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ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
Peisajul industrial se perindă 

prin fața noastră pe fondul verde 
și proaspăt al Văii Prahovei : 
uzine, orașe, sonde, cimpii...

Prima haltă, în apropierea pie
trei kilometrice 57, marginea 
Ploieștiului— Uzinele „1 Mai“ ale 
căror produse călătoresc în lu
mea întreagă. Sonda 3 DH 200 a 
pornit și ea să cutreiere globul, 
ajungînd pînă acum in 30 de țări, 
aducîndu-ne și prima medalie de

aur la Tîrgul Internațional de la Leipzig.
Pe tinărul VASILE ISTOFACHE (fotografia 

nr. 1) l-am găsit trasînd carcase intermediare 
pentru vestita sondă românească. Un tînăr scund, 
cu ochi foarte albaștri și liniștiți care urmăresc 
atenți liniile lăsate de acul de trasat pe oțelul 
carcaselor. De la începutul anului a fost în fie
care lună evidențiat în întrecerea socialistă. în 
cinstea zilei de 23 August și-a luat angajamen
tul să depășească norma cu 20 la sută dar, dato

rită realizărilor obținute, știe de pe acum că 
depășirea se va ridica cu cel puțin 30 la sută.

Următoarea oprire la piatra kilometrică 89 — 
Schela Băicoi. Sondorii întîmpină și ei cu rezul
tate remarcabile marea sărbătoare a poporului. 
Am stat de vorbă cu CONSTANTIN UNGUREA- 
NU (fotografia nr. 2), care, la nici 20 de ani, 
(școala profesională a absolvit-o acum un an și 
jumătate), este sondor-șef și conduce o echipă 
de intervenție.

Munca în echipa de intervenție cere operati
vitate, spirit de orientare și curaj. Echipa lui 
Ungureanu reduce în medie cu 10 la sută timpul 
neproductiv prin intervenții rapide și precise. 
Sondele puse în funcțiune de echipa condusă de 
el dau de la început producția stabilită.

Tot aici l-am cunoscut pe utecistul NICOLAE 
VIERU (fotografia nr. 3) maistru la compresoare. 
Tinărul maistru conduce o brigadă de 35 de oa
meni. în cinstea zilei de 23 August asigură că 
cele douăzeci de compresoare care întrețin viața 

■ sondelor vor bate fără încetare, zi și noapte.

In fiecare lună el dă cinci tone de gazolină 
peste plan. Luna aceasta va da șase.

Pornim mai departe. Același peisaj. Peste tot 
oamenii obțin noi succese în muncă în cinstea 
zilei de 23 August.

Kilometrul 90. Cîmpina. Cea mai veche rafină
rie din țară. Dar aici totul este nou. Mașinile, 
utilajele și mai ales oamenii. Utecista ZAMFIRA 
MOLDOVEANU (fotografia nr. 4) lucrează aici 
de la absolvirea școlii profesionale de petrol și 
gaze, adică de zece ani. Aici, în laborator își în
deplinește vocația căreia i s-a dedicat cu trup și 
suflet, in aceste zile ea se străduiește să dea ana
lize de cea mai bună calitate, în timp, în așa fel 
incit controlul să fie realizat la cea mai înaltă 
exigență, nelăsînd drum liber decît produselor 
ce fac cinste vechii și în același timp noii ra
finării.

ȘTEFAN HARALAMB 
Foto : E. COJOCARU

(Continuare din pag. a V-a)

Înainte de plecare pe aeroport

IN CARTEA DE ONOARE
A ÎNTRECERII

Președintele Consiliul de 
Stat al R. P. Române, Chivu 
Stoica, împreună cu ministrul 
afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, au plecat vineri 
după-amiază din București 
spre Djakarta, unde, la invi
tația președintelui Indoneziei, 
Sukarno, și a ministrului afa
cerilor externe, Subandrio, 
vor participa la festivitățile 
prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare a proclamării in
dependenței Indoneziei.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau de față tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Ștefan Voitec, Petre 
Lupu, Avram Bunaciu, mem

bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor 
Externe, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R. P. Română, alți membri 
ai corpului diplomatic, mem

brii ambasadei Indoneziei la 
București, precum și studenți 
indonezieni aflați în țara noa
stră.

Cu același avion, a plecat 
spre Djakarta, Sambas Atma- 
dinata, ambasadorul Indone
ziei la București.

(Agerpres)

ESCALĂ

LA TEHERAN
TEHERAN 13 (Agerpres). — 

Trimișii speciali G. Serafin și 
I. Gălățeanu transmit:

In drum spre Djakarta, 
președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, împreună 
cu ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, s-au 
oprit vineri în capitala Iranu
lui, Teheran. Pe aeroportul 
din Teheran, în întîmpinare 
au sosit Amir Abbas Hoveida, 
primul ministru al Iranului, 
și alte persoane oficiale.

Primul ministru al Iranului 
a oferit în cinstea președinte
lui Consiliului de Stat al R.P. 
Române un dineu, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

înainte de plecare, preșe

dintele Consiliului de Stat 
a fost solicitat de ziariștii ira
nieni să-și spună părerea în 
legătură cu relațiile româno- 
iraniene.

Mulțumind pentru primirea 
călduroasă care i-a fost făcu
tă, președintele Consiliului de 
Stat a declarat că relațiile 
româno-iraniene evoluează fa
vorabil și că împărtășește do
rința exprimată de primul mi
nistru al Iranului ca aceste 
relații să cunoască o dezvolta
re continuă spre binele am
belor popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat a relevat importanța con
tactelor personale între oa
menii de stat și alte perso
nalități pentru promovarea 
unei mai bune înțelegeri și co
laborări reciproce.

Nemiraculoasa dispariție 
a lacului Potelu

„Sînt în plină desfășurare lucrările de îndiguiri și dese
cări în lunca inundabilă a Dunării ; trebuie luate măsuri 
pentru urgentarea acestora în vederea dării în folosință a 
terenurilor recuperate. Vom extinde îndiguirea și desecarea 
terenurilor și în luncile rîurilor interioare, scoțind astfel 
din zona inundațiilor și redind agriculturii impor
tante suprafețe de pămint din cel mai fertil, cu mari avan
taje economice...“

. (Din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae<Ceaușesci
Ia cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.).

unea oltenească 
a Dunării, de la 
Ghidiciul Cala
fatului și pînă 
la Corabia, este 
un imens șan
tier. Aci, în îm
părăția apelor, 
a pădurilor de

sălcii și a stufărișurilor, liniș
tea ce domnea dintotdeauna a 
fost străpunsă de zumzetul bul
dozerelor, draglinelor și rutie

relor. Aici se desfășoară, la 
scara marilor șantiere ale so
cialismului, bătălia pentru re
darea de noi terenuri agricul
turii. în;această.zonă, în eta
pa finală, aproape 30 000 de 
hectare vor produce grîu, po
rumb și. sfeclă de zahăr. Con
strucția unui: dig in. lungime de 
32 km, supraînălțarea cu 0,75 
m a digului existent, săparea 
canalelor • — iată obiectivul 
muncii celor citeva sute de oa

meni — îndeosebi tineri •— sta
torniciți din primăvara trecută 
în aceste locuri

Cinci milioane de metri cubi 
de pămint vor fi dislocați și 
transportați, iar apa aruncată 
în fiecare secundă peste dig de 
cele trei stații de pompare care 
vor funcționa în sistemul Ghi- 
dici, Rast, Catane, Negoi, Bis- 
treț, va echivala cu debitul Jiu
lui. Și, în celălalt șantier, gea-. 
măn, care are ca obiectiv de
secarea lacului Potel, omul va 
face ca în fiecare secundă să 
se mai „nască" un Jiu.

...Șantierul Ghidici, Rast, Ne
goi, Catane, Bistreț... Peste tot, 
marele volum de muncă se exe
cută în întregime mecanizat. 
Citeva zeci de tineri mecanici 
cum sînt: comunistul Ion. Pur- 
cărea, uteciștii Dumitru Dicu, 
Ion Vlad, Ion Vancică și o mină

de specialiști entuziaști ca tî- 
nărul inginer Marin Chiriță, 
s-au dăruit cu toată ființa lor 
meseriei de hidroamelioratori. 
„Primul asalt asupra apelor 
l-am dat prin 1961 — își amin
tea inginerul Marin Chiriță. A- 
tunci am ridicat digurile pe 
Dunăre, din dreapta și stingă 
gurii de vărsare a Jiului. Era 
socotită pe atunci o mare bă
tălie. Dar în comparație cu ea, 
ceea ce realizăm acum este 
de-a dreptul uriaș. Prin amena
jările făcute, peste 2 400 de 
hectare vor produce pentru pri
ma dată, iar alte 7 400 vor avea 
garantată recolta in fiecare an. 
Și, ca să aduci in stare de cul
tură un teren ce acum e aco
perit de ape, de păpuriș și ză
voaie, e un lucru ce se rezolvă 
numai printr-o muncă tenace,

care cere judecată, inițiativă, 
dăruire și curaj".

într-adevăr. în primăvara tre
cută, cînd a început organiza
rea șantierului, era aproape im
posibil să se conducă mașinile 
la punctele de lucru. Apa era 
mare, iar drumurile de acces — 
impracticabile. Dar au fost gă
site soluțiile potrivite și munca 
a început să se desfășoare con
form graficului. S-a lucrat pe

GH. FECIORU

(Continuare din pag. a V-a)

LEGEA FUNDAMENTALĂ A PATRIEI SOCIALISTE
iteratura și filmele și amintirile celor mai în 
vîrstă au adus, adesea, în prim plan, chipul 
omului care caută de lucru. Iată-l, încolțit de 
foame și de atîtea nevoi, alergînd de la o 
poartă la alta, de la un patron la altul, cer- 
șindu-și drepturile cu o aspră și îndîrjită re
voltă. Vreau de lucru!... Probabil că nimic 
nu e mai îngrozitor decît să vrei să muncești 
acolo unde îți place, unde ai putea să-ți va

lorifici aptitudinile, să te simți de folos — și să nu ți se dea 
posibilitatea. Nu avem de lucru ! Și porțile se închideau una 
după alta. Ce se întîmpla cu omul rămas în stradă ? I...

Combinatul petrochimic Ploiești

[\BBIIJ Bl PBfflII®

Acum citeva zile, la 
Fabrica de polietilenă a 
Combinatului petrochi
mic —• Ploiești, a intrat 
în funcțiune cea de-a 
treia linie tehnologică. 
In acest fel fabrica pro
duce în prezent cu în
treaga ei capacitate. 
Montorii, ceilalfi mun
citori ai fabricii au în
chinat acest important 
rezultat, obținui în în
trecerea socialistă, celei 
de-a 21-a aniversări a 
eliberării patriei.

Fabrica de polietile
nă produce într-un an 
24 000 de tone. Dacă 
produc/ia ei ar fi trans
formată în folii subțiri 
s-ar acoperi de vreo 
500 de ori drumul 
care leagă Ploiestiul de 
București.

Materia primă din 
care alte întreprinderi 
vor fabrica folii de poli
etilenă, bidoane, jucării,

tot felul de pungi și 
saci pentru ambalaje 
precum și alte obiecte 
de larg Consum nu este 
departe de locul de 
unde ne aflăm. Alături 
se află fabrica ,de joleii- 
ne din cadrul aceluiași 
combinat. Ea furnizează 
însemnate cantități de 
etilenă ■ produsă prin pi- 
roliza (cracarea) prdpa- 
nului sosit de la rafină
rie. Venită pe conducte, 
etilena trece mai întîi 
printr-un proces de com
primare în citeva trep
te pînă să ajungă la 
presiunea de 1200—
1 500 de atmosfere. Se 
introduce apoi intr-un 
vas de reacfie împre
ună cu anumite substan
țe care dezlănțuie o 
reacție în lanț: reacfia 
de polimerizare. O 
mie pînă la două mii 
de molecule de etilenă 
se contopesc într-una

singură, de polietilenă. 
Tot acest proces se 
petrece . în recipient! 
înăuntrul cărora n-are 
cum să pătrundă privi
rea noastră. Observăm 
doar, împreună cu ope
ratorii de la fiecare Joc 
de muncă șl cu cei de 
la camera centrală de 
comandă, indicațiile a- 
paratelor, oscilația abm 
perceptibilă a acelor, 
tot felul de diagrame 
numai de specialiști cu
noscute.

Mai departe, polietile
na e tăiată în granule 
cit bobul de mazăre și 
la conditionare i se face 
toaleta: se sortează, i 
se adaugă colorând, 
oxidând, antiblocanti 
ș.a.m.d.

I. BODEA

(Continuare 
în pag. a V-a)

Înaintea transformării In^polietilenă, ptopartul 
face un scurt popas la Fabrica de oleiine din 

cadrul combinatului.

Foto: GH. GUCU

CONCURS PENTRU 
IMNUL DE STAT 

AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA
In baza Hotărîrii Consiliului de 

Stat al Republicii Populare Ro
mâne, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă,, organizează un 
concurs public pentru realizarea 
Imnului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Concursul este deschis tuturor 
compozitorilor și poeților, mem
bri ai Uniunilor de creație sau 
amatori.

Termenul de prezentare a lu
crărilor este 15 februarie 1966.

în acest interval de timp, cele 
mai valoroase dintre versurile rea
lizate în vederea concursului vor 
fi publicate sistematic în presa 
cotidiană și în publicațiile literare 
și muzicale, pentru a fi cunoscu
te de compozitori și de publicul 
larg.

în concurs vor putea fi pri
mite și lucrări muzicale pe alte 
versuri decît cele publicate în 
presă.

juriul, format din personalități 
de seamă ale vieții noastre cultu
rale, va selecționa cele mai bune 
lucrări și va recomanda lucrarea 
pe care o consideră corespunză
toare pentru a deveni Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Lucrările selecționate de juriu 
vor fi tipărite, prezentate în con
certe publice și difuzate prin in
termediul radioteleviziunii pentru 
a fi audiate de publicul larg și a 
se cunoaște opinia și preferințele 
acestuia. Cele mai valoroase lu
crări vor fi premiate.

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă va pune la dispoziția 
copcurenților regulamentul con
cursului, precum și toate datele 
necesare.

Pentru orice informație, con- 
curenții se pot adresa Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă sau comitetelor regionale 
de cultură și artă.

I
I
I
I
I
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Pentru cei tineri, care au intrat în viață în ultimii două
zeci de ani — „a căuta de lucru“ sună destul de ciudat. Pă
rinții îi întreabă ce meserie ar dori să-și aleagă. Profesorii 
încearcă să le descifreze aptitudinile și să-i îndrume spre o 
meserie sau alta. Iar ei aleg, hotărăsc. In anii noștri, anii re
gimului democrat-popular, tuturor cetățenilor țării li s-a 
asigurat dreptul la muncă — și în același timp li s-au asi-

Cuceriri 
insuflețitoare

N
oul proiect de 
Constituție con
sfințește trans
formările prin 
care a trecut 
țara noastră pe 
drumul con
struirii socia
lismului.

3

iii

I
n

O îndatorire 

de onoare 
de Nicolae Țic

gurat condiții omenești de muncă și de viață, care au permis 
desfășurarea unor mari energii creatoare în toate domeniile 
construcției-socialiste. O muncă pasionantă, un efort continuu 
spre calitate au făcut posibile minunile noastre de fiecare zi. 
Orașele și - satele țării și-au schimbat înfățișarea, locuri ui
tate, celebrele locuri unde nu se întîmpla nimic,-s-au înscris 
pe harta țării, au dobîndit o binemeritată faimă.

De citeva săptămîni se află în dezbaterea întregului popor 
proiectul de Constituție a Republicii Socialiste România, în 
care se arată : „In Republica Socialistă România, cetățenii au 
dreptul la muncă. Fiecărui cetățean i se asigură posibilita
tea de a desfășura, potrivit pregătirii sale, o activitate în 
domeniul economic, administrativ, social sau cultural, re
munerată după cantitatea și calitatea ei. La muncă egală 
salariul este egal“. In acești ani spre șantiere și uzine s-au 
îndreptat mii- și zeci de mii de cetățeni. „Da, avem de lucru 
pentru toți— ce meserie ați vrea să învățați In condi
țiile noastre, dreptul la muncă înseamnă nu numai anga
jarea — ci și posibilitatea ca cel angajat să învețe meseria, 
ori să-și perfecționeze continuu meseria. Astfel, peste tot, 
munca a cîștigat la1 noi sensul ei creator și a devenit o înda
torire de onoare, pentru fiecare cetățean: îndatorirea de a 
contribui la înălțarea mărețului edificiu socialist. Dreptul 
la muncă și înalta ei apreciere, la a o socoti o îndatorire 
de onoare a fost cucerit definitiv prin lupta poporului con
dus de partid, pentru înlăturarea exploatării și consolidarea 
orînduirii socialiste. Proiectul de Constituție consfințește 
acest drept pentru toți cetățenii patriei șipentru totdeauna !

Fiecare articol, fiecare frază 
consemnează o cucerire a po
porului. Toate consfințesc rea
lizări care înseamnă înfăptui
rea unor visuri scumpe, rea
lități care ne cheamă la înde
plinirea unor noi sarcini de o-
noare.

Așa cum se arată în art. 10 
al proiectului, „cooperativele 
agricole de producție, formă 
socialistă de organizare a agri
culturii, asigură condiții pen
tru cultivarea intensivă a pă- 
mîntului și aplicarea științei 
înintate, contribuie, prin spori
rea producției, la dezvoltarea 
economiei naționale, la ridica
rea continuă a nivelului de 
viață al țărănimii, al întregu
lui popor".

Datoria noastră, a celor care 
muncim în unitățile agricole 
socialiste, este să le facem mai 
înfloritoare, mai bogate. Coo
perativa noastră agricolă are în 
proprietate pămint roditor pe 
meleagurile Argeșului. Avem 
realizări frumoase îndeosebi în 
sectorul legumicol și zootehnic. 
De la grădină numai anul tre
cut am obținut un venit de 
1 100 000 lei, iar anul acesta ne 
vom apropia de 2 000 000 lei.

Putem ca de pe aceeași su
prafață de 35 ha de grădină 
să obținem o producție și mai 
mare. De aceea, începînd cu 
primăvara aceasta am făcut 
lucrări de irigare pe 15 ha și

GHEORGHE OIȚĂ 
președintele 

cooperativei agricole 
de producție Bascov 

Pitești

(Continuare în pag. a V-a)



ECONOMII
PRIN INOVAȚII

Anul acesta la cabinetul tehnic 
al Șantierului naval din Galați au 
fost înregistrate 156 propuneri de 
inovații. Din cele 68 care se a- 
plică 41 aparțin tinerilor și aduc 
anual economii antecalculate în 
valoare de 750 000 lei.

Astfel,. colectivul de inovatori , 
format din inginerii Mircea Roi- 
bu, Boris Scurtu și turnătorul Teo
dor Dumitru a rezolvat înlătura
rea defectelor la turnarea bucșelor 
port-gaiac, a experimentat și apli
cat inovația ..Realizarea bucșelor 
port-gaiac din alamă specială" 
(155 681 lei economii anual). Tine
rii ingineri Traian Mîndru și Ste- 
lian Agapie sint și ei inovatori 
cunoscuți ai șantierului.

Acestea sînt numai cîteva ino
vații realizate de colectivul de 
muncă de la Șantierul naval Ga
lați. Prin aplicarea celor 68 de 
inovații s-au obținut în prezent 
economii în valoare de 1 062 000 
lei.

MIHALEV VALERIU
inginer

Aș fi dorit să mă nasc în anii 
luminoși ai socialismului, dar s-a 
nimerit ca aproape 50 de ani 
să-i număr în regimul burghezo- 
moșieresc.

Acum, în. preajma zilei presei 
am .să scriu cîte ceva despre 
presă.

Îmi aminteso că prin 1907— 
1910 în comuna Cîndești, raio
nul Piatra Neamț, presa numă
ra... doi abonați: primarul și 
încă o oficialitate. „Prostimea'' 
nu știa carte și chiar dacă ar fi 
știut ce putea citi în ziarele de 
atunci ? Că domnișoarele Ghica, 
Sturdza, Cantacuzino au dansat 
așa de grațios că au uimit elita 
Bucureștiului ? Că la bursă au 
crescut acțiunile ?

Presa de azi slujește intereselor 
noastre. Ea oglindește gîndurile, 
năzuințele și munca avîntată a 
poporului. De aceea are milioane 
de cititori și corespondenți.

Azi sînt în comuna mea peste

500 de abonați. In ziare și re
viste găsim cele mai importante 
documente ale partidului nostru, 
sfaturi care ne ajută să obținem 
o recoltă cit mai bogată. Cu cită,

TINEREȚEA

MEA
nerăbdare așteptam ziarele în zi
lele Congresului. In grupuri pe 
ogoare, citeam mărețul program 
de dezvoltare a patriei. La sate

vor lucra multe tractoare, semă
nători, combine. In același timp 
va trebui să ne mărim eforturile, 
să lucrăm științific pentru a ob
ține producții sporite de cereale, 
pentru a crește numărul animale
lor, plantelor etc.

Din anul 1946 cînd mi-a apă
rut în ziar prima corespondență 
am hotărît să slujesc presa cu 
devotament. De atunci am scris 
aproape 12 000 de corespondențe 
din care mi-au fost publicate 
4 500. Ce bucurie poate fi mai 
mare decît să știi că rîndurile 
tale servesc la popularizarea ex
perienței înaintate, la lichidarea 
lipsurilor ? Scriind cu consecvență 
„Seînteii tineretului" mă socotesc 
mereu tînăr. De aceea, azi, în 
preajma zilei presei, făgăduiesc 
ziarului că va primi încă multe 
vești de la moș Tache.

TACHE VASILACHE
corespondent voluntar

Produse peste plan
La sfîrșitul fiecăi*ei 

zile de lucru, munci
torii din schimbul I al 
secției B țesătorie de 
la întreprinderea tex
tilă „11 Iunie" din Pi
tești își fac bilanțul 
muncii.

Ieri dimineață la ora 
7 la ieșirea din pro
ducție maistrul Preda 
Gheorghe a raportat 
serviciului normare 
realizarea peste plan 
în 8 ore, a 200 m p

Și-au
Ioan Darius e prie

ten bun cu colegul său 
Mihai V. Amîndoi sînt 
elevi la Școala medie 
„Petru Rareș" din Pia
tra Neamț, în clasa a 
X-a B. îndrăgostiți de 
natură nu demult și-au 
planificat o plimbare 
în pădurea din îm
prejurimile orașului. 
Cînd se întorceau spre 
casă, au zărit la cițiva

țesături de bună cali
tate. Un calcul sumar 
arată că din cantitatea 
produsă peste plan se 
pot confecționa 50 că
măși și 20 uniforme 
școlare pentru elevii 
claselor I—VIII. Un 
nou succes al schim
bului condus de mai
strul Preda Gh. care 
deține titlul de frun
taș pe întreprindere de 
la începutul anului 
1964.

făcut
zeci de metri printre 
copacii din față, fum 
și flăcări. Cei doi prie
teni s-au îndreptat 
spre locul cu pricina. 
Se aflau în fața unui 
început de incendiu 
care amenința întrea
ga pădure. Timp nu 
era de pierdut și tre
buia luată o hotărîre 
imediată. Cu crengile 
rupte din copaci au

Printre cei care și-au 
adus o contribuție în 
mod deosebit la obți
nerea acestui succes 
se află tinerele Dră- 
gan Aurica (11 mp țe
sături peste plan), Chiș 
Floarea și Dumitrescu 
Dumitra (7 m p fie
care).

VOICU ION 
student

datori a
început să bată focul 
ca să-l înăbușe. Au 
reușit cu mare greu
tate. Doi elevi și-au 
făcut datoria, așa cum 
și-ar fi făcut-o oricare 
alt tînăr din țara noas
tră.

NICOLAE 
MEHEDINȚU 

elev
Mirajul balonului rotund cucerește din copilărie...

Foto : MARIUS MILCOVICl
Corespondent — Rm. Vtlcea

Două pamflete de TEODOR MAZILU

Cu cortul pe marginea lacului Bucura, din Munții Retezatului
Foto: N. NICObAESCU

Cinematografe
ROMULUS ȘI REMUS — cinema

scop — rulează la Patria (orele 
11,15; 14; 16,45; 19,30; 22 — com
pletare LUCRĂRILE CELUI DE-AL 
IX-LEA CONGRES AL P.C.R.), 
București (orele 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Melodia (orele 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 — 
completare MELODIILE STRĂZII). 
UNORA LE PLACE JAZZUL — 
rujează la Republica (orele 8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30),. Fero
viar (orele 10,30; 13,15; .16; 18,45;.
21.30) , Excelsior (orele 9,30; 12,15; 
15;' 17,45; 20,30), Festival (orele 
8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30), 
Modern, (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
STRIGĂTUL. — rulează la- Lucea
fărul (orele 9,30; 11; 13,30;. 16; 
18,30; 21), Flacăra (orele 15,30; 18;
20.30) , Floreasca (orele 10,30; 13;
15,30; 18; 20,30). UN ȘOARECE 
PRINTRE BĂRBAȚI — rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; .14; 16,30; 
18,45; 21 — completare AMINTIRI 
CONTEMPORANE). DOMNUL — 
cinemascop — rulează la Victoria, 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21), Carpați (orele 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30). PENSIUNEA
BOULANKA — rulează la Central 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45 — completare ZÎMBETUL), 
Tomis (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.30) . . A IX-A EDIȚIE A JOCU
RILOR OLIMPICE DE IARNĂ —180 
DE ZILE ÎN ATLANTIC — rulează 
la Lumina (orele 9,30; 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20,45). AMERICA, A- 
MERICA — ambele serii — rulează

la Union (orele 16,15; 19,45). ZIDUL 
ÎNALT — MUZEUL ZAMBACCIAN
— RAPSODIE UNGARĂ— rujează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII (ora 10). INTILNIRE LA 1S- 
CHIA — cinemascop — rulează 'a 
Giulești (orele 14; 16,15; 18,30; 20,45
— completare SPRE CER), Miorița
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 

.21). DE DOI BANI VIOLETE — 
rulează la Cultural (orele 16; 18,15; 
20,30). UN LUCRU FĂCUT LA 
TIMP — rulează la înfrățirea în
tre popoare (orele 10,30; 15,30; 18; 
20,30 — completare LA CEL MAI 
ÎNALT NIVEL), Lira (orele 15; 
17,15; 19,30). HOCHEIȘTII — cine
mascop — rulează la Dacia (orele 
9,30—14 în continuare 16,15; 18,45; 
21). DAȚI-MI CONDICA DE RE- 
CLAMAȚII — rulează Ia Buzești 
(orele. 15,30; 18), Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 18; 20,30). REGINA 
CÎNTECELOR —• rulează la Crîn- 
gași (orele 15,30; 18; 20,30), Ra- 
hoVa (orele 16; 18,15). PRELUDIO 
11 — cinemascop — rulează Ia 
Cosmos (orele 15,45; 18; 20,15). 
DECORAȚII PENTRU „COPIII MI
NUNE“ — rulează la Grivița fo
tele 10; 121 16; 18,15; 20,30).
CÎNTlND DESPRE ARIZONA — 
rulează la Bucegi (orele 10; 12,30; 
16; .18,30), Arta (orele 16; 18,15; 
20,30). RĂBY MĂTYĂS — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15). WIN- 
NETOU — cinemascop — rulează 
la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30).

SUCEAVA

0 cabană modernă vă așteaptă
SUCEAVA (de la coresponden

tul nostru).
Recent la Zugreni, raionul 

Vatra Dornei, s-a dat în folosință 
o frumoasă cabană turistică. Am
plasată pe malul Bistriței, încon
jurată de munți, cabana oferă 
posibilitatea turiștilor de a cu
noaște și admira frumusețile na
turii acestor locuri. Noua cabană 
are o capacitate de 50 de locuo

și dispune de o modernă sală de 
mese decorată cu picturi inspirate 
din frumusețile naturii.

De aici turiștii au posibilitatea 
să se deplaseze și în alte locuri 
minunate. Pietrele Doamnei și ca
bana Rarău se află de pildă la o 
distanță de 8—9 kilometri.

Cabana de la Zugreni este cea 
de a 10-a cabană turistică dată 
în folosință în regiunea Suceau i.Programe artistice închinate zilei de 23 August

în numeroase corespondențe, 
sosite din țară se relatează des
pre pregătirile care se fac de 
către artiștii amatori în vederea 
prezentării unor programe spe
ciale cu prilejul zilei de 23 Au
gust. Asemenea programe, pe 
care le vor prezenta în fața a 
mii de spectatori, pe scene în

.aer liber sau la căminele cultu
rale, se află în repetiția a a- 
proape 800 de formații din re
giunea Iași, 600 din regiunea 
Hunedoara, 2 400 din regiunea 
Ploiești, 1000 din regiunea Do- 
brogea. în regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară se pregătesc 
40 000 de artiști amatori.

B
mul din fața mea 
volubil și durdu
liu, e un tinerel 
foarte incult. Tema 
lui preferată — de 
altfel singura — e 
■mâncarea, și în 

special brînza.
Despre brînză îți poate 

vorbi ceasuri întregi.
A sosit în Piața Amzei o 

brînză admirabilă...
Vorbește atît de înaripat 

despre brînză incit uiți că e 
brînză.

— O brînză divină — îmi 
pare rău că nu . pot să ți-o 
descriu... De-o albeață, de-o 
frăgezime...

Cu ajutorul brînzei — se 
urcă sus, sus de tot.

— Cînd am luat o bucățică 
din bunătatea aia de brînză, 
parcă eram alt om, nu mai 
eram eu... O splendoare nu 
altceva...

Prin intermediul deliciosu
lui aliment își manifestă și 
afecțiunea față de mine.

■— Fiindcă te stimez atît de 
mult aș vrea să guști și tu 
puțin din ea. Sînt convins că 
o să-mi dai dreptate...

Altă temă de conversație — 
tînărul nu admite — și spre 
lauda lui, o spune deschis :

— Discuțiile literare, știin
țifice... mă plictisesc, nu le 
văd rostul. Adică de ce să-ți 
chinuiești capul cu fel de fel 
de probleme.

Fenomen ceva mai rar, dur
duliul din fața m'ea e foarte 
mîndru de incultura lui. Tră
iește prin toți porii fericirea 
de a fi incult. Despre igno
ranța lui vorbește cu mîndrie, 
cu răsuflarea tăiată, ca des
pre un act de eroism. Fericit 
că brînza a căzut măcar pen
tru o clipă în dizgrație, îl as
cult...

— Eu n-am citit niciodată 
o carte...

Convins de măreția acestei 
performanțe, subtilul mâncă

tor de brînză, revine cu amă
nunte.

— Nici pe cele din progra
ma analitieă nu le-am citit... 
Ce auzeam de la profesor îmi 
era arhisuficient.

Pentru o clipă gîndul i se 
întoarce iarăși la delicioasa 
brînză... Face un efort și con
tinuă...

— A, cînd o văd așa tăiată 
felioare, felioare... dar în sfîr- 
șit să ne întoarcem la su
biect... Nu neg cînd mi se 
spune că-s incult... Sînt in
cult dar nu-mi pare rău... 
Dacă ai ști ce bine mă simt 
așa... Nici o idee nu-mi circu

moase, cărnoase de la ghia- 
ță... e o nebunie... Uite, eu 
sint incult, dar spune drept 
m-ai văzut vreodată trist ?...

Plinuțul agramat ține să 
mă asigure că de la ignoranță 
i se trag toate satisfacțiile:

— Mă descurc și fără teo
ria relativității despre care 
am auzit multe lucruri fru
moase...

Vorbește despre teoria rela
tivității ca despre o colegă de 
birou :

— Am auzit lucruri fru
moase despre teoria relativi
tății dar nu mi-am muncit 
capul să văd care-i șmeche

VESELIA
INCULTURII

lă prin cap, îmi văd liniștit 
de nevastă și copil...

Dolofanul ignorant își ima
ginează cultura — au și igno
ranții imaginația lor — ca pe 
o capcană pe care el, băiat 
hoț, a reușit s-o evite. Zadar
nic a încercat Aristotel să-l 
păcălească — el nu s-a lăsat 
păcălit. Zadarnic i-au făcut 
teoremele lui Pitagora ochi 
dulci; el, băiat inteligent, hu 
s-a lăsat ademenit.

De acolo, din nemărginitul 
lui întuneric îi sfidează parcă 
pe toți savanții și artiștii lu
mii :

— Ei... cu mine nu le-a 
mers....

Și fluieră vesel. Și iarăși se 
întoarce cu gîndul la brînză...

— Dacă pui lingă brînza 
aia și două roșii mari, fru

ria... Din cauza asta nu mi-am 
pierdut pofta de mincare... 
Beau, măninc, mă relaxez... 
Mă înțeleg foarte bine cu so
ția... Știe că-mi place să mă
ninc... e o gospodină exce
lentă...

Omul cel mîndru de igno
ranța lui se consideră un in
divid perfect: i-e teamă ca 
nu cumva cultura să-i strice 
armonia,

— Eu mă simt bine așa, 
fără Aristotel și Pitagora, nu 
le duc lipsa. De ce să-mi um
plu capul cu fel de fel de 
teoreme ?

Curios fenomen, rumenul 
agramat are o grijă aproape 
paternă față de propriul lui 
cap: ca nu cumva să se mo
lipsească de vreo idee, ca nu 
cumva să pățească ceva.

— Așa, gol, e bun săracul. 
Cînd îl știu gol, mă simt in 
siguranță... Ei, lasă, să fie al
ții deștepți...

Veselul ignorant a ajuns 
pînă acolo cu măreția îneît 
confundă incultura cu dem
nitatea lui de om.

— Nu vreau să citesc, nu 
citesc. Nu vreau să mă duc la 
concerte, nu mă duc. Nu 
vreau să mă duc la expoziții, 
nu mă duc.

Încerc să-i explic zburdal
nicului incult că nu e chiar 
o așa mare fericire că nu cu
noaște și că nu înțelege ni
mic, îi explic că mi se face 
milă de el, mai să-mi dea la
crimile...

Durduliul înțelege anapoda 
cuvintele mele.

— De ce? Țin la băutură... 
Pot să mănînc orice... Nici 
acriturile nu-mi fac rău...

li explic încă o dată ideia 
mea.

Dolofanul — iarăși înțelege 
anapoda.

— Nu înțeleg ce vrei să 
spui... Nici dinții nu mă dor. 
Am o dantură perfectă. Chiar 
medicul policlinicii raionale 
mi-a spus asta...

Am înțeles în cele din ur
mă ce anume se întîmplase.

Din pricina îndelungii nefo- 
losiri, capul pașnicului igno
rant nu mai funcționa.

Înțelege și el drama, sau 
mal bine zis, mica deficiență 
— dar nu suferă cine știe ce.

— A... mai bine că am scă
pat de cap... Și așa îmi aducea 
numai griji...

Amintirea brînzei îl ajută 
să-și recapete încrederea in 
propriile sale forțe.

—■ Cînd vrei să cumperi 
brînză, vino cu mine. Eu la 
brînză mă pricep...

Totuși rapiditatea cu care 
s-a consolat de pierderea ca
pului m-a uimit... Chiar așa 
repede...

I 
I

Examen de vacanța:

CONSTRUCȚIILE
COLARE

Ancheta noastră în regiunea Banat urmărește să 
informeze cititorii despre atenția care se acordă 
asigurării spațiului de școlarizare, despre mersul 
lucrărilor pe șantierele construcțiilor școlare.

Prof. PETRE RADU — vice
președinte al comitetului exe
cutiv al sfatului popular re
gional :

— în prezent, pe întreg cu
prinsul regiunii Banat au în
ceput pregătirile pentru noul 
an școlar. O atenție deosebită 
se acordă construcției de școli. 
Cele 190 săli de clasă care vor 
fi date în folosință la începu- 

1 tul noului an școlar vor face 
ca numărul sălilor de clasă, să 
devină egal cu numărul cla
selor de elevi.

S-au asigurat toate con
dițiile ca eele 120 de săli de 
clasă aflate in construcție să 
fie terminate înainte de 15 
septembrie ?

— Prof. PETRE RADU;
— Vor fi gata toate înainte 

de 15 septembrie. Pe cele mai 
multe șantiere lucrările se 
desfășoară normal, ele vor fi 
încheiate pînă la sfîrșitul lu
nii august. Școlile care se con
struiesc din fonduri centrali
zate...

IGOR GAIVERONSCHI — 
inginer șef adjunct al Trustu
lui regional de construcții:

— Lucrările de construcții 
școlare centralizate ne-au fost 
încredințate nouă. Sînt în mă
sură să dau asigurări că ele 
se desfășoară în condiții bune. 
A devenit o tradiție pentru 
noi să repartizăm pe șantierele 
construcțiilor școlare cei mai 
pricepuți muncitori, cele mai . 
bune materiale. De fapt, ma
joritatea obligațiilor noastre 
pentru anul 1965, privind con
strucția de școli au fost deja

îndeplinite. în prezent se mai 
lucrează pe două șantiere : la 
Reșița, în orașul nou, unde se 
construiește o școală medie cu 
16 săli de clasă și la Lugoj 
unde se construiește o școală 
de 8 ani, cu 8 săli de clasă. 
Amîndouă vor fi terminate 
pînă la 15 august.

Prof. PETRE RADU
— ...Situația se prezintă însă 

diferențiat în ceea ce privește 
școlile care se construiesc din 
contribuția voluntară. 26 săli 
de clasă sînt deja terminate. 
44 sînt în stadiu de finisare, 
iar 10 sînt cu lucrările ajunse 
la acoperiș, toate acestea vor 
fi terminate, fără eforturi deo
sebite, pînă la sfîrșitul lunii 
august. în unele locuri însă — 
Moldova Nouă, Măguri, raio
nul Lugoj, Stanova Română 
(raionul Timișoara), 
(raionul Bozovici), 
sînt întîrziate și nu vor putea 
fi terminate pînă la 15 sep
tembrie decît prin eforturi 
deosebite. Menționăm că pen
tru toate școlile în construcție 
s-a asigurat încă de la înce
putul anului un plan — prin 
repartiție de la C.S.P. — în
treaga cotă de materiale. Ră- 
mînerile în urmă se datoresc 
numai neglijenței sfaturilor 
populare raionale și comunale 
respective.

RADU BĂLAN — prim se
cretar al comitetului 
U.T.C. .

— Construcția de 
și în atenția noastră, 
viștilor comitetului 
U.T.C. în localitățile

Moceriș, 
lucrările

regional

școli stă 
a acti- 
regional 
în care

Geometrie industrială (Aspect de Ia secția cuptoare adînci.
Combinatul Gheorghe Gheorghiu-Dej — Galați) 

Foto: O. ARC ADIE

ne deplasăm pe teren ne inte
resăm și de mersul lucrărilor 
pe șantierele construcțiilor 
școlare, dacă constatăm defi
ciențe, Ie semnalăm organelor 
locale de stat, ■— singurele în 
drept să ia măsuri pentru în
dreptarea lor. Consider că tre
buie să se acorde o mai mare 
atenție gospodăririi chibzuite 
a fondurilor. La școala din 
Lovrin, raionul Sînnicolaul 
Mare, de pildă, lucrările sînt 
foarte înaintate. Fondurile în
să au fost cheltuite negospo- 
dărește, s-a apelat mai puțin 
la resursele locale ; acum lu
crările au stagnat din lipsă de 
fonduri. Comitetul executiv al 
sfatului popular raional va 
trebui să verifice această si
tuație și să ia măsurile care 
se impun,

— în ce măsură este asi
gurată calitatea lucrărilor pe 
șantierele construcțiilor șco
lare ?

Ing. ION RĂDUCU — șeful 
secției investiții a Sfatului 
popular regional:

—■ Secția noastră urmărește 
ritmul lucrărilor pe șantierele 
construcțiilor școlare și cali

tatea acestora. Asistența teh
nică permanentă o asigură în
să secțiile de sistematizare și 
arhitectură din cadrul sfaturi
lor populare raionale. Iată în 
ce constă această asistență 
tehnică pe care secțiile raio
nale de sistematizare și arhi
tectură trebuie s-o acorde con
strucțiilor școlare : la lucrările 
de amplasare, la executarea 
lucrărilor ascunse (fundații), 
planșee, centuri la recepție — 
trebuie să fie prezent și să dea 
îndrumări un tehnician al sec
ției.

— își îndeplinesc secțiile ra
ionale de sistematizare și ar
hitectură această obligație ?

Ing. ION RĂDUCU
— Cu prilejul verificărilor 

pe care le-au făcut în teren 
specialiștii secției noastre re
gionale s-a constatat că în cea 
mai mare parte a raioanelor 
această obligație este îndepli
nită. Ca urmare, în aceste ra
ioane lucrările de construcții 
școlare sînt și de calitate su
perioară, și „la zi“ în cgea ce 
privește graficul de lucrări. 
Nu la fel stau lucrurile în ra-

i Interviu cu o domnișoara extrem de cinică |
e la bun Început domnișoara extrem de cinică mă 

i Învăluie în cele mai sumbre mărturisiri. „Simt că 
am trei mii de ani. Nu pot să mal citesc o carte. 

I Bărbații nu-mi spun nimic, cum e mai rău“, tn timp 
ce-mi agățam pardesiul in cuier domnișoara cinică 

' are timp să critice instituția căsătoriei.
— Ce institufie depășită, dragă domnule. Același

bărbat o viață Întreagă, apoi copii, copiii se mai și Îmbolnă
vesc... Obligații multe, satisfacții puține...

De atita cinism simt că mă sufoc. Caut să schimb discuția 
cel puțin o vreme, pină mai capăt puteri...

— Cine locuiește la parter îl
— tn orice caz, Platon... — nu... —• răspunde domnișoara 

ferm hotărită să-și manifeste pină la capăt plictiseala.
— Chiar nu vă plac bărbații îl Caut eu o temă mai jucăușă, 

doar, doar o zlmbi puțin, fie și din cochetărie feminină. Mă 
rog, să fie un zîmbet acolo. Chiar puțin iortat, dar zimbet să fie.

Nici vorbă de zimbet.
— Unde ai văzut dumneata bărbați î Arată-mi și mie unul 

singur...
Cum domnișoara e atlt de subtilă Îmi iau eu riscurile sim

plității.
— Jumătate din populația globului...
— Nu, nu-mi plac bărbații. Numai cei morți... Și chiar din 

aceia puțini. Napoleon... Și Platon... puțin... Bărbații din zilele 
noastre mă plictisesc...

— Duceți deci o viață austeră... î
— A, nu... din acest punct de vedere sint foarte modernă. 

Cedez din cind în clnd și unor bărbați contemporani... Desigur... 
cu ironie... și oarecare detașare.

— Cu ironie sau fără, n-are importantă... N-a existat nici un 
bărbat contemporan pe care să-l ii iubit... îl Măcar o peri
oadă...

— A... ce anacronic stntețl... Nu vă e greu îl

— Mă descurc...
■— Ciudat, foarte ciudat... Pentru mine amoral e o formă a I 

cunoașterii... ca și matematica de pildă... Eu măninc repede un | 
bărbat și în general măntne repede un om...

— Adică îl
— E foarte simplu.. Eu tntr-o zi cunosc un om, viața, sens!- I 

bilițatea, planurile de viitor, știu să-l descos... A doua zi nu-mi 
mai spune nimic... Altul la rlnd... Vedeți... eu sint și foarte I 
rece...

— N-ați iubit niciodată îl
— Iubire In secolul XX... î
— Da. tn secolul XX...
— Iubirea e foarte obositoare, griji, gesturi de tandrele, aș- ' 

teptări, neliniști.
tn cele din urmă domnișoara face o mărturisire senzațională: I
— Dacă ai ști ce comod e să iii cinică... N-ai nici o bătaie 

de cap... Mie nici pentru mine nu-mi place să gătesc, dar să I 
mai fie Încă o persoană...

Deodată toată fascinația se risipise. Curioasa domnișoară 
cinică nu era decît o biată femeie leneșă.

Așa... neiubind pe nimeni, n-are nici o bătaie de cap.
Nici o grijă, nici o durere, nici o bucurie deplină. '
O Întreb încă o dată : ■
— $i cum e viața unei domnișoare cinice î
— Ți-am mai spus o dată... Foarte comodă. N-am nici o bă

taie de cap....
— Poftă de mincare aveți îl
— O, asta, da... mersi... .
Nu știu de ce dar pofta de mincare a domnișoarei cinice m-a | 

Îngrozit. Am plecat imediat. Să fii cinică și să ai poftă la mfn- 
care... asta e prea de tot... Adio... tristă domnișoară cinică... I 
Adio I Încă o dată... adio I

ioanele Bozovici și Moldova 
Nouă.

(N.R. în raioanele Bozovici 
și Moldova Nouă secțiile de 
sistematizare și arhitectură 
pretextează că nu dispun de 
un așa mare număr de sala- 
riați care să asigure asistența 
tehnică la toate lucrările enu
merate mai sus, ele avînd sub 
îndrumare și alte lucrări de 
construcții : agricole, social
culturale. în realitate însă, în 
activitatea celor două secții se 
acordă o importanță scăzută 
construcțiilor școlare. O solu
ție ar fi împărțirea pe sectoa
re a raionului, fiecare salariat 
al secției urmînd să răspundă 
de toate lucrările dintr-un a- 
numit sector).

Prof. PETRE RADU

— Din dorința de a grăbi lu
crările de construcții școlare 
și de a le asigura un procent 
mai mare de calitate — sfatul 
popular regional a alcătuit 
brigăzi complexe —- din care 
fac parte inspectori școlari, 
ingineri, vicepreședinți și șefi 
de secție ai sfaturilor populare

raionale — care să controleze 
și să îndrume șantierele con
strucțiilor școlare.

SOFONIE FLOREA — se
cretar al comitetului regional 
U.T.C.

— In sprijinul organelor lo
cale au venit și organizațiile de 
tineret. La indicațiile comitetu
lui regional al U.T.C., organi
zațiile de tineret au sprijinit 
construcțiile școlare prin ac
țiuni de muncă patriotică. La 
Berzovaia, la Bilet, la Curtea, 
la Deta tinerii au efectuat 
prin muncă patriotică toate 
lucrările nemecanizate reali- 
zînd economii însemnate.

(N.R. Secția învățămînt a 
sfatului popular regional ține 
o evidență strictă a mersului 
lucrărilor pe șantierele con
strucțiilor școlare. Comitetul 
regional al U.T.C. ar putea 
acorda un sprijin și mai marc 
lucrărilor de construcții școla
re, informîndu-se precis unde 
anume aceste lucrări sînt ră
mase în urmă și indicînd, în 
acele locuri organizațiilor de 
tineret să inițieze acțiuni de 
muncă patriotică).

ADRIAN VASILESCU

INSTITUTUL AGRONOMIC
„T. VLADIMIRESCU" DIN CRAIOVA 

An unță:
înscrierile pentru concursul de admitere la Facultatea de agri

cultură și Facultatea de horticultura se fac între 10 august și 31 
august a.c., la secretariatele facultăților.

Obiectele pentru concursul de admitere la ambele facultăți sint:

— Botanica — scris și oral;
— Chimia — scris ;
— Matematica (algebră, trigonometrie, geometrie plană) — 

scris.

Condițiile de admitere și programa obiectelor de concurs sînt 
indicate în broșura „Admitere în învătămîntul superior“ 1965.

Concursul de admitere se va desfășura între 2 și 15 septem
brie 1965.

în perioada 25 august—31 august 1965, pentru candidați! în
scriși la concurs, se vor organiza consultații la toate obiectele 
prevăzute în program.

Candidații la concursul de admitere vor avea asigurate (contra 
cost), cazarea și masa în căminele și cantina studențească.

Informații suplimentare se pot cere la secretariatele facultăți
lor și rectorul Institutului agronomic „Tudor Vladimirescu“ din 
Craiova, telefon 8511, 2427, 2866, 5366.



Centrele și președinții comisiilor de maturitate
din sesiunea august 1965

Printr-un ordin al ministrului învățămintului s-au stabilit centrele și pre
ședinții comisiilor pentru examenele de maturitate de la școlile medii de culturâ 
generala și de la școlile medii de artă, precum și pentru examenele de stat de 
la școlile pedagogice și institutele pedagogice de învățători din sesiunea au
gust 1965.

Examenele încep în toată țara în ziua de 19 august 1965, orele 9 dimineața, 
cu proba scrisă la limba și literatura română. In vederea pregătirii lucrărilor 
examenului, președinții comisiilor se vor prezenta la centrele la care au iost 
numiți în dimineața zilei de 18 august a.c. Se menționează mai jos centrele unde 
vor funcționa comisiile, școlile care vor prezenta candidați la fiecare centru, pre
cum și președinții comisiilor.

ORAȘUL BUCUREȘTI
Școala medie ,fM. Sadoveanu“. Comisia nr. 1 

secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii „M. Sadoveanu" și „I. L. Câra- 
qiale" București (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte George Palade, profesor univ. 
fizică, Institutul de petrol, gaze și gelogie — 
București.

Școala medie „I. L. Caragiale". Comisia nr. 2 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii ,,M. Sadoveanu", ,,1. L. Cara
giale", ,,Dr. Petru Groza", școlile medii nr 32, 
Nr. 35 și școala de coregrafie București (cursuri 
de zi). Președinte Mircea Naumescu, conf. univ. 
fizica, Institutul de construcții București.

Școala medie ,,I. 1. Caragiale" Comisia Nr. 3 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie ,,I. L. Caragiale" București 
(cursuri de zi și învățămînt fără frecventă). 
PreȘedipte Victor Constantinescu conf. univ. 
matematică, Institutul de construcții București.

Școala medie ,,Dr. Petru Groza". Comisia 
Nr. 4 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie „Dr. Petru Groza" și Școala 
medie nr. 32 (cursuri de zi și serale). Președinte 
Ion Barbălat prof. univ. matematică, Institutul 
de construcții București.

Școala medie Nr. 32. Comisia Nr. 5 secție re
ală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 32 și Nr. 35 București (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Dumitru Stăncescu, prof. lb. română, 
director școala medie Nr. 26 București.

Școala medie Nr. 10. Comisia Nr. 6 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Nr. 10, școlile medii ,,D. Cantemir" și 
„Spiru Haret" București (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Simona Pop conf. 
univ. fizică, Universitatea București.

Școala medie „Dimitrie Cantemir". Comisia 
nr. 7 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie ,,Dimitrie Cantemir" Bucu
rești (curs de zi și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Ana Cozmiță, prof. filologie, direc
toare școala medie Nr. 27 București.

Școala medie „Spiru Haret". Comisia Nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie „Spiru Haret" București (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Matei conf. univ. matematică, 
Institutul de construcții București.

Școala medie „C. A. Rosetti". Comisia Nr. 9 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie ,,C. A. Rosetti" București (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Emil Stancu prof. pedagogie, direc
tor școala medie „M. Basarab" București.

Grupul Școlar al Ministerului Invățămîntului. 
Comisia Nr. 10 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Grupul școlar al Ministerului 
invățămîntului (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Dan Ștefănescu, conf. univ. matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București

Școala medie Nr. 10 . Comisia Nr. 11 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 10 și Nr. 37, ștolile medii ,,D. Cante
mir", „Spiru Haret" și „C. A. Rosetti" București 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Gh. Vrînceanu, lector, univ. matematică, Univer
sitatea București.

Școala medie „Emil Racoviță". Comisia Nr. 12 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie „Emil Racoviță" București (cursuri 
de zi, serale,-'învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Mihai Vasiliu, prof. filozofie, 
director Școala medie Nr. 36 București.

Școala medie „Mihai Viteazu". Comisia 
Nr. 13 secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Nr. 15, Nr. 29, școlile 
medii „Mihai Viteazu", „Emil Racoviță" și 
„Alex. Sahia" București (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Mihai Zapan prof. univ. 
chimie, Institutul, petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Școala medie „Mihai Viteazu". Comisia 
Nr. 14 secție reală cu limba de predare română 
și greacă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie „Mihai Viteazu" și Școala medie Nr. 14 
București (cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Victor Petre 
prof. lb. română, director Școala medie „Gh. 
Șincai" București.

Școala medie Nr. 15. Comisia Nr. 15 secție 
reală cu lb. de predare română și maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școlile medii 
Nr. 15 și Nr. 9 București (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Gheorghe Rizescu, prof. 
matematică, director Școala medie „C. A. Ro
setti" București.

Școala medie Nr. 38. Comisia Nr. 16 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 38 și Nr. 29 București (cursuri de zi, 
serale și’ restanțieri). Președinte Victor Iliescu 
prof. matematică, director Școala medie „Gheor
ghe Lazăr" București.

Școala medie serală de cultură generală, comi
sia Nr. 17 secțid reală. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie serală de cultură gene
rală București (curs seral și restanțieri). Preșe
dinte Gabriela Țițeica, prof. univ. matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie serală de cultură generală. 
Comisia Nr. 18 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Nr. 15 și Școala 
medie serală de\.cultură generală București (în
vățămînt fără frecvență). Președinte Ion Rădu- 
lescu conf. univ. geografie Universitatea Bucu
rești.

Școala medie „G. Coșbuc". Comisia Nr. 19 
secție mixtă.. Se vor prezenta candidați de la 
școala .medie. „G. Coșbuc" București (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Iancu Sager conf. univ. ma
tematică, Institutul de construcții București.

Școala medie „G. Coșbuc". Comisia Nr. 20 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie Nr. 39, școlile medii „Matei 
Basarab" și „Alex. I. Cuza" București (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Andrei Iliescu, 
conf. univ. biologie, Institutul de cultură fizică, 
București.

Școala medie „Matei Basarab". Comisia Nr. 21 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie „Matei Basarab" București (cursuri 
de zi, serale și restanțieri), Președinte Igor Iva- 
nov, conf. univ. matematică, Institutul de con
strucții București.

Școala medie „Matei Basarab". Comisia 
Nr. 22 secție reală. Se.vor prezenta candidați 
de la școlile medii „Matei Basarab" și „Alex.^ I. 
Cuza" București (cursuri de zi, serale și în
vățămînt fără frecvență). Președinte Constantin 
Ciurea, prof. matematică, director Școala medie 
„T. Vladimirescu" București.

Școala medie Nr. 39. Comisia Nr. 23 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Nr 39 București (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Ivanca Olivotto 
prof. gradul II matematică Școala medie „Ni- 
colae Bălcescu" București.

Școala medie „Mihail Eminescu". Comisia 
Nr. 24 secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Nr. 30, școlile medii 
,,M. Eminescu", „Ion Creangă", „Gh. Șincai", 
școlile medii de muzică Nr. 1 și Nr. 2 Bucu
rești (cursuri de zi și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Herman conf. univ. biologie, Institu
tul de medicină și farmacie București.

Școala medie „Mihail Eminescu“. Comisia 
Nr. 25 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii „Mihail Eminescu“ și „Ion 
Creangă“ București (cursuri de zi). Președinte 
Constantin Luca, lector univ. chimie, Univer
sitatea București.

Școala medie „Mihail Eminescu“. Comisia 
Nr. 26, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii „Mihail Eminescu“ și „Ion 
Creangă“ București (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Mierlea, prof. lb. română, director Școala me
die „I. L. Caragiale“ București.

Școala medie „Gh. Șincai“. Comisia Nr. 27, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 30 și Școala medie „Gh. Șin
cai“ București (cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Gabriel 
Sudan, prof. univ. matematică, Institutul de ar
hitectură „Ion Mincu“ București.

Școala medie „Gh. Șincai“. Comisia Nr. 28, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Gh. Șincai“, Școala medie nr. 30 
și Secția medie serală a Școlii generale de 8 ani 
Nr. 113 București (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Eugen 
Mihăilescu, conf. univ. matematică, Universi
tatea București.

Școala medie „Gh. Lazăr“. Comisia Nr. 29, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Gh. Lazăr“ și Școala medie Nr. 
36 București (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Maria Bulgărea, prof. gra
dul II pedagogie, director adjunct, Școala me
die Nr. 10 București.

Școala medie „Gh. Lazăr“. Comisia Nr. 30, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii Nr. 27, Nr. 36 și Școala medie 
„D. Bolintineanu“, București (curs de zi). Pre
ședinte Teodor Burcescu, prof. gradul II geo
grafie, director Școala medie „Dr. Petru Groza“, 
București.

Școala medie „Gh. Lazăr“. Comisia Nr. 31, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Gh Lazăr“ și Școala medie 
Nr. 36, București (curs de zi și restanțieri). 
Președinte M. Postelnicescu, prof. univ. mate
matică, Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ București.

Școala medie „Gh. Lazăr“. Comisia Nr. 32, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Gh. Lazăr.“, București (învăță
mînt fără frecvență). Președinte Vasile Nedel- 
cu, conf. univ, fizică, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, București.

Școala medie „D. Bolintineanu“. Comisia 
Nr. 33, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „D. Bolintineanu“, București 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Marioara Iordan, prof. emerit matematică, di
rectoare, Școala medie Nr. 39, București.

Școala medie „D. Bolintineanu“. Comisia 
Nr. 34, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie ,,D. Bolintineanu“, Bucu
rești (învățămînt fără frecvență). Președinte 
Cornelia Floroiu, prof. geografie, directoare 
Școala medie „Aurel Vlaicu“, București.

Școala medie Nr. 27. Comisia Nr. 35, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 27, București (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Mircea Mancaș, prof. 
univ. filologie, Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragiale“, București.

Școala medie Nr. 36. Comisia Nr. 36, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 36, București (cursuri de zi și serale). 
Președinte Constantin Ioan, prof. univ. fizică, 
Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu“, Bucu
rești.

Școala medie Nr. 36. Comisia Nr. 37, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 36, București (curs seral). Președinte 
Constantin Disescu, prof. univ. fizică, Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu“, București.

Școala medie Nr. 36. Comisia Nr. 38, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 36, București (curs seral). Președinte 
Alexandru Dabija, profesor emerit, director ad
junct, Școala medie „Nicolae Bălcescu", Bucu
rești.

Școala medie „Nicolae Bălcescu“. Comisia 
Nr. 39, secție reală cu lb. de predare română 
și germană. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Nicolae Bălcescu“ și Școala me
die Nr. 21, București (cursuri de zi și învăță
mînt fără frecvență). Președinte Sevilla Rădu- 
canu, lector univ. filologie, Universitatea Bucu
rești.

Școala medie „Nicolae Bălcescu“. Comisia 
Nr 40, secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii „Nicolae Bălcescu“, „T. 
Vladimirescu“, Școlile medii Nr. 25, Nr. 31 și 
Școala medie de arte plastice București (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte Jana 
Cristu, prof. lb. latină, directoare Școala medie 
Nr. 10, București.

Școala medie „Nicolae Bălcescu“. Comisia 
Nr. 41, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii Nr. 25, Nr. 31 și Școala 
medie „Nicolae Bălcescu“, București (cursuri de 
zi, serale și învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Elena Flondoi, prof. gradul II matema
tică, Școala medie Nr. 15, București.

Școala medie „T. Vladimirescu“. Comisia 
Nr. 42, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „T. Vladimirescu“, Bucu
rești (cursuri de zi și serale). Președinte Ion 
Fait, conf. univ. fizică, Institutul de construc
ții, București.

Școala medie „T. Vladimirescu“. Comisia 
Nr. 43, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Ț. Vladimirescu“ și Școala 
medie Nr. 33, București (învățămînt fără frec
vență). Președinte Gheorghe Maftei, prof. geo
grafie, director Școala medie Nr. 40, București.

Școala medie „Ion Neculce“. Comisia Nr. 44, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școjile medii „Ion Neculce“, „Aurel Vlaicu“ și 
Școala medie Nr. 6, București (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Haralambie Chirilei, 
prof. univ. biologie, Institutul agronomic „Ni
colae Bălcescu“, București.

Școala medie „Ion Neculce“. Comisia Nr. 45, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Ion Neculce“ și Școala medie 
Nr. 40, București (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Alice Mo- 
taș, prof. gradul II matematică, Școala medie 
Nr. 15, București.

Șqoala medie „Aurel Vlaicu“. Comisia Nr. 46, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Aurel Vlaicu“, București (curs 
de zi și învățămînt fără frecvență). Președinte 
Ilinca Tănăsescu, prof. matematici, directoare 
Școala medie Nr. 15, București.

Școala medie Nr. 6. Comisia Nr. 47, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii Nr. 6 și Nr. 40, București (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Gheorghe Th. 
Gheorghiu, prof. univ. matematică, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“, București.

Școala medie Nr. 10. Comisia Nr. 48, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 10 și Școala medie „Dimitrie Cante
mir“, București (examene de diferență). Pre
ședinte Nicolae Bărbulescu, conf. univ. chimie, 
Universitatea București.

Școala medie Nr. 10. Comisia Nr. 49, secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Nr. 10 și Școala medie „D. Cante
mir“, București (examene de diferență). Pre
ședinte Ion Toboșaru, conf. univ. filozofie, Ins
titutul de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale“, București.

ORAȘUL CONSTANȚA
Școala medie Nr. 1. Constanța. Comisia Nr. 1 

secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Nr. 1 și Nr. 4 Constanța (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Ion Moisil conf. univ. 
fizică, Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie Nr. 1 Constanța. Comisia Nr. 2 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Nr. 1 și Nr. 2 Constanța, Școala medie 
Năvodari și școala tehnică specială Constanța 
(curs seral). Președinte Georgeta Teodorescu 
lector univ. fizică, Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" București.

Școala medie Nr. 1 Constanța. Comisia Nr. 3 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Nr. 1 Constanța (învățămînt fără frec
vență). Președinte Gheorghe Cristea lector univ. 
fizică, Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie Nr. 1 Constanța. Comisia Nr. 4 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Nr. 1, Nr. 2 și Nr. 3 Constanța (curs 
seral, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Tacor Tacorian șef lucrări matema
tică, Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie Nr. 2 Constanța. Comisia Nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 2 Constanța (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Sofia Flexi, lector univ. 
matematică, Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Școala medie Nr. 3 Constanța. Comisia Nr. 6 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Nr. 3 Constanța, școlile medii Năvodari 
și Mangalia (cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte Teodor Teodorescu lector pedagogie, 
Institutul de perfecționare a cadrelor didactice 
București.

Școala medie Nr. 3 Constanța. Comisia Nr. 7 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Nr. 3 Constanța, școlile medii Năvodari, 
Mangalia, Techirghiol și Eforie Sud (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte Leon Diculescu 
conf. univ. filologie, Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu" București.

REGIUNEA ARGEȘ
Școala medie Nr. 1 Pitești. Comisia Nr. 1, sec

ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 1, Pitești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Dragomirescu, conf. univ. 
filologie, Institutul pedagogic de 3 ani, Pitești.

Școala medie Nr. 1, Pitești. Comisia Nr. 2, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii Nr. 1, Nr. 2 și Nr. 3, Pitești și Școala me
die Ștefănești (curs seral, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Augustin Z. N. 
Pop, conf. univ. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani, Pitești.

Școala medie Nr. 3 Pitești. Comisia Nr. 3 sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Nr. 2 și Nr. 3 Pitești, școlile me
dii Costești și Vedea (cursuri de zi și restanți
eri). Președinte Gheorghe Vrabie, conf. univ. fi
lologie, Institutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie Nr. 2 Pitești. Comisia Nr. 4 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 2 Pitești (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Moisil, conf. univ. fizică, 
Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Școala medie Nr. 3 Pitești. Comisia Nr. 5 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 3 Pitești, școlile medii Costești și 
Vedea (cursuri de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Florea Oprea, conf. 

•univ. chimie, Institutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Școala medie Nr. 2 Pitești. Comisia Nr. 6 sec
ție reală. Se vor pțezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 1 și Nr. 2 Pitești. (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Alexandru 
Iuracec, conf. univ. biologie, Institutul pedago
gic de 3 ani Pitești.

Școala medie Nr. 1, Rm. Vîlcea. Comisia Nr. 7 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 1 Rm. Vîlcea și Școala medie 
Horezu (cursuri de zi și restanțieri). Președinte 
Maria Dinescu, lector matematică, Institutul de 
perfecționare a cadrelor didactice București.

Școala medie Nr. 1 Rm. Vîlcea. Comisia Nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Rm. Vîlcea și Școala 
medie Horezu (curs seral, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Vasile Plesu, 
prof. geografie, director Școala medie Nr. 1 
Cîmpulung-Muscel.

Școala medie Nr. 2 Rm. Vîlcea. Comisia Nr. 9 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 2 Rm. Vîlcea (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Virgil Dron, lector univ. 
filologie, Institutul pedagogic de 3 ani Bucu
rești.

Școala medie Nr. 2 Rm. Vîlcea. Comisia 
Nr. 10 secție umanistă; Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Rm. Vîlcea 
și Școala medie Horezu (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Leon Timofte, lector univ. 
pedagogie, Universitatea București.

Școala medie Nr. 1 Rm. Vîlcea. Comisia Nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Băbeni, Govora, Călimănești și 
Brezoi (cursuri de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Ion Nițescu, prof. gr. II lb. română, di
rector Școala medie Nr. 2 Cîmpulung Muscel.

Școala medie’ Nr. 1 Slatina. Comisia Nr. 12 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 1 Slatina (cursuri de zi). Pre
ședinte Crăciun Guță, șef lucrări matematică, 
Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Școala medie Nr. 2 Slatina. Comisia Nr. 13 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Slatina, școlile medii 
Potcoava și Drăgănești Olt (cursuri de zi). Pre
ședinte Maria Iliescu, prof. lb. română, direc
toare Școala medie Nr. 2 Rm. Vîlcea.

Școala medie Nr. 1 Slatina. Comisia Nr. 14 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Slatina (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Popa, prof. geografie, director 
Școala medie Brezoi.

Școala medie Nr. 1 Cîmpulung. Comisia Nr. 15 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 1 Cîmpulung (cursuri de zi). 
Președinte Alexandru Nicolescu, prof. univ. ma
tematică, Institutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Școala medie Nr. 1 Cîmpulung. Comisia 
N’r. 16 secție reală. Se vor prezenta candidați de 
»la Școala medie Nr. 1 Cîmpulung (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Basile Tănăsescu, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie Nr. 2 Cîmpulung Comisia Nr. 17 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Cîmpulung și Școala 
medie Rucăr (cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Marinescu, conf. univ. biologie, Ins
titutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie Drăgășani. Comisia Nr. 18 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Drăgășani (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ion Ceaușescu, prof. gr. I geografie, director 
Școala medie Nr. 1 Rm. Vîlcea.

Școala medie Găiești. Comisia Nr. 19 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii Găiești și Topoloveni ’ (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Președin
te Nicolae Dinculescu, lector univ. filozofie, Ins
titutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie Curtea de Argeș. Comisia Nr. 20 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Curtea de Argeș, Domnești și Corbeni 
(cursuri de zi, serale și învățămînt fără frec
vență). Președinte Gheorghe Arsenescu, prof. 
gr. II filozofie, director Școala medie Topolo
veni.

REGIUNEA BACĂU
Școala medie Moinești. Comisia nr. 1 secție 

mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Moinești (cursufi de zi, serale, învăță-

REGIUNEA BANAT
Școala medie nr. 1 Caransebeș, Comisia nr. 1, 

secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Caransebeș și 
Școala medie Oțelul Roșu (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ioan Nanu, prof. univ. chimie, Institutul 
Politehnic Timișoara.

Școala medie Lipova, Comisia nr. 2, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Lipova și Făget (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Ion 
Popescu, conf. univ. matematică, Universitatea 
Timișoara.

Școala medie Oravița, Comisia nr. 3, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia școlile 
medii Oravița, Moldova Nouă și Anina (curs de 
zi, seral, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Dan Popescu, prof. gr. I isto
rie, Școala medie nr. 2 Lugoj.

Școala medie Orșova, Comisia nr. 4, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Orșova, Mehadia și Bozovici (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Maria Pricop, prof. șt. biologice, direc
toare, Școala medie nr. 7 Timișoara.

Școala medie Sînnicolau, Comisia nr. 5, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Sînnicolau, Periam și Jimbolia (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Ion Groza, prof. gr. II pedagogie, director 
Școala medie Oțelul Roșu.

Școala medie nr. 1 Arad, Comisia nr. 6, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 4 Arad (cursuri de zi, seral 
și restanțieri). Președinte Ioan Lupescn, prof. 
univ. fizică, Institutul Politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 1 Arad, Comisia nr. 7, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr.3 Arad și Școala medie nr. 2 
Pecica (cursuri de zi, seral, învățămînt fără frec
vență șl restanțieri). Președinte Llviu Brîndeu, 
lector univ. matematică, Institutul Politehnic 
Timișoara.

Școala medie nr. 2 Arad, Comisia nr. 8, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Arad (cursuri de zi, seral și restan
țieri). Președinte Trandafir Bălan, prof. gr. II, 
matematică, director Școala medie nr. 1 Ti
mișoara.

Școala medie nr. 3 Arad, Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 3 Arad (cursuri de zi, serale, învă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Drecin, lector univ. matematică, Uni
versitatea Timișoara.

Școala medie nr. 5 Arad, Comisia nr. 10, 
secție mixtă cu lb. de predare română și slova
că. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 5 Arad, Școala medie nr. 1 Pecica, 
școlile medii Curtici, Pîncota, Nădlac și Vinga 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ileana 
Cernescu, prof. emerită lb. română, Școala me
die nr. 4 Timișoara.

Școala medie nr. 2 Lugoj, Comisia nr. 11, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Lugoj și Școala 
medie Nadrag (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Partenie 
Murariu, lector univ. filologie, Universitatea Ti
mișoara.

Școala medie nr. 1 Reșița, Comisia nr. 12, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Reșița (curs seral, Învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Iosif Groșanu, lector univ. fizică, Institutul Po
litehnic Timișoara.

Școala medie nr. 1 Reșița, Comisia nr. 13, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Reșița (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Aurel Gruiescu, prof. 
pedagogie, director Școala medie Făget.

Școala medie Bocșa, Comisia nr. 14, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Bocșa, Gătaia, Deta și Ciacova (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Tiberiu Bulzan, prof. gr. I! 
geografie, director Școala medie nr. 2 Lugoj.

Școala medie nr. 1 Timișoara, Comisia nr. 15, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Timișoara (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Iosif Preda, conf. 
univ. fizică Institutul Politehnic Timișoara.

mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Victor Miron, conf. univ. fizică, Institutul pe
dagogic de 3 ani Iași.

Școala medie Comănești. Comisia nr. 2 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Comănești și Boiștea (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Virgil Mitrea, lector univ. fizică, In
stitutul pedagogic de 3 ani Iași.

Școala medie orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Comisia nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Maria Frunză, lector univ. filologie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Școala medie orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Comisia nr. 4 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de Ia școala medie orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și școala medie Tg. 
Ocsa (cursuri de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Iftimie, prof. gr. II limba 
română Școala medie nr. 1 Piatra Neamț.

Școala medie Adjud. Comisia nr. 5 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Adjud și Podul Turcului (cursuri de zi, 
Învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ion Gavrilaș, șef lucrări matematică, 
Institutul politehnic ,,Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Școala medie nr. 1 Bacău. Comisia nr. 6 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 4 Bacău (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Constantin Martiniuc, 
conf. univ. biologie, Universitatea „Al. I. Cuza" 
Iași.

Școala medie nr. 2 Bacău. Comisia nr. 7 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 2 și nr. 3 Bacău (cursuri . de zi și 
restanțieri). Președinte Victor Sticlea, conf. 
univ. biologie, Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Școala medie nr. 2 Bacău. Comisia nr. 8, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Bacău (cursuri serale, învă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Lucian Agaclie, prof. matematică, director ad
junct Școala medie Comănești.

Școala medie Buhuși. Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Buhuși și Rosnov (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Mihai Merfea, lector univ. filozofie, In
stitutul pedagogic de 3. ani Bacău.

Școala medie nr. 1 Piatra Neamț. Comisia 
nr. 10, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 1 Piatra Neamț și școala 
medie Bicaz (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Aristide 
Hazgan, conf. filologie, Institutul de perfecțio
nare a cadrelor, didactice Iași.

Școala medie nr. 2 Piatra Neamț. Comisia 
nr. 11, secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Piatra Neamț 
(cursuri de zi). Președinte Dumitru Zaharia, 
prof. gr. II istorie, director Școala medie nr. 3 
Bacău.

Școala medie Tg. Neamț. Comisia nr. 12 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Tg. Neamț și Borca (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Simion, prof. gr. II limba ro
mână, Școala medie orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Școala medie Roman. Comisia nr. 13 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Roman și Săbăoani (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Neculai Baran, lector univ. 
filologie, Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Școala medie Roman. Comisia nr. 14 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Roman (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Sergiu 
Postolache, prof. gr. II matematică, Școala me
die nr. 4 Bacău.

■ Iiv MtnifUv

Școala medie nr. 1 Timișoara, Comisia nr. 16, 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii nr. 1 
și nr. 10 Timișoara, Școala medie nr. 2 Lugoj 
și Școala medie Jimbolia (curs de zi și restan
țieri). Președinte Iosif Rehon, prof. gr. II chimie, 
Școala medie nr. 3 Timișoara.

Școala medie nr. 2 Timișoara, Comisia nr. 17, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Timișoara (curs de zi). Pre
ședinte Aurel Nanu, prof. univ. fizică, Insti
tutul Politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 2 Timișoara, Comisia nr. 18, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 6 Timișoara și Școala 
medie de muzică Timișoara (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Iosif Nichita, lector 
univ. fizică, Institutul Politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 3 Timișoara, Comisia nr. 19, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Timișoara și Școala medie 
Buziaș (cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Grigore Ște
fan, prof. emerit istorie, Școala pedagogică 
Arad.

Școala medie nr. 5 Timișoara, Comisia nr. 20, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 5 și nr. 8 Timișoara (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte Aurel Drenceanu, 
conf. univ. fizică, Institutul Politehnic Timi
șoara.

Școala medie nr. 7 Timișoara, Comisia nr. 21, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 7 și nr. 4 Timișoara (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Petre Stanciu, conf. univ. matemati
că, Universitatea Timișoara.

Școala medie nr. 10 Timișoara. Comisia nr. 22, 
secție mixtă cu limba de predare română și 
sirbă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 10. Timișoara (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Dușan Sablici, prof. gr. II lb. 
sirbă, director Școala medie nr. 10 Timișoara.

Școala medie nr. 10 Timișoara, Comisia nr. 23, 
secție mixtă cu lb. de predare germană. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii nr. 2 și 
nr. 10 Timișoara, Școala medie nr. 4 Arad, 
Școala medie nr. 2 Lugoj, Școala medie Jimbolia 
și Școala medie nr. 11 Timișoara — secția pe
dagogică (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Iosif Dick, prof. univ. chimie, Institutul Politeh
nic Timișoara.

REGIUNEA BRAȘOV
Școala medie nr. 1 Făgăraș. Comisia nr. 1 

secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Făgăraș, școlile me
dii orașele Victoria și Agnita (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Aurel Drăgulănescu, conf. 
univ. matematică, Institutul politehnic Brașov.

Școala medie Blaj. Comisia nr. 2 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la școala medie 
Blaj (cursuri de zi, serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Florea Saivan, lector is
torie, Institutul de perfecționare a cadrelor di
dactice Brașov.

Școala medie Cisnădie. Comisia nr. 3 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Avrig, Săliște, Tălmaciu și Cisnădie 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Rodica Ciurea, prof. gr. II matematică, Școala 
medie nr. 5 Brașov.

Școala medie nr. 1 Sighișoara. Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Sighișoara, școlile 
medii Rupea și Dumbrăveni (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Maria Ploleșteanu, lector univ. ma
tematică, Institutul pedagogic de 3 ani Brașov.

Școala medie nr. 2 St Gheorghe. Comisia nr. 
5 secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. T și nr. 2 Sf. Gheorghe, școlile 
medii Covasna și Tg. Secuiesc (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Nicolae Drăgan, prof. gr. I istorie, 
Școala medie nr. 1 Mediaș.

Școala medie nr. 2 Mediaș. Comisia nr. 6 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Mediaș (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Maria Fanache, prof. gr. I 
limba română, Școala medie nr. 1 Sibiu.

Școala medie nr. 3 Sibiu. Comisia nr. 7 secție 
reală. Șe vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Sibiu (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Emil Giurgiu, 
prof. gr. II limba română, Școala medie nr. 1 
Sighișoara.

Școala medie nr. 1 Sibiu. Comisia nr. 8 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Sibiu (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Nicolae Ciachir, 
lector univ. istorie, Universitatea București.

Școala medie nr. 3 Sibiu. Comisia nr. 9 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 3 Sibiu (cursuri serale și în
vățămînt fără frecvență). Președinte Ștefan 
Iacob, lector filologie, Institutul de perfecțio
nare a cadrelor didactice Brașov.

Școala medie nr. 1 Brașov. Comisia nr. 10, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Brașov și școala medie Să- 
cele (cursuri de zi și serale)! Președinte Aurel 
Rusu, prof. univ. matematică, Institutul poli
tehnic Brașov.

Școala medie nr. 1 Brașov. Comisia nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 3 și nr. 4 Brașov (învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Carol Saal, conf. univ. fizică, Institutul poli
tehnic Brașov.

Școala medie nr. 3 Brașov. Comisia nr. 12 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
Brașov și școala medie de muzică Brașov 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Petre Sonea, conf. univ. fizică, Institutul poli
tehnic ,,Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie nr. 4 Brașov. Comisia nr. 13 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
școala medie nr. 4 Brașov și școala medie Pre
deal (cursuri de zi și serale). Președinte Aurora 
Demetrescu, prof. gr. II limba română, Școala 
medie nr. 3 Sibiu.

Școala medie nr. 5 Brașov. Comisia nr. 14 
secție reală. Se vor prezenta candidați de lâ 
școala medie nr. 5 Brașov (cursuri de zi, se
rale și învățămînt fără frecvență). Președinte 
Ion Manta, prof. univ. chimie, Institutul de me
dicină și farmacie Cluj.

Școala medie Rîșnov. Comisia nr. 15 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Rîșnov, Codlea și Zărnești (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Aurelia Bogdan, prof. limba 
română, Școala medie orașul Victoria.

Școala medie nr. 1 Sf. Gheorghe. Comisia 
nr. 16, secție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Sf. Gheorghe și școala me
die Baraolt (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Irina 
Csampo, prof. emerit istorie-geografie Școala 
medie Tg. Secuiesc.

Școala medie Tg. Secuiesc. Comisia nr. 17, 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii Tg. 
Secuiesc și Covasna (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Gavrilă 
Racz, prof. gr. II chimie, Școala medie nr. 2 
Sf. Gheorghe.

Școala medie nr. 5 Brașov. Comisia nr,. 18 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școala medie nr. 5 
Brașov, școala medie nr. 3 Sibiu, școala medie 
Săcele și Școala medie nr. 1 Sighișoara (cursuri 
de zi, serale și învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Ernest Albert, prof. limba maghiară, 
Școala medie nr. 1 Sf. Gheorghe.

Școala medie nr. 1 Brașov. Comisia nr. 19 
Isecție mixtă cu limba de predare germană. Se 
vor prezenta candidați de Ia școala medie nr. 1 
Brașov, școlile medii nr. 1 și nr. 2 Sibiu, școala 
medie nr. 2 Sighișoara, școala medie nr. 2 Me

diaș, școala medie Agnita și școala medie Bis
trița, reg. Cluj (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Iosif Reschel, prof. univ. chimie, Institutul poli
tehnic Timișoara.

REGIUNEA BUCUREȘTI
Școala medie Alexandria. Comisia nr. 1 secție 

reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Alexandria și Zimnicea (curs de zi). 
Președinte Mircea Constantinescu, conf. univ. 
chimie, Institutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Școala medie Alexandria. Comisia nr. 2 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Alexandria și Zimnicea (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Lupu, lector univ. pedagogie, In
stitutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie Călărași. Comisia nr. 3 secția 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Călărași (curs de zi). Președinte Dumitru 
Georgescu, lector univ. fizică, Institutul agro
nomic „Nicolae Bălcescu" București.

Școala medie Călărași. Comisia nr. 4 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Călărași (cursuri de zi, serale și învăță
mînt fără frecvență). Președinte Constantin Ba
ron, prof. gr. II fizică, director Școala medie 
nr. 1 Giurgiu.

Școala medie Călărași. Comisia nr. 5 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Călărași (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Angelescu, prof. gr. II mate
matică, director Școala medie Videle.

Școala medie Fetești. Comisia nr. 6 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Fetești și Țăndărei (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Elena Iliescu, lector univ. matematică 
Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" Bucu
rești.

Școala medie nr. 1 Giurgiu, Comisia nr. 7 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
școala medie nr. 1 Giurgiu (curs de zi, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Constantin Matei, prof. gr. II istorie, director 
Școala medie Urziceni.

Școala medie nr. 1 Giurgiu. Comisia nr. 8 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
școala medie nr. 1 Giurgiu și școala medie 
Drăgănești (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Emilia Iliescu, 
conf. univ. biologie, Universitatea București.

Școala medie nr. 2 Giurgiu. Comisia nr. 9 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
școala medie nr. 2 Giurgiu (cursuri de zi și 
serale). Președinte Vasile Ionescu, prof. geo
grafie, director Școala medie Brănești.

Școala medie Lehliu. Comisia nr. 10 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Lehliu și Brănești (curs de zi, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Emilia Druc, prof. chimie, director adjunct 
Școala medie Călărași.

Școala medie nr. 1 Oltenița. Comisia nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Oltenița (curs de 
zi). Președinte Emilian Angelescu, lector univ. 
chimie, Universitatea București.

Școala medie nr. 1 Oltenița. Comisia nr. 12 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Oltenița (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Alee Hanță, lector univ. filo
logie, Universitatea București.

Școala medie Răcari. Comisia nr. 13 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Răcari și Snagov (curs de zi și restan
țieri). Președinte Gheorghe Cosma, șef lucrări 
fizică, Universitatea București.

Școala medie nr. 1 Roșiori. Comisia nr. 14 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Roșiori (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Virgil Atanasiu, conf. fizică, Institutul de per
fecționare a cadrelor didactice București.

Școala medie nr. 2 Roșiori. Comisia nr. 15 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Roșiori (cursuri de zi și 
serale). Președinte Florian Popescu, prof. gr. II 
lb. română, director adjunct Școala medie Fier
binți.

Școala medie Slobozia. Comisia nr. 16 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Slobozia (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Florian Cre- 
teanu, prof. gr. II lb. română, director adjunct 
Școala medie Tr. Măgurele.

Școala medie Titu. Comisia nr. 17 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de Ia școlile 
medii Titu, Bolintinu Vale și Buftea (curs de zi). 
Președinte Dumitra Bradu, prof. gr. I istorie, 
Școala medie nr. 2 Giurgiu.

Școala medie Titu. Comisia nr. 18 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Titu, Bolintinu Vale și Buftea (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Eugen Paștea, conf. univ. bio
logie, Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" 
București.

Școala medie Turnu Măgurele. Comisia nr. 19 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Tr. Măgurele (curs de zi). Pre
ședinte Achim Marinescu, lector universitar fi
zică, Universitatea București.

Școala medie Turnu Măgurele. Comisia nr. 20 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Tr. Măgurele și Salcia (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Iacobescu, șef lucrări mate
matică, Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Școala medie Turnu Măgurele. Comisia nr. 21 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii Tr. Măgurele și Salcia (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Stana Grigo- 
rescu, lector biologie, Institutul de perfecționare 
a cadrelor didactice București.

Școala medie Urziceni. Comisia nr. 22 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Urziceni (curs de zi și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Nicolae Apostolescu, șef 
lucrări matematică, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie Videle. Comisia nr. 23 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Videle și Olteni (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Paul 
Frîncu, șef lucrări matematică, Institutul poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

REGIUNEA CLUJ
Școala medie nr. 1 Bistrița. Comisia nr. 1 sec

ție reală. Se vor prezenta candidați de la Șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 Bistrița, Școlile medii 
Prundul Bîrgăului, „G. Coșbuc" Năsăud și 
Școala medie nr. 2 Năsăud (curs de zi). Pre
ședinte Augustin Pop, prof. univ. chimie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 1 Bistrița. Comisia nr. 2 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Bistrița, Școlile medii „G. Coș
buc" și nr. 2 Năsăud (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Dumitru Isac, conf. 
univ. filozofie Universitatea „Babeș-Bolyai" cluj.

Școala medie Cîmpenl. Comisia nr. 3 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Horia, Cloșca și Crișan" Abrud, Școlile 
medii Cîmpeni și Baia de Arieș (curs de zi, se
ral și învățămînt fără frecvență). Președinte 
Eugen Țăranu, prof. matematică, director Școala 
medie „Gh. Barițiu" Cluj.

Școala medie nr. 1 Dej. Comisia nr. 4 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia Școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Dej, Școlile medii Zalău și 
Jibou (curs de zi). Președinte Teodor Onișor, 
conf. univ. geografie Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 1 Dej. Comisia nr. 5 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școlile
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medii nr. 1 și nr. 2 Dej, școlile medii Beclean și 
Zalău (curs de zi, serale și învățămînt fără 
frecventă). Președinte Aurel Clamba, prof. mate
matică, director Școala medie „Mihai Viteazu" 
Turda.

Școala medie nr. 2 Dej. Comisia nr. 6 secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Dej, Școala medie „Petru Maior“ Gherla și 
Școlile medii Zalău și Bistrița (curs de zi și 
învățămînt fără frecvență). Președinte Ladislau 
Ismail, prof. istorie, director. Școala medie 
nr. 2 Aiud.

Școala medie „Petru Maior" Gherla. Comisia 
nr. 7 secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii „Ana Ipătescu" și „Petru Maior“ 
Gherla și Școala medie Mociu (cursuri de zi, 
serale și învătămint fără frecvență). Președinte 
Grigore Gazdac, prof. gr. II pedagogie, director 
Școala medie „G. Coșbuc" Năsăud.

Școala medie „Mihai Viteazu" Turda. Comisia 
nr. 8 secție reală. Se vor prezenta candidați de 
ia Școala medie nr. 2 Turda, Școala medie „Mi
hai Viteazu" Turda, Școlile medii Cîmpia Turzii 
și Ocna Mureș (curs de zi). Președinte Vasile 
Brînzei, prof. emerit, istorie, director Școala me
die „Nicolae Bălcescu“ Cluj.

Școala medie „Mihai Viteazu" Turda. Comisia 
nr. 9 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Mihai Viteazu" Turda, 
Școala medie Cîmpia Turzii și Școala medie 
„Avram Iancu" Aiud (curs seral și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Ion Cîmpeanu, prof. 
gr. II istorie, director Școala medie nr. 15 Cluj.

Școala medie nr. 2 Turda. Comisia nr. 10 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Turda, Școala medie „Mihai 
Viteazu" Turda, Școala medie „Avram Iancu" 
Aiud, Școlile medii Cîmpia Turzii, Ocna Mureș 
și Iara (curs de zi). Președinte Ioan Mesaroșlu, 
conf. univ. filozofie, Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Școala medie „G. Coșbuc" Cluj. Comisia 
nr. 11 secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii „G. Coșbuc", „Ady-Șincai", „E. 
Racoviță“, „G. Barițiu“, „Nicolae Bălcescu“ și 
„Mihail Eminescu" Cluj și Școala medie Huedin 
(curs de zi). Președinte Gavril Niac, conf. univ. 
chimie Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie „Ady Șincai" Cluj. Comisia 
nr. 12 secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Școlile medii „Ady Șincai", „G. Coș
buc", „E. Racoviță", „G. Barițiu", „Nicolae 
Bălcescu", „Mihaii Eminescu", nr. 10 și nr. 12 
Cluj, Școala medie Huedin, Școala medie de 
muzică, Școala medie de coregrafie și Școala 
medie de arte plastice Cluj. Președinte Cornel 
Degan, prof. univ. biologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie „G. Barițiu" Cluj. Comisia nr. 13 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la șco- 
Iile medii nr. 10, nr. 12 și nr. 14 Cluj, școlile me. 
dii „Ady-Șincai" și G. Barițiu" Cluj (curs seral). 
Președinte Petru Bucșa, lector științe sociale, 
Institutu, de perfecționare a cadrelor didactice 
Cluj.

Școala medie nr. 7 Cluj. Comisia nr. 14, secție 
reală cu lb. de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 3, nr. 7, nr. 10, 
nr. 11, nr. 12, nr. 14, nr. 15, „Ady-Șincai" și „Ni
colae Bălcescu", Cluj, (curs de zi). Președinte 
Ștefan Gyurka, conf. univ. științe biologice, Uni
versitatea „Babeș;Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 7 Cluj. Comisia nr. 15, secție 
reală cu lb. de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 2, nr. 12 și „Ady 
Șincai" Cluj (curs seral și învățămînt fără frec
vență). Președinte Ana Vanyolos, lector univ, 
chimie Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie „Mihail Eminescu" Cluj, comisia 
nr. 16, secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii „Mihail Eminescu" și „E. Raco- 
viță" Cluj (învățămînt fără frecvență). Președinte 
Iosif Toth, prof. univ. șt. sociale, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 10 Cluj. Comisia nr. 17 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile me
dii nr. 10, nr. 12, nr. 14, nr. 15 și nr. 16 Cluj 
(curs de zi). Președinte Eugen Ghișa, prof. univ. 
biologie, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 11 Cluj. Comisia nr. 18 secție 
mixtă cu lb. de predare maghiară. Se vor prezen
ta candidați de la școlile medii nr. 3, nr. 7, nr. 11, 
nr. 12 Cluj, nr. 2 Aiud, „Ady-Șincai“, „Nicolae 
Bălcescu" Cluj, Școala medie Huedin, Școala me
die „Mihai Viteazu" Turda și Școala medie de 
muzică Cluj, (curs de zi). Președinte Iullu Szi- 
lăgyi, prof. șt. biologice, director adjunct Școa
la medie Zalău.

REGIUNEA CRIȘANA
Școala medie nr. 2 Beiuș. Comisia nr. 1 secția 

mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și 2 Beiuș și școala medie orașul 
Dr. Petru Groza (curs de zi). Președinte Dumitru 
Becherescu, conf. univ. chimie, Institutul poli
tehnic Timișoara.

Școala medie nr. 1 Beiuș. Comisia nr. 2 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Beiuș și școala medie orașul Dr. 
Petru Groza (curs seral și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Maria Copil, prof. lb. ro
mână, director Școala medie nr. 2 Oradea.

Școala medie Ineu. Comisia nr. 3 secția reală. 
Se vor prezenta candidați de la școlile medii 
Ineu, Sebeș, Chișlneu Criș și Sîntana (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Corlolan Rusu, lector univ. fizică, In
stitutul pedagogic de 3 ani, Oradea.

Școala medie Slmleul Silvaniel. Comisia nr. 4 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Simleul Sllvaniei, Marghita, Să- 
cuieni și Valea lui Mihai (curs de zi, învăța- 
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Antim Dringa, prof. matematică, director adj. 
Școala medie nr. 1 Oradea.

Școala medie Salonta. Comisia nr. 5 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Salonta, Aleșd, Vadul Crișului și Ținea 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Iuliana Fintescu, prof. gr. 
II geografie, directoare Școala pedagogică Ora
dea.

Școala medie nr. 1 Oradea. Comisia nr. 6 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Oradea (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Lucian Drîmba, 
lector univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Oradea.

Școala medie nr. 1 Oradea. Comisia nr. 7 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Oradea (învățămînt făiă 
frecvență). Președinte Teodor Popescufc lector 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Oradea.

Școala medie nr. 2 Oradea. Comisia nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2, nr. 4 și nr. 5 Oradea (cursuri 
de zi și serale). Președinte Savu Isal, lector 
univ. matematică, Institutul pedagogic de 3 ani 
Oradea.

Școala medie nr. 5 Oradea. Comisia nr. 9 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 4 și nr. 5 Ora
dea (curs de zi și restanțieri). Președinte Petru 
Vicaș, prof. șt. biologice, director Școala me
die Vadul Crișului.

Școala medie Săcuieni. Comisia nr. 10 secție 
reală cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii Săcuieni, 
Marghita, Valea lui Mihai și Simleul Silvaniei 
(curs de zi și învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Iosif Mathe, prof. matematică, director 
adjunct Școala medie Simleul Silvaniei.

Școala medie nr. 4 Oradea. Comisia nr. 11 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii nr. 2, 
nr. 4 și nr. 5 Oradea (ours de zi). Președinte 
Francisc Pușkaș, lector univ. fizică, Universita
tea „Babeș-Bolyai“ Cluj.

Școala medie nr. 3 Oradea. Comisia nr. 12 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școala medie nr. 3 
Oradea (cursuri de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Ioan Betuker, prof. gr. II matematică, 
director adjunct Școala medie Marghita.

Școala medie nr. 3 Oradea. Comisia nr. 13 
secție reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor, prezenta candidați de la Școala medie nr. 3 
Oradea și Școala medie Salonta (curș de zi, 

învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ladislau Szotyorl, lector univ. chimie, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

REGIUNEA DOBROGEA
Școala medie Băneasa. Comisia nr. 1 secție 

mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile me
dii Adamclisi, Băneasa și Ostrov (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Tudorache, prof. gr. II lb. româ
nă, director Școala medie Hîrșova.

Școala medie Negru Vodă. Comisia nr. 2 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Cobadin, Negru Vodă și Topraisar (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Georgeta Hăpăianu, prof. gr. II șt. 
biologice, director adjunct Școala medie nr. 1 
Medgidia.

Școala medie nr. 1 Medgidia. Comisia nr. 3 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Medgidia (cursuri de zi, serale 
și învățămînt fără, frecvență). Președinte Pavel 
Buhuși, șef de lucrări matematică, Institutul po
litehnic ,,Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie nr. 2 Medgidia. Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Medgidia și Școala 
medie Cernavodă (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Mihai Grigoraș, prof. gr. II șt. bio
logice, director adjunct Școala medie nr. 1 
Tulcea.

Școala medie Hîrșova. Comisia nr. 5 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ]a școlile 
medii Hîrșova, Topolog și Mihail Kogălniceanu 
(cursuri de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Emilia Sloian, prof. geogra
fie, director adjunct Școala medie Cernavoda.

Școala medie nr. 1 Tulcea. Comisia nr. 6 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 1 Tulcea, școlile medii Isaccea și 
Sulina (cursuri de zi, serale, învățămînt. fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Elena Iliescu, 
lector filologie, Institutul de perfecționare a 
cadrelor didactice București.

Școala medie nr. 2 Tulcea. Comisia nr. 7 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Tulcea, școlile medii Babadag, Co~ 
gealac, Jurilofca, Macin și Cerna (cursuri de zi, 
învătămint fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Georgeta Voicu, prof. geografie, direc
toare adjunctă Școala medie Babadag.

REGIUNEA GALAȚI5

Școala medie nr. 1 Galați. Comisia nr. 1 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Galați (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte Radu Frangu, 
conf. univ. matematică, Institutul politehnic Ga
lați.

Școala medie nr. 3 Galați. Comisia nr. 2 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 3, nr. 4 și nr. 5 Galați (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Vasile Rotundu, 
lector univ. filologie, Universitatea „Al. I. Cuza" 
Iași.

Școala medie nr. 5 Galați. Comisia nr. 3 
secție reală. Se vor prezenta candidați . de la 
școlile medii nr. 3 și nr. 5 Galați (cursuri se
rale și restanțieri). Președinte Virginia Vlad, 
prof. limba română, directoare Școala medie 
nr. 1 Brăila.

Școala medie nr. 1 Galați. Comisia nr. 4 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 1§ 
școlile medii nr. 1, nr. 3, nr. 5 Galați și Școala 
medie Bujor (cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ion Ciulacu, 
prof. chimie, director Școala medie Panciu.

Școala medie nr. 5 Galați. Comisia nr. 5 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 5 Galați (învățămînt fără frec
vență). Președinte Virginia Bostan, prof. limba 
română, directoare Școala medie Bujor.

Școala medie nr. 2 Galați. Comisia nr. 6 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 7 Galați, școlile medii Pechea, 
T. Vladimirescu și Bujor (curs de zi și restan
țieri). Președinte Mihai Bîrcă, conf. univ. fizică, 
Institutul politehnic Galați.

Școala medie nr. 2 Galați. Comisia nr. 7 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 
și nr. 7 Galați (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Alexandru Popovici, prof. univ. bio
logie, Institutul politehnic Galați.

Școala medie nr. 1 Brăila. Comisia nr. 8 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 1 Brăila (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Mircea Leonte, conf. univ. 
chimie, Institutul politehnic Galați.

Școala medie nr. 2 Brăila. Comisia nr. 9 
secție reală. Se vor prezenta candidați .de la 
Școala medie nr. 2 Brăila (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Nicolau, prof. matematică, di
rector Școala medie nr. 2 Focșani.

Școala medie nr. 3 Brăila. Comisia nr. 10 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Brăila (curs seral și învăță
mînt fără frecvență). Președinte Angela Gavri- 
liuc, lector univ. chimie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Galați.

Școala medie nr. 2 Brăila. Comisia nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta, candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 3 Brăila (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Maria Rentea, prof. filozofie, 
directoare Școala medie nr. 3 Galați.

Școala medie nr. 1 Brăila. Comisia nr. 12 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 3 și nr. 4 Brăila (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Dumitru Trocan, lector univ. filolo
gie, Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Școala medie nr. 3 Brăila. Comisia nr. 13 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii însurăței, Ianca și Făurei (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Dumitru Sulgerescu, lector matema
tică, Institutul de perfecționare a cadrelor di
dactice București.

Școala medie nr. 4 Brăila. Comisia nr. 14 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 Brăila 
și Școala medie Ianca (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Ion Petrescu, conf. univ. bio
logie, Institutul pedagogic de 3 ani Galați.

Școala medie nr. 1 „Unirea" Focșani. Comisia 
nr. 15 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 „Unirea" Focșani 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Adalgiza Angelescu, 
lector univ. chimie, Universitatea București.

Școala medie nr. 1 „Unirea" Focșani. Comisia 
nr. 16 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 „Unirea" și nr. 2 
„Al. I. Cuza" Focșani, școlile medii Odobești, 
Gugești și Vidra (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Timotei Petride, prof. emerit limba română, 
Școala medie nr. 2 Brăila.

Școala medie nr. 2 „Al. I. Cuza" Focșani. 
Comisia nr. 17 secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii nr. 1 „Uni
rea" și nr. 2 „Al. I. Cuza" Focșani, nr. 1 și 
nr. 2 Tecuci și Școala medie Odobești (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Emanuela Stroia, 
profesor emerit limba latină, directoare Școala 
medie nr. 4 Galați.

Școala medie nr. 1 Tecuci. Comisia nr. 18 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Tecuci (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Eleonora Gheorghe, lector univ. ma
tematică, Institutul pedagogic de 3 ani Galați.

Școala medie nr. 1 Tecuci. Comisia nr. 19 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Tecuci (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Stela Dumitrescu, profesor 
limba română, directoare Școala medie nr. 2 
Brăila.

Școala medie Panciu. Comisia nr. 20 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Panciu și Mărășești (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Chiricuță, prof. emerit istorie, 
Școala medie nr. 1 Galați.

REGIUNEA HUNEDOARA
Școala medie Alba lulia. Comisia nr. 1, secție 

mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Alba lulia (cursuri de 'îi și serale). Pre

ședinte Gheorghe Mașcă, conf. univ. matema
tică, Institutul de mine Petroșani.

Școala medie Alba lulia. Comisia nr. 2 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Alba lulia, Teiuș și Zlatna (cursuri de 
zi, serale și învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Dumitru Susan, prof. limba română, di
rector Școala medie „Decebal" Deva.

Școala medie Sebeș. Comisia nr. 3 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Sebeș, Miercurea, Cugir și școala tehnică 
specială Sebeș (cursuri de zi, serale și învăță
mînt fără frecvență). Președinte Victor Bădău, 
prof. gr. I filozofie, director Școala medie Pe
troșani.

Școala medie Orăștie. Comisia nr. 4, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Orăștie și Simeria (cursuri de zi, serale 
și învățămînt fără frecvență). Președinte Liviu 
Tit Lascu, prof. gr. II limba română, director 
Școala medie Alba lulia.

Școala medie „Decebal" Deva. Comisia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie „Decebal" Deva (cursuri de zi, 
serale și învățămînt fără frecvență). Președinte 
Nicolae Bogoevici, conf. univ. fizică.. Institutul 
politehnic Timișoara.

Școala medie Brad. Comisia nr. 6 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Brad, Gurabarza și Ilia (cursuri de zi, 
serale și învățămînt fără frecvență). Președinte 
Ion Dalea, conf. filologie, Institutul de perfec
ționare a cadrelor didactice Timișoara.

Școala medie nr. 1 Hunedoara. Comisia nr. 7 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Hunedoara, școlile medii 
Călan și Hațeg (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Virginia Danciu, lector univ. filologie, 
Institutul de mine Petroșani.

Școala medie nr. 2 Hunedoara. Comisia nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Hunedoara și școala medie 
Hațeg (cursuri de zi, serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Alfred Geier, conf. univ. 
matematică, Institutul politehnic Timișoara.

Școala medie Petroșani. Comisia nr. 9 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Petroșani (cursuri de zi, serale și în
vățămînt fără frecvență). Președinte Pavel Ca
zan, lector univ. matematică, Institutul peda
gogic de 3 ani Timișoara.

Școala medie Petroșani. Comisia nr. 10 secție 
reală cu limbile de predare română și maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școlile medii 
Petroșani, Lupeni, Petrila, Vulcan și școala me
die nr. 1 „Decebal" Deva (cursuri de zi, serale 
și învățămînt fără frecvență). Președinte Emeric 
Virag, lector univ. matematică, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

REGIUNEA IAȘI
Școala medie nr. 1 „Gh. Gheorghiu-Dej" Bîr- 

lad. Comisia nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școala medie nr. 1 „Gh. 
Gheorghiu-Dej" Bîrlad și școala medie Murgeni 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Teodor Să- 
veanu, prof. univ. chimie, Institutul politehnic 
Iași.

Școala medie nr. 1 „Gh. Gheorghiu-Dej“ Bîr
lad. Comisia nr. 2 secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școala medie nr. 1 „Gh. 
Gheorghiu-Dej" Bîrlad (curs de zi și restan
țieri). Președinte Natalia Cojeneanu, conf. univ. 
biologie, Institutul agronomic „Ion Ionescu de 
la Brad" Iași.

Școala medie nr. 3 Bîrlad. Comisia nr. 3 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 2 și nr. 3 Bîrlad (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Vasile Fetescu, prof. pedago
gie, director Școala medie nr. 3 ,,C. Negruzzi" 
lași.

Școala medie „Cuza Vodă" Huși. Comisia nr. 
4 secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie „Cuza Vodă" Huși (curs de zi). 
Președinte Margareta Năstase, prof. chimie, di
rectoare Școala medie nr. 2 „M. Eminescu" Iași.

Școala medie nr. 1 „M. Sadoveanu" Iași. Co
misia nr. 5 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 „M. Sado
veanu", nr. 2 „M. Eminescu", nr. 3 „C. Ne
gruzzi" și nr. 4 „G. Ibrăileănu" Iași (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Nicolae Buruiană, 
prof. lb. română, director Școala medie „C. 
Burcă" Pașcani.

Școala medie nr. 2 ,,M. Eminescu" Iași. Co
misia nr. 6 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școala medie nr. 2 „M. Eminescu" 
Iași (învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Cotruț, prof. univ. chimie, 
Institutul politehnic Iași.

Școala medie nr. 4 „G. Ibrăileănu" Iași. Co
misia nr. 7 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr. 1 „M. Sadoveanu", 
nr. 2 „M. Eminescu", nr. 3 „C. Negruzzi" și nr. 
4 „G. Ibrăileănu" Iași. Președinte Ilie Bursuc, 
conf. univ. fizică, Universitatea „Al. I. Cuza" 
Iași.

Școala medie nr. 6 „V. Alecsandri" Iași. Co-' 
misia nr. 8 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 1 „M. Sadoveanu", 
nr. 7 „Al. I. Cuza", nr. 8, nr. 5 Iași și școala 
medie Hîrlău (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Virgil Antonescu, conf. univ. fizică, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Școala medie nr. 9 Iași. Comisia nr. 9 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 8, nr. 9 Iași și școala medie Hîrlău 
(curs seral, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Profesor Gheorghe Ursescu, prof. 
univ. fizică, Institutul politehnic Iași.

Școala medie de muzică și artă plastică „Oc- 
tav Băncilă" Iași. Comisia nr. 10 secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 6 „V. Alecsandri", nr. 7 „Al. I. Cuza", 
nr. 8 Iași, școala medie Hîrlău și școala medie 
de muzică și arte plastice „Octav Băncilă" Iași 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Laurențiu 
Feifer, conf. filologie, Institutul de perfecțio
narea cadrelor didactice Iași.

Școala medie Negrești. Comisia nr. 11 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Negrești (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Dumitru 
Alexandrescu, prof. lb. română, director Școala 
medie nr. 7 „Al. I. Cuza" Iași.

Școala medie „C. Burcă" Pașcani. Comisia nr. 
12 secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie „C. Burcă" Pașcani, școlile me
dii. Hălăucești și Tg. Frumos (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Mihai Ciobanu, prof. lb. 
română, director Școala medie „Cuza Vodă" 
Huși.

Școala medie „C. Burcă" Pașcani. Comisia 
nr. 13 secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la școala medio „C. Burcă" Pașcani și școala 
medie Tg. Frumos (cursuri de zl, serale, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Vasile Țugulea, prof. gr. II matematică, di
rector Școala medie nr. 3 Bîrlad.

Școala medie nr. 1 ,,M. Kogălniceanu"
Vaslui. Comisia nr. 14 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii nr. 1 
„M. Kogălniceanu", nr. 2 „Ștefan cel Mare" 
Vaslui (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Florica Tufescu, prof. matematică, directoare 
Școala medie nr. 4 „G. Ibrăileănu" Iași. 

REGIUNEA MARAMUREȘ
Școala medie Cărei: Comisia nr. 1 secție 

mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Cărei și Tășnad (cursuri de zi și învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Pompiliu Dumitrașcu, conf. univ. filologie, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie Cărei: Comisia nr. 2 secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii Cărei și 
Tășnad (cursuri de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte Ludovic Biga, prof. 
științe sociale, director adj. Școala medie nr. 1 
Satu Mare.

Școala medie Vișeu : Comisia nr. 3, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Vișeu și Borșa (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Marina, prof. istorie, director Școala 
pedagogică Sighetul Marmației.

Școala medie nr. 1, Baia Mare : Comisia nr. 
4 secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3 Baia Mare, șco
lile medii Seini, Baia Sprie și Cavnic (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).. Președinte Ovidiu Ma-

ghieru, lector univ. filologie, Institutul pedago
gic de 3 ani Cluj.

Școala medie nr. 1, Bala Mare : Comisia nr.
5 secție mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Baia Mare, școlile medii Seini, Baia Sprie, 
Cehul Silvaniei și Sighetul Marmației (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte Andrei 
Ney, lector univ. matematică, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 3t Baia Mare : Comisia nr.
6 secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Baia Mare, școlile medii 
Șomcuța, Tg. Lăpuș și Cehul Silvaniei (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Constantin Codreanu, șef lucrări fi
zică, Institutul politehnic Cluj.

Școala medie nr. 3, Baia Mare : Comisia nr.
7 secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Baia Mare, școlile me
dii Seini, Baia Sprie, Tg. Lăpuș și Șomcuța 
(cursuri de zi). Președinte Valeriu Palaghiță, 
lector univ. filologie Institutul pedagogic de 
3 ani Baia Mare.

Școala medie nr. 1, Satu Mare : Comisia nr. 8 
secția reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Satu Mare, școlile medii 
Negrești și Ardud (cursuri de zi, învățămînt fă
ră frecventă). Președinte Constanța Scripcaru, 
lector univ. matematică, Institutul pedagogic 
Cluj.

Școala medie nr. 1, Satu Mare : Comisia nr. 9 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2 Satu Mare, școlile 
medii Negrești și Ardud (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Nicolae Filip, prof. șt. bio
logice, director Școala medie Vișeul de Sus.

Școala medie nr. 1, Satu Mare : Comisia nr.
10 secție mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Satu Mare (cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Andrei 
Huszar, lector univ. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 2, Satu Mare : Comisia nr.
11 secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Satu Mare (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri. Președinte Bogdan Pauiiuc, lector 
univ. fizică, Institutul pedagogic de 3 ani Baia 
Mare.

Școala medie nr. 2, Satu Mare : Comisia nr. 
12, secție mixtă cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la Școala me
die nr. 2 Satu Mare și Școala medie Ardud 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Paul Pteancu, prof. ar. I șt. biologice, director 
adjunct, Școala medie Cărei.

Școala medie Sighetul Marmației : Comisia 
nr. 13 secție mixtă cu limba de predare româ
nă și ucraineană. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Sighetul Marmației (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvența și restanțieri). 
Președinte Nicolae Pavliuc, lector univ. filolo
gie, Universitatea București.

REGIUNEA MUREȘ-

AUTONOMĂ MAGHIARĂ
Școala medie „Al. Papiu Ilarian", Tg. Mureș : 

Comisia nr. 1 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii „Al. Papiu Ilarian", 
„Bolyai-Farkaș", „Unirea" și nr. 4 Tg. Mureș 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte Liviu Vîrf, conf. 
univ. chimie, Institutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș.

Școala medie „Bolyai-Farkaș" Tg. Mureș : Co
misia nr. 2 secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii „Bolyai-Farkaș", „Al. Papiu Ilarian", 
Tg. Mureș și școala medie nr. 1 Reghin (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Băla Kristd, conf. univ. 
chimie, Institutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș.

Școala medie nr. 4 Tg. Mureș : Comisia nr. 3 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școala medie nr. 4 
Tg. Mureș, școlile medii „Unirea", „Bolyai- 
Farkaș" Tg. Mureș, școala medie de artă Tg. 
Mureș și școala medie nr. 2 Reghin (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte Andrei Ko- 
vacs, lector univ. biologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 1 Reghin : Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Reghin (cursuri de 
zi, serale și învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Vasile Gherman, prof. emerit pedago- 
gie-filozofie, director Școala medie nr. 2 Tîr- 
năveni.

Școala medie Toplița : Comisia nr. 5, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Toplița, Subcetate, Deda, Ciuc și Gheor- 
ghieni (cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ioan Trlfan, 
lector univ. chimie, Institutul pedagogic de 3 
arii Tg. Mureș.

Școala medie Gheorghieni : Comisia nr. 6
secție mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școlile medii 
Gheorghieni, Ditrău, Joseni și Toplița (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență restanțieri). 
Președinte Petru Sebestyen, lector univ. filo
zofie, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie Miercurea-Ciuc : Comisia nr. 7 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
Miercurea Ciuc< Dănești, Sînmartin și Vlăhița 
(cursuri de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ladislau Balazs, lector 
univ. filologie, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Școala medie „Dr. Petru Groza", Odorhel î 
Comisia nr. 8 secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Dr. Petru Groza" Odorhei, școlile me
dii Cristur și Zetea (cursuri de zi, serale și în
vățămînt fără frecvență). Președinte Francisc 
Barabași, lector univ. filozofie, Institutul pe
dagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Școala medie nr. 1 Tîrnăvenî : Comisia nr. 9 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Tîrnăveni, școala medie Jid- 
vei și școala medie „Dr. Petru Groza" Odorhei 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte Vilmos Barabaș, 
prof. emerit limba germană, director Școala 
medie Cristur.

Școala medie Luduș : Comisia nr. 10, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Luduș, Iernut, Sărmaș, Bând și Sîngeor- 
giu de Pădure (cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență). Președinte Mircea Chinezu, prof. is
torie, director adjunct Școala medie „Unirea" 
Tg. Mureș.

Școala medie Sîngeorgiu de Pădure : Comi
sia nr. 11 secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Sîngiorgiu de Pădure, Sovata, Miercu- 
rea-Niraj, Bând, Iernut și Tîrnăveni (cursuri de 
zi și învățămînt fără frecvență). Președinte 
Mihail Fejer, prof. filologie, director Școala me
die „Dr. Petru Groza" Odorhei.

REGIUNEA OLTENIA
Școala medie nr. 1, „N. Bălcescu“, Craiova. 

Comisia nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 „N. Băl
cescu“ și Școala medie nr. 3 'Craiova (curs 
seral, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte loan Novac, conf. univ fizică, In
stitutul politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 1, „N. Bălcescu“, Cra
iova. Comisia nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 „N. 
Bălcescu" și Școala medie nr. 3 Craiova (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Iacob Suciu, 
conf. univ. fizică, Institutul' politehnic Timi
șoara.

Școala medie nr. 2 „Frații Buzești", Cra
iova. Comisia nr. 3 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de Ia Școala medie nr. 2 „Fra
ții Buzești" și Școala medie nr. 5 Craiova 
(cursuri de zi și serale *și restanțieri). Pre
ședinte Nicolae Gheorghiu, conf. univ. mate
matică, Institutul politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 3. Craiova. Comisia nr. 4 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 

Ia Școala medie nr. 3, Școala medie nr. 1 „N 
Bălcescu", Școala medie nr. 2 „Frații Buzești" 
și Școala medie de muzică și arte plastice 
Craiova (ours de zi și restanțieri). Pre
ședinte Alex. Trifu, prof. univ. pedagogie, Con
servatorul de muzică „Ciprian Porumbescu", 
București.

Școala medie nr. 4, Craiova. Comisia nr. 5, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați da 
la Școlile medii nr. 4 și nr. 5 Craiova și Școala 
medie Segarcea (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Catan, prof, istorie, directoi 
Școala medie nr. 2 Tr. Severin.

Școala medie nr. 5, Craiova. Comisia nr. 6 
secție reală. Șe vor prezenta candidați de la 
Școlile medii nr. 5 și nr. 4 Craiova (curs do 
zi și restanțieri). Președinte loan Toma, conf. 
univ. chimie, Institutul politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 1 „T. Vladimirescu", Tg. 
Jiu. Comisia nr. 7, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii nr. 1 „T. 
Vladimirescu", nr. 2 Tg. Jiu și Școala medie 
Valea Sadului (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Filimon, conf. univ. matematică, 
Institutul de construcții București.

Școala medie nr. 1 „T. Vladimirescu", Tg. 
Jiu. Comisia nr. 8, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 „T. 
Vladimirescu" Tg. Jiu și Școala medie Valea 
Sadului (curs seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Nicolae Andrei, prof. 
gr. I limba română, director Școala medie nr. 1 
,,N. Bălcescu“ Craiova.

Școala medie nr. 2, Tg. Jiu. Comisia nr. 9 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 și Școala medie nr. 1 
„T. Vladimirescu" Tg. Jiu (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ștefan Belei, prof. limba rusă, 
director Școala medie Plenița.

Școala medie nr. 1, Tr. Severin. Comisia nr.
10, secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Tr. Severin, Școlile ma- 
dii Vînju Mare și Strehaia (curs de zi și re
stanțieri). Președinte Crăciun Pătru, prof. gr. II 
limba română, director Școala medie nr. 1 
Caracal.

Școala medie nr. 3, Tr. Severin. Comisia nr.
11, secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii nr. 3 și nr. 1 Tr. Severin (curs 
seral și restanțieri). Președinte Ștefan Mun- 
teanu, conf. univ. filologie, Universitatea Ti
mișoara.

Școala medie nr. 2, Tr. Severin. Comisia nr. 
12 secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii nr. 2 și nr. 3 Tr. Severin, Șco
lile medii Vînju Mare, Baia de Aramă și Stre
haia (curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Petre Murariu, conf. 
univ. matematică, Universitatea Timișoara.

Școala medie Balș. Comisia nr. 13, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Șco
lile medii Balș, Bălcești și Grădiștea (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Constantin Bistieanu 
prof. limba română, director adjunct, Școala 
medie nr. 2 Tg. Jiu.

Școala medie Calafat. Comisia nr. 14 secție 
reală. Se vor prezenta candidați- de la Școlile 
medii Calafat, Băilești, Cetate, Cujmir, Cornu 
și Plenița curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ștefan Marica, prof. matematică, director ad
junct Școala medie nr. 1 Tr. Severin.

Școala medie Calafat. Comisia nr. 15, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Șco
lile medii Calafat, Băilești, Bîrca, Cetate, Ple
nița și Poiana Mare (curs, de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri}. Președinte Nico
lae Dineu, prof. matematică, director adjunct 
Școala medie nr. 1 Tg. Jiu.

Școala medie nr. 2, Caracal. Comisia nr. 16, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii nr. 2 și nr. 1 Caracal și Școala 
medie Corabia (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Constantin 
Piscati, lector univ. matematică, Institutul pe
dagogic de 3 ani Craiova.

Școala medie Corabia, Comisia nr. 17, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii Corabia, Bechet și Dăbuleni (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Sebastiana Miliai, prof. gr. II matema
tică, directoare adjunctă Școala medie nr. 3 
Craiova.

Școala medie Tg. Cărbunești. Comisia nr. 18, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii Tg. Cărbunești și Novaci (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Gheorghe Dogaru, lector 
universitar filologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Craiova.

Școala medie Filiași. Comisia nr. 19, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii Filiași, Melinești și Segarcea (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Aurel Tuțescu, prof. gr. II matema
tică, director adjunct Școala medie nr. 2 Cra
iova.

Școala medie nr. 2 „Frații Buzești“, Craiova 
Comisia nr. 20 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 „Frații Bu
zești" Craiova (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Cornel Cîrstoiu, prof. gr. I limba română, Școa
la medie nr. 1 Tg. Jiu.

Școala medie nr. 2 „Frații Buzești“, Craiova. 
Comisia nr. 21 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2, „Frații Bu
zești“ Craiova (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Geor
geta Săvulescu, prof. gr. II filozofie, directoare 
adjunctă Școala medie nr. 3 Craiova. 

REGIUNEA PLOIEȘTI
Școala medie nr. 1, Buzău : Comisia nr. 1 

secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 3 Buzău, școlile medii 
Beceni și Pogoanele (curs de zi). Președinte 
Haralambie Ionescu, conf. univ. matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
București.

Școala medie nr. 2, Buzău : Comisia nr. 2, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3 Buzău, școlile me
dii Pătîrlagele și Mizil (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ene Rusu, prof. lb. romînă- 
istorie, director adjunct școala medie nr. 6 Plo
iești.

Școala medie nr. 2, Buzău : Comisia nr. 3 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și 2 Buzău, școlile medii Pă
tîrlagele, Pogoanele și Mizil (curs seral, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Tiberiu Roman, conf. univ. matematică, Institutul 
de petrol, gaze și geologie București.

Școala medie nr. 1, Cîmpina : Comisia nr. 4 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Cîmpina, școlile medii Breaza 
și Florești (cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Emilian Mi
hail, profesor gr. II matematică, director școala 
medie Bușteni.

Școala medie nr. 2, Cîmpina : Comisia nr. 5, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Cîmpina, școlile medii Brea
za și Băicoi (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Irlna 
Voichin, prof. gr. 1 șt. biologice, directoare 
școala medie nr. 4 Ploiești.

Școala medie Sinaia : Comisia nr. 6 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Sinaia și Bușteni (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Leo Gruia, conf. univ. matematică, Insti
tutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
București.

Școala medie Moreni : Comisia nr. 7, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Moreni și Băicoi (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Anton Năstase, lector univ. geografie, 
Universitatea București.

Școala medie nr. 1, Ploiești : Comisia nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 5 și nr. 6 Ploiești (curs 
de zi). Președinte Moise Cuciuc, prof. univ. ma
tematică, Institutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Școala medie nr. 1, Ploiești : Comisia nr. 9, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 5 și nr. 6 Ploiești, (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Nicolae Dumi
trescu, prof. lb. română, director școala medie 
Pătîrlagele.

Școala medie nr. 1, Ploiești : Comisia nr. 10, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Ploiești, școlile medii Plo- 
peni, Boldești și Valea Călugărească (curs se

ral). Președinte Mircea Tîrnoveanu, conf. univ. 
matematică, Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ București.

Școala medie nr. 1, Ploiești : Comisia nr. 11, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 3 și nr. 6 Ploiești și 
școala medie Urlați (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Natalia State, prof. 
gr. II, filozofie, directoare școala medie nr. 3 
Buzău.

Școala medie nr. 2, Ploiești : Comisia nr. 12 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Ploiești și școala medie 
Urlați (curs de zi). Președinte Gheorghe Leles- 
cu, conf. univ. matematică, Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ București.

Școala medie nr. 2, Ploiești : Comisia nr. 13, 
seciie umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 4 Ploiești și școala 
medie Urlați, (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Radu Mușat, prof. gr. II lb. franceză, di
rector adjunct școala medie nr. 1 Buzău.

Școala medie nr. 2, Ploiești : Comisia nr. 14, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 5 Ploiești (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Berthold Grinvald, conf. univ. matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
București.

Școala medie nr. 3, Ploiești : Comisia nr. 15, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
.școlile medii nr. 3 și nr. 4 Ploiești, (curs de 
zi). Președinte Constantin Boncu, profesor isto- 
rie-geografie, director adjunct școala medie 
nr. 5 Ploiești.

Școala medie nr. 4, Ploiești : Comisia nr. 16, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 4 Ploiești și școala medie Plo- 
peni (curs seral, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Petra Clonț, prof. filo
zofie, directoare adjunctă școala medie nr, 2 
Buzău.

Școala medie nr. 5, Ploiești : Comisia nr. 17, 
st^pe reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 5 Ploiești (curs de zi). Preșe
dinte Stelian Florescu, prof. istorie, director 
școala medie Vălenii de Munte.

Școala medie nr. 5, Ploiești ; Comisia nr. 18, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 5 Ploiești (cursuri de zi și 
serale). Președinte Ion Enache, șef lucrări ma
tematică, Institutul politehnic „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej“ București.

Școala medie nr. 5, Ploiești: Comisia nr. 19, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 5 Ploiești (restanțieri). Preșe
dinte Dorin Cristescu, șef lucrări matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
București.

Școala medie nr. 1, Rm. Sărat : Comisia nr. 
20 secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Rm. Sărat (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Trăian Comăniciu prof. lb. 
română, director școala medie nr. 2 Ploiești.

Școala medie nr. 2, Rm. Sărat : Comisia nr.
21, secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii n>r. 1 și nr. 2 Rm. Sărat (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Grigore Brîncuș, 
lector univ. filologie, Universitatea București.

Școala medie Vălenii de Munte : Comisia nr.
22, secție mixtă. Se vor prezenta candidați • de 
la școlile medii Vălenii de Munte și Slănic 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte Mircea Iorga, conf. 
univ. matematică, Institutul politehnic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ București.

Școala medie nr. 2, Tîrgoviște : Comisia nr.
23, secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Tîrgoviște 
curs de zi și restanțieri). Președinte Victor Gri- 
gorescu, lector univ. șt. sociale, Institutul de 
medicină și farmacie București.

Școala medie nr. 3, Tîrgoviște : Comisia nr.
24, secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 3 Tîrgoviște, școlile 
medii Doicești și I. L. Caragiale (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Georgeta Preotesoiu, prof. filozofie-pedagogie, 
directoare școala medie nr. 3 Ploiești.

Școala medie Pucioasa : Comisia nr. 25, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Pucioasa și Fieni (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Nectarie Mudri, prof. șt. biologice, 
director, școala medie Moreni.

REGIUNEA SUCEAVA
Școala medie nr. 1, Botoșani ; Comisia nr. 1, 

secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Botoșani( cursuri de 
zi, serale, invățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Mihai Marinescu, conf. univ. 
chimie, Institutul politehnic Iași.

Școala medie nr. 2, Botoșani : Comisia nr. 2, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 2 Botoșani, școlile medii 
Trusești și Bucecea (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Alexandru Obadă prof. lb. ro
mână, director școala medie nr. 1 Suceava.

Liceul „Dragoș-Vodă", Cîmpulung Moldove
nesc : Comisia nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceul „Dragoș Vodă“ și 
liceul militar „Ștefan cel Mare“ Cîmpulung 
Moldovenesc (cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Vasile Ște- 
fănoiu, conf. filozofie Institutul de perfecționa
re a cadrelor didactice București.

Școala medie nr. 1, Dorohoi : Comisia nr. 4, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 2 Dorohoi și școala me
die Darabani (cursuri de zi, învătămint fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Vanda Min- 
cu, prof. geografie, directoare școala medie 
nr. 2 Rădăuți.

Școala medie nr. 1, Fălticeni : Comisia nr. 5, 
sedție reală. Șe vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Fălticeni și școala medie 
Drăgușeni (cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Aglaia Chl- 
riță conf. univ. chimie, Institutul politehnic 
Iași.

Școala medie nr. 2, Fălticeni : Comisia nr. 6, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Fălticeni (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Nicolae Popescu 
prof. lb. latină director școala medie Gura 
Humorului

Școala medie Gura Humorului : Comisia nr. 7, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Gura Humorului (cursuri de zi, 
serale, invățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Botez, conf. univ. chimie, 
Institutul politehnic Iași.

Școala medie nr. 1, Rădăuți : Comisia nr. 8, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Rădăuți (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Constantin Șteian prof. lb. română, 
director școala medie nr. 1 Botoșani.

Școala medie nr. 2, Rădăuți: Comisia nr. 9, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Rădăuți și școala medie Și
ret (cursuri de zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Dragomir Șteian 
prof. gr. II istorie, director adjunct școala me
die nr. 1 Botoșani.

Școala medie nr. 1, Suceava : Comisia nr. 10, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Suceava (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Dan Papuc conf. univ. matematică, 
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Școala medie nr. 2, Suceava : Comisia nr. 11, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Suceava (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte Mihai Schiopu 
conf. univ. chimie Institutul politehnic Iași.

Școala medie Săveni : Comisia nr. 12, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Săveni (cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Arcadie Pața 
prof. lb. română director adjunct școala medie 
Vatra Dornei.

Școala medie Vatra Dornei : Comisia nr. 13, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Vatra Dornei (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Elvira Botez, conf. univ. matematici, 
Institutul pedagogic de 3 ani Suceava.

Citiți în numărul de mîine
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un om modem ?
fiecărei clipe constructor

Duel pasionant în proba de caiac 2 (oOO m)
Foto: V. RANGA
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DESPRE TINEREȚE,
Un început de bunEDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Scinteti
că a ti mo
te Îmbrăca 
dar care nu 

mai mult 
fost

Vă socoiiîi
•9

Se spune că a fi modern este dorința 
tuturor tinerilor. Și cum sint și eu tînăr 
(tncă nu am împlinit 20 de ani), este na
tural că discuția începută de ziarul 
„Scînteia tineretului“ pe marginea an
chetei publicate m-a atras îndeajuns pen
tru a mă îndemna să particip la dezba
tere.

Sincer fiind, nici eu nu mă gîndisem 
Înainte in mod serios ce Înseamnă să 
fii un om modern, deși deseori ziceam —• 
ca mulți alții — „așa e modern", „așa 
nu este modern“... Acum, gindindu-mă, 
îmi dau seama că in mai toată activita
tea mea am căutat și caut să nu rămîn 
în urma concepțiilor și faptelor noi ale 
vremii in care trăiesc. Cum 7 în special 
prin purtarea mea față de tovarăși, prin 
îmbogățirea cunoștințelor personale cu 
tot ceea ce este nou in diverse domenii 
ca literatura, știința și tehnica, muzica, 
construcțiile și, în mod deosebit, în 
muncă.

Ca o primă concluzie, vreau să spun 
că, după părerea mea, omul modern se 
caracterizează prin profunzimea cunoș
tințelor sale, prin seriozitatea sentimen
telor și prin dorința de a fi cit mai util 
societății.

S-a ridicat în discuție problema timpu
lui (când să le faci pe toate ? epoca mo
dernă cumulind foarte multe cunoștințe 
care se înmulțesc vertiginos). Da, este 
o problemă care merită să fie discuta
tă, poate se găsesc și soluții, dar eu cred 
că seriozitatea nu ține de timp, ține de 
altceva, de o anumită educație a omu
lui. Văd pe cile unii care justifică foarte 
ușor prin „lipsa de timp", lipsa de cuno
ștințe, insuccesele in muncă, instabilita
tea in căsnicie etc., dar dacă-i analizezi 
mai bine vezi că au timp berechet pen
tru distraefii care depășesc normalul, 
pentru restaurante etc., etc. Repet, pro
blema timpului este într-adevăr o pro
blemă în epoca noastră, dar asta cere 
ca omul să iie el în primul rînd bine cal
culat, să-și cheltuiască cu maximum de 
grijă propriu-i timp, să-i dea valoare fie
cărei clipe, să Iie matur, în ultimă instan
ță, față de propriu-i drum In viață.

încheind, aș vrea să răspund concep
țiilor tînărulul P.I., care, la ancheta în
treprinsă de ziar zicea că modern este 
să trăiești ca cucul, să nu-ți întemeieri 
o familie. Sărac om sufletește trebuie să 
fie acest P.I. I Nu, după părerea mea, 
nimic nu poale, da plenitudine vieții unui 
om ca familia. Bătrinii noștri aveau 
o vorbă înțeleaptă, spuneau că dacă 
n-ai o familie, trăiești fără rost în lume, 
că nu ești om întreg și eu cred că vorba 
asta veche e cum nu se poate mai „mo
dernă", fiindcă dorința omului de a fi 
„întreg" este absolut moderni

MARIAN MALCIU
Ineu, req. Crișana

Festivalul
Mamaia

Cu ancheta „Vă socotiți un om mo
dern?" ați început o discuție care îi in
teresează foarte mult pe tineri. Țara 
noastră, fiind în pline prefaceri și în plin 
avînt constructiv, face ca în viața tine
rilor să se reflecte toate marile preocu
pări ale vremii în care trăim și a încerca 
să direcționezi spre bine aceste fră- 
mîntări este foarte util, de aceea mă 
bucur de această inițiativă.

Apreciez părerile tovarășilor Lucian 
Dumbravă, Elena Angelescu, Iile Rozor, 
Ilie Constantin, C. Bănică și Elena Be- 
cheș, din primul articol. Ei au înțeles, 
cred eu, în esență, problema apartenen
ței la epoca noastră, la societatea noas
tră socialistă și anume că omul mo
dern este un om activ, un constructor, 
un om căruia nu-i poate fi indiferent 
dacă ceea ce face el sau ceea ce fac al
ții este bun sau rău, util sau, dimpotri
vă, nefolositor. Eu cunosc mulți tineri

care, în întreaga lor comportare, răs
pund în mod excelent acestor cerințe. 
Aș vrea să vorbesc despre unul dintre 
ei, un tînăr din satul nostru, azi stu
dent. La sfirșitul fiecărui an, de Ia fa
cultate sosesc scrisori prin care se co
munică familiei faptul că tinărul res
pectiv învață foarte bine, că nu-și pier
de vremea degeaba pe acolo. Vara, în 
vacanță, este așteptat de toți: vesel, des
chis, participă cu entuziasm la toate ac
tivitățile culturale ale satului, explică 
tinerilor lucruri interesante, de aceea 
între ei s-a și închegat o prietenie ; cînd 
e plecat la studii, își scriu. Nu rămîne 
indiferent, nu se lasă rugat să dea o mi
nă de ajutor acolo unde poate s-o dea. 
Are concepțiile vremii noastre, dar nu 
numai că le are, trăiește după aceste 
concepții, acționează în spiritul lor.

Eu, deocamdată, mă pregătesc — în
văț, muncesc, — sper să ajung repede 
să am și cunoștințele și energia de a fi 
omul activ al epocii noastre, deosebit de 
dinamice, așa cum îmi place să apreciez 
la alții, mai bine formați decit mine.

Mi-a reținut atenția discuția pe care 
redactorul ziarului „Scînteia tineretu
lui' a purtat-o cu tînăra textilistă S.R., 
fiindcă din această discuție a rezultat un 
portret tipic al unei categorii de tete 
insuficient orientate in viață. Negăsin- 
du-șl încă un ideal la virsta de 17—18 
ani, ele se lasă furate de primele ten
tații care Ie dau impresia afirmării. Do
rința tinerilor de afirmare e firească, și 
este cu deosebire acută la această vir- 
stă tendința de a ii în primele rindurl 
ale celor ce sînt purtătorii noutăților e- 
pocii. Dar iată că lipsa de orientare ți 
face pe unii să aleagă o cale minoră de 
a fi moderni. Punînd foarte mare preț 
pe această orientare, sint curioasă să 
știu dacă in organizația de tineret din 
care face parte S.R. s-au discutat cu se
riozitate asemenea probleme *). O aseme
nea tinără care bănuie doar 
dern nu Înseamnă numai a 
după modă (și bănuie bine 1), 
poate să se ducă cu gindul
decît la... twist, este limpede, n-a 
ajutată să gindească bine lucrurile, n-a 
fost pregătită să discearnă. Or. a da ti
nerilor astfel de îndrumări este foarte 
important. S.R. nu greșește că dansează 
twist sau medison. Și mie îmi plac dan
surile moderne. Rău este că ea reduce 
totul la aceste dansuri, „ceaiuri“ etc. 
rezultă asta din notele mici de la școală, 
din numărul de absențe, din modul- în 
care e apreciată munca ei în fabrică. 
îmi vine in minte o comparație: 
giridesc din cîte e făcută o casă, 
să pui pe ea, de-a lungul timpului,
felul de zorzoane, poți să mai iei, să mai 
schimbi aceste detalii de decor, dar ceea 
ce ține casa pe picioare este armătura 
ei, fundația grea, continuată spre Înăl
țimi cu puternici sti/pi de susținere. 
Omul, in alcătuirea lui morală, mi se pa
re că se aseamănă și el cu această ima
gine. Ceea ce ține in picioare și ridică la 
înălțime valoarea sa de om este „armă
tura“ de bază — concepția sănătoasă 
despre lume, dorința și dragostea pen
tru ca șl el să fie unul dintre cei 
clădesc lumea nouă, socialistă.

Scintela 
tineretului

pionierului"
la natafie

mă
Pofi

tot

ce

FLOAREA LIVADARU 
profesoară, comuna Popești, 

regiunea Iași

*) Nota autorului anchetei. Nu, nu s-a 
discutat. Tovarășii din comitetul organi
zației au rămas — pentru moment, spe
răm — chiar surprinși că o temă ca „Ce 
înseamnă a fi modern" ar putea constitui 
subiectul unei adunări a organizației !

Apele Snagovului liniștite, 
timpul prielnic unor întreceri de 
acest fel au ajutat la realizarea 
unot curse pasionante.

Dimineața, în probele inaugu
rale și-au disputat întîietatea ju
niorii, participanți la prima edi
ție a Criteriului european. „Spe
ranțele“ canotajului de pe conti
nentul nostru au confirmat cu 
prisosință utilitatea acestei com
petiții, rolul său în descoperirea 
și afirmarea celor mai talentati 
canotori.

„Criteriul european de juniori, 
ne declara antrenorul emerit 
Radu Huțan, angrenează sportivi 
foarte tineri intr-o întrecere de 
mare anvergură, stimulează si 
solicită antrenorii, specialiștii în 
depistarea și formarea celor mai 
tineri canotori, pregătindu-i de 
la o vîrstă mai mică, ÎS—16 ani, 
pentru marile confruntări ale 
olimpiadei, campionatelor euro
pene sau mondiale. In intîlnirile 
precedente, la juniori, canotorii

sovietici și maghiari se aflau 
mereu în fată. Astăzi am con
semnat cu satisfacție că și repre
zentanții noștri au o valoare a- 
propiată, aceasta tocmai pentru 
că Criteriul european, ne-a re
clamat o atenție deosebită pen
tru selecționarea și pregătirea

de caiac-canoe

Răspunzînd solicită
rilor publicului, vineri 
a fost repetat con
certul celei de a doua 
zile a Concursului și 
Festivalului de muzi
că ușoară româneas
că. Melodiile deve
nite familiare din ce
lelalte concerte, au 
căpătat uneori fațete 
inedite. La aceasta au 
contribuit, cum era de 
așteptat, talentul și 
personalitatea inter- 
preților care au dat 
profunzime melodii
lor. Constantin Dră- 
ghici a cucerit apla
uzele publicului și 
două bisuri Ia 
„Să cîntăm“ 
Grigoriu și la 
„Dorule" de 
ștocle Popa.

„Cîntec simplu“ de

bucala 
ele G.
piesa 

Temi-

Elly Roman, în inter
pretarea plină de ve
selie, completată cu o 
foarte bună mișcare 
de scenă, a Ilincăi 
Cerbacev a constituit 
un alt succes al con
certului. Ziua de sîm- 
bătă este rezervată 
deliberării juriului și 
unui concert care va 
cuprinde melodii de 
succes ale muzicii u- 
șoare românești din 
anii precedenți, în tăl
măcirea septetului 
„Tinerii“, orchestrelor 
conduse de Iancsy 
Korossy și Horia Mo- 
culescu și cvartetului 
„Mamaia“. Alături de 
interpreții de pînă a- 
cum vor evolua cîțiva 
tineri soliști, selecțio
nați dintre artiștii a- 
matori ai caselor de 
cultură bucureștene.

AURORA SArAIANU
Colibași, raionul Gilort, Oltenia
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In sala de lectură a noului „HjoteJ Nord" din Gapitală

cartea 
de onoare 

a întrecerii• • URMĂRI DIN PAQ. I

sîntem 
pentru 
Sanda 

Cacenko.

concurenților care pînă acum se 
comportă meritoriu“.

La cîteva minute doar, 
martorii primei victorii 
culorile patriei noastre : 
Iorgulescu, Tatiana
Georgeta Niculescu și Viorica 
Dumitru, urcă pe podiumul în
vingătorilor cucerind primul loc 
în proba de caiac 4 (500 m, Cri
teriul de juniori). în aoeeași zi, 
alți juniori români : Ana Arvay, 
Gh. Sidorov, Mihăilă Milikin și

Galan Dumitru reușesc să se cla
seze pe locurile secunde în pro
bele : caiac simplu (500 m) canoe 
simplu (500 m) și respectiv canoe 
dublu (500 m).

Succesele juniorilor au fost 
îmbogățite prin evoluția la nive
lul așteptărilor a seniorilor noștri 
care au reușit calificarea — o 
singură excepție Igorov, la canoe 
1 (1 000 m) — în toate probele 
unde au luat startul. Hilda 
Lauer, A. Vemescu, Lipalit, Ni- 
coară-Ivanov și Poenaru-Butnaru, 
Alexe-Calabiciov și Sidorov-Ia- 
covici ca și celelalte echipaje 
calificate care se vor afla astăzi 
din nou la start, au șanse mari în 
cucerirea titlului și a medaliei de 
campion european.

Asemenea celorlalte ediții, și 
de această dată o comportare 
foarte valoroasă dovedesc cano
torii suedezi, danezi, sovietici 
și cei din R. F. Germană 
R. P. Ungară.

Examenul de astăzi ca și
de duminică solicită sportivilor 
noștri fructificarea întregii pre
gătiri tehnice și tactice, o mare 
voință de luptă, pentru a con
firma pe deplin prestigiul cuce
rit de țara noastră în canotajul 
european și mondial.

ca

cel

VASILE RANGA

In această dimineață, la bazinul 
de înot de la Palatul pionierilor, 
din Capitală, se vor desfășura 
întrecerile finale ale tradiționalei 
competiții de notație, Cupa „Seln- 
teii pionierului“.

La cea de a XV-a ediție, com
petiția reunește la startul celor 6 
probe (33 m liber, 33 m bras, 
ștafeta 4x33 m liber la băieți și 
fete între 9—11 ani și 66 m li
ber, 66 m bras și ștafeta 4 x 66 m 
liber pentru' băieți și fete între 
12—14 ani), zeci de concurenți 
oare au reușit să se afirme în 
etapele precedente. Printre ei se 
vor afla și doi dintre protago
niștii întrecerilor de anul trecut. 
Este vorba de Ion Mircea și Ion 
Gabriela.

întrecerile vor constitui un bun 
prilej pentru antrenorii secțiilor 
de natație ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive bucureștene, de 
a urmări „la lucru“ pe cei mai 
tineri înotători (înotătorii legiti
mați nu au avut dreptul să par
ticipe la competiție) dintre care 
vor putea selecționa, desigur, e- 
lemente valoroase pentru naiația 
noastră.

Cupa „Scînteii pionierului“ tio 
reveni organizației raionale de 
pionieri, care va totaliza cele mai 
multe puncte. înaintea confrun
tării de sîmbătă, merită remarcată 
performanta raioanelor 7 Mai și 
30 Decembrie, care au cîștigat de 
câte 5 ori acest trofeu. înotătorii 
din raionul 30 Decembrie, dețin 
Cupa „Scînteii pionierului“ din 
anul 1961. Vor reuși oare s-o păs
treze și în acest an ?

A. CRIȘAN

Lucrările ședinței lărgite
de cereale și plante

a Consiliului Superior al
Vineri au început în Capitală 

lucrările ședinței lărgite a Secției 
de cereale și plante tehnice a 
Consiliului Superior al Agricultu
rii. Ședința este consacrată cul
turii griului. Participanții dezbat 
rezultatele obținute în 1965 la a- 
ceastă importantă și valoroasă 
cultură cerealieră, principalii fac
tori care au contribuit la reali
zarea unor producții mari în gos
podăriile de stat și cooperativele

agricole, rezultatele aplicării prac
tice imediate ale noilor cuceriri 
ale științei agricole care au o 
importanță deosebită în sporirea 
recoltei de grîu.

La lucrările ședinței participă 
membrii conducerii Consiliului 
Superior al Agriculturii și nu
meroși invitați — oameni de ști
ință, specialiști din gospodării a- 
gricole de stat, stațiuni de mașini 
și tractoare, din cooperative a-

a Secției
tehnice
Agriculturii

gricole de producție cu o bună 
și îndelungată experiență în cul
tura griului, de la consiliile agri
cole regionale și raionale, preșe
dinți și brigadieri din cooperati
vele agricole care au obținut în 
acest an producții mari de griu.

La ședință ia parte tovarășul 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

Cu prilejul aniversării
Zilei eliberării

Halta 
trul 125. 
și sticla. 
Sinaia. Este ora 15,30. De o ju
mătate de oră lucrează schim
bul doi. în mulțimea de tineri 
din această uzină se eviden
țiază, printre alții, utecistul 
Constantin Bujgoi. (foto nr. 5). 
Lucrările lui sint de cea mai 
mare precizie. Deși e strungar 
de categoria a VI-a i se încre
dințează lucrări de categorie 
superioară. Se știe că o ma
triță cere o muncă migăloasă, 
asemănătoare aceleia solici
tată de figurinele chinezești 
de jad. în cinstea zilei de 23 
August el va executa cu trei 
zile mai înainte de termen și 
la precizie de microni un lot 
de matrițe speciale pentru în
treprinderea „Tehnica nouă" 
din București.

Azi, ne-am oprit aici la pia
tra kilometrică 125. în fața 
noastră se întinde șoseaua. 
Sute de mii de pietre kilome
trice. Oriunde ne-am opri am 
găsi oameni aplecați — fie a- 
supra strungurilor, fie mun
cind în brigăzi de intervenții

următoare : kilome- 
O clădire din metal 
— Uzinele metalice

sau cercettnd tainele eprube- 
telor în laboratoare, pregătin- 
du-se să întîmpine cu cinste 
ziua de 23 August.

Fabrica 
de polietilenă 

produce 
cu întreaga 
capacitate

A-Munca lui Ion Burghelea, 
drian Zecheru, Stelian Neagu, 
„se reduce' la supravegherea 
aparaturii de măsură și control de 
la tabloul de comandă al vasului 
de reaefie — creierul Întregii fa
brici. lși notează presiunile, tem
peraturile pe un registru, coloane 
nesllrșite de dire. S-ar părea că 
totul e simplu. Dar nici pe departe 
așa ceva. Cilrele trebuie inter
pretate, procesul reacțiilor chi
mice condus și dirijat cu acea pri
cepere pe care ti-o conferă numai 
o bună stăpinire a meseriei. Cu
noaștem șl alti tineri. Unul dintre 
ei este Cornel Gligor. Tlnărul 
acesta, Îndrăgostit de meseria pe 
care și-a ales-o, este cel mai bun 
operator chimist. Petre Păcurarii, 
Emil Cioacă, Cornel Morovschi și

pe

la
in-

alții 11 urmează Îndeaproape 
lista fruntașilor în producție.

La sfirșitul programului sau 
cepului schimbului întâlnești 
treg colectivul fabricii în amfitea
trul producției. Operatorii, lăcătu
șii, mecancii Învață drumul etile- 
nei prin Întreaga instalație și li 
se Întipăresc mai bine cunoștințele 
predate în anii de școală.

Fabrica de polietilenă — obiec
tiv important al șese naiului — 
produce. Polietilena obținută aici 
se caracterizează printr-o Înaltă 
puritate, la nivelul celor mal bune 
produse de pe plata mondială.

Nemiraculoasa 
dispariție 

a lacului Potelu
pod de lemn. Draglinele, cin- 
tărind multe tone fiecare, săpau 
„magistralele“ plutind pe po
durile acelea improvizate. Èra 
greu și riscant. Dar ideea că a- 
ceste pămînturi trebuie să ro
dească în 1966 a dat tărie oa
menilor. I-a îmbărbătat chiar și 
incidentul cînd una din dra- 
gline s-a scufundat în mlaș
tină. Trei zile de muncă încor
dată a durat operațiunea de 
„salvare" a ei, la care și-a spus 
cuvîntul devotamentul pentru 
muncă al comunistului Ion Pur-

cărea și al tinerilor Ion Vlad, 
Dumitru Dicu, Victor Anuța, Ion 
și Vasile Maria.

Viața pe un astfel de șantier 
e aspră. Dar ideea că în urma 
lor rămîn ogoare fertile, îi a- 
nimă pe oameni, îi 
treacă peste 
rente.

în această parte a regiunii 
Oltenia, în 
stufărișurilor, mlaștinilor și băl
ților vor apare nesfîrșite păduri 
de porumb. Vremea cînd aceste 
pămînturi noi vor rodi întîia 
oară e aproape. O apropie cu 
fiecare zi strădania hidroame- 
lioratorilor... Atunci, geografii 
vor fi obligați de realitate să 
rectifice hărțile. Despre lacul 
Potel și bălțile Rastului, Strlm- 
ba, Lunga și Călugăreni, elevii 
școlilor nu vor mai putea în
văța. Nu vom mai învăța pentru 
că, pe hărți, locul culorii albas
tre îl va lua culoarea verde a 
cîmpiilor, care vor produce a- 
nual, mii de vagoane de produ
se agricole.

face să 
greutățile ine-

locul pădurilor,

Cuceriri 
însuflețitoare

pînă la anul vom iriga toată 
suprafața. Pentru furajarea 
sectorului zootehnic, după grîu

și secară punem porumb în 
cultură dublă.

Proiectul de Constituție ara
tă tot la art. 10 că : „statul 
sprijină cooperativele agricole 
de producție". Și, venind par
că să demonstreze în mod stră
lucit înfăptuirea acestei preve
deri, în Directivele Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. se ara
tă că se vor investi în agricul
tură peste 35 miliarde lei, va 
crește numărul de tractoare 
și mașini, vom primi cantități 
sporite de îngrășăminte chimi
ce și vor fi introduse în cultu
ră semințe din soiuri și mai 
valoroase.

Folosind din plin aceste po
sibilități create de statul nos
tru socialist, este de datoria 
noastră să ne concentrăm e- 
forturile spre sporirea an de 
an a recoltelor obținute, prin 
aplicarea pe scară largă a ce
lor mai avansate metode de 
cultivare a pămîntului și de 
creștere a animalelor, pentru 
mai buna gospodărire a mij
loacelor de care dispunem, 
sporirea fondului obștesc — a- 
ceasta fiind sursa sigură și 
permanentă de ridicare a ve
niturilor și a bunăstării noas
tre. Noi nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a contribui la 
înfăptuirea obiectivelor trasate 
agriculturii de cel de-al IX- 
lea Congres al partidului.

poporului coreean
și tehnico

în ziua de 12 august a.c. a a- 
vut Ioc Ia Mamaia sesiunea a 
V-a a Comisiei mixte guverna
mentale romàno-bulgare de cola
borare economică și tehnico-știin- 
țifîcă.

Comisia a examinat modul cum 
l-au îndeplinit prevederile Pro
tocolului sesiunii precedente, con
statând că se dezvoltă cu succes 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică dintre cele două țări.

Comisia a luat cunoștință de 
rezultatele discuțiilor dintre orga
nele centrale de planificare ale 
celor două țări privind colabo
rarea economică bilaterală și li
vrările reciproce de mărfuri pe 
perioada 1966—1970 și a stabilit 
măsuri în vederea încheierii Acor
dului comercial de lungă durată 
pe această perioadă.

De asemenea, au fost exami
nate probleme referitoare Ia sta
diul lucrărilor de proiectare a 
complexului hidrotehnic din

zona Islaz-Somovit, la realizarea 
tranzitului prin Republica Popu
lară Română a energiei electrice 
livrate de Uniunea Sovietică Re
publicii Populare Bulgaria, pre
cum și la unele construcții hidro
tehnice pe ambele maluri ale 
Dunării.

Lucrările sesiunii au decurs în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Protocolul încheiat la sfirșitul 
sesiunii a fost semnat din Partea 
română de Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Române, iar din Partea bulgară 
de Jivko Jivkov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria.

La sesiune au fost de față 
membrii și experții celor două de
legații. Cu acest prilej, Alexan
dru Bîrlădeanu a oferit o masă în 
cinstea delegației bulgare.

(Agerpres)

Plecarea delegației guvernamentale bulgare
Vineri seara a părăsit țara 

noastră Jivko 
vicepreședinte 
de Miniștri 
Populare Bulgaria, 
torul delegației guvernamen
tale bulgare, care a partici
pat la cea de a V-a sesiune a 
Comisiei mixte guvernamen
tale romàno-bulgare de cola-

Jivkov, prim
ai Consiliului 

al Republicii 
conducă-

borare economică și tehnico- 
științifică.

La plecare, au fost de față 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Române, conducătorul 
delegației române, precum și 
membrii și experții delega
ției.

Cinematograful „Republica" 
din Capitală a găzduit vineri 
seara spectacolul de gală cu fil
mul „Coreea-Cenlima“, organi
zat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, cu prilejul ce
lei de-a XX-a aniversări a Zilei 
eliberării poporului coreean — 
15 august.

A luat cuvîntul regizorul de 
filme Virgil Calotescu, secretar 
al Asociației cineaștilor din R. P. 
Română.

Au participat Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., oameni de artă 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. 
teene în R. P. Română, membri 
ai ambasadei, alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Sala Dalles din Capitală găz

duiește, începînd de vineri, Ex
poziția de pictură și grafică din 
R.P.D. Coreeană. Organizată sub 
auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări 
a Zilei eliberării poporului co
reean — 15 august, expoziția re
dă în aproape 100 de lucrări în 
ulei și grafică, aspecte de mun
că. peisaje, portrete, realizate de 
artiști plastici coreeni, în ultimii 
ani.

fi

Co-

(Agerpres)
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a Washington a avut loo ceremonia de depunere a 
jurămîntului noului ambasador american în Vietna
mul de sud, Cabot-Lodge. La aceasta a participat 
o asistență neobișnuită. Menționăm prezența preșe
dintelui Johnson, vicepreședintelui Humphrey, secre- 

i tarului de stat Rusk, titularul Pentagonului, McNa
mara, principalii lideri ai Congresului și fostul am
basador la Saigon, Maxwell Taylor. Faptul este evi
dent neobișnuit pentru practica diplomatică ameri

cană. Ea a fost însă impusă după cum spun observatorii bine infor
mați din Washington, de o indiscreție a corespondentului parla
mentar al ziarului NEW YORK TIMES. Astfel acesta declara că 
într-o ședință secretă a Congresului Cabot-Lodge ar fi afirmat, 
cu prilejul audierilor pentru numirea sa ca ambasador, că „Statele 
Unite vor rămîne în Vietnam chiar dacă guvernul sud-vietnamez 
va cere retragerea trupelor americane".

La Washington declarația a provocat rumoare, ea punînd sub i 
semnul întrebării întregul eșafodaj al propagandei oficiale privind 1 
„scopurile înalte" pe care le-ar urmări, chipurile, zecile de mii de • 
soldați și ofițeri americani în Vietnamul de sud, bombardamen- ■ 
tele agresive împotriva localităților din Vietnam. A urmat o primă | 
dezmințire a Casei Albe. Purtătorul de cuvînt a afirmat că de 
fapt este vorba „de o problemă ipotetică și foarte puțin reală . 
Cu alte cuvinte, la Casa Albă se excludea însuși faptul ca guver- 
nul sud-vietnamez ar putea acționa altfel decît s-ar dori în anu
mite cercuri. .

Dar se pare că aceasta n-a fost considerat suficient, și ca în 
capitala Statelor Unite nemulțumirea provocată de indiscreția co
respondentului de la NEW YORK TIMES și de implicațiile pro- 
priu-zise pe care le putea genera această dezavuare a politicii 
proclamate în mod oficial a cerut acțiuni noi. După cum era de 
așteptat, președintele Johnson a subliniat în declarația făcută cu 
prilejul prestării jurămîntului de către Cabot-Lodge că Statele 
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După

„indiscreție"
prăștie emoția“ creată la Washington de i 
cele spuse de Cabot-Lodge în Comisia senatorială.

Și acest eveniment vine să sublinieze o dată în plus dificul
tățile sporite ale politicii oficiale pe plan intern. „F—’*J •" 
pronunțată în Vietnam, care a creat o situație internațională gravă, 
este întîmpinată cu suspiciune crescîndă în Statele Unite. Din 
Saigon s-a anunțat participarea directă la lupte a forțelor armate 
americane. Faptul în sine depășește considerabil intenția decla
rată că trupele Statelor Unite vor avea exclusiv „un rol de pază'. 
Deși așa-numita „diviziune a sarcinilor * despre care vorbea 
McNamara la întoarcerea sa de la Saigon, presupunea ca greul 
luptelor împotriva forțelor patriotice să revină trupelor guvernu
lui de la Saigon, faptele sînt de natură să infirme din ce în ce 
mai mult acest „postulat“. Războiul din Vietnamul de sud se trans
formă tot mai mult într-un război american".

Ultimele măsuri privind Vietnamul adoptate la Washington spo
resc pericolele la adresa păcii în Asia de sud-est și constituie o 
sursă de noi primejdii pentru pacea și securitatea generală. Pro
testul împotriva acestei politici se manifestă cu o forță crescîndă 
pe plan mondial.

Cabot-Lodge se va întoarce peste cîteva zile la Saigon. El va 
relua astfel firul întrerupt acum un an în urma demisiei sale din 
aceeași funcțiune. Condițiile sînt, bineînțeles, diferite. Atunci în 
Vietnamul de sud se aflau cam a cincea parte din efectivele mi
litare americane prezente în momentul de față, iar nivelul încleș
tării era mult redus. Probabil că Cabot-Lodge a fost sincer atunci 
cînd a afirmat — și observatorii politici nu pun la îndoială acest 
lucru — că Statele Unite vor rămîne în Vietnamul de sud chiar 
dacă guvernul sud-vietnamez nu va dori acest lucru. Mai rămîne 
un mic amănunt : poziția maselor populare din Vietnamul de sud, 
a acelora care luptă la Duc Co, la Pleiku, în j ’ J ’ 7'
platourile înalte, în toate colțurile Vietnamului de sud. Aceștia nu 
se vor mulțumi pur și simplu să ceară ci vor impune retragerea 
trupelor invadatoare.

sudvietnamezi continuă
In jurul localității Can Tho, la 

140 km sud de Saigon s-a desfă
șurat cea mai puternică luptă din 
ultimele 24 de ore între forțele 
Frontului național de eliberare

Ofensiva patrioților

R. D. Vietnam
din nou bombardat

Noul guvern libanez
a primit învestitura

TANZANIA, Țărani din Zanzfbar, recent împroprietăriți, citindu-și actele de proprietate.
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R. D. VIETNAM, Un detașa
ment al iorțelor de autoapă

rare în marș

Tratative
I

in vederea
soluționării crizei 

dominicane
Tn capitala dominicană au 
/ continuat joi tratativele în

tre membrii Comisiei spe
ciale a O.S.A. și guvernul con
stitutionalist, în legătură cu „ac
tul de reconciliere“ prezentat de 
O.S.A. în scopul reglementării 
crizei politice din această țară. 
Agenția France Presse precizează 
că între cele două părți s-au 
semnalat divergențe. Guvernul 
constitutionalist s-a opus, astfel, 
ca zona ocupată de forțele sale 
să fie încorporată în „zona de 
securitate“, deținută în prezent de 
trupele intervenționiste ale O.S.A. 
și a cerut, totodată, ca militarii ce 
s-au alăturat constituționaliștilor, 
precum și cel întemnițați de junta 
militară de dreapta să fie reinte
grați în unitățile lor și să-și păs
treze gradul, lucru care nu este 
prevăzut în planul propus de 
O.S.A.

In ce privește junta militară de 
dreapta, condusă de generalul 
Imbert Barreras, s-a anunțat că 
aceasta a acceptat propunerile 
O.S.A. cu cîteva mici „rezerve“.

Potrivit agenției France Presse, 
în cercurile O.S.A. se exprimă 
speranța că în scurt timp va pu
tea fi soluționată criza domi
nicană. i

Teritoriul

Misiunea de legătură a înal
tului Comandament al Armatei 
Populare Vietnameze a trimis la 
13 august un mesaj Comisiei 
Internaționale de supraveghere 
și control din Vietnam în care 
protestează energic împotriva 
raidurilor efectuate la 12 august 
de către avioanele americane 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam. în mesaj se arată că mai 
multe formațiuni de avioane cu 
reacție americane au pătruns în 
repetate rînduri în spațiul aerian 
al R. D. Vietnam bombardînd și 
mitraliind regiuni populate și 
obiective economice din provin
ciile Thanh Hoa, Nghe An și 
insula Hon Mat. Misiunea de 
legătură cere ca guvernul S.U.A. 
să pună capăt tuturor actelor de 
agresiune împotriva R. D. Viet
nam, să respecte și să aplice co
rect acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam.

și trupe guvernamentale și a- 
mericane. Trei batalioane saigo- 
neze au înaintat spre pozițiile pa
trioților, in timp ce în spatele lor 
a fost parașutat din elicoptere un 
alt batalion guvernamental. A in
tervenit, de asemenea, și aviația. 
„Timp de 16 ore, scria agenția 
France Presse, pe timpurile de 
orez inundat, cele două părți au 
angajat o luptă epuizantă. Se con
sideră totodată că printre victi
mele acestei lupte se află și „con
silieri“ americani. Deși avioanele 
armate de la Saigon și cele ame
ricane au efectuat 38 de raiduri 
împotriva pozițiilor deținute de 
patrioți, aceștia nu au putut fi 
dizlocați de pe amplasamentele 
lor apărate timp de 16 ore.

După întrevederea de joi seara 
între regele Constantin și liderul 
Uniunii de centru, Papandreu, 
eventualitatea formării unui nou 
guvern sub președinția acestuia 
din urmă pare exclusă. Cea mai 
probabilă soluție în momentul 
de față este, după părerea coti
dienelor ateniene, un guvern pe 
care a încercat să-l formeze 
fostul ministru de interne, Tsiri
mokos. Un astfel de guvern ar 
urma să se prezinte în fața Par-

PE SCURT
• COMITETUL SPECIAL al 

O.N.U. cu privire Ia apartheid a 
făcut cunoscută joi recomandarea 
ca Adunarea Generală a O.N.U. 
să ia in considerare instituirea 
unul lond special pentru ajutora
rea victimelor discriminării șl re
presiunilor ca urmare a politicii de 
apartheid duse de guvernul sud- 
atrican. Recomandarea este inclusă 
1ntr-un raport pe care acest co
mitet 11 pregătește pentru Aduna
rea Generală a O.N.U. și Consiliul 
de Securitate. Acest fond ar urma 
să fie constituit prin „contribuții 
voluntare" din partea statelor 
membre ale O.N.U. și a diferite 
alte organizații.

Festivitățile de la Brazzaville
• 1N REPUBLICA CONGO — 

BRĂZZĂVILLE — au Început vi
neri festivitățile care marchează 
cea de-a doua aniversare a eve
nimentelor din 13—15 august 1963 
care au dus la Înlăturarea regimu
lui fostului președinte, Pulberi 
Youlou.

Delegația 
guvernamentală 

română și-a încheiat | 
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Delegația

uruguâyene
La 13 august, delegația gu

vernamentală română condusă 
de Bujor Almășan, care a fă
cut o vizită în R. P. Chineză 
cu prilejul deschiderii Expo
ziției economice a R. P. Ro
mâne, a părăsit Pekinul, ple- 
cînd spre patrie. Delegația a 
fost condusă la aeroport de 
Cijan Lin-ciji, ministrul indu
striei cărbunelui a R. P. Chi
neze, Lin Hai-iun, ministru 
ad-interim al Ministerului 
Comerțului Exterior, Van 
Bin-nan, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.
prezenți Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Române la 
Pekin, și membri ai amba
sadei.

Au fost

Guvernul libanez, format
26 iulie de Rashid Karame, s-a 
prezentat joi în fața parlamentu
lui pentru a obține votul de in
vestitura. Cu acest prilej, pre
mierul Karame a prezentat de- 
clarația-program a noului gu
vern, referitoare la politica in
ternă și externă a țării. El a sub
liniat că guvernul libanez do
rește să consolideze pacea în în
treaga lume, să fie respectat sta
tutul O.N.U. și să întrețină rela
ții cu statele prietene în confor
mitate cu principiile neutralită
ții și neangajării. „Guvernul no
stru,. a spus el, va întări legătu
rile prietenești, solidaritatea și 
colaborarea cu celelalte țări a- 
rabe“. Referindu-se la politica 
internă, primul ministru Karame 
a subliniat necesitatea efectuării 
unor reforme în țară.

După opt ore de dezbateri pe 
marginea declarației, parlamen
tul a acordat votul de investitu
ra guvernului Karame cu 61 de 
voturi pentru ș'i 32 contra. Astfel 
a luat sfîrșit criza de guvern din 
Liban, care durează de mai bine 
de două săptămîni.

lamentului pentru a cere un vot 
de învestitură, pe care 1- 
tine dacă partidele de <
E.R.E. și progresist, precum și 
grupările de deputați ai Uniunii 
de centru conduse de Novas și 
Stephanopoulos l-ar sprijini. Dar 
pe lîngă incertitudinea care se 
menține în legătură cu dispoziția 
grupărilor dizidente din Uniunea 
de centru de a vota pentru o 
asemenea alternativă, se face 
acum simțită și o anumită împo
trivire în rîndul deputaților 
E.R.E. față de un eventual gu
vern Tsirimokos. Fracțiunea par
lamentară a partidului E.R.E. a 
ținut vineri o reuniune în cadrul 
căreia, după cum relevă agenții
le de presă, unii deputați nu s-au 
arătat dispuși să voteze pentru 
Tsirimokos. Totuși, se anunță că 
fracțiunea parlamentară a E.R.E. 
i-a dat liderului ei, Canelopou- 
los, mandat de a proceda cum va

u 1 v M l-ar ob- fi 
dreapta Q
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n cercurile politