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Ultimele revizuiri și combi
nele G.A.S. Brebeni, regiu
nea Argeș, vor pleca la 
brigăzi să aștepte, la mar
ginea lanurilor, coacerea 

grînelor.

NOUL-LA 
_ LOC DE

FIECARE
MUNCĂ -

Elevii Cenaclului literar „M. Eminescu" de la 
Școala medie „M. Eminescu" din Capitală au 
închinat poetului un număr festiv al revistei 

școlii.

Foto : AGERPRES

Extind forajul cu turbina
Petroliștii din sec

toarele de foraj des
fășoară o vie întrece
re pentru săparea ra
pidă Și economică a 
sondelor. In acest 
scop, în toate schelele 
ei extind forajul cu 
turbina, procedeu teh
nic care asigură ran
damente mai mari, 
viteze de lucru spori
te și economii însem
nate la prețul de cost.

Bilanțul realizărilor 
din primele 5 luni ale 
anului dovedește că 
la Trustul de foraj 
Moinești s-a ajuns ca 
97 la sută din volu

mul forajului săpat, 
să fie executat cu 
turbina, iar în regiu
nile Oltenia și Argeș 
75 și respectiv 68,5 la 
sută. Ca urmare a ex
tinderii forajului cu : 
turbina, sondorii*- de 
la Trustul de foraj 
Moinești au obținut 
o productivitate a 
muncii cu 8 la sută 
mai ridicată față de 
anul trecut, iar cei 
din Ploiești și Argeș 
au săpat în plus față 
de prevederile planu
lui aproape 13 200 m.

(Agerpres)
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Șl Dl BUNĂ CAIIWE
IIlOWI a ° carte de vi2ită» ogoarele colectiviștilor din raionul Mizil 

I prezintă hărnicia acestora, grija cu care au muncit pe fie- 
^W|T I care parcelă pentru ca lucrările agricole să fie încadrate în 

I epoca optimă și la un nivel agrotehnic corespunzător. Ori 
unde mergi acum spre Baba Ana, Grădiștea, Amaru sau spre 

hTTTTtTiI I Vadul Săpat, spre Fulga de Sus, sau Glodeanu Sărat ima
ginea este aceeași: cîmpul este împînzit de colectiviști și 

mecanizatori, de tractoare și mașini agricole, de atelaje. Se lucrează in
tens pentru combaterea buruienilor, pentru păstrarea apei în sol, se sea
mănă culturile duble.

Sînt zile pline, în care fiecare ceas, fiecare minut este prețios.
Colectiviștii din comuna Glodeanu Sărat au însămînțat, in primă

vară, 1 500 de hectare cu porumb. Timpul, aici, a fost‘nefavorabil, o su
prafață trebuind să fie reînsămînțată. E vorba, deci, de o cultura întir- 
ziată. în timp ce pe aceste suprafețe se însămînța, pe celelalte începuse 
prășitul. Trebuia aplicată o agrotehnică diferențiată, iar lucrările urmau 
să fie făcute cu maximum de operativitate. Cercetînd cu atenție cîmpul, 
Nicolae Mierloiu, inginerul gospodăriei, a~ stabilit ca prima prașilă pe 
terenurile însămînțate mai tîrziu să se facă mai devreme, cînd porumbul 
avea numai două, trei frunze, pentru a-i stimula creșterea.~ Se cerea 
mare atenție : plantele erau mici. Lucrarea a fost făcută însă la timp și 
de bună calitate, iar acum între cultura de aici și cea de pe restul su
prafeței nu mai este aproape nici o deosebire. Dacă am urmări mai atent 
cum s-au desfășurat aceste lucrări, ar trebui să menționăm faptul că 
din multele zile nefavorabile colectiviștii au smuls totuși 2—3 ore de 
fiecare dată, în care timp au efectuat lucrări de întreținere. în întrece
rea aceasta cu timpul tinerii au adus o prețioasă contribuție. Toți cei 
250 de tineri, cîți sînt în gospodărie, au fost prezenți zilnic la aceste 
lucrări. Rezultatul ? Pe cele 1 500 de hectare cu porumb, 521 hectare cu 
floarea-soarelui, pe suprafețele cu cartofi, s-au executat toate lucrările 
de întreținere la .un bun nivel agrotehnic. De cîteva zile a început pra- 
șila a III-a, care a și fost efectuată pe 90 de hectare cu porumb, 90 hec
tare cu floarea-soarelui și pe întreaga suprafață ocupată cu cartofi.

La G.A.C. Fulga de Sus, reține atenția modul în care colectiviștii 
se preocupă de asigurarea densității optime a plantelor. La punctul Vîl- 
cele, de pildă, pe un teren mai umed, au fost lăsate cu 5 000 de fire la hec
tar mai mult decît anul trecut. Pe alte parcele, densitatea este mai 
mică.

Avansate cu lucrările de întreținere a culturilor sînt și G.A.C. Col- 
ceac, Limpeziș, Conduratu și multe altele. în cîteva duminici, tinerii din 
G.A.C. Vadul Săpat, Fîntîncle și altele, antrenați de organizațiile U.T.M. 
au plivit mari suprafețe cultivate cu grîu. însumate pe întreg raion, fac 
aproape 5 000 de hectare.

Experiența acestor gospodării fruntașe este necesar să fie răspîn- 
dită și aplicată în tot raionul, fiindcă mai sînt gospodării colective unde 
lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară într-un ritm cu totul 
nesatisfăcător. G.A.C. din Movila Banului, Sălciile, Pitulicea și altele 
n-au terminat încă prașila întîi la porumb. Și timpul trece, buruienile 
cresc, plantele nu se dezvoltă normal. în aceste gospodării trebuie acor
dată o mai mare atenție folosirii atelajelor gospodăriei la întreținerea 
culturilor, iar organizațiile U.T.M. pot și au datoria să antreneze un nu
măr mai mare de tineri la efectuarea acestor lucrări. Timpul nu așteaptă, 
iar lucrările ce trebuie făcute acum cîntăresc greu în balanța produc
ției, la toamnă.

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Ploiești

.................... j e-am obișnuit ca 
an de an uzina 

p noastră „înfrăți- 
: rea" din Oradea 
i să întinerească. în 

I’ locul vechilor ate
liere s-au con

struit hale mari, spațioase, în
zestrate cu utilaje de mare 
tehnicitate. Acestea, ca și 
creșterea exigenței față de 
marca uzinei, presupun o in
tensă acțiune de popularizare 
a noului la fiecare loc de 
muncă. O problemă mereu ac
tuală o constituie îndrumarea 
unui număr cît mai mare de 
tineri ca r<i lucreze cu apara
tele moderne existente în uzi
nă. Un asemenea aparat este 
cel pentru controlul bătăii ra- 
diale a roților dințate cu care 
se pot determina erorile care 
influențează negativ funcțio
narea cutiilor de viteză, sau a- 
paratul de control al calității 
suprafețelor. Cel din urmă se 
folosește și la controlul instru
mentelor de control, etaloane 
pe care le folosesc atît contro
lorii de calitate cît și munci
torii. De asemenea, cunoaște
rea trusei de cale unghiulare 
cu care se repară și reglează 
raportoarele optice, microme
tre cu pîrghie de 0—25 mm și 
25—50 mm cu o precizie de 
măsurare de 0,002 mm ; apa
ratul evolventmetru, cap divi
zor optic pentru măsurători de 
mare precizie etc. Evident că 
ele sînt mult mai numeroase.

In secția roți dințate — la 
propunerea organizației U.T.M.,

Telegrame

Celui de al XX-lea Con
gres al Partidului Comu. 

nist din Australia

Sydney

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn adre
sează un călduros salut Con
gresului dv și urează Partidu
lui Comunist din Australia noi 
succese în făurirea unității cla
sei muncitoare, în lupta pentru 
pace, democrație și progres 
social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

----•----
Cu ocazia sărbătorii naționa

le a Republicii Tunisia, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, g 
transmis președintelui Republi
cii Tunisia, Habib Burghiba, 
călduroase felicitări și sincere 
urări de fericire personală, de 
pace și prosperitate poporului 
tunisian.

In telegrama de răspuns, pre
ședintele Republicii Tunisia, 
Habib Burghiba, a exprimat 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
vii mulțumiri pentru urările 
adresate.

(Agerpres) 

s-a stabilit ca toți muncitorii 
care folosesc aceste aparate, 
chiar dacă nu ie utilizează in 
mod curent, să fie ajutați să 
le cunoască caracteristicile. 
Controlarea pieselor, executa
tă cu asemenea aparate, con
tribuie direct la creșterea pro
ductivității muncii. -

Ca să relevăm eficacitatea 
cunoașterii mînuirii aparatelor 
de către muncitori, putem face 
următorul, calcul : dacă numai 
controlorul e în măsură să 
mînuiască aparatul — așa cum 
se petrecea înainte — înseam
nă că muncitorul pentru fie
care început de serie trebuie 
să aibă la dispoziție pentru 
măsurarea pieselor un contro
lor de calitate. In cazul cînd 
lucrătorul își poate regla ma
șina la fiecare început de se
rie. el cîștigă din timpul de 
reglare pină la 20 de minute.

Se poate spune că în ce pri
vește familiarizarea muncito
rilor cu aparatele de mare 
sensibilitate, o contribuție în
semnată au adus-o controlorii. 
Un exemplu : cu ajutorul con
trolorilor de calitate Mălăin 
Petru, Pop Coriolan și Nistor 
Constantin, tinerii care lu
crează pe mașinile din scule- 
rie, sînt în măsură să-și con
troleze sculele și dispozitivele, 
să folosească capul divizor 
optfc.

Multe probleme privind cu
noașterea și însușirea noului 
se ridică în momentul de față 
în secția turnătorie. Acum, 
turnătoria se află în plin pro

Ir ei proiecte de diplome - 
trei porți de intrare 

în viață Zile de examene la Facultatea de construcții a Institutului politehnic din Cluj 
Foto t E. COJOCARU

Numărul e ales, firește, ar
bitrar. Aici sint trei, dar. dacă 
spațiul ar fi permis, putea fi 
tot atît de bine vorba de alte 
zeci și zeci de proiecte de di
plomă și tot atitea porți de 
intrare în viață. Eroii acestor 
rînduri puteau fi toți absol
venții ultimului an de la In
stitutul politehnic din GalațL 
Chiar și cei trei — Ștefan Fall, 
absolvent anul V, secția moră- 
rit-panificație, Dumitru Iovu, 
absolvent anul V, secția tehni
ca pescuitului și stuficulturâ. 
Costel Rapotan, absolvent anul 
VI, secția nave și instalații de 
bord — pot recompune însă, 
în cîteva cristale prismatice, 
desenul caleidoscopic al pro
moției 1964. Acea promoție 
care petrece acum ultimele 
ceasuri în fața unor planșete 
studențești.

Va fi o pîine bună
E axiomatic, copilului îi plac 

dulciurile. Ștefan Fall, pe cînd 
era el puști, se putea deci so
coti însemnat cu steaua noro
cului : taică-său lucra la o fa
brică de zahăr, în Tg. Mureș. 

ces de modernizare. Ea va de
veni o secție care va produce 
anual cu 7000 de tone mai mult 
decit în prezent. Utilajele noi, 
mare parte instalate — conve- 
ier pentru turnare, mașini de 
formare, de scuturat sau de 
îndesat, cubilou cu aer preîn- 
călzifetc. — trebuie .cunoscu
te bine din vreme. La acestea 
trebuie adăugat și, noul proces 
tehnologic care, de asemenea, 
trebuie însușit din timp și în 

"bune condiții. în acest scop, 
au fost și sînt folosite cursu
rile de perfecționare, în cadrul 
cărora cursanților li s-a vorbit 
despre modul de preparare a 
amestecurilor, folosirea utila
jelor și mașinilor în fluxul 
tehnologic, lucrul pe bandă 
etc.

Organizația U.T.M. din sec
ție s-a ocupat cu multă grijă 
de mobilizarea tinerilor la 
cursuri, a urmărit eficacitatea 
acestora, măsura în care lecții
le sînt asimilate de tineri și 
corespund problemelor majore 
care stau în fața secției.

Pe linia introducerii noului 
se înscrie și acțiunea de mo
dernizare a utilajelor, micile 
mecanizări, care presupun, de 
asemenea, o temeinică pregă
tire profesională.

O contribuție de seamă au 
adus-o tinerii din serviciile de 
concepție prin propunerile fă
cute privind modernizarea a 
două mașini de frezat orizon
tale.

Contribuția tinerilor cuprin
de și o altă latură, și anume, 

Băiatul venea uneori să-i adu
că ceva de-acasă; atunci, fo- 
Icsind prilejul, se învîrtea 
printre mașini pînă amețea. 
Felul său de viață era net de
limitat și „dulce- — trebuia 
să ajungă in stare a stăpîni 
aceste utilaje, trebuia să înve
țe cum se scoate zahărul din 
sfeclă.

Peste cîțiva ani, la Institu
tul politehnic, bursierul Ștefan 
Fail ajungea intr-adevăr în 
anul I al secției extractive ; 
dar la o nouă răscruce, maca
zurile vieții studențești l-au 
împins spre morârit. Azi, cînd 
transcrie planșele și calculele 
proiectului său de diplomă 
(temă : „Modernizarea secției 
de măciniș a morii Galați și 
transformarea ei intr-o moară 
experimentală") lui Ștefan 
Fall ii vine să rida amintin- 
du-și dezamăgirea încercată 
atunci. Covârșit de imagini 
patriarhale, livrești, se între
ba :

— Păi ce, asta-i o îndelet
nicire cu adevărat tehnică? Ce 
mare lucru și o moară ? Două 
pietre care se învârtesc și ele, 
acolo...

Sfîntă nevinovăție!
Acum, la capătul a cinci ani 

de studiu, afirmă, probabil

introducerea unor noi acceso
rii la mașini de productivitate 
sporită, cum este, de pildă, 
port-cuțitul pentru filetat cu 
retragere automată a cuțitului 
care reduce timpii morți cu 
10—15 la sută, sau dispozitivul 
cu hidroplast care perțnite 
realizarea unei bătăi radiale 
la rectificarea interioarelor 
rdțilorMințate sub 0,01 mm. în 
fază de studiu de proiectare 
este un cap revolver aplicabil 
la mașinile de găurit care va 
permite ridicarea productivi
tății muncii.

Ingineri și tehnicieni tîneri, 
printre care Pop Dumitru și 
Vdlgyesi Rudolf, au adus o în
semnată contribuție la înlocui
rea a peste 20 de repere din 
fontă și oțel cu material plas
tic, mijloc prin care uzina a 
economisit pînă acum circa 2 
tone de metal.

Un rol însemnat în popu
larizarea noutăților tehnice îl 
au conferințele.

Organizația U.T.M. a mobi
lizat un mare număr de tineri

Ing. BERINDE VASILF 
Ing. KISS FRANCISC 

Ing. 
REBREANU CONSTANTIN 

Ing. ERDEI GAVRIL

DOMIDE ZENOBIUM
din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tineretu
lui" de la Uzina „Înfrățirea" 

— Oradea —

(Continuare în pag. a III-a) 

exagerînd din nou, în celălalt 
sens, că morăritul este „cea 
mai Inginerească*' din toate 
secțiile Facultății tehnologia 
produselor alimentare. Căci 
între timp a realizat o muncă 
de cercetare a tot ce este mo
dern, nou și însemnat în ra
mura de producție pe care a 
îmbrățișatr-o; a întreprins, 
împreună cu colegii, excursii 
de studii la București, la Arad, 
în alte locuri din țară — și a 
putut măsura distanța imensă 
dintre epoca magherniței cu 
două pietre, acționate de „for
ța* unui motor ofticos, — bo
tezată moară, și pînă la vre
mea combinatului de morărit- 
panificație, cu tablouri de co
mandă centralizate, cu trans
portul pneumatic, prin con
ducte, al boabelor și produse
lor intermediare de măci
niș, cu înalta productivi
tate obținută de agregate și 
calitatea superioară a făinii, 
într-o activitate productivă 
veche de cînd lumea și pămîn- 
tul, cum spune vorba, tehnica 
nouă se afirmă ou autoritate.
Și Ștefan Fall, aplecat asupra 
planșetei de lucru, realizează 
tocmai o astfel de moderniza
re, lucrînd cu pasiunea și se-

riozitatea care în genere îl ca
racterizează.

Anii studenției au măcinat 
și ei, rînd pe rînd, boabele 
primelor vîrste, scoțînd din 
ele tot ce fusese mai bun. Mai 
întîi o anumită stăruință să
nătoasă, pe care ai fi înclinat 
s-o numești, cu un ouvînt ma
siv, dîrzenie. Ea a fost eviden
tă la învățătură (media gene
rală a celor cinci ani de studiu 
— 9), ca și, de pildă, în perfec
ționarea cunoștințelor de limbă 
romînă, cu ajutorul colegilor 
săi.

