nr. 31 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Rm. 
Sărat (eursuri serale, fără frecven
tă gi restanțieri). Președinte Ono
fre! Maria, prof, filologie gcoala 
medie nr. 1 Buzău : ȘCOALA ME
DIE VĂLENI DE MUNTE. Comisia 
nr. 32 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la țcolile medii 
Văleni de Munte, Slănîc șl Mlne- 
ciu Ungureni (cursuri serale, fără 
frecvență gi restanțieri). Președin-

(Continuare tn pag. a Vl-a)
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R. P. R. și India

Ziarul britanic „Times" 
despre neocolonialism
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(Urmare din pag. a V-a) die. praf, matematica, director 
școala medie nr. 1 Dor oboi ; ȘCOA
LA MEDIE TRUSEȘTI. Comisia nr. 
4 secție real*. Se var prezenta 
candidau de la școlile medii Tra
ses U șa Să veni (cursuri de zi. se
rale. firi frecvent* și restanuc- 
PrewdJâte Șieian ConstanUu. pro!. 

ne=?-S. director școala med. 
ar 3 Botoșani : LICEUL .JJRAGd 
VOGA- CiMPULUNG. 
tetelA Sa vor prezerv 
<eaci de Ia Ljc£.J .
Vwftt* (cirs^î •> SL
MMe Of* frecve&i* m

te Solomon Liviu, conf. univ. ma
tematică Universitatea București t 
ȘCOALA MEDIE PUCIOASA. Co
misia nr. 33 secție reali. Se vor 
prezenta candidați de la Școala 
medie Pucioasa (cursuri serale si 
fără frecvență). Președin.-e Bun- 
qărdeanu Marcela, prof, ir 
director școala medie zt > Cl^ 
Dina ; ȘCOALA MEDIE NE. I TW- 
GOVIȘTE. Comisia w. U mrtm 
mixtă. Se vor WMB cmtftteCI 
de Ia școlile zamI-« w L >* 2 «s 
nr. 3 Tirqovișî». 
cioasa (curs de i< p i 
Președinte Texts» txi
loloqie. director Edrinrț Scoa'.a 
medie nr. 3 Tîroov.s’e X
MEDIE NR. 2 TTRGCMfH 
misia nr. 35 secție 
prezenta camis^U 
medie nr. 2 Tlroorij 
Președinte Its**, w
naturale, director Sc$»*a aa 
4 Ploiești : ȘCOALA MKXI 
TIRGOVIȘTE. Catete at. ■ W 
lie reală. Se vor pr«x 
de la școala med* 
viște și școala i-zai 
generală „I L 
seral). Presedtete I 
loachim, pn»< OMOHftv 
medie nr • • fCOAlA
MEDIE N> 1 rmGDVXSTR CflMr- 
sia nr. 37 »**nie raaA. W w 
renta candidau ** 1* t ■» 
dii nr. 2 St n' ) TlrwvWI» 
seral* de la școala cartel w 
neralâ irxjs «eckl • *•-
lantieri). Președinte
han, prof. «Lrvc- 'rf SBmJ*
medie ae Mxat» KOV
LA MEDIE NIL 3 nGnVT* 
Comisia nr. 31 xcaI*. $* 
prezenta ca nd id-u ne U Samate 
medie nr. 3 Tîi*ciit!e tcur* 
Președinte Crtewm 
filologie, director e^/uc: Sci^a 
medie nr. 1 Rm Sâr*t . SCC.tLA 
MEDIE NR. 3 TttGOV^yTE.
s.a nr. 29 secate reaU Se vw 
nrezenta c^-didati de ia Seo*_x 
medie nr. 3 Tlxee-riste t. 
serală de li școala d»
nerală Gura «cmex»
tale și fără Utcv^aUL'.
Hanqanu Teodor. Vac" * -*-• «w-
tematică Un:*>—■ —

Regiunea Suceaia I
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DELHI— în urma unui schimb 
de note între Ambasada R.P. Ro
mine ia New Delhi și Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
India, a fost perfectat recent la 
New Delhi un program de apli
care pe anul 1963 a Acordului 
romîno-indian de colahorare cul
turală. Programul prevede orga
nizarea de vizite reciproce ale 
unor oameni de știința romîni și 
indieni, profesori și specialiști 
în probleme tehnico-științificc, 
acordarea reciprocă de burse de 
studii pentru studenți indieni și 
romîni, precum și schimburi dc 
artiști qi ziariști... Părțile au con
venit ca un profesor romin spe
cialist în domeniul petrolului să 
fie trimis în India pentru a pre
da la Institutul Petrolului din 
New Delhi și Dchra Dun„ iar un 
profesor indian de limba ei lite
ratura hindi să predea la Univer
sitatea București.

Recent, intr-un editorial, 
ziarul britanic „Times" scrie 
că acuzația de „neocolo
nialism** este folosită din ce 
în ce mai des intr-un număr de 
țări africane. Neo colonialismul 
constituie din punct de vedere 
al acestora prelungirea colo
nialismului prin alte mijloace, 
mai ales economice, dar nu în
totdeauna numai economice..**

După cum subliniază ziarul 
britanic, politica unor țări oc
cidentale justifică suspiciunile 
și acuzațiile formulate de țări
le africane de curînd indepen
dente, care arată că cercurile 
economice și politice din foste
le puteri coloniale caută să-și 
mențină, prin mijloace ascun
se, dominația asupra teritorii
lor și popoarelor africane. „In
fluența economică exercitată 
de marile companii comerciale, 
de marile plantații, de marile

Icompanii miniere străine, este 
calificată drept neocolonialism, g 
Activitatea organizațiilor fi-1 

■nanciare occidentale este, de a_ " 
semenea, suspectată. Acțiunile g 
unor organizații cum ar fi | 
„Corpul păcii" din S.U.A., sînt.~ 
de asemenea, calificate drept Q 
neocolonialism. Acordurile mi-1 
litare și bazele militare sînt, H 
de asemenea, ținta acuzațiilor B 
de neocolonialism și, din pune-1 
tul de vedere al unor state a- ■ 
fricane, tot ca manevre neoco- g 
lonialiste sînt calificate încer-j 
cările de a atrage țările afri
cane în organismul vest-euro- 
pean al Pieței comune..".

După cum reiese din comen
tariul ziarului britanic, politi- ■ 
ca urmată de puterile occiden-1 
tale față de țările africane este 3 
demascată pe o scară tot mai | 
largă de opinia publică din a-1 
ceste' țări. B

„In țările unde lipsesc, de I 
pildă, fondurile pentru investi-1 

ții în vederea dezvoltării, dom-. 
nește impresia că resursele I 
proprii ale acestor țări sînt ex
ploatate de străini în interesul 
străinilor, și de aici și acuzații
le de neocolonialism." — scrie
..Times

!

2ZT PESTE HO TARE
Alte state au semnat /ratatul de la Moscova

MOSCOVA 19 (Agerpres). 
La 19 august la Moscova. 
Gunther Scholl. însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al 
R-F-G. in U-R-S.S. a semnat în 
numele guvernului său Trata
tul privitor la interzicerea ex
periențelor nucleare în atmo
sferă. în spațiul cosmic și sub 
axri.

Acest Tratat a mai fost 
semit la 19 august de către 
■ssbasadnrtil Somaliei — Ah
med M.“►barred Adan, minis
trul Curții regale din Iordania

WASHINGTON 19 (Ager- 
nres). — La 19 august amba
sadorul R. F. Germane la Wa
shington și ambasadorul Re- 
Dublicii Somalia au semnat în 
capitala S.U.A., Tratatul privi
tor la interzicerea experiențe
lor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

LONDRA 19 (Agerpres).
La 19 august reprezentantul 
R. F. Germane a semnat la 
Londra Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic Si sub apă.

INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR PATRIOTILO3
SUD-VIETNAMEZI

SAIGON 19 (Agerpres). — 
Zilele acestea s-a înregistrat în 
diferite regiuni ale Vietnamu
lui de sud o intensificare sim
țitoare a acțiunilor organizate 
de partizanii sud-vietnamezi. 
Acțiunile militare ale partiza
nilor au fost atit de importan
te incit agențiile de presă oc
cidentale. care de obicei mini
malizează mișcarea de rezis
tență din Vietnamul de sud, 
relatează pe larg despre ele. 
O asemenea luptă violentă a 
avut loc în regiunea Polejar, 
situată în apropierea frontie
rei dintre Vietnamul de sud și 
1-scsk. Ia aproximativ' 50 de km 
vest oe Kontum, unde forțe da

partizani apreciate la un ba
talion au atacat o serie de pos
turi guvernamentale. Luptele 
au durat cîteva ceasuri, rela
tează agenția France Presse. 
care adaugă că trupele guver
namentale au suferit pierderi 
în material militar și oameni, 
în cursul zilei de duminică, 
partizanii sudvietnamezi au a- 
tacat un tren militar în regiu
nea din centrul țării și au con
tinuat acțiunile de hărțuire 
împotriva unor posturi mili
tare ale trupelor diemiste. 
Acestea au suferit, potrivit a- 
genției citate, numeroase pier-

BERNA 19 (Agerpres) — 
După cum transmite agenția 
France Presse, la 19 august 
Comitetul Central al Partidu
lui Socialist din Elveția a dat 
publicității un comunicat în 
care se pronunță cu hotărîre în 
favoarea aderării Elveției la 
Tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. „Țara noastră — se a- 
rată în comunicat — nu se 
poate sustrage obligației mora
le de a-și aduce contribuția la 
lichidarea neîncrederii între
popoare. în consecință, Parti
dul Socialist din Elveția invită 
Consiliul federal să prezinte 
Camerei un mesaj în vederea 
ratificării acordurilor cu pri
vire la încetarea experiențelor 
nucleare".

Socialiștii, care au 51 de re
prezentanți în Consiliul națio
nal (Adunarea legislativă), re
prezintă unul din principalele 
partide politice din Elveția.
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LONDRA -• Mii de muncitori din construcții au demonstrai 
pe străzile capitalei britanice cerînd majorarea salariilor și 

reducerea zilei de lucru

LUPTE VIOLENTE IN HAITI

I
MLAGA. L* rrii<> ca -=»î

SANTO DOMINGO 18 (A- 
gerpres). — în seara zilei de 
17 august, un purtător de cu- • 
vint al exilaților haitieni din 
Republica Dominicană a dat 
publicității un comunicat 
semnat de generalul Cantave, 
comandantul forțelor haiti
ene de eliberare națională, în 
care se arată că în aceeași zi 
unități de guerilă haitiene au 
ucis 27 de soldați și pe loco
tenentul lor, prinși într-o 
ambuscadă în apropierea o- 
rașului Mont Organise. De a- 
semenea, trupele de guerilă 
au doborît un avion „Mus
tang" aparținind forțelor a- 
eriene guvernamentale hai
tiene.

I

i
I de mizerie

SANTO DOMINGO 19 (A- 
gerpres). — Corespondenții a- 
gențiilor occidentale de presă 
relatează că în regiunea mun
toasă din nordul Republicii 
Haiti se desfășoară lupte vio
lente intre unitățile de guerilă 
ale „Forțelor haitiene de eli
berare națională' și tru
pele guvernamentale. Agenția 
France Presse transmite că în 
cursul unei lupte, care a avut 
loc în împrejurimile localită
ții Limonade, 48 de soldați din 
trupele guvernamentale au 
fost uciși sau răniți. Un comu
nicat al insurgenților, semnat 
de generalul Cantave, dat pu
blicității de exilații haitieni la 
Santo Domingo, menționează 
că insurgenții au părăsit ora
șul Mont Organise pe care 
l-au deținut timp de 48 de ore 
si s-au retras în munți. După 
cum transmite agenția U.P.I., 
dictatorul hait ian Duvalier a 
ordonat trimiterea de întăriri 
in regiunea muntoasă din îm
prejurimile capitalei țării, 
Port-Au-Prince, pentru a or- 
ganiza un contraatac împotri-

va forțelor de guerilă din a- 
ceasta regiune. Aceeași agen-o 
ție relatează că poliția secretă! 
a lui Duvalier a organizat un* 
adevărat masacru împotriva g 
civililor si unor militari hai-1 
ticni din orașul Juan Mendez a 
care s-au opus regimului lui □ 
Duvalier. |

Corespondenții agențiilor"
occidentale de presă relevă că o 
noua recrudescență a luptelor I 
în Haiti constituie o dovadă ® 
că insurgenții, care au debar-1 
cat la 5 august în această țară, I 
își consolidează pozițiile din! 
munți și iși măresc efectivele. I 
„Surse ale observatorilor — “ 
transmite agenția U.P.I. —■ 
consideră că generalul Canta- E 
ve a reușit să stabilească o“ 
baza nentru operațiuni în ■ 
Haiti în vederea răsturnării I 
lui Duvalier". Agenția France ■ 
Presse relatează în același ■ 
timp că transformarea „Uniu- N 
niî naționale democratice" dini 
Haiti, care a lansat operația ■ 
de debarcare la 5 august, în B 
„Forțele haitiene de eliberare* 
națională" ca urmare a unirii B 
tuturor organizațiilor exilați- S 
lor haitieni constituie un spri
jin serios dat acestei lupte. E
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TOK1O. — Nvmesete firme co- 
s:?rc:ale japoneze iți exprimă in- 
cr€*?rea In lărgire- comerțului cu 
Linie socialiste. In cadrul recentei 
Conferințe la Osaka principalele 
companii comerciale din Japonia 
..Ito-, ..Rinko Boeki" si multe al
tele și-au manifestat dorința de a 
lărgi relațiile comerciale cu țările 
socialiste. Unele companii s-au 
grupat în compania mixtă „Sin 
Nippon Tis", creată în acest scop.

ALGER. — Primul ministru al

I
I
I 
I

seu/zz, fcJjg-HHIi!li
Coastei de Fildeș. Felix Houphouet- 
Baigny a tăcut ia 18 august o vi
zită in Algeria In curmi căreia e 
avut o Intre vedere cu primul mi
nistru alger ian. Ben Bella, Intr-o 
declarație tăcută posturilor de ra
diodifuziune din Alger. gl a sub
liniat acordul care există intre gu
vernul tării sale și guvernul al- 
gerian în principalele probleme 
privind țările ciricane si unitatea 
airicanâ. Primul ministru al Coas
tei de Fildeș a salutat recenta con
ferință a miniștrilor de externe a 
•dalelor africane, care a avut loc 
la Dakar, subliniind că hotărî r ti: 
acestei conferințe exprimă pozj.’n 
realiste pe calea stabilirii uni tatu 
ciricane.

PARIS 19 (Agerpres). — Agenpu 
France Pre me transmite un repor
taj din mai multe capitale veșf-eu- 
ropene despre st area timpului con
siderată după părerea generală ca 
deosebit de vitregă pentru lunile 
de vară. ..Înfofolită, In haine 
groase. cu picioarele in apă. Eu
ropa occidentală tremura, strănută 
și privește cu ochi plini de regret 
spre un cer în permanentă cenu
șiu și ploios". Iși Începe agenția 
reportajul. ..Din Scoția pînă ia 
Marea Adria tied, din provincia 
franceză a Breianiei pînd In Tirol, 
se poate spune că la mijlocul lunii 
august am intrat In noiembrie. 
Ploaie, vlnt, furtuni, frig, chiar și 
zăpadă...

7n Aagllia. de pildă, constată a- 
geciiitt. .Jn țara In care ploaia 
lace parte din peișaj-, stațiunile 
balneare lini aproape pustii, iar 
pe drumurile Si șoselele țării cir
culația este deosebii de redusă. In 
Belgia cu cilul adevărate torente 
de apă. iar In regiunea de litoral 
a Mării Nordului, bînluie adevă
rate furtuni. Elveția, scrie France 
Piei** mai departe. ..este pe turnă 
tae acoperită de cpu. pe jumătate 
»ub îăpadă : linia feroviară Saint- 
Gothard esîe inundată. iar in 
suinii și in Oberiandul din jurul 
Beraei. ninge. ..Ploi și zăpezi s-au 
semnala! In Germania federală, 
mai ales in regiunea Pădurii Ne
gre și In Havana, iar în Italia 
s-au Înregistrat furtuni violente 
însoțite de adevărate trombe de 
apă care au provocat pagube ma
teriale smulglnd copacii din rădă
cini și dial rugi nd acoperișurile 
clădirilor. In Franța, vacan/a de 
vard este complet compromisă de 
ploi torenfiale in toate regiunile 
tării și de o temperatură deosebit 
de scăzută ..

BUDAPESTA. — După cum tran
smite agenția M.T.I.. la 18 august 
asupra Budapestei s~a abătut o 
1 tir tună de o forjă neobișnuită 
care a smuls acoperișuri de case 
și copaci din rădăcină. In raionul 
20. pe strada Ady Endre, furtuna 
a smuls pe o distanță de un kilo
metru copacii și slîlpii rețelei
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electrice. In timpul furtunii mai 
multe persoane au fost rănile.

TOKIO. — Agenția Reuter anun
ță că în ultimele cîteva zile au 
avut loc în insula Kyushu — prin
cipala insulă din sudul Japoniei 
— inundații catastrofale provocate 
de ploile torențiale care au căzut 
și continuă să cadă în această le
giune. Au fost semnalate victime 
omenești și, după aprecierile ofi
ciale japoneze, aproximativ 10 000 
de familii au rămas fără locuințe. 
Peste 200 de drumuri și șosele au 
fost inundate, iar un mare număr 
de poduri au fost distruse. 21 de 
linii ferate sini blocate de pe urma 
«lunecărilor de teren 
de ploi.

provocate

PARIS. — In Franța a început 
săptămina consacrată celei de-a 
19-a aniversări a eliberării Parisu

lui de sub ocupanții fasciști, Săp- 
tămîna s-a deschis la 18 august, 
cind in Bois de Boulogne a avut 
loc un miting în memoria celor 35 
de luptători din rezistență rmpuș- 
cați de hitleriști acum 19 ani. La 
miting au participat cîteva mii de 
cetățeni. Reprezentanții diferitelor 
partide politice care au luat cuvin- 
tul cu acest prilej au cerut unita
te și intensificarea luptei pentru 
pace, au luat atitudine împotriva 
militarismului și revanșismului.

BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). 
— Corespondenții agențiilor 
occidentale de presă relatează 
că situația din Congo (capi- 
pitala Brazzaville) se normali
zează treptat după ce guvernul fi 
condus de abatele Fulberta 
Youlou a fost răsturnat de ia 
putere în urma unor mari de- ■ 
monstrații populare. într-o cu- " 
vîntare radiodifuziată, noul 
președinte provizoriu al Con- 4 
go-ului, Alphonse Massemba-1 
Debat, a declarat că sarcina^ 
principală a guvernului său fi 
este de a pune ordine în situa- | 
ția financiară „dezastruoasă" a 2 
țării. El a arătat că a ordonat | 
efectuarea unei anchete pentru B 
a se determina starea exactă P 
a bugetului național. Referir.- B 
du-se la regimul răsturnat dofl 
la putere, Massemba-Debat aț 
declarat că acesta a permis g 
„să domnească nedreptatea". .

Potrivit agenției U.P.I., lide-| 
rii sindicatelor congoleze au k 
cerut guvernului să-i judece în 
public pe Fulbert Youlou și pe 
principalii săi consilieri. Con
ducători sindicali au declarat 
că Youlou a defrau-dat fo.iduri 
publice și și-a construit două 
hoteluri în Brazzaville din 
banii statului. De asemeuca, f 
fostul președinte a depus pc c 
numele lui la diferite bănci cina 
Franța și Elveția sume mari | 
de bani, aparținind statului. L

După cum s-a anunțat lac 
Brazzaville, la 17 august a fost | 
arestat fostul vicepremier șiu 
ministru al afacerilor externe r 
al Co-ngoului, Stephane Tchit- | 
chelie. El a fost transferat ime- | 
diat la tabăra militară „You
lou", unde sînt deținuți fostul | 
președinte al statului și alți A 
miniștri ai guvernului congo- 
lez.
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