Ștefan Fall transcrie ultime
le pagini ale proiectului ; la 
ora apariției acestor rînduri 
comisia pentru Examenul de 
Stat posedă deja acest proiect, 
într-un viitor foarte apropiat, 
inginerul tehnolog, Ștefan Fall 
va fi stăpîn peste mișcarea 
valțurilor și sitelor plane, va 
dicta reglări de turații și dis
tanțe infinitezimale dar hotă- 
rîtoare pentru granulație, va 
stabili indicii tehnici ai făinei, 
va fi vameșul cel mai sever în 
calea plevei, semințelor de 
buruieni, măzărichii și neghi
nei. Pe drumul lung al pîinii 
pornită de pe ogoare spre 
masa noastră, a tuturor, va fi 
undeva, la un popas necesar, 

un post de comandă a cărui 
răspundere o va avea el.

Va fi, cu certitudine, o pîine 
bună.

Șomuzul Mic 
nu țtie încă 

ce știe Neajlovul
La Dunăre, în marginea Ga- 

laților la O.R.I.F.; la heleștee- 
le stațiunii de cercetări pisci
cole Nucet; pe țărmul mării la 
Chilia Veche și la Constanța; 
în inima Deltei, la Maliuc; prin 
toate aceste locuri și altele 
încă au trecut, în practica stu
dențească anuală, Dumitru Io
vu și cei 9 colegi ai săi pînă 
să ajungă a scrie ceremonios, 
cu creta, pe geamul ușii de la 
camera 208 a Institutului poli
tehnic :

„Absolvenți. Nu ne deran- 
jați!“

...Bine. Fără a face deranj, 
să aruncăm totuși o privire 
peste umărul lui Dumitru Iovu 
și să citim tema proiectului: 
..Amenajarea piscicolă a Văii 
Oarja, din regiunea Argeș'. 
De fapt, e vorba de valea rîu- 
lui Neajlov în dreptul satului 
Oarja. O adevărată treabă re

portericească ar fi fost să mer
gem pe vîrful picioarelor nu 
acum, nu aici, în sala de pro
iecte, ci pe urmele lui Iovu, 
acum cîteva luni, însoțindu-1 
la Comitetul de Stat al apelor 
— Pitești și apoi în deplasarea 
la fața looului, la Oarja, de-a 
lungul întregii munci comple
xe de documentare. Păcat că 
nu am fost atunci, acolo.

Iovu e sucevean din Pleșești. 
Din atributele moldovenești 
clasice la el se trădează mai 
lesne firea blajină și răbdă
toarea patimă a pescuitului. 
Plus cîteva nostalgii. Iată, de 
pildă, ce tulburătoare stare 
cie spirit a cunoscut prietenul 
nostru în perioada muncii la 
proiectul de diplomă.

Proiectul îl absorbea. Ceea 
ce intră azi, extrem de con
centrat, în 150 de pagini, a 
cerut efort, nu glumă. Calcu
lele hidrologice, hidraulice, de 
terasamente, de rezistența ba
rajului, calculele economice 
își anunțau de la început difi
cultățile „normale". Tabelele

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a III-a)

Zilele
Eminescu

Pelerinaj la nwmîntul 
poetului

In cadrul „Zilelor Mihail Emines
cu", joi la amiază a avut loc un 
pelerinaj la mormîntul poetului de 
la Cimitirul Bellu.

Au venit să-și aducă omagiul 
luceafărului poeziei romînești aca
demicieni, scriitori și alți oameni 
de artă, numeroși iubitori ai poezi
ei lui Eminescu, precum și oaspeți 
de peste hotare, invitați la mani
festările prilejuite de cea de-a- 
75-a comemorare de la moartea 
lui Mihail Eminescu.

Au rostit cuvîntări la mormîntul 
poetului, scriitorul Eusebiu Cami- 
lar, Eugene Guillevic, care a adus 
mesajul de recunoștință al scriito
rilor francezi, și scriitorul sovietic, 
Mihail Dudin, care a adus drept 
ofrandă la mormîntul lui Eminescu 
o mină de țărînă de pe mormîntul 
lui Pușkin.

Pe mormîntul poetului au fost 
depuse apoi coroane din partea 
Comitetului național pentru orga
nizarea comemorării a 75 de ani 
de la moartea lui Mihail Eminescu, 
Academiei R. P. Romîne, Uniunii 
Scriitorilor, Ministerului Invăță- 
mîntulul, Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și oaspeților 
străini.

(Agerpres)

Spectacol cu piesa
„Eminescu"'

Invitații la manifestările 
din cadrul „Zilelor M. Emi
nescu*, au asistat joi seara la 
spectacolul cu piesa „Emines
cu- de Mlrcea Ștefănescu, 
prezentat de colectivul Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale".

(Agerpres)

Culegere pe tema: 
„Eminescu și muzica"

In cadrul festivităților ini
țiate cu prilejul comemorării 
a trei sferturi de veac de la 
moartea lui Mihail Eminescu, 
Editura Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor a pregătit o am
plă culegere de piese muzicale 
inspirate din creația poetului. 
Culegerea cuprinde o suită de 
piese aparținînd compozitorilor 
Mihail Jora, Paul Constantines- 
cu, Tudor Ciortea, Alfred Men
delssohn, Diamandi Gheciu, 
Doru Popovici, Hilda Jerea, 
Aurel Stroe, Carmen Petra, 
Felicia Donceanu ș.a.

I. S.
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ȘCOA- 
nr. 3 

ma-

ȘCOALA MEDIE CĂREI. Comisia__
1 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii Cărei și Tășnad (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ioan Pop, 
prof, matematici, dir. Școala medie Tg. 
Lăpuș. ȘCOALA MEDIE CĂREI. Comi
sia nr. 2 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii Cărei și 
Tășnad (curs de zi, fără frecvență și re- 
stanțieri). Președinte Givulescu 
conf. univ. geologie, Institutul 
gic de 3 ani, Baia Mare. 
LA MEDIE CĂREI. Comisia 
secție mixtă cu lb. de predare —
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii Cărei și Tășnad (curs de zi, 
seral). Președinte Iuliu Szabo, prof, peda
gogie, dir. Școala medie nr. 2 Satu Mare. 
ȘCOALA MEDIE CĂREI. Comisia nr. 4 
secție mixtă cu lb. de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii din Cărei și Tășnad (curs de zi, 
seral, fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Benedek Sink, prof. lb. germană, dir. 
adj. Școala medie nr. 1 Baia Mare. ȘCOALA 
MEDIE TG. LĂPUȘ. Comisia nr. 5 secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Tg. Lăpuș (curs de zi, se
ral, fără frecvență și restanțieri). Președin
te Gheorghe Oroș, prof. gr. II pedagogie, 
Școala medie Cărei. ȘCOALA MEDIE SI
GHET. Comisia nr. 6 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Si- 
ghet (curs de zi, seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Vasile Baria, prof, 
șt. naturale, dir. Școala medie Șomcuța. 
ȘCOALA MEDIE VIȘEU DE SUS. Co
misia nr. 7 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Vișeu de 
Sus și medie Borșa (curs de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Vasile 
Roman, prof, matematică-fizică, dir. Școa
la medie Cărei. ȘCOALA MEDIE nr. 1 
BAIA MARE. Comisia nr. 8 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Baia Mare (curs seral). Pre
ședinte Vasile Sălăjan, prof, socialism 
științific dir. adjunct Școala medie Satu 
Mare. ȘCOALA MEDIE nr. 1 BAIA 
MARE. Comisia nr. 9 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Baia Mare (curs de zi și re
stanțieri). Președinte Valeriu Palaghiță, 
lector univ. filologie, Inst. pedagogic de 
3 ani Baia Mare. ȘCOALA MEDIE nr. 1 
BAIA MARE. Comisia nr. 10 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Baia Mare, medie Baia Sprie 
și medie Seini (curs de. zi, seral și restan
țieri). Președinte Dumitru Olteanu, lector 
univ. matematici Inst. pedagogic de 3 ani 
Baia Mare. ȘCOALA MEDIE nr. 1 BAIA 
MARE. Comisia nr. 11 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Ce
hul Silvaniei, Șc. medie Șomcuța (curs de 
zi, fără frecventă și restanțieri). Președin
te Ion Moldovan, lector univ. șt. naturale 
Inst. pedagogic de 3 ani Baia Mare. 
ȘCOALA MEDIE nr. 1 BAIA MARE. Co
misia nr. 12 secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Baia Mare, (curs 
de zi, seral și restanțieri). Președinte Carol 
Varga, prof. lb. maghiară, dir. Școala me
die Sighet. ȘCOALA MEDIE nr. 3 BAIA 
MARE. Comisia nr. 13 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de Ia Școala me
die nr. 3 Baia Mare (curs fără frecvență) 
Președinte Gheorghe Cosma, prof, mate
matici dir. Școala medie „M. Eminescu“ 
Satu Mare. ȘCOALA MEDIE nr. 3 BAIA 
MARE. Comisia nr. 14 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 3 Baia Mare (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Sebastian Botezatu, 
prof, pedagogie, dir. Școala medie Tăș
nad. ȘCOALA MEDIE nr. 3 BAIA MARE. 
Comisia nr. 15 secție mixtă cu lb. de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 3 Baia Mare și 
Școala medie Cehul Silvaniei (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Rudolf Deutsch, conf. univ. fizică, Inst. 
pedagogic de 3 ani Baia Mare. ȘCOALA 
MEDIE nr. 3 BAIA MARE. Comisia nr. 
16 secție mixtă cu lb. de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Sighet și Baia Sprie (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Neamțu, lector univ. pedagogie Inst. pe
dagogic de 3 ani Cluj. ȘCOALA MEDIE 
nr. 1 SATU MARE. Comisia nr. 17 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii Negrești și Ardud (curs de 
zi, fără frecventă, și restanțieri). Președin
te Lucia Varhaniovschi, prof, istorie, dir. 
Școala medie Sighet. ȘCOALA MEDIE 
nr. 1 SATU MARE. Comisia nr. 18, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Satu Mare, (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Augustin 
Mocanii, prof, limba romînă, dir. Școala 
medie Cehul Silvaniei. ȘCOALA MEDIE 
nr. 1 SATU MARE. Comisia nr. 19, sec
ție reală cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de Ia Școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Satu Mare și Școala 
medie Ardud (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Ștefan Man, lector univ. fizică 
Inst. pedagogic de 3 ani Cluj. ȘCOALA 
MEDIE nr. 2 SATU MARE. Comisia nr. 
20, secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 
Satu Mare (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ioan Potra, prof, pedagogie, • dir. 
adjunct Școala medie nr. 1 Baia Mare. 
ȘCOALA MEDIE nr. 2 SATU MARE. 
Comisia nr. 21, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Satu Mare (curs seral, fără 
frecventă și restanțieri). Președinte Mihai 
Fliu, prof, limba romînă, dir. Școala me
die nr. 2 Baia Mare. ȘCOALA MEDIE 
nr. 2 SATU MARE. Comisia nr. 22, secție 
reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Satu Mare (curs de zi, seral 
și fără frecventă). Președinte Gheorghe 
Bîrsan, lector univ. socialism științific, 
Inst pedagogic de 3 ani Cluj. ȘCOALA 
MEDIE nr. 2 SATU MARE. Comisia 
nr. 23, secție umanistă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Satu 
Mare (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Livia Berți, prof. șt. naturale, dir. adj. 
Școala medie nr. 2 Baia-Mare,

MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE TG. MU
REȘ. Comisia nr. 3 secție umanistă cu 
lb. de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Școala medie de muzică 
și arte plastice Tg. Mureș (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Zoltan Nahlik, conf. 
univ. pedagogie Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „PAPIU ILARIÂN" TG. 
MUREȘ. Comisia nr. 4 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile medii 
„Papiu Ilarian" și „Unirea" Tg. Mureș, 
(curs de zi, seral
Președinte Enăchescu 
univ. filologie, Inst. w w w
3 ani Tg. Mureș. ȘCOALA MEDIE „PA
PIU ILARIAN" TG. MUREȘ. Comisia 
nr. 5 secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 5 și medie „Papiu Ita
lian" Tg. Mureș (curs de zi, seral și 
restanțieri). Președinte Iszak Iosif, conf. 
univ. filologie. Inst. pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș. ȘCOALA MEDIE „BOLYAI 
FARCAȘ" TG. MUREȘ. Comisia nr. 6 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
ta Școala medie „Bolyai Farcaș" Tg. Mu
reș (curs de zi și fără frecvență). Președin
te Petre Oproiescu, prof. lb. romînă, dir. 
Școala medie nr. 1 Tîmăveni. ȘCOALA 
MEDIE „BOLYAI FARCAȘ" TG. MUREȘ. 
Comisia nr. 7 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii nr. 4, 
nr. 5 și medie „Bolyai Farcaș" Tg. Mureș 
(curs seral și restanțieri). Președinte Do
rina Zamfir, prof, geografie, dir. Școala 
medie nr. 1 Reghin. ȘCOALA MEDIE NR.
4 TG. MUREȘ. Comisia nr. 8 secție reală.
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 4 Tg. Mureș (curs de zi și se
ral). Președinte Samsbn Veza, lector 
univ. geografie, Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „BOLYAI FARCAȘ" TG. 
MUREȘ. Comisia nr. 9 secție reală cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „Bo
lyai Farcaș" Tg. Mureș (curs de zi și fără 
frecvență). Președinte Samson Cozonac, 
lector univ. fizică Univ. „Babeș-Bolyai" 
Cluj. ȘCOALA MEDIE „BOLYAI FAR
CAȘ" TG. MUREȘ. Comisia nr. 10 secție 
reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
„Bolyai Farcaș" Tg. Mureș (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Iuliu Szasz, prof, filozofie dir. Școala me
die nr. 2 Reghin. ȘCOALA MEDIE „U- 
NIREA" TG. MUREȘ. Comisia nr. 11 
secție reală cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 4 și medie „Unirea" Tg Mureș 
(curs de zi). Președinte Ion Mesaroșiu, 
conf. univ. soc. științific Univ. „Babeș- 
Bolvai" Cluj. ȘCOALA MEDIE Nr. 4 TG. 
MUREȘ. Comisia nr. 12 secție reală cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de ta Școala medie nr. 4 
Tg. Mureș, (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Tittel Andrei, lector univ. filologie. 
Inst. pedagogic de 3 ani Tg. Mureș. 
ȘCOALA MEDIE MIERCUREA CIUC. 
Comisia nr. 13 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Miercu
rea Ciuc și medie Gheorghieni (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Vasile Gherman, prof, filozofie dir. adj. 
Școala medie nr. 1 Tîrnăveni. ȘCOALA 
MEDIE MIERCUREA CIUC Comisia nr. 
14, secție reală cu limba de predare 
maghiara. Se vor prezenta candidați de 1a 
Școala medie Miercurea Ciuc (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Samoilă Golden
berg, lector univ. istorie Univ. ..Babeș- 
Bolyai" Cluj. ȘCOALA MEDIE MIERCU
REA CIUC. Comisia nr. 15 secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de ta Școala medie 
Miercurea Ciuc și medie Sînmărtin (curs 
de zi, fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Mihai Fejer, Drof. 1. latină, dir. 
Școala medie „Dr. Petru Groza" Odorhei. 
ȘCOALA MEDIE GHEORGHIENI. Co
misia nr. 16 secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Gheorghieni 
(curs de zi. seral și restanțieri). Președinte 
Nagy Emd. lector univ. filologie, Inst. 
pedagogic de 3 ani Tg. Mureș. ȘCOALA 
MEDIE GHEORGHIENI. Comisia nr. 17 
secție reală cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de ta Școlile 
medie Gheorghieni, medie Ditrău și medie 
Toplița (curs de zi, fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte Zoltan Mora, prof, 
lb. romînă. dir. Școala medie „Bolyai 
Farkaș" Tg Mureș. ȘCOALA MEDIE 
TOPLIȚA. Comisia nr. 18 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de 1a Școala 
medie Toplița (curs de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Au
gustin Micu, prof, geografie, director 
Școala medie Luduș. ȘCOALA MEDIE
nr. 1 REGHIN. Comisia nr. 19. secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie nr, 1, Reghin, (curs de zi, 
seral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Simion Văsies, prof, geografie dir. 
Școala medie „Al. Papiu Ilarian" Tg. 
Mures. ȘCOALA MEDIE nr. 2 REGHIN. 
Comisia nr. 20 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de 1a școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Reghin, (curs de zi și restan
țieri). Președinte Irina Boldișor, prof, 
emerit șt. naturale dir. adj. Școala medie 
nr. 4 Tg. Mureș. ȘCOALA MEDIE nr 1 
REGHIN. Comisia nr. 21 secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii nr. 
1, nr. 2 Reghin, (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Vilhelm GySrgicze, prof, șt 
naturale dir. Școala medie Dănești. 
ȘCOALA MEDIE nr. 2 REGHIN. Comisia 
nr. 22 secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Reghin, 
(curs de zi, seral și fără frecvență). 
Președinte Vilmoș Barabas, prof. lb. ger
mană, dir. Școala medie Cristur. ȘCOALA 
MEDIE LUDUȘ. Comisia nr. 23, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ta 
Școlile medii Luduș și Sărmaș (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Vasile Mihu, prof, istorie, dir. 
Școala medie Jidvei. ȘCOALA MEDIE 
TÎRNĂVENI. Comisia nr. 24 secție reală. 
Se vor^prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Tîmăveni (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Constantin Popescu, 
lector pedagogie I.P.C.D. București. 
ȘCOALA MEDIE TlRNĂVENI. Comisia 
nr. 25, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Tîmăveni 
(curs de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Margareta Bîlcu, prof. șt. natu
rale, dir. Școala medie nr. 5 Tg. Mureș. 
ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU GROZA" 
ODORHEI. Comisia nr. 26 secție reală cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de 1a Școala medie „Dr. 
Petru Groza" Odorhei (curs de zi, seral și 
restanțieri). Președinte Alexandru Csiki, 
prof, matematici, dir. Școala medie Ditrău. 
ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU GROZA" 
ODORHEI. Comisia nr. 27 secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „Dr. 
Petru Groza" Odorhei și medie Vlăhița 
(curs de zi, seral și fără frecvență). Pre
ședinte loan Gașpar, prof, matematici, dir.
Școala medie nr. 4 Tg. Mureș. ȘCOALA 
MEDIE CRISTUR. Comisia nr. 28, secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de ta Școala medie 
Cristur (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Samuilă Hatoș, 
prof, limba maghiară, dir. Școala medie 
Sîngeorgiu de Pădure. ȘCOALA MEDIE 
SÎNGEORGIU DE PĂDURE. Comisia nr.
29 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de ta Școala medie Sîngeorgiu de Pădure 
și medie „Dr. Petru Groza" Odorhei (curs

și restanțieri). 
Iulia, lector 

pedagogic de

Regiunea 
Mureș-Autonomâ 

Maghiarâ
ȘCOALA MEDIE „PAPIU ILARIAN" 

TG. MUREȘ. Comisia nr. 1 secția uma
nistă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Papiu Ilarian”, medie „Bo
lyai" și medie nr. 4 Tg. Mureș (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Seridon Gavril, 
conf. univ. filologie. Inst. pedagogic de 
3 ani Tg. Mureș. ȘCOALA MEDIE „BO
LYAI FARCAȘ" TG. MUREȘ. Comisia 
nr. 2 secție umanistă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii „Bolyai Farcaș", 
„Papiu Ilarian" și medie nr. 4 Tg. Mureș 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Szabo 
Zaltan conf. univ. filologie Inst. pedagogic 
de 3 ani Tg. Mureș. ȘCOALA MEDIE DE 

de zi, seral, fără frecvență si restanțieri). 
Președinte Gheorghe Crăciun, lector univ. 
soc. științific. Inst Medico-Farmaceutic 
Tg. Mureș. ȘCOALA MEDIE SÎNGEOR
GIU DE PĂDURE. Comisia nr. 30, secție 
reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de 1a Școala medie 
Sîngeorgiu de Pădure și medio Tîrnăveni 
(curs de zi, fără frecvență si restanțieri). 
Președinte Akos Torro, prof. șt. naturale 
dir. Școala medie Vlăhița. ȘCOALA ME
DIE SOVATA. Comisia nr. 31, secție reală 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de ta școlile medii So- 
vata și Miercurea Niraj, (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Maria Veich, lector 
univ. matematici Inst. pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș.

Regiunea Oltenia
ȘCOALA MEDIE „N. BĂLCESCU" 

CRAIOVA. Comisia Nr. 1 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de ta Școala medie 
„N. Bălcescu" Craiova (curs de zi). Pre
ședinte Nicotae Scărlătescu, prof. univ. 
chimie, Inst. Agronomic „T. Vladimirescu" 
Craiova. ȘCOALA MEDIE „N. BĂLCES
CU" CRAIOVA. Comisia Nr. 2 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „N. Bălcescu" și medie Nr. 3 Cra
iova (curs de zi). Președinte Ion Lupescu, 
prof. univ. fizică, Inst. Politehnic, Timi
șoara. ȘCOALA MEDIE „N. BĂLCESCU" 
CRAIOVA. Comisia Nr. 3 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „N. Bălcescu” Craiova și medie Fi- 
liași (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Nicolao Rădulescu, conf. univ. geografie, 
Inst. pedagogic de 3 ani Craiova. ȘCOALA 
MEDIE ..FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA. 
Comisia Nr. 4 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Frații Bu
zești" Craiova (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Florea Zara, conf. univ. mate
matici, Inst. Politehnic București. ȘCOA
LA MEDIE „FRAȚII BUZEȘTI" CRAIO
VA. Comisia Nr. 5 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
„Frații Buzești" Craiova (curs de zi). Pre
ședinte Cornel Alexandrescu. prof, limba 
romînă, director Școala medie Nr 1 Tg. 
Jiu. ȘCOALA MEDIE „FRAȚII BUZEȘTI" 
CRAIOVA. Comisia Nr. 6 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de 1a Școala 
medie „Frații Buze$ti"Craiova (curs de zi 
si restanțieri). Președinte Gabriela Pisoschi, 
lector univ. filologie. Inst. pedagogic de 
3 ani Craiova. ȘCOALA MEDIE „FRAȚII 
BUZEȘTI" CRAIOVA. Comisia Nr. 7 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie „Frați' Buzești" Craiova (curs 
seral și restanțieri). Președinte Constantin 
Diaconu, nrof. matematici, director Școala 
medie Calafat. ȘCOALA MEDIE NR. 3 
CRAIOVA. Comisia Nr. 8 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 3 Craiova (curs de zi). Președinte Ion 
Petreanu. prof. univ. chimie, Inst. Agro
nomic ,,T Vladimirescu" Craiova. ȘCOA
LA MEDIE NR. 3 CRAIOVA. Comisia 
Nr. 9 secție umanistă Se vor prezenta 
candidați de ta Școala medie Nr 3 Craio
va (curs de z< și restanțieri). Președinte 
Dumitru Catan, prof, istorie, director Școa
la medie Nr 2 Turnu Severin. ȘCOALA 
MEDIE NR 3 CRAIOVA. Comisia Nr. 10 
secție reală Se vor prezenta candidați de 
ta Școala medie Nr. 3 Craiova (curs seral 
și restanțieri). Președinte Marin Vancea. 
conf. univ. chimie. Inst pedagogic de 3 
ani Craiova ȘCOALA MEDIE NR. 3 
CRAIOVA Comisia Nr. 11 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de 1a Școala 
medie Nr 3 Craiova (curs seral și restan
țieri). Președinte Crăciun Pătru, nrof. 
limba romînă director Școala medie Nr. 1 
Caracal. ȘCOALA MEDIE NR. 3 CRAIO
VA. Comisia Nr. 12 secție reală Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 3 și medie „Nicotae Bălcescu" Craio
va (curs seral, fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Bădescu conf. univ 
matematici, Inst Agronomic „T. Vladimi- 
r’«cu" Craiova ȘCOALA MEDIE NR. 4 
CRAIOVA. Comisia Nr. 13 sectie reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr 4 Craiova (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ion Hategan. conf univ. 
Inst. Agronomic „T Vladimirescu" Craio
va. ȘCOALA MEDIE NR. 4 CRAIOVA. 
Comisia Nr. 14 sectie reală. Se vor pre
zenta candidați de 1a Școala medie Nr. 4 
Craiova (curs de zi) Președinte Alexandru 
Anton, nrof. limba romînă. director Școala 
medie Strehaia ȘCOALA MEDIE NR. 4 
CRAIOVA. Comisia Nr. 15 secție umanistă 
Se vor prezenta candidați de ta Școala 
medie Nr. 4 Craiova (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ion Mihăilescu, prof 
univ. șt. naturale Inst. agronomic „T. 
Vladimirescu" Craiova. ȘCOALA MEDIE 
NR. 5 CRAIOVA. Comisia Nr. 16. secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 1a 
Școala medie Nr 5 Craiova (curs seral și 
restanțieri). Președinte Cornel Cîrstoiu. 
nrof. limba romînă. director Școala medie 
Nr. I Tg. Tiu. ȘCOALA MEDIE „T. VLA
DIMIRESCU" TG TIU Comisia Nr. 17 
sectie reală Se vor prezenta candidați de 
1a Școala medie „Tudor Vladimirescu" Tg. 
Tiu (curs de zi). Președinte Constantin 
Piscati, lector univ matematici. Tnst. pe
dagogic de 3 ani Craiova. ȘCOALA ME- 
DTE „TUDOR VLADIMIRESCU" TG 
TIU. Comisia Nr 18 secție umanistă Se 
vor prezenta candidați de 1a Școala medie 
„Tudor Vladimirescu" Tg. Tiu (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Maria Eliescu, 
prof, limba franceză, director adj. Școala 
medie Nr. 1 Craiova. ȘCOALA MEDIE 
„TUDOR VLADIMIRESCU" Tg. Tiu. Co
misia Nr. 19 sectie reală. Se vor prezenta 
candidați de 1a Școala medie „Tudor Vla
dimirescu" Tg. Jiu și de 1a Școala me
die Valea Sadului (curs seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Vraciu, lector univ. matematici, 
Institutul agronomic „Tudor Via- 
dimirescu" Craiova. ȘCOALA ME
DIE NR. 2 TG. JIU. Comisia Nr. 20 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie Nr. 2 Tg Jiu (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Sebastiana Mihai, 
prof, matematici, director Școala medie 
Nr. 3 Craiova. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
TG. JIU. Comisia Nr. 21 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de 1a Școala medie 
Nr. 2 Tg. Jiu și Școala medie Nr. 1 „Tu
dor Vladimirescu* Tg. Jiu (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Marin Stoica, lector univ. pedagogie, Inst. 
pedagogic de 3 ani Craiova. ȘCOALA ME
DIE NR. 1 TURNU SEVERIN. Comisia 
Nr. 22 secție reală. Se vor prezenta can
didați de ta școlile medii Nr. 1 și Nr. 3 
Tr. Severin (curs de zi și fără frecvență). 
Președinte Nicotae Andrei, prof, limba ro
mînă, istorie, director Școala medie Nr. 1 
Craiova. ȘCOALA MEDIE NR. 1 TURNU 
SEVERIN Comisia Nr. 23 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 1 Turnu Severin (curs seral și 
restanțieri). Președinte Petre Boldescu, lec
tor univ. matematici, Inst. agronomic „T. 
Vladimirescu" Craiov^, ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 TURNU SEVERIN. Comisia Nr. 24 
secție reală _ Se vor prezenta candidați de 
1a Școala medie Nr. 2 Turnu Severin și 
Școala medie Vînju Mare (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Aurel 
Georgescu, prof. gr. II filozofie, Școala 
medie Nr. 2 Caracal. ȘCOALA MEDIE
NR. 2 TURNU SEVERIN. Comisia Nr. 25 

secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Nr. 1, 2 și 3 din 
Turnu Severin (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Eugen Nicolescu, lector univ. 
geografie, Inst. pedagogic de 3 ani Craio
va. ȘCOALA MEDIE NR. 3 TURNU SE
VERIN. Comisia Nr. 26 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 3 Turnu Severin (curs de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Vasile Ro
maneses prof, matematică-fizică, director 
Școala medie Nr. 2 Tg. Jiu. ȘCOALA ME
DIE BALȘ. Comisia Nr. 27 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala me
die Balș (curs de zi, seral, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ion Țărăscu, 
prof, pedagogie, director Școala medie 
Nr. 5 Craiova. ȘCOALA MEDIE BĂI- 
LEȘTI. Comisia Nr. 28 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Băilești (curs de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Marin Tudor, lector 
univ. fizică, Inst. agronomic „T. Vladimi- 
rescu" Craiova. ȘCOALA MEDIE CALA
FAT. Comisia Nr. 29 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii Ca
lafat, Poiana Maro și Plenița (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri) Președinte 
Nicotae Ceachir, lector univ. istorie Uni
versitatea București. ȘCOALA MEDIE 
CETATE Comisia Nr. 30 sectie mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
Cetate, Cujmir și Plenița (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Florea Nică, prof, 
matematică-fizică, director Școala medie 
Nr. 1 Turnu Severin ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 CARACAL. Comisia Nr. 31 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ta șco
lile medii Nr. 1 și Nr. 2 Caracal (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Maria Zamfir, prof, matematici, director 
adj. Școala medie Nr 5 Craiova. ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 CARACAL. Comisia Nr. 32 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de ta școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Caracal 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ion 
Stănoiu, lector univ. șt. naturale, Inst. pe
dagogic de 3 ani Craiova. ȘCOALA ME
DIE CORABIA. Comisia Nr. 33 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Corabia (curs de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Marin Sîr- 
bulescu, lector univ. chimie, Inst. agrono
mic „T. Vladimirescu" Craiova. ȘCOALA 
MEDIE CORABIA. Comisia Nr. 34 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ta 
școlile medii Corabia și Bechet (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Aurelia Deme- 
trescu, prof, limba romînă, director Școala 
medie Nr. 4 Craiova ȘCOALA MEDIE 
FILIAȘI. Comisia Nr. 35 sectie reală. Se 
vor prezenta candidați de ta școlile medii 
Filiași și Melinești (curs de zi, fără frec
vență și restanțieri) Președinte Ion Trăis- 
taru, lector univ. filologie, Inst. pedagogic 
de 3 ani Craiova. ȘCOALA MEDIE TIR- 
GU CĂRBUNEȘTI. Comisia Nr. 36 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ta șco
lile medii Tîrgu Cărbunești și Novaci (curs 
de zi, seral și restanțieri). Președinte 
Achim Costea, prof istorie, Școala medie 
Nr. 2 Craiova. ȘCOALA MEDIE TlRGU 
CĂRBUNEȘTI Comisia Nr. 37 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Tîrgu Cărbunești și Novaci 
(curs de zi. fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Dumitru Stoica, lector univ. 
pedagogie, Institutul pedagogic de 
3 ani Craiova. ȘCOALA ME
DIE BĂLCEȘTI, Comisia nr. 38 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Bălcești (curs de zi, fără 
frecventă și restanțieri). Președinte Nicotae 
Coleș, lector univ. șt. naturale, Inst. agro
nomic „T Vladimirescu" Craiova. ȘCOA
LA MEDIE SEGARCEA. Comisia Nr. 39 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
ta Școala medie Segarcea (curs de zi, seral 
și restanțieri). Președinte Constantin Po
pescu, lector univ. șt. naturale, Inst. pe
dagogic de 3 ani Craiova. ȘCOALA ME
DIE STREHAIA Comisia Nr. 40 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ta 
școlile medii Strehaia și Baia de Aramă 
(curs de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Florea Ene. lector univ. Inst. 
agronomic „T. Vladimirescu* Craiova.

Regiunea Ploiești
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BUZĂU. Co

misia nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de 1a Școala medie nr. 1 Bu
zău (curs de zi). Președinte Stela Ionescu, 
conf. univ. matematici Institutul de Con
strucții București. ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
BUZĂU. Comisia nr. 2 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de ta Școala medie 
nr. 1 Buzău (curs de zi). Președinte Basile 
Tănăsescu, lector univ. filologie Institutul 
pedagogic de 3 ani Pitești. ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 BUZĂU. Comisia nr. 3 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Buzău și secția 
serală Berea (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Vasiliu Aspazia, prof. lb. romînă 
dir. Școala medie nr. 1 Ploiești. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 BUZĂU. Comisia nr. 4 sec
tie reală. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie nr. 2 Buzău (curs de zi). Pre
ședinte Georgeta Preotesoiu, prof, filozofie 
dir. Școala medie nr. 3 Ploiești. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 BUZĂU. Comisia nr. 5 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de ta 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Buzău (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ion Iones
cu, prof. lb. romînă dir. Școala medie 
Slănic. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 BUZĂU. 
Comisia nr. 6 secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 2 
Buzău (curs de zi). Președinte Lucia Geor
gian, lector istorie I.P.C.D. București. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 2 BUZĂU. Comisia 
nr. 7 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de ta Școala medie nr. 2 și medie 
Pogoanele (curs fără frecvență). Președinte 
Ștefan Sarivan, prof, matematici dir. adj. 
Școala medie nr. 5 Ploiești. ȘCOALA ME
DIE nr. 2 BUZĂU. Comisia nr. 8 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de 1a 
Școala medie nr. 2 Buzău, medie Beceni și 
medie Pogoanele (curs de zi). Președinte 
Paul Popescu, prof, istorie Școala medie 
nr. 1 Ploiești. ȘCOALA MEDIE PĂTlR- 
LAGELE, RAION CISLĂU. Comisia 
nr. 9 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie Pătîrlagele (curs 
de zi). Președinte Crăciun Dumitru, prof, 
lb. latină dir. adj. Școala medie 
nr. 1 R. Sărat. ȘCOALA MEDIE 
PĂTÎRLAGELE, RAION CISLĂU. Co
misia nr. 10 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Pătîrlagele 
(curs fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Aurel Cîrciumaru, prof. lb. romînă 
dir. adj. Școala medie nr. 3 Ploiești. 
ȘCOALA MEDIE BUȘTENI. Comisia nr. 
11 secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Bușteni (curs de zi, 
seral și restanțieri). Președinte Mihai Ni- 
chita, lector univ. filologie Univ. Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE SINAIA. Comisia 
nr. 12 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Sinaia (curs de zi 
și fără frecvență). Președinte Ion Popa, 
conf. univ. Institutul Politehnic Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE SINAIA. Co
misia Nr. 13 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de 1a Școala medie Sinaia și 
secția serală Azuga (curs seral și restan
țieri). Președinte Traian Comaniciu, prof, 
lb. romînă dir. Școala medie nr. 2 Plo
iești. ȘCOALA MEDIE BĂICOI. Comisia 
nr. 14 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Băicoi (curs de 
zi, seral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Emilian Mihail, prof, matematici 

dir. Școala medie Bușteni. ȘCOALA ME
DIE MORENI. Comisia nr. 15 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie Moreni și medio Filipești 
de Pădure (cursuri de zi și seral). Preșe
dinte Victoria Ionescu, prof. lb. romînă 
dir. adj. Școala medie nr. 4 Ploiești. 
ȘCOALA MEDIE MORENI. Comisia nr. 
16 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de 1a Școala medie Moreni, secția serală 
Florești și Șc. med. Filipești de Pădure 
(curs seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Petre Onicescu, prof, geografie 
dir. Școala medie Pucioasa. ȘCOALA ME
DIE nr. 1 CÎMPINA. Comisia nr. 17 sec
tie reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Cîmpina (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Irina Voichin, prof, 
șt. naturale dir. Școala medie nr. 4 Plo
iești. ȘCOALA MEDIE nr. 1 CÎMPINA. 
Comisia nr. 18 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Cîmpina (curs seral). Președinte 
Nicotae Apostolescu, șef lucrări matematici 
Institutul Politehnic București. ȘCOALA 
MEDIE nr. 1 CÎMPINA. Comisia nr. 19 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
ta Școala medie nr. 1 Cîmpina (curs fără 
frecvență). Președinte Marin Gaspar, prof, 
lb. romînă dir. Școala medie nr. 5 Plo
iești. ȘCOALA MEDIE nr. 2 CÎMPINA. 
Comisia nr. 20 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de 1a Școala medie nr. 2 
Cîmpina și Școala medie Breaza (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Petruș Manolache, 
prof. lb. romînă dir. Școala medie Sinaia. 
ȘCOALA MEDIE nr. 2 CÎMPINA. Comi
sia nr. 21 secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii nr. 2, 
nr. 1 Cîmpina și Șc. medie Breaza (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Valeria 
Bănulescu, prof. șt. naturale dir. Școala 
medie nr. 1 Tîrgoviște. ȘCOALA MEDIE 
MIZIL. Comisia nr. 22, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de 1a Școala medie 
Mizil (cursuri de zi, seral și fără frecven
tă). Președinte Gheorghe Milica, prof. lb. 
romînă Școala medie nr. 1 Ploiești. ȘCOA
LA MEDIE URLAȚI. Comisia nr. 23 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie Urlați și secția serală Valea 
Călugărească (curs seral și restanțieri). 
Președinte Ion Tomescu, prof, istorie dir. 
adj. Școala medie nr. 3 Tîrgoviște. ȘCOA
LA MEDIE nr. 1 PLOIEȘTI. Comisia nr. 
24 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de ta Școala medie nr. 1 Ploiești (curs de 
zi). Președinte Nicotae Dănilă, conf. univ. 
matematici Inst. Politehnic București. 
ȘCOALA MEDIE nr. 1 PLOIEȘTI. Comi
sia nr. 25 secția umanistă. Se vor prezenta 
candidați de ta Școala medie nr. 1 Plo
iești (curs de zi). Președinte Holan Adrian 
lector univ. geografie, Inst. de Științe Eco
nomice „V. I. Lenin" București. ȘCOALA 
MEDIE nr. 1 PLOIEȘTI. Comisia nr. 26 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
ta Școala medie nr. 1 Ploiești (curs seral). 
Președinte Ion Enache, șef lucrări mate
matici Inst. Politehnic București. ȘCOALA 
MEDIE nr. 1 PLOIEȘTI. Comisia nr. 27 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Ploiești (curs fără 
frecvență). Președinte Emilia Mihăilescu, 
prof. lb. romînă dir. Școala medie nr. 2 
Rm. Sărat. ȘCOALA MEDIE nr. 2 PLO
IEȘTI. Comisia nr. 28 secția reală. Se vor 
prezenta candidați de 1a Școala medie 
nr. 2 Ploiești (curs de zi). Președinte Ilie 
Puia, lector univ. șt. economice Inst. de 
Științe Economice „V. I. Lenin“ Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE nr. 2 PLOIEȘTI. 
Comisia nr. 29 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de ta Școala medie nr. 2 
Ploiești (curs de zi). Președinte Clotilda 
Constantinescu, prof. șt. naturale dir. Școa
la medie nr. 2 Buzău. ȘCOALA MEDIE 
nr. 2 PLOIEȘTI. Comisia nr. 30 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie nr. 2 Ploiești și secția se
rală Boldești (curs seral). Președinte Cos
ma Damian, conf. univ. matematici Inst. 
de Construcții București. ȘCOALA ME
DIE nr. 3 PLOIEȘTI. Comisia nr. 31 sec
tie reală. Se vor prezenta candidați de 1a 
Școala medie nr. 3 Ploiești (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Natalia State, prof, 
filozofie dir. Școala medie nr. 3 Buzău. 
ȘCOALA MEDIE nr. 3 PLOIEȘTI. Comi
sia nr. 32 secție umanistă. Se vor prezen
ta candidați de 1a Școala medie nr. 3 
Ploiești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Eugen Paștea, conf. univ. șt. na
turale Inst. Agronomic „N. Bălcescu" 
București. ȘCOALA MEDIE nr. 3 PLO
IEȘTI. Comisia nr. 33 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de 1a Școala me
die nr. 3 și Șc. medie nr. 2 Ploiești (curs 
fără frecvență). Președinte Valentin Mincu. 
lector univ. chimie Univ. București. ȘCOA
LA MEDIE nr. 4 PLOIEȘTI. Comisia nr. 
34 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 4 Ploiești și medii 
nr. I și 2 Ploiești (curs de zi și restan
țieri). Președinte Nicotae Dumitrescu, 
prof. lb. romînă dir. Școala medie Pătîr- 
lagele. ȘCOALA MEDIE nr. 4 PLOIEȘTI. 
Comisia nr. 35 sectie umanistă. Se vor 
prezenta candidați de 1a Școala medie nr. 
4 Ploiești și medii nr. 1 și 2 Ploiești (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Poalelungi, lector univ. filologie Universi
tatea București. ȘCOALA MEDIE nr. 4 
PLOIEȘTI. Comisia nr. 36 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de 1a Școala 
medie nr. 4 Ploiești și medie plopeni (curs 
seral). Președinte Stelian Florescu, prof, 
istorie dir. Școala medie Văleni. ȘCOALA 
MEDIE nr. 4 PLOIEȘTI. Comisia nr. 37 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
1a Școala medie nr. 4 Ploiești și medie 
Plopeni (curs fără frecvență și restanți
eri). Președinte Victoria Pîrvan, prof. șt. 
nat. dir. adj. Școala medie Comarnic. 
ȘCOALA MEDIE nr. 5 PLOIEȘTI. Co
misia hr. 38 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 5 Ploiești 
și medie nr. 1 Ploiești (curs de zi). Pre
ședinte Teodora Grosu, conf. univ. fizică 
Univ. București. ȘCOALA MEDIE nr. 5 
PLOIEȘTI. Comisia nr 39 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de 1a Școala 
medie nr. 5 Ploiești (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ion Negoiu, lector univ. 
istorie Universitatea București. ȘCOALA 
MEDIE nr. 5 PLOIEȘTI. Comisia nr. 40 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
1a Școala medie nr. 5 Ploiești și medie 
nr. 1 Ploiești (curs seral). Președinte Tra
ian Marineanu, prof, geografie dir. adj. 
Școala medie nr. 1 Tîrgoviște. ȘCOALA 
MEDIE nr. 6 PLOIEȘTI. Comisia nr. 41 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
ta Școala medie nr. 6 Ploiești (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Elena Grigore, 
lector univ. chimie Universitatea Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE nr. 6 PLOIEȘȚI. 
Comisia nr. 42 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie nr. 
6 Ploiești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Eugenia Apostol, prof. lb. latină 
dir. Școala medie nr. 2 Tîrgoviște. ȘCOA
LA MEDIE nr. 6 PLOIEȘTI. Comisia 
nr. 43 secție reală. Se vor prezenta can
didați de 1a Școala medie nr. 6 Ploiești 
(curs seral). Președinte Leon Gruia, conf. 
univ. matematici Inst. Politehnic Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE nr. 1 RM. SĂRAT. 
Comisia nr. 44 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de 1a Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Rm. Sărat (curs de zi). Președinte 
Eugen Mihăilescu, prof. șt. naturale Școa
la medie nr. 2 Ploiești. ȘCOALA MEDIE 
nr. 1 RM. SĂRAT. Comisia nr. 45, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ta 
Școlile medii nr. 1 și nr. 2 Rm. Sărat 
(curs seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Mihai Vulpescu, prof. lb. ro
mînă, director Școala medie nr. 6 Ploiești. 
ȘCOALA MEDIE nr. 2 RM. SĂRAT. Co
misia nr. 46 secție umanistă. Se vor pre

zenta candidați de la Școlile medii nr. 2 
și nr. 1 Rm. Sărat (curs de zi și restanți
eri). Președinte Vicu Mîndra, lector univ. 
filologie Universitatea București. ȘCOALA 
MEDIE VĂLENI. Comisia nr. 47 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Văleni (curs de zi și restan
țieri). Președinte Marcela Bungărdeanu, 
prof. lb. latină director Școala medie nr. 2 
Cîmpina. ȘCOALA MEDIE VĂLENI. Co
misia nr. 48 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de 1a Școala medie Văleni și 
medie Slănic (curs de zi, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Chiosa Clara, 
conferențiar universitar filologie Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE PUCIOASA. 
Comisia nr. 49 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de Ia Școala me
die Pucioasa (curs de zi). Președinte Ni
cotae Popescu, prof. șt. naturale dir. adj. 
Școala medie de muzică și arte plastice 
Ploiești. ȘCOALA MEDIE PUCIOASA. 
Comisia nr. 50 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de ta Școala medie Pu
cioasa, secția serală Fieni și secția serală 
Doicești (curs fără frecvență, seral și re
stanțieri). Președinte Tiberiu Roman, conf. 
univ. matematici Inst. de petrol, gaze și 
geologie București. ȘCOALA MEDIE nr. 
1 TÎRGOVIȘTE. Comisia nr. 51 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie nr. 1 Tîrgoviște (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Irina Teodoru, 
lector univ. soc. științific Inst. Agronomic 
„N. Bălcescu" București. ȘCOALA MEDIE 
nr. 2 TÎRGOVIȘTE. Comisia nr. 52 sec
tie reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr 2 Tîrgoviște (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Adelaida Ma- 
teescu, șef lucrări fizică Inst. Politehnic 
București. ȘCOALA MEDIE nr. 2 TÎR- 
GOVIȘTE. Comisia nr. 53 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de ta Școlile 
medii nr. 2 și nr. 3 Tîrgoviște (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ana Ciobanu, 
șef lucrări șt. naturale Institutul Agrono
mic „N. Bălcescu" București. ȘCOALA 
MEDIE nr. 2 TÎRGOVIȘTE. Comisia 
nr. 54 secție reală. S© vor prezenta can
didați de 1a școlile medii nr. 2 și nr. 3 
Tîrgoviște (curs seral). Președinte Tache 
Voicu, șef lucrări Institutul Politeh
nic București. ȘCOALA MEDIE nr. 3 
TÎRGOVIȘTE. Comisia nr. 55 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 3 Tîrgoviște (curs de zi și re
stanțieri). Președinte Adrian Petrescu, șef 
lucrări matematici Inst. Politehnic Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE nr. 3 TÎRGO
VIȘTE Comisia nr. 56 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de 1a Școala me
die nr. 3 Tîrgoviște (curs seral și fără 
frecvență). Președinte Mihai Neagu, lector 
univ. matematici Inst. Politehnic Bucu
rești. LICEUL MILITAR BREAZA. Co
misia nr. 57 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul militar Breaza 
(curs de zi). Președinte Ștefan Petrescu, 
prof. univ. matematici Inst. de Construcții 
București. LICEUL MILITAR BREAZA. 
Comisia nr. 58 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul militar Brea
za (curs de zi). Președinte Nicolae Din- 
culescu, conf. univ. matematici Univ. 
București. LICEUL MILITAR BREAZA. 
Comisia nr. 59 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul militar Breaza 
(curs de zi). Președinte Ștefan Gheorghită 
conf. 'univ. matematici. Universitatea Bucu
rești. LICEUL MILITAR BREAZA. Co
misia nr. 60 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul militar Breaza (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Cristescu 
Niculae conf. univ. matematici. Universi
tatea București.

Regiunea Suceava
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 SUCEAVA. 

Comisia nr. 1, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de 1a Școala medie nr. 1 
Suceava (curs de zi, seral, fără frecven
tă și restanțieri). Președinte Elena Calis- 
tru, conf. univ. chimie Institutul Politeh
nic Iași. ȘCOALA MEDIE Nr. 1 SU
CEAVA. Comisia nr. 2, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Suceava (curs de zî, seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Dan 
Papuc, conf. univ. matematici, Institutul 
pedagogic de 3 ani Suceava. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 SUCEAVA. Comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de 1a Școala medie nr. 2 Suceava (curs 
de zi, seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ilie Gheorghe Rusu, lector 
univ. fizică, Univ. „Al. I. Cuza" Iași. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 BOTOȘANI. Co
misia nr. 4, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 Bo
toșani (curs de zi, seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ion Lazăr, lector 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Suceava. ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
BOTOȘANI. Comisia nr. 5, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Botoșani (curs de zi, seral, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ion Cișmaș, lector univ. șt. economice, 
Institutul pedagogic de 3 ani Iași. ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 BOTOȘANI. Comisia 
nr. 6, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Botoșani 
(curs de zi, seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ion Nimițan, lector 
univ. matematici, Institutul pedagogic de 
3 ani Suceava. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
BOTOȘANI. Comisia nr. 7, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Botoșani (curs de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte, Ion 
Dumitrescu, șef lucrări matematici, Insti
tutul Politehnic Iași. ȘCOALA MEDIE 
Nr. 2 BOTOȘANI. Comisia nr. 8, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ta 
Școala medie nr. 2 Botoșani (curs de zi, 
seral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Nicolaie Onofrescu, prof. șt. na
turale, Școala medie nr. 1 Fălticeni.

Examenul de stat 
la școlile pedagogice

ȘCOALA PEDAGOGICĂ BACĂU. Co
misia nr. 1 se vor prezenta candidații de 
ta școlile pedagogice de educatoare și în
vățători Bacău, Bîrlad și Suceava și Insti
tutele pedagogice de învățători Bacău. Bîr- 
lad și Suceava (cursurile de zi, fără frec
vența și restanțieri). Președinte Bîrsănescu 
Ștefan, prof. univ. pedagogie Univ. „Al. 
I. Cuza“ Iași. ȘCOALA PEDAGO
GICĂ CU LIMBA DE PREDARE 
GERMANĂ SIBIU. Comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Școala pedago
gică de învățători și educatoare cu limba 
de predare germană Sibiu. Școala pedago
gică de învățători Blaj (cursuri de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Binder 
Ștefan, conf. univ. filologie, Universita
tea Timișoara. ȘCOALA PEDAGOGICĂ 
CLUJ. Comisia nr. 8 Se vor prezenta can
didații de la Școlile pedagogice de învă
țători și educatoare Cluj și Arad Școlile 
pedagogice de învățători și educatoare cu 
limba de predare maghiară Aiud. Institu
tele pedagogice de învățători Cluj, Arad 
și Baia Mare și institutele pedagogice de 
învățători cu limba de »redare maghiară 
Aiud și Odorhei (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Bendorfea- 
nu Maximilian conf. univ, filologie — 

ȘCOALA MEDIE TRUȘEȘTI. Comisia 
nr. 9, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de ta Școala medie Trușești (curs 
de zi, seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Simion Saca, prof. Ib. france
ză, Școala medie nr. 2 Dotohoi. ȘCOALA 
MEDIE „DRAGOȘ VODĂ" ClMPU- 
LUNG. Comisia nr. 10, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de ta Școala me
die „Dragoș Vodă” Cîmpulung (curs - de 
zi, seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Alexandru Obadă, prof. lb. ro
mînă, director Școala medie nr. 1 Sucea
va. ȘCOALA MEDIE „DRAGOȘ VODĂ" 
CÎMPULUNG. Comisia nr. 11, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 1a 
Școala medie „Dragoș Vodă* Cîmpulung 
(curs de zi, seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Mihai Furnică, lector 
univ. chimie, Universitatea „Al. I. Cuza“ 
Iași. ȘCOALA MEDIE Nr. 1 DOROHOI. 
Comisia nr. 12, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Dorohoi (curs de zi, seral, fără frecventă 
și restanțieri) Președinte Vanda Mincu, 
prof, geografie, director Școala medie nr.
2 Rădăuți. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 DO
ROHOI. Comisia, nr. 13, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de 1a Școala me
die nr 2 Dorohoi (curs de zi, seral, fără 
frecvență si restanțieri). Președinte Mihai 
Pavel, prof, istorie, Școala medie „Dragoș 
Vodă" Cîmpulung. ȘCOALA MEDIE DA
RABANI. Comisia nr. 14, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Darabani (curs de zi, seral si fără 
frecvență). Președinte Constantin Ștefan, 
prof. Ib. romînă, director Școala media 
nr. 1 Botoșani. ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
FĂLTICENI. Comisia nr. 15, sectie mix
tă. Se vor prezenta candidați de 1a Școa
la medie nr. 1 Fălticeni (curs de zi, seral 
și fără frecvență). Președinte Arcadie Pața, 
prof. lb. romînă, director adjunct Școala 
medie Vatra Dornei. ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 FĂLTICENI. Comisia nr. 16, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Fălticeni (curs de zi, 
seral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Eufrosina Vicoveanu, prof. șt. na
turale, director Școala medie nr. 2 Boto
șani. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 FĂLTI
CENI. Comisia nr. 17, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die nr. 2 Fălticeni (curs de zi, seral și 
fără frecvență). Președinte Silvia Micles- 
cu, prof, geografie, Școala medie nr. 2 
Suceava. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 FĂL
TICENI. Comisia nr. 18, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de 1a Școala 
medie nr. 2 Fălticeni (curs de zi, seral, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Veronica Ariton, prof. lb. romînă, direc
tor adjunct. Școala medie nr. 2 Dorohoi. 
ȘCOALA MEDIE GURA HUMORULUI. 
Comisia nr. 19, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Gura 
Humorului (curs de zi, seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Măriei, prof. Șt. naturale, director adjunct, 
Școala medie Siret-Rădăuti. ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 RĂDĂUȚI. Comisia nr. 20, 
sectie mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Rădăuți (curs de zi, 
seral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Maria Jemna, lector univ. istorie, 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași. ȘCOA
LA MEDIE Nr. 1 RĂDĂUȚI. Comisia 
nr. 21, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 1 Rădăuți 
(curs de zi, seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gheorghe Dan, prof, 
geografie, director adjunct, Școala medie 
nr. 2 Fălticeni. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 
RĂDĂUȚI. Comisia nr. 22, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de 1a Școala 
medie nr. 2 Rădăuți (curs de zi, seral, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Dragomir Ștefan, prof. istorie, director 
adjunct, Școala medie nr. 1 Botoșani. 
ȘCOALA MEDIE SIRET-RĂDĂUȚI. Co
misia nr. 23, secție mixtă cu lb. de preda
re romînă și ucraineană. Se vor prezenta 
candidați de 1a Școala medie Sîret-Rădă- 
uți și medie nr. 1 Sighet, reg. Maramureș 
(curs de zi, seral, fără frecventă si res
tanțieri). Președinte Nicolae Pavliuc, lec
tor univ. filologie. Universitatea Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE SĂVENI. Comisia 
nr. 24, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de ta Școala medie Săveni (curs de 
zi, seral, fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Hortenzia Suhan, prof, geogra
fie, director adjunct, Școala medie „Dra
goș Vodă" Cîmpulung. ȘCOALA MEDIE 
VATRA DORNEI. Comisia nr. 25, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 1a 
Școala medie Vatra Dornei (curs de zi, 
seral, fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Emanuel Poppel. conf. univ. chi
mie, Institutul Politehnic Iași. ȘCOALA 
MEDIE VATRA DORNEI. Comisia nr.
26, Secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de ta Școala medie Vatra Dornei 
(curs de zi, seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Florentina Banu, lec
tor univ. istorie, Institutul pedagogic de
3 ani Tași LICEUL MILITAR „ȘTEFAN 
CEL MARE" CÎMPULUNG. Comisia nr.
27, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de ta Liceu] militar „Ștefan cel Mare" 
Cîmpulung (curs de zi). Președinte Gheor
ghe Ursescu, prof. univ. Institutul Poli
tehnic Iași. LICEUL MILITAR „ȘTEFAN 
CEL MARE" CÎMPULUNG. Comisia nr.
28, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul militar „Ștefan cel Mare" 
Cîmpulung (curs de zi). Președinte Corne- 
liu Drăgan, conf. univ. matematici Insti
tutul Politehnic Iași. LICEUL MILITAR 
„ȘTEFAN CEL MARE“ CÎMPULUNG. 
Comisia nr. 29, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul militar „Ște
fan cel Mare” Cîmpulung (curs de zi). 
Președinte Valerian Popovici, conf. univ. 
istorie, Universitatea „Al. I. Cuza" Iași. 
LICEUL MILITAR „ȘTEFAN CEL 
MARE" CÎMPULUNG. Comisia nr. 30, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
ta Liceul militar „Ștefan cel Mare" Cîm
pulung (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Magda Petrovanu, conf. univ. chi
mie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași,

Inst. de perfecționare a cadrelor di
dactice — Cluj. ȘCOALA PEDAGO
GICĂ GALAȚI. Comisia nr. 4. Se vor pie- 
zenta candidații de la școlile oedagogice 
de învățători și educatoare Galați și Insti
tutul pedagogic de învățători Galați, 
(cursuri de zi și restanțieri). Președinte Sa
fran Oisie, conf. univ. pedagogie Universi
tatea București. ȘCOALA PEDAGOGICĂ 
OAREI. Comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școlile pedagogice de în
vățători și educatoare Sighet și Cărei, sec
țiile pedagogice de învățători și educatoa
re cu limba de predare ucraineană Sighet, 
(cursuri de zi și restanțieri). Președinte 
Boroș Maximilian, lector univ. pedagogie, 
Inst. pedagogic de 3 ani Baia Mare. 
ȘCOALA PEDAGOGICĂ BUCUREȘTI. 
Comisia nr. 6. So vor prezenta can
didații de la școlile pedagogice de educa
toare și învățători București, Constanta, 
Buzău, Cîmpulung Muscel și Craiova și 
institutele pedagogice de învățători Bucu
rești, Constanta si Craiova, (cursuri de zi, 
fără frecvență șl restanțieri). Președinte 
Dobrin Tamara, conf. univ. pedagogie, 
Inst. de arte plastice „Nic. Grigorescu” 
București.



PE SCURT
Meciurile dis

putate în penulti
ma etapă a tur
neului preolimpic 
de baschet de Ia 
Geneva, s-au în
cheiat CU urmă
toarele rezultate : 
Franța — Anglia 
86-43; Spania —

R. P. Bulgaria 76—73; R. P. Unga
ră — Grecia 84—71} Izrael — El
veția 79—53; Belgia — Luxemburg 
102—66; R. D. Germană — Aus
tria 77—47. In grupa A conduce
neînvinsă echipa Finlandei cu 5 
victorii, urmată de R. P. Ungară 
— 4 victorii și R. D. Germană —3 
victorii. Primul loc în grupa B este 
ocupat de Franța — 5 victorii, ur
mată de R. P. Bulgaria și Spania 
cu cîte 4 victorii.

Turneul inter
zonal de șah de 
la Amsterdam a 
continuat cu dis
putarea partide
lor din cea de-a 
16-a rundă. Iată 
cele mai impor- 
Larsen-Quinones 

E-
tante rezultate : _____  ...__
L—0; Lengyel-Spasski remiză ; _ 
vans-Tall 0—1; Vranesici-Bronstein 
0—1; Ivkov-Tringov remiză; Bilek- 
Smîslov 
remiză.

Reshevsky—Stein

Reprezentativa 
olimpică mascu
lină de volei a 
Japoniei, care în
treprinde un tur
neu prin Europa, 
a jucat în loca
litatea Nymbursk

cu formația secundă a R. S. Ce
hoslovace. Victoria a revenit vo
leibaliștilor cehoslovaci cu 3—1 
(15—13; 15—13; ~ ’5—15; 15—8).

15 ani de la aparițiaCa si in alte 
părți ale țării, 
duminicile cul-

« turul . sportive
se organizează

’life cu multă a ten- ■. /
® 9i in Iaio~

Z ' '

Excursie la meciul
Rapid-Siderurgistul

O surpriză pentru suporterii 
formației Rapid București: 
Clubul din Giulești organizea
ză pentru meciul 
gistul, o excursie

cu Siderur- 
la Galați.

Cu acest prilej, vor fi vizitate 
noile construcții, portul dună
rean, monumentele istorice și 
de cultură ale Galațiulut

B A L
spre Barcelona, 
unde va disputa 
semifinalele Cu
pei Europei in- 
terțări, echipa de 
fotbal a U.R.S.S. 
s-a oprit la Pa
ris pentru a sus
ține un meci de antrenament 
formația! Stade Francais. Meciul 
s-a terminat la egalitate : 1—1 
(o—1). Au marcat Alba și Husai
nov.

• Rezultate înregistrate în dife
rite competiții europene de fotbal: 
Cupa Europei centrale : Spartak 
Praga Sokolovo-M. T. K. Buda
pesta 1—1 (1—o) ; Zeleznicear 
Sarajevo-Slovan Bratislava 2—1 
(1—o) ; A.S.K. Linz-Vasas Buda
pesta 1—1 (1—o) ; cîștigătoare cu 
3—1 în primul joc, echipa Vasas 
se califică mai departe.

cu

• Federațiile de fotbal doi 
U.R.S.S. și R. D. Geonasă au că
zut de acord ca medul de bars: 
dintre echipele olimpice ab 
celor două țări, pentru ca.: ~ rarea 
în turneul de la Tokio, s* se 
dispute la 28 iunie intr-un ce» 
din R. P. Polonă- Dură cec xc 
știe, primele două ferifacri. desfă
șurate la Moscova s: Lfisu^ »-c 
încheiat cu aodași «cor: 1—s.

NOTE DE LECTOR
Kl

„Scînteii pionierului"

■
ImTTTnil ■

nul Slatina. Vă 
prezentăm două 
imagini de la o 
asemenea zi de 
sport desfășu
rată pe stadio
nul din oraș. 
Aproape 2 000 
tineri s-au 
trecui 
tism, 
in 7,

in
ia atle- 
handbal 

volei în

Spartachiada republicană
Sparta-

Cupa Rappan : Standard Liege- 
Lausanne 3—1 (1—o); F.C Liege- 
Young Boys Berna 2—0 (1—c ; 
Chaux de Fonds-Beringen 3—1

—o).
—f.

Start la pro
ba ce sprint 
(foto ar. U

Tîaerzi cons, 
■rurtori ai Com- 
b justului de a- 
fcnrvnjg se do- 
redesc ,uneș- 
terf și 
roieaku

Se împlinesc 15 ani de la 
apariția primului număr al 
„Scînteii pionierului", organ al 
C.C. al U.T.M. în acești 15 ani 
de activitate, „Scînteia pionie
rului" a devenit un prieten 
drag și apropiat, un sfătuitor 
al pionierilor și copiilor din 
patria noastră. Gazeta își adu
ce contribuția la educarea 
pionierilor și școlarilor în spi
ritul dragostei și devotamen
tului nemărginite față de pa
trie, față de Partidul Munci
toresc Romîn, față de popor, 
la formarea unor oameni cin
stiți, curajoși, modești, demni, 
capabili să-și dedice întreaga 
lor viață muncii creatoare, 
constructive, cauzei construirii 
comunismului în țara noastră.

Prin articolele și reportajele 
sale, „Scînteia pionierului" îi 
ajută pe copii să cunoască 
frumusețile și bogățiile patri
ei, tradițiile revoluționare de 
luptă ale partidului și poporu
lui muncitor, realizările regi
mului democrat-popular, îi 
ajută să înțeleagă că ei au da-

toria să răspundă prin fapte, 
prin rezultate bune la învăță
tură, prin întreaga lor com
portare, dragostei și grijii cu 
care sînt înconjurați. Prin ex
periența pe care o transmite, 
gazeta contribuie la îndruma
rea pionierilor și școlarilor 
astfel ca aceștia să învețe me
reu mai bine, să-și îmbogă
țească cunoștințele, să îndră-* 
gească munca productivă.

Preocupîndu-se în continua
re pentru găsirea unui limbaj 
cît mai pe înțelesul celor mici, 
apropiindu-se și mai mult d< 
masa cititorilor ei, „Scînteia 
pionierului" va aduce o con
tribuție mereu sporită la edu
carea comunistă a copiilor.

Cu prilejul sărbătoririi a 
15 ani de activitate, „Scînteia 
tineretului" felicită călduros 
colectivul redacțional al „Scîn
teii pionierului" și îi urează 
noi succese în îndeplinirea 
importantelor sarcini ce-i re
vin în munca nobilă de edu
care a celei mai tinere genera
ții din patria noastră.

INFORMA ȚII
un

Joi seara, s-a înapoiat din 
R. P. Polonă delegația R. P. 
Romîne condusă de Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor și 
energiei electrice, care a par
ticipat la deschiderea Tîrgului 
internațional de la Poznan.

• La 11 iunie în Capitală, 
s-a deschis simpozionul pe 
tema „Urmărirea tasării con
strucțiilor", organizat de Ins
titutul de cercetări în cons
trucții și economia construc
țiilor.

• Joi dimineața, la Institu
tul de igienă și protecția mun
cii din Capitală, au început 
lucrările primei conferințe de 
radiobiologie și utilizare a 
izotopilor radioactivi în medi
cină, biologie și științele agri
cole, organizată de comisia de 
radiobiologie a Academiei R.P. 
Romîne.

• La invitația Ministerului 
învățămîntului, joi seara a so
sit în Capitală, dr. Abdoulaye 
Singare, ministrul educației 
naționale din Republica Mali.

Pe aeroportul Băneasa, oas
petele a fost întîmpinat de 
Ștefan Bălan, ministrul învă
țămîntului, Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului învăță
mîntului și funcționari superi
ori din același minister.

In curînd
Festivalul filmului romînesc“

stabilit în Sicilia 
a dus o viață retrasă 
pere;ii uriașei sale bi- 

Wiateri, pină în 1957, cînd o 
ireversibilă, l-a doborît 

heritor intr-un spital din 
P.zma. A urit fascismul și a 

tot posibilul să evite 
orice contact cu oficialitățile. 

Fără a se socoti cu ostenta
ție acrutor, după studii de o 
nutâ erudiție și încercări li- 
’ socotit ne-
c-.SGT să le încredințeze tipa-

Curtea Veche' de Matei Ca- 
ragiale — monografia unui 
asfințit somptuos. Asfințirea 
crailor se petrece aici — în 
„Ghepardul" — fără comen
tariul bonom al prozatorului 
de pe malurile Dîmboviței ci, 
dimpotrivă, evocarea poartă 
pecetea amărăciunii. Lampe
dusa deschide un proces pe 
care-l urmărește apoi cu cro
nicar eased obiectivitate. Sali
na reprezintă mitul domina
ției feudale, al stăpînului ab
solut și totalitar, rob al unei 
vieți dominată de violențe și 
injustiții. Dar viața, viața 
reală nu ține seama de bla
zoane și ziduri de cetate, for
mele ei noi de alcătuire a lu
mii impun, dialectic, schim
bări implacabile. O nouă for
ță e opusă lumii lui Salina : 
tînăra burghezie italiană 
care-și cere de pe pozițiile ei 
de clasă, dreptul de a domina 
la rîndu-i. Ea are de partea 
ei mai multă forță activă, 
prospețime și răbdare, ea nu 
e prizoniera unor ridicule și 
ceremonioase legi feudale. 
Conflictul capătă răsunet is
toric, angajînd într-o luptă 
disperată, două sisteme etice 
deosebite numai ca aspect ex
terior. dar la fel de rapace în 
esență.

„Ghepardul" e mal mult 
decît un perfect tablou de 
epocă și mai puțin decît un 
manifest activ, o chemare la 
înnoirea climatului social al 
Siciliei. El aduce în fața citi
torului imaginile unei lumi 
agonice, înregistrează ultime
le zbateri de felină rănită ale 
unui mod de viață inuman și 
prădalnic, el incriminează la
șitatea. egoismul și izbutește 
toate acestea într-o manieră 
artistică de excepțională nou
tate.

înrudit cu spiritul nostalgic- 
analitic al autorului „Mînăsti- 
rii din Parma', Stendhal (in 
proza noastră cu Matei Ca- 
ragiale și Camil Petrescu), 
cartea lui Giuseppe Tomasi, 
principe de Lampedusa are 
ceva din acele amorfe pe care 
arheologii le găsesc pe malul 
mării, îngropate în lutul unor 
secole uitate ; deși sînt cenu
șii, cu toartele rupte, odată 
destupate, mireasma depozi
tată în
miraculos, pîlpîie în aer și nu 
mai poți s-o uiți.

artistice, de scurt metraj și de 
desen animat.

Cele mai bune filme artis
tice vor primi premii, meda
lii și diplome pentru regie, 
imagine, interpretare, muzică 
de film etc. Premii, medalii și 
diplome vor 
documentare 
traj.

Din juriul 
parte: Eugen Barbu, Ion 
tan, Mircea Drăgan, Ion 
gorescu, Teodor Grigoriu, Eu
gen Mândrie, Francisc Muntea- 
nu, Ion Popescu-Gopo, Colea 
Răutu, Petre Sălcudeanu și 
Aurel Samson.

Joi la amiază a avut loc o 
conferință de presă consacrată 
Festivalului filmului româ
nesc, care se va desfășura în
tre 21—28 iunie la Mamaia. 
Această manifestare artistică 
a cinematografiei noastre se 
va desfășura în fiecare an în 
aceeași perioadă.

In programul festivalului 
sînt cuprinse filmele artistice 
și de lung metraj „Tudor", 
„Comoara din Vadul Vechi", 
„Un surîs în plină vară", 
„Dragoste lungă de-o seară", 
„Străinul" — ambele serii —, 
„A fost prietenul meu", „Pași 
spre Lună", precum și nu
meroase filme documentare,

primi și filmele 
și de scurt

c

veniment edito
rial însemnat, c- 
pariția in rotr.i- 
nește a romanului 
lui Giuseppe To- 

I masi di Lampedu
sa, intr-o admi

rabilă transpunere aparțiatai 
lui Tașcu Gheorghiu are darul 
să îmbogățească literari^-» 
noastră de traduceri cu m 
text de o graadoare «pici 
puțin obișnuită. Cititorul ro- 
min se va afla în fc;a wseî 
opere scrise cu o rerd 
trie, se va fasu~“ 
mosfera arde 
la finele » 
celui de-ei 
unor

me-

GHEPARDUL"

(Agerpres;

Cu vasul „Oltenița*, în excursie pe Dunăre
(Urwre m pc;. I)

la fiecare loc
de muncă

(Urmare din pag. I)

Lotul olimpic 
de ciclism al 
U.R.S.S., pentru 
probele de șosea, 
se antrenează în 
prezent la Simfe
ropol. In proba 
de 100 km con- 
ti aer onome țiului, 

echipa formată
din Petrov, Melihov, Olizarenko și 
Saidhujin a obținut timpul de 2h 
13'31”. Următoarele două probe 
de control vor cuprinde întrecerea 
contracronometrului individual si 
cursa de fond cu plecarea în bloc.

La Leningrad a avut loc un con
curs de selecție al pistarzUor. la 
proba de viteză pe primai loc m 
clasat Logunov — ir'6,'10 pe ulti
mii 200 m. iar ia urmărire pe echi
pe (4000 m) selecționata otasuzsi 
Leningrad, cu timpul de <46~7/J

- Giuseppe Tomasi și-a 
rpus să scrie un roman des- 

z-: propria-i familie, ale că- 
ibiliare rădăcini se pier- 
cum am mai spus, în 

Mediu.

l

festivalului fac
Bos-
Gri-

Itat al unor acumulări 
sporite și a unei 

rs-e scnepulozități profesio- 
fwntd proiectat a 
erix în relativ puține 
— m șfîrșit — autorul 

i a hotăr.t să-l trimită unei 
iruri spre publicare. Car- 
a t-a uluit prin forță și 

prospețime pe întîii ei cititori 
și din momentul în care a 
apărut, și-a cîștigat numeroși 
admiratori. In doar cîțiva ani 
„Ghepardul" a cunoscut nu- 
rzai in Italia peste 80 de edi
ții — repetate succesiv — ca
ro-a Ii s-au alăturat nu mai 
puțin de 30 de traduceri 
szrăine. Moment unic în pro
za universală, caracterizat de 
scriitorul francez Louis Ara
gon drept „unul din marile 
romane ale acestui secol, unul 
din marile romane de tot
deauna', comparabil poate 
doar cu apariția unor opere 
de Tolstoi, Balzac și Stendhal 
(pe care autorul „Ghepar
dul' -ui îl adora), romanul lui 
Lampedusa este un model 
strălucit de proză dinamică 
de certe implicații contem
porane, miraculoasă oglindă a 
timpului.

Roman istoric. „Ghepardul' 
recompune momente memo
rabile din istoria Siciliei. Ac
țiunea sa e cuprinsă între anii 
1860 (cînd Garibaldi a debar
cat în Sicilia), și 1910. Eroul 
cărții, inspirat de un străbun 
al artistului, Giulio de Lam
pedusa, e prințul Fabrizio 
Salina al cărui semn heraldic 
e un ghepard. Cartea e — 
dacă ne gîndim la „Craii de

w

ele se deșteaptă

R. LIPATTI

Cocfeil oferit de ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București

Ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, Gheorghi Bogda
nov, a oferit joi un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației Uniunii Ziariștilor 
Bulgari, condusă de Ilia Kiu- 
lovschi, vicepreședinte al Uni
unii și redactor șef al ziarului 
„Otecestven Front".

Au luat parte Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariști
lor din R. P. Romînă și alți 
membri ai conducerii Uniunii 
Ziariștilor, redactori ai presei 
centrale, ai Agenției Romine 
de presă, „Agerpres", funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

C / MATOG R A F E
MADAME SANS G£NE (film 

pentru ecran panoramic) ru- 
.ează la Patria orele 9: 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15. AM AJUNS 
ȘI REGE rulează la Carpați 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15. 
Capitol orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,45 ;21, (Grădină ora 
20,30). Modern orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20; (Grădină ora
20,30). Melodia 10; 12; 15:
17; 19; 21. CEI TREI MUȘCHE
TARI — cinemascop ambele 
serii rulează la Republica, 
orele 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,30) ; 
București, orele 8.45; 12,30;
16,30; 20,30 ; Feroviar ore
le 9 ; 13 ; 17 ; 21, Grivița
orele 8; 12; 16; 20, Melodia, 
orele 9;
(Grădina 
(Grădina 
21). LUMEA

12,45; 16,30; 20,15,
Doina orele 21); 
Progresul orele 

COMICĂ A 
LUI HAROLD LLOYD ru- 

orele 10: 12;lează la Tomis ____ __ _____ ,
14; 16,30; 18,30, (Grădină ora 
20,30), Arenele Libertății ora 
20,30; Aurora orele 10; 12; 14; 
16; 18,15, Adesgo orele 15,30;

orele
19,30 
Pati-

A-

17,30: 19,30, Ferentari 
10,30; 14,30; la orele 17; 
rulează ANOTIMPURI: 
noarul 23 August ora 21. 
VENTURILE UNUI TÎNĂR-
cinemascop — rulează la Vic
toria orele 9,30; 12; 15,15:18; 21. 
VIAȚA SPORTIVĂ rulează la 
Union, orele 15; 17,45; 20,30; 
duminică orele 11. CODIN ru
lează la Cultural orele 15; 17; 
19; 21. LITURGHIA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — cinema
scop — Lumina orele 10; 14 — 
în continuare orele 16; 18,45; 
20,30; Crîngași orele 16; 18,15; 
20,30. TOTUL DESPRE EVA 
rulează la Central orele 9,30; 
11,30; 14,30; 17,30: 20,30. —11.30; 14.30; 17,30: 20,30. UN 
OM CARE NU EXISTA, ru
lează la Doina orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. (Program 
pentru copii ora 10) Arta orele 
16; 18; 20. CEI PATRU CĂLU
GĂRI rulează la Giulești orele 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15). 
Bucegi orele 10; 12; 15,30;
17,45; 20; (Grădină ora 20,30). 
DOMNIȘOARA... BARBÂ-AL-

BASTRĂ rulează la înfrățirea 
între popoare orele 10; 15,45;
18; 20,15. ÎMBLÎNZITORI1 DE 
BICICLETE, cinemascop, ru
lează la Excelsior orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30. RENUL
ALB rulează la Dacia orele 
9,30; 11; 13,15; 17; 19: 21).
ANACONDA rulează la Bu- 
zești orele 16; 18,15; (Grădina 
ora 20,30). Munca orele 16: 
18,15; 20,30. DRAGOSTE LUN
GĂ DE-O SEARĂ rulează la 
Unirea orele 16; 18,15; DEZ- 
RĂDACINAȚII rulează la 
Flacăra orele 14,30; 16,30;
18.30; 20,30. FOTO HABER 
rulează la Vitan orele 16; 18; 
20, Grădina Vitan, orele 20,30. 
CERUL ȘI MOCIRLA rulează 
la Festival orele 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21. (Grădina Festival 
ora 20,15). LOCOTENENT 
CRISTINA rulează la Cotro- 
ceni orele 15,30: 17,15; 19; 20,45. 
PRIVEȘTE ÎNAPOI CU Mî- 
NIE rulează la Cosmos 16; 
18; 20.

sectorul II la conferința 
organizăm cît mai rațio- 
munca", pe cei de la scu- 

lerie la conferința „Noi mate
riale abrazive". S-a dovedit că 
aceste conferințe vin în spri
jinul muncitorilor lămurindu- 
le multe probleme de actuali
tate pentru activitatea lor 
productivă.

O altă formă eficace pentru 
popularizarea noului o repre
zintă acțiunile organizate de 
cabinetul tehnic în colaborare 
cu comitetul U.T.M. Nu demult 
a avut loc un simpozion în ca
drul căruia inginerul Bobe 
Mircea a vorbit despre „Mie
zuri cu autorigidizare" (folo
sirea acestora reduce timpul 
de lucru de circa 8 ori), iar 
ing. Liber Lucian despre rea
lizarea pieselor turnate prin 
metoda barbotării cu azot, pro
cedeu care permite elaborarea 
fontei de calitate superioară 
fără elemente de aliere. Tot 
în cadrul acestui simpozion

s-au prezentat cîteva filme 
privind probleme de automati
zare.

Trebuie spus, de asemenea, 
că organizația U.T.M. desfă
șoară o susținută activitate pe 
linia creșterii numărului de ci
titori ai cărții tehnice.

Recent, s-a constituit în u- 
zină comisia pentru studierea 
celor peste 60 de reviste de 
specialitate editate în diferite 
limbi din care fac parte și 
tineri ingineri. Acest lucru va 
da posibilitatea ca cele mai 
interesante articole de specia
litate să fie traduse, recenza
te și cunoscute de ingineri, 
tehnicieni și muncitori.

Din practica de fiecare zi a 
reieșit că un procedeu de 
mare eficacitate îl reprezintă 
informarea operativă a mun
citorilor cu noutățile apărute 
în ultimul timp. De aceea, de 
puțină vreme, s-a stabilit ca 
cei mai pregătiți tovarăși să 
prezinte asemenea informări 
care, fără îndoială, vor fi de 
un real folos.

teresițiaie din ultimii 
■ 20 de ann cu direcția vinturi- 
Ilor, cu tâna șz unLid-*aiea lor 

ețc, întrmga drarrirre a ba
zinului hidrografic necesitau 

I lungi și mmo^oBK tranar l irri-
De-a hmcol acestei activități 
încordate, un gird : cînd voi I lucra la așa ceva — pentru cei
de acasă ? De pe Neajlov, din 
Argeș, dorul și amintirile co- 

Ipilăriei îl purtau pe malurile 
Șomuzului, pline de poezia 
meleagurilor fălticenene. Pe a- 
colo, la Nimerceni, fusese cind- 
va amenajat un iaz, dar sînt 
mulți ani de cînd viiturile au 

Acum se discută, 
reamenajarea. N-ar 

putea fi oare posibilă și ame
najarea piscicolă a Șomuzului 
Mic, care trece prin comuna 
natală ? Ba bine că nu ! El, 
Iovu, a și stat de vorbă în a- 
cest sens cu președintele 
G.A.C. „Scînteia" din Pleșești. 
Ba s-a dus să discute și cu 
inspectoratul. Se va mai ve
dea, s-a spus. In orice caz — 
interesant.

Ciudat, acest vis nu-i stîn- 
munca ja pregătirea

Conferință
Tn legătură cu cea de-a 

XX-a aniversare a eliberării 
Poloniei, ambasadorul R. P. 
Polone la București, Wieslaw 
Sobierajski, s-a întîlnit cu 
ziariști romîni la o conferință 
de presă organizată la sediul 
ambasadei.

Au luat parte, de asemenea, 
secretari și atașați în proble-

de presă
mele de cultură și presă ai u- 
nor ambasade, corespondenți 
ai presei străine.

Cu acest prilej, ambasadorul 
R. P. Polone a vorbit despre 
realizările țării sale în cei 20 
de ani de la eliberare și per
spectivele de dezvoltare în 
continuare a Poloniei.

I
I
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Așa, într-o vacanță s-a an
gajat să lucreze la iazul Ne- 
greni, din raionul Săveni, ca 
mărime al doilea iaz din țară, 
cu 106 hectare „luciu de apă", 
iaz al cărui ctitor, să zicem 
așa, a fost eminentul om de 
știință, savantul patriot Grigo- 
re Antipa. Aici, trei luni de 
zile, Iovu a făcut muncă de 
tehnician. Dincolo de activități 
uzuale (furajarea peștilor, evi
dența regimului hidrologic, 
lucrări de întreținere) a inițiat 
doi inși, localnici, să-i poată 
prelua sarcinile cînd el se va 
întoarce la Galați, la oursuri. 
Nu i-o ceruse nimeni. A știut 
că așa este bine.

Așa stau lucrurile cu roman-

sărate ale mării. Peste o lună, 
el va face parte din acel deta
șament de oameni ai Republi
cii a cărui muncă trimite spre 
țărmurile celor cinci continen
te niște mesageri în greutate 
de cîteva mii de tone: navele 
maritime sub pavilion romî- 
nesc. Rapotan a îmbrățișat 
profesiunea de proiectant de 
nave.

Adolescent, se dorea mai ne
mijlocit legat de nemărginita 
cîmpie lichidă. Firesc. „Bă- 
trîn lup de mare" — iată ce 
se vrea oricare băietan care 
se respectă. Mai ales cînd e 
gălățean și tatăl lucrează pe 
șantierul riaval, la montaj. 
Deci: Costel Rapotan era cît 
pe ce să devină ofițer de pun-

te, cu valurile cît casa, s-au 
convertit în alte înfruntări ; 
acestea tăcute, nespectaculoa- 
se, trăite în spațiu stabil, la 
planșetă, stînd pe un scaun cu 
patru picioare.

Și totuși, ce pasionantă lup
tă în toți acești ani, pînă la 
nașterea acestui proiect de 
diplomă, însumînd 500 de pa
gini, fără o singură vorbă de 
prisos. „Cargou de 5 500 tdw. 
pentru transport de mărfuri 
generale".

E, spune fostul marinar Ra
potan, o navă ca toate celelal
te. Proporțională pentru mo
tor Diesel, proiectată pentru 
navigația printre ghețuri. Are 
deci întăritori speciale la corp. 
Planificată pentru o înaltă

tre de greutate etc. etc. etc.; 
cea mai sumară, cea mai in
completă înșiruire și tot ar fi 
impresionantă pentru profani. 
Economistul efectuează calcu- 
Iul rentabilității 
tind 
port 
Totul 
lariul . . 
combustibilului și de la cheltu
ielile de întreținere pînă la 
taxele portuare. Dar arhitec
tul? Arhitectul virtual reali
zează împărțirea judicioasă a 
spațiului locuibil, după criterii 
nu numai utilitare, ci și este
tice ; o face pentru oameni, 
pentru uzul tuturor 
mandanți, secunzi, 
matrozi, mecanici,

navei, soco- 
costul întregului trans- 
pe unitatea tonă/milă. 
intră aici — de la sa- 

echipajului, la costul

acelor co- 
boțmani, 
magazio-

TREI PROIECTE DE DIPLOMA

TREI PORȚI DE INTRARE IN VIAȚA

chiar atît de ciudat?
Romantismul vremii noastre 

se afirmă pe terenul solid al 
vieții. Romanticii noștri au 
pregătirea cerută pentru ca 

lor să ajungă, prin 
,i. Dumitru Iovu are 

un tezaur de amintiri pitorești, 
savuroase, în culori tari, pe 
care anii nu le vor șterge. 
Cum ar uita zilele petrecute 

‘ 1, cînd pînă și 
bărci, în festi

nuri studențesco-pescărești ? 
Dar, în straturile și mai 
adînci ale conștiinței stă, de
cantată, experiența muncii. 
Studentul a căutat-o lucid, a 
vrut s-o obțină, a obținut-o.

ticii. Acum, în iunie 1964, Șo- 
muzul Mic își vede de treaba 
lui, curge vasăzică, bolboro
sind ceva printre colnicele 
moldovenești — și habar nu 
are că la Galați, în sala 208 a 
Institutului politehnic, un ab
solvent se gîndește uneori la 
versantele lui cu o înclinație 
de 7—8 la mie, că vede în 
dreptul comunei Pleșești un 
baraj și, cu un surîs interior, 
îl calculează. Dumitru Iovu e 
sigur că și barajul aceșta se 
va face. Cine știe, poate că o 
să-1 proiecteze chiar el.

„Nițte cetăți 
plutind"...

Tot cu apele are de-a face și 
Costel Rapotan; dar cu apele

te. Ah, dacă n-ar fi aceste a- 
furisite examene medicale, la 
care medicii ți se uită, dom
nule, pînă în fundul ochilor ! 
Și tocmai în anul III se poa
te întîmpla să-ți găsească a- 
colo un ușor astigmatism, un 
fleac, iar atunci — dezastru — 
adio școală superioară de ma
rină, adio mare !

Adio mare ? Nu, asta nu, 
niciodată 1 Dacă nu va condu
ce vasele, ei, bine, atunci le 
va construi. Și a dat examen 
de intrare la Institutul poli
tehnic — secția nave și insta
lații de bord.

Șase ani de 
Șase ani în care 
vremea planului 
nile cu tangaj uri. amenințătoa
re, cu mugetul mării înfuria-

muncă grea, 
furtunile din 
dintîi, furtu-

rentabilitate. Deci prevăzută 
cu instalațiile cele mai moder
ne. O navă în care trebuie să 
te simți bine. Deci cu asigura
rea condițiilor optime de locui- 
bilitate pentru echipaj...

Constructorul de nave în
trunește într-una și aceeași 
persoană cel puțin trei oameni: 
un inginer, un economist, un 
arhitect. Inginerul calculează 
și verifică dimensiunile prin
cipale, dimensiunile elemente
lor de structură, stabilitatea 
la unghiul de înclinații mari și 
mici, rezistența longitudinală 
a navei, calculează cîfma și e- 
licea, determină alegerea ma
șinilor principale și instalații
le lor aferente, stabilește vo
lumul fiecărei magazii în par
te, socotește respectivele cen-

neri și bucătari, oameni care 
luni de zile sînt tot atît de pu
țin desprinși de navă pe cît e 
melcul de cochilia lui. în 6 
ani, Costel Rapotan a învățat 
această infinitate de lucruri.

„Numai atît ?“ Ba nu, mai 
mult! A învățat să și inter
vină în procesul muncii, să-1 
îmbunătățească. A mers la 
Șantierul naval din Galați, a 
studiat tehnologia șantierului, 
a prevăzut anumite dispoziti
ve noi, (ca dispozitivul de cen
trare a secțiilor navei, în lo
cul metodei în uz — centrarea 
cu vinciurile). Și mai mult, 
decît atît, studenția lui a cu
noscut întrepătrunderea ferti
lă cu viața șantierului naval și 
a meșterilor acestuia, așa cum 
va mărturisi, chiar peste dece-

nii, filmul documentar „Carnet 
de practică", rulat pe ecrane
le noastre mai anii trecuți 
(Rapotan era, alături de cole
gul Dan Diculescu unul din 
eroii documentarului). Și a 
mai învățat ceva în acești șase 
ani. A învățat că munca pro
fesională poate și trebuie îm
pletită cu munca obștească. în 
anul I a fost membru în co
mitetul U.T.M. pe facultate; 
în anul următor — locțiitor de 
secretar în acest comitet; în 
anul III, iată-1 secretar 
U.T.M. pe an de studiu ; în 
anul IV a îndeplinit munca de 
secretar U.T.M. pe facultate ; 
iar în anul V — pe Institutul 
Politehnic. Nu e un pomelnic 
de funcții, e reflexul obiectiv 
al unei răspunderi în creștere. 
Pe cînd de abia învăța sa 
construiască nave, Costel Ra
potan ajuta deja la făurirea 
unor conștiințe. Și o muncă, 
și cealaltă, după legile trăini- 
ciei.

Pînă unde vor naviga, în 
călătoriile lor lungi, navele 
concepute în viitor de el ? Pri
viți vastele pete albastre de 
pe harta lumii, căutați să ghi
ciți pe glob viitoarele trasee, 
descoperiți-le, punctați-le, în- 
soțiți-le de un gînd bun. Din
spre Constanța și înspre 
Constanța noastră, salutați-le 
de pe acum ca pe

„niște cetăți 
plutind pe marile 
și mișcătoarele 
singurătăți'1,

peste care duc și aduc, în ca
lele adînci, încăpătoare, petrol, 
bumbac, cărbune, minereu, 
lemn, mașini, vinuri, citrice și 
cîte și mai cîte bogății fabu
loase, întru fericirea și bunul 
trai al poporului, creatorul 
cel mare.



în Comitetul celor 18
GENEVA 11 (Agerpres). — 
în ședința din 11 iunie a 

Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva 
au luat cuvîntul reprezentan
ții R. P. Bulgaria, R. P. Polo
ne și Etiopiei. A luat, de ase-

Turneul european \

al lui U Thant
LONDRA 11 (Agerpres). —
La ii iunie, guvernul britanic a 

anunțat că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va face o vizită

-- •--  ----
Convorbire între
N. S. Hrușciov 
și W. Ulbricht

MOSCOVA ii (Agerpres). —
Agenția TASS anunță că la 

Kremlin a avut loc o convorbire 
între N. S. Hrușciov și Walter 
Ulbricht.

Din partea sovietică la convor
bire au participat Leonid Brejnev, 
Andrei Kirilenko, Aleksei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian, Iuri An
dropov, iar din partea germană 
activiști de frunte de partid și de 
stat din Republica Democrată 
Germană.

DE TOATE
• Comemorarea 

lui Michelangelo

La Florența s-a dat publicită
ții programul manifestări
lor care vor avea loc în 

cadrul comemorării a 400 de ani 
de la moartea lui Michelangelo 
Buonarroti. Programul a fost pre
gătit de Comitetul național pen
tru sărbătorirea lui Michelangelo, 
care anunță deschiderea manifes
tărilor la 14 iunie prin inaugura
rea unei expoziții de desene ale 
Iui Michelangelo în „Biblioteca 
Laurenziana". La 15 iunie se va 
deschide un congres internațional 
în cadrul căruia se vor prezenta 
studii despre opera lui Michelan
gelo. Congresul se va desfășura la 
Florența și Roma.

S-a anunțat, de asemenea, că 
au fost terminate lucrările de res
taurare a casei memoriale Bouna- 
rroti.

* Cercetarea atmosferei
Soarelui

Cu ajutorul spectrelor obținu- 
te în perioade diferite și 
al altor cercetări, inclusiv 

al celor cu rachetele, astrofizicia- 
nul sovietic Ghenadi Nikolski a 
reușit să reconstituie tabloul fe
nomenelor care au loc în atmosfe
ra Soarelui.

Omul de știință a stabilit în 
speță că între coroana solară și 
cromosferă există o regiune inter
mediară de cca 10—20 mii kilome
tri. In această regiune apare par
tea principală a energiei emise de 
Soare sub forma razelor ultravio
lete și Roentgen.

Cercetările atmosferei superioa
re a Soarelui efectuate de G. Ni
kolski prezintă o mare importanță 
pentru cucerirea spațiului cosmic.

• Invazie de șerpi veninoși

Locuitorii stepei Mugansk 
(Azerbaidjanul iranian) su
feră foarte mult din cauza 

invaziei șerpilor veninoși. Cauza 
apariției în mare număr a oaspe- 

Siroli Muslimov locuiește în comuna Barzavu din Azerbaidjan. De curînd a împlinit 159 
de ani. In fotografie : Siroli Muslimov cu soția și o parte din familia sa care numără 

peste 200 de persoane Foto: TASS

menea, cuvîntul Vasile Dumi
trescu, șeful delegației R. P. 
Romîne;

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea loc marți 16 
iunie.

la Londra, la 23 iulie, la invitația 
guvernului Marii Britanii. Cu a- 
cest prilej, el va avea întrevederi 
cu Richard Butler, ministrul afa
cerilor externe și cu alte oficiali
tăți britanice.

Agenția Reuter, citind surse di
plomatice, relatează că în timpul 
convorbirilor dintre U Thant și 
Butler, vor fi examinate un cerc 
larg de probleme ale O.N.U. și 
situației internaționale, relațiile 
Est-Vest, probleme ale dezarmării, 
situația din Cipru, Asia de sud- 
est, precum și unele probleme 
financiare . ale O.N.U.

După cum se știe, turneul lui 
U Thânt în Europa va începe cu 
Geneva, unde va participa la se
siunea Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. ale cărui lucrări 
se deschid la 13 iulie. U Thant 
va vizita, de asemenea, Franța și 
U.R.S.S.

ților nepoftiți este seceta care bîn- 
tuie în această regiune a Iranului. 
Șerpii, care au băgat spaima și 
panică în țăranii din satele regiu
nii, au umplut semănăturile și 
grădinile.

In spitale se află la tratament 
un .mare număr de țărani, care au 
fost mușcați de șerpi.

• Catastrofa din Montana
â utoritățile americane au a- 

nunțat că în urma inunda
țiilor catastrofale care s-au 

produs la începutul acestei săp
tămîni în împrejurimile orașului 
Great Falls, principalul oraș din 
statul Montana, 30 de persoane 
au încetat din viață, 38 sînt date 
dispărute, mai multe mii au ră
mas fără locuință, iar pierderile 
materiale se cifrează la peste 10 
milioane dolari. Un fermier, care 
împreună cu cei șase membri ai 
familiei sale s-au refugiat pe a- 
coperișul casei lor-, au putut fi 
salvați de elicoptere.

Catastrofa se datorește cantității 
neobișnuite de apă dusă de to- 
renții din munți și care a umplut 
înainte de termen, rezervoarele 
amenajate pentru controlul creș
terii nivelului apelor.

9 Descoperirea unei
„pepite"

Muncitorii minei aurifere din 
valea rîului Miass, una 
dintre cele mai vechi ex

ploatări de acest fel din Uralul de 
sud, au predat recent la ghișeu 
cea de-a 150 pepită (bucată de 
aur nativ) descoperită în ultimii 
cinci ani.

In aceste locuri asemena pepite 
nu constituie o raritate. Cea mai 
mare pepită descoperită în ultimul 
timp aici a dntărit 2 840 de gra
me, iar greutatea altora a variat 
între 1,5 kg și 500 de grame.

Această mină a devenit celebră 
prin descoperirea făcută în anul 
1842 de căutătorul de aur Nikifor 
Siutkin a uneia din cele mai mari 
pepite cunoscute în Rusia, o pe
pită avînd o greutate de 36,022 kg.

Propunerile 
lui Cheddi Jagan 

GEORGETOWN ix (Agerpres). 
Primul ministru al Guyanei bri

tanice, Cheddi’ Jagan, a propus 
partidului de opoziție Congresul 
național al poporului (P.N.C.) un 
plan în vederea formării unui nou 
guvern de coaliție pentru a se 
pune capăt, în acest fel, tulbură
rilor din țară. Potrivit planului, 
urmează să fie constituit un gu
vern alcătuit din zece membri 
dintre care cinci reprezentînd 
P.N.C., liderul acestui partid, 
Forbes Bumham, primind postul 
de prim-ministru adjunct. Noul 
guvern ar urma să rămînă la 
putere pînă în, august 1965, dată 
cînd expiră mandatul actualei le
gislaturi și va negocia cu Marea 
Britanie revizuirea legii electorale 
și elaborarea unui proiect propriu 
de constituție pentru o Guyană 
independentă.

Comitetul de conducere al 
P.N.C. a anunțat că se va întruni 
pentru a examina planul propus 
de primul ministru Jagan.

Amânarea sesiunii Adunării

Generale a O. NI. U.
NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 

U Thant, a trimis scrisori tuturor 
delegațiilor statelor membre ale 
O.N.U. în care le informează că 
viitoarea sesiune a Adunării Ge
nerale a fost amînată de la 15 
septembrie la data de 10 noiem
brie. în scrisoare se arată că ho- 
tărîrea a fost luată după ce peste 
80 din cele 1x2 state membre ale 
O.N.U., au fost de acord cu aceas
tă amînare, întrunindu-se astfel 
majoritatea necesară.

Cererea de amînare a deschide-

Cuvîntarea președintelui
Johnson

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
într-o cuvîntare rostită miercuri 

la Universitatea Holy Cross din 
Wercester (Massachusetts) preșe
dintele S.U.A., Lyndon Johnson, a 
vorbit, printre altele, despre fap
tul că anul 1965 a fost proclamat 
„anul colaborării internaționale- 
în cinstea aniversării a 20 de ani 
de la crearea Organizației Națiu
nilor Unite. El a declarat că Sta
tele Unite intenționează să mobi
lizeze toate resursele, publice și 
particulare, pentru a acționa îm
preună cu alte națiuni în vederea 
găsirii unor noi metode de îmbu
nătățire a vieții omului.

Johnson a subliniat că succe
sele tot mai mari ale științei dau 
omului puteri asupra lumii și. na
turii și că se apropie era folosirii 
comerciale a atomului în condi
ții economice rentabile.

Vorbind despre perspectivele 
colaborării științifice internațio
nale președintele a declarat că 
Statele Unite intenționează să-și 
continue eforturile în trei direcții 
principale': folosirea simultană a 
reactorilor nucleari pentru produ
cerea de energie electrică și desa
linizarea apei de mare; prevenirea 
maladiilor în colaborare cu alte 
țări care caută să îmbunătățească 
bunăstarea omenirii și stabilirea 
unui sistem meteorologic mondial

Conferința arabă 
la nivel înalt 
CAIRO 11 (Agerpres).
Conferința la nivel înalt a șe

filor de state arabe va avea loc 
la Alexandria la 5 septembrie, 
anunță agenția M.E.N. Această 
dată a fost stabilită în urma con
sultărilor care au avut loc în ulti
mele zile între reprezentanții șe
filor de state arabe. în același 
timp, agenția menționează că Con
siliul arab al apărării se va în- 
ttuni la 20 august.

------------- -------•-------

Comunicatul intilnirii reprezentanților 
Comitetelor naționale de colaborare 

balcanică
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

După încheierea celei de-a patra 
întîlniri a reprezentanților Comi
tetelor naționale de colaborare 
balcanică, care a avut loc la 
Belgrad, a fost dat publicității un 
comunicat.

In comunicat se constată că 
reprezentanții Bulgariei, Greciei, 
Romîniei și Iugoslaviei au făcut 
un schimb de păreri în legătură 
cu rezultatele obținute în întă
rirea prieteniei și colaborării din
tre popoarele balcanice, precum 
și în legătură cu activitatea co
mitetelor de colaborare balcanică. 
Ei au constatat că atît pe plan 
bilateral cît și pe plan inter- 
balcanic, se resimt tot mai mult 
rezultatele constructive ale efortu
rilor depuse în această direcție de 
către organizațiile politice, științi
fice, culturale, de tineret și de 
alte organizații din Bulgaria, 
Grecia, Romînia și Iugoslavia.

rii sesiunii Adunării Generale a 
fost prezentată lui U Thant, în 
urmă cu aproximativ două luni, 
de reprezentanți din 20 de țări. Ei 
au motivat aceasta prin faptul că 
peste 50 de țări neangajate se vor 
întruni în luna octombrie la Cairo 
pentru a examina probleme care 
vor fi luate, mai tîrziu, în discu
ția Adunării Generale. De aseme
nea, cererea a fost primită favora
bil și din cauza alegerilor prezi
dențiale americane, care urmează 
să aibă loc la 3 noiembrie.

prin folosirea sateliților și insta
lațiilor tuturor țărilor industriali
zate pentru a permite să se reali
zeze noi progrese în lupta împo
triva „inamicilor istorici ai uma
nității: furtunile, seceta și inun
dațiile-.

In fotografie : „Jules Verne", prima navă franceză pentru transportul gazului metan, care 
se construiește la șantierele de la Seine-Maritime au Trait, în apropiere de Rouen. Acest vas, 
lung de 201 metri, va transporta gaz metan lichefiat la o temperatură de — 160 de grade

pe scTirt»pe scurt
SOFIA — Agenția B.T.A. a- 

njință că la 10 iunie Todor 
Ji'vkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulga
ria, a primit pe conducătorii 
delegațiilor la cea de a șaptea 
săpțămîr.ă medicală balcanică.

La întilnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordi
ală, au participat, de asemenea, 
dr. Kiril Ignatov, ministrul 
sănătății și asigurărilor soci
ale al R. P. Bulgaria, și M. Po- 
pescu-Buzău, secretar general 
al Uniunii medicale balcanice.

Adunarea generală 
a B.R.I.

BASEL. — în zilele de 8—10 iu
nie a avut loc la Basel (Elveția) 
adunarea generală a Băncii Regle
mentelor Internaționale (B.R.I.).

In raportul prezentat, W. Hol- 
trop, președintele B.R.I., a expus 
rezultatele activității băncii, situa
ția economică mondială actuală. 
El a menționat aspecte ale reali
zărilor economice din R. P. Ro- 
mînă.

Luînd cuvîntul în cadrul discu
țiilor la raport, Vasile Malinschi, 
președintele Băncii de Stat a R. P. 
Romîne, a arătat necesitatea lărgi
rii și adaptării activității Băncii 
Reglementelor Internaționale la ce
rințele actuale, în spiritul înțele
gerii și colaborării, în soluționarea 
problemelor economice și financia
re actuale, de interes comun.

WASHINGTON. — Cu prile
jul Conferinței Asociației li
brarilor americani, la Wa
shington s-a deschis cea de a 
9-a expoziție internațională a 
cărții. Republica Populară Ro-

Manifestîndu-și satisfacția pen- I 
tru rezultatele obținute ca urmare J 
a eforturilor depuse în direcția 
slăbirii încordării internaționale, ! 
participanții au exprimat din nou • 
convingerea că crearea zonelor de- ‘ 
nudearizate în regiunea Balcanilor 
și a mărilor vecine, precum și în j 
alte regiuni ale Europei, ar consti
tui o contribuție însemnată la 
lupta pentru pace în lume și, în 
același timp, ar crea condiții și 
mai favorabile pentru lărgirea re
lațiilor reciproce de prietenie din
tre popoarele balcanice.

Reprezentanții comitetelor na- | 
ționale de colaborare balcanică, 
se subliniază în comunicat, și-au ’ 
exprimat hotărîrea de a continua | 
lupta împreună cu acele forțe din 
lume care militează pentru o po- j 
lirică de coexistență pașnică, de 
lichidare a colonialismului și de 
emancipare deplină — politică și 
economică — a noilor țări inde
pendente, precum și pentru rezol
varea problemelor economice in
ternaționale actuale, pe baza ega
lității și fără discriminări în re
lațiile dintre țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și ță- I 
rile în curs de dezvoltare.

Comitetele de colaborare balca
nică consideră că trebuie să se 
continue și mai activ practica 
unei mai bune cunoașteri și că 
trebuie extins schimbul de dele
gații parlamentare, de reprezen
tanți ai organizațiilor politice și 
obștești, de reprezentanți ai vie
ții publice, științifice și culturale 
precum și de reprezentanți ai ti
neretului.

Colaborarea economică dintre 
țările balcanice — se spune în 
comunicat — poate, de asemenea, 
constitui o bază pentru crearea 
unor condiții mai favorabile pen
tru consolidarea relațiilor de prie
tenie din Balcani.

S-a căzut de acord ca comitete
le de colaborare balcanică să 
acorde ajutor în organizarea di
feritelor manifestări și festivități 
la care să se evoce luptele' co
mune ale popoarelor balcanice 
pentru libertate și independență.

BELGRAD 11 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc o întîlnire a 
delegațiilor la cea de-a 4-a reu
niune a reprezentanților Comite
telor naționale de colaborare 
balcanică cu reprezentanții or
ganizațiilor politice și obștești 
din capitala iugoslavă.

Dezbaterile din
ROMA îx Corespondentul A- 

gerpreS Giorgio Pastore trans
mite :

în urma dezbaterilor care au a- 
vut loc în Senatul italian în le
gătură cu bugetul țării pe perioa
da i iulie —« 31 decembrie 1964, 
miercuri seara s-a votat proiectul 
de buget.

Punîndu-se în discuție acorda
rea de credite școlilor particulare, 
senatorii socialiști au luat cuvîn
tul subliniind, așa cum a făcut 
senatoarea Carettoni, că capitolele 
respective din proiectul de buget 
contravin constituției italiene care 
prevede că toți cetățenii pot frec
venta școlile publice. Acordarea 
de credit școlilor particulare în
seamnă nerespectarea egalității în
tre școli.

Cele două capitole ale bugetu
lui pe semestrul al doilea al anu
lui în curs au fost votate de se
natorii democrat-creștini, social- 
democrați și de senatorii partide-

mină participă la expoziție cu 
peste patru sute de volume, 
prezentate de Centrala editu
rilor și difuzării cărții din R.P. 
Romînă.

BERLIN. — După cum transmite 
A.D.N., Erich Wendt, secretar de 
stat al R. D. Germane și Horst 
Korber, consilier senatorial din 
Berlinul occidental, au reluat după 
o întrerupere de cîteva săptămîni, 
tratativele cu privire la eliberarea 
de autorizații cetățenilor vest-ber- 
linezi care doresc să viziteze capi
tala R. D. Germane. Erich Wendt 
a prezentat proiectul unui protocol 
cuprinzînd noi propuneri. Tratati
vele vor ii continuate în Berlinul 
occidental.

ATENA. — Agenția Reuter 
transmite : „Ministerul Apărării al 
Greciei a anunțat că a fost sem
nat un acord privind înființarea 
în insula Creta a unei baze de 
instrucție pentru unitățile de ra
chete ale N.A.T.O. Turcia a refu
zat să semneze acest acord întrucît 
centrul de antrenament nu a fost 
amplasat pe teritoriul ei, așa cum 
ceruse guvernul turc inițial. Acor
dul a fost semnat de Belgia, Fran
ța, Danemarca, Norvegia, R. F. 
Germană, Olanda, Grecia și Sta
tele Unite".

S.U.A. : un centru 
comun de informații 

electorale

NEW YORK. — La New York 
s-a anunțat că o mare agenție de 
presă și trei rețele principale de 
televiziune din S.U.A. își.vor uni 
pentru prima oară eforturile și vor 
constitui un „centru comun de in
formații" cu ocazia alegerilor pre
zidențiale care vor avea loc la 3 
noiembrie în S.U.A. Aproximativ

R. P. POLONA : Vedere din Poznan, gazda tîrgului iftterna- 
țional

100 000 de persoane, ziariști pro
fesioniști ca și reporteri voluntari, 
vor urmări despuierea scrutinului 
în aproximativ 3000 centre de vot 
și vor asigura un ritțn continuu 
de informații de pe întreg ' terito
riul Statelor' Unite.

STRASBOURG. — La 11 iunie au 
început ,1a Strasbourg lucrările u- 
nei reuniuni la care participă 300 
de parlamentari europeni. Timp 
de trei zile, ei vor examina pozi
ția țărilor din Europa occidentală 
în problema comerțului mondial, 
precum și ajutorul acordat țărilor 
în curs de dezvoltare. După cum 
anunță agenția Reuter, în aceeași 
zi ș-a întrunit la Strasbourg, Con
siliul . consultativ european, căruia 
urmează să i se prezinte un raport 
prezentat de Organizația econo
mică pentru comerț și dezvoltare. 
(O.E.C.D.). Ședința anuală a Con
siliului -consultativ european și a 
Pieței comune .va avea loc vineri 
și șîmbătă. Vor lua cuvîntul, prin
tre alții, prof. Walter Halstein, 
președintele Comisiei executive a 
Pieței comune.

Ziare confiscate 
la Saigon

SAIGON. — Autoritățile sud- 
vietnameze au confiscat încă cinci 
ziare care apar în capitală. De la 
venirea la putere a noului regim 
au fost confiscate 30 de publicații. 
In aceeași perioadă, peste 60 de 
publicații sud-vietnameze au fost 
silite de autorități să-și închidă 
temporar birourile, pe motiv că au 
publicat articole și comentarii des
pre situația din Vietnamul de sud 
cu care guvernul nu a fost de 
acord.

Senatul italian
lor de dreapta. (Partidul republi
can jiu Are reprezentanți în Se
nat).

Senatorii din partea partidului 
socialist italian s-au abținut de 
la vot. Senatorii comuniști și so
cialiști de stînga au votat împo
triva proiectului.

Potrivit observatorilor de; la 
Roma, deși poziția de dezasociere 
a senatorilor socialiști de parte
nerii lor guvernamentali demo
crat-creștini în această problemă 
nu pune în pericol coaliția guver
namentală de centru-stînga, pe 
plan politic ea este de natură să 
adauge noi greutăți guvernului 
condus de Aldo Moro.

COMEMORAREA
MASACRULUI

DE LA ORADOUR
SUR GLANE

PARIS zi (Agerpres).
Cu ocazia împlinirii a 20 de 

ani de la masacrul din Oradour 
sur Glane, una din cele mai odi
oase crime ale naziștilor săvîrșite 
în Franța^ a avut loc în această 
localitate o adunare la care a par
ticipat un mare număr de persoa
ne. Se știe că din cei 700 de lo
cuitori cît număra localitatea la 
10 iunie 1944, 642 au fost împuț
eați sau arși de vii în biserica din 
localitate.

AVIOANE TURCEȘTI 
AU VIOLAT SPAȚIUL 

AERIAN GREC
ATENA 11 (Agerpres). —
La Atena s-a anunțat în dimi

neața zilei de joi că două avioane 
aparținînd forțelor militare ale 
Turciei au violat spațiul aerian al 
Greciei în regiunea insulelor Ro
dos și.Lesvos. Ministrul apărării 
al Greciei, Garufalias, a declarat 
că aceste violări ale spațiului ae
rian al țării sale, constituie o 
nouă provocare la adresa Greciei. 
El a menționat că ministrul de 
externe al Greciei va înainta gu
vernului turc un protest energic 
în legătură cu acest act arbitrar.

PEKIN. — Abdullah Al Sallal, 
președintele Republicii Arabe Ye
men, care a făcut o vizită de zece 
zile în Republica Populară Chineză, 
a părăsit miercuri Pekinul împreu
nă cu persoanele care-1 însoțesc. 
La aeroport el a fost condus de 
președintele R. P. Chineze, Liu 
§ao-ți, premierul Ciu En-Iai, pre
cum și de alte persoane oficiale.

Poziția Partidului 
Social-Democrat 

din Brazilia
BRASILIA. — Președintele Bra

ziliei, Castelo Branco, a semnat 
miercuri un decret, prin care sînt 
anulate mandatele deputatului fe
deral social-democrat Joao Abdal
lah și ale altor doi deputați pro
vinciali. In legătură cu hotărîrea 
guvernului de a-1 lipsi de drepturi 
civile pe fostul președinte al țării 
Juscelino Kubitschek, partidul so
cial-democrat a anunțat că a ho- 
tărît „să-și roia libertatea* față 
de guvern și să se retragă din 
coaliția pro^guvernamentală din 
Congres. Acest partid- reprezintă 
o fracțiune importantă a Congre
sului brazilian, avînd 120 de de- 
putați. După cum transmite agen
ția France Presse, ca urmare a 
acestei hotărîri, în Congres nu 
mai există o majoritate guverna
mentală.

KUALA LUMPUR. — Ca urmare 
a atacului săvîrșit zilele trecute 
asupra Ambasadei Birmaniei în 
Malay ezia, poliția din Kuala Lum
pur a hotărît să posteze gărzi poli
țienești pe lingă clădirile tuturor 
ambasadelor și consulatelor din 
capitala malayeză. Potrivit unui 
purtător de cuvînt al poliției, locu
ințele diplomaților și personalului 
diplomatic vor fi, de asemenea, 
puse sub supravegherea poliției.

însemnări

îngrijorări

Io Leopoldville
La Leopoldville, atmosfera este 

încărcată. Zonele. tulburi ale pro
vinciei Kwilu păreau, multă vre
me, îndepărtate, situate la distanțe 
ce promiteau liniștea, siguranța. 
Diriguitorii congolezi au constatat 
însă cu întîrziere că distanța era 
cu mult mai mică decît aprecia- 
seră ei, iar tulburările nu puteau 
fi îngrădite — precum speraseră 
— doar în unele zone. In cabine
tele de la Leopoldville, harta cioc
nirilor a început să cunoască mo
dificări cotidiene, uneori mai mul
te pe zi. Unele știri vorbeau chiar 
de operațiuni în preajma capita
lei. Știrile sînt puține și este des
tul de greu de evaluat proporțiile 
exacte ale luptelor din Congo. A- 
gențiile anunță avansuri ale parti
zanilor concomitent cu unele reu
șite guvernamentale în tentative
le de a reocupa pozițiile pierdute. 
Din informațiile pe care presa 
mondială le obține reies, întîi, 
slăbirea accentuată a controlului 
autorităților centrale asupra unor 
provincii și, apoi, răbufnirea în
tr-o măsură mai mare decît pînă 
acum a nemulțumirii populare. Un 
articol recent din „NEW YORK 
TIMES" ne-a reținut atenția prin 
amănuntele aduse în ceea ce pri
vește realitatea congoleză. Potri
vit ziarului american, reacția gu
vernului de la Leopoldville la ac
țiunile partizanilor „a fost înspăi- 
mîntător de incapabilă". Ziarul a- 
firmă că „săptămîni întregi, pe mă
sură ce revolta se intensifica, li
derii congolezi de frunte au vizi
tat capitalele europene". Premie
rul Adoula s-a aflat în vizită ofi
cială la Paris și Roma, în vreme 
ce Mobutu a efectuat „un turneu 
de odihnă' în Anglia, Belgia și 
Germania occidentală ignorînd 
„chemările urgente făcute pentru 
înapoierea sa". în sfîrșit, după 
lungi consilii, o parte a trupelor 
de parașutiști, elita armatei lui 
Mobutu, a fost expediată către 
zona de operațiune. Cu toate a- 
cestea, arată „NEW YORK TIMES", 
soldații „au fost paralizați de 
teamă". Aflăm : „Trupele ce se 
găsesc pe drumul de lingă valea 
Ruzizi nu vor să înainteze decît 
cu spatele astfel îneît jeepurile 
lor să poată fi gata pentru o ra
pidă retragere dacă ar fi atacate...' 
Un fenomen care produce îngrijo
rare la Leopoldville îl constituie 
faptul că sute de soldați dezertea
ză trecînd tn rîndul partizanilor 
împreună cu armele lor. „NE1N 
YORK TIMES" relevă că „majo
ritatea dezertărilor sînt considera
te ca un simptom al stării jalnice 
a armatei congoleze și mai cu 
seamă a lipsei critice de condu
cere". Faptele acestea nu pot fi 
însă desprinse de ansamblul reali
tății congoleze. Slăbiciunea arma
tei lui Mobutu reflectă, în fond, 
neputința unei politici ce nu s-a 
orientat către realele aspirații 
populare. „Lipsa critică de condu
cere" poate fi un motiv. Dar el nu 
este cel determinant. Politica re
presiunilor nu poate împiedica 
ceea ce „NEW YORK TIMES’* ca
lifică „degradarea armatei" lui 
Mobutu. Și nici speranțel/în „căș
tile albastre" ale O.N.U. nu oferă 
soluția cea mai eficientă și, mai 
ales, cea mai realistă.

E. O.

COLOMBO. — D-na Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru al 
Ceylonului, a remaniat cabinetul 
său numind trei noi miniștri. Ast
fel, dr. N. M. Perera, liderul Par
tidului Lanka Sama Samaj, va de
ține funcția de ministru al finanțe
lor, Anii Moonesinghe va ocupa 
portofoliul transporturilor iar Chol- 
mondely Gunewardena pe cel al 
lucrărilor/ publice și poștelor. Noii 
miniștri fac parte din partidul 
Lanka Sama Samaj, care împreună 
cu P.C. din Ceylon și Mahadkajana 
Eksat Poramuna face parte din 
Frontul Unit de Stînga, format la 
12 august 1963.

Noul avocat al lui Ruby 
modiiică tactica...

DALLAS. — Clayton Fowler, 
noul avocat al lui Jack Ruby, a 
declarat că intenționează să retra
gă cererea privitoare la ținerea 
unor audieri în legătură cu sănă
tatea lui Ruby și că dorește să se 
concentreze asupra apelului în ve
derea unui nou proces. La cererea 
apărării, judecătorul Brown anun
țase că la 19 iunie vor avea loc 
audieri în prezența apărării și a- 
cuzării cu privire la starea minta
lă a lui Ruby.

WASHINGTON — Camera 
Reprezentanților a adoptat, 
fără reduceri importante, pro
iectul de lege guvernamental 
cu privire la ajutorul pentru 
străinătate care prevede aloca
rea în acest scop a unei sume 
de 3 500 000 000 dolari. Agen
țiile de presă menționează că 
se întimplă pentru prima oară 
în ultimii 17 ani ca proiectul 
de lege să fie votat fără mo
dificări substanțiale.

l
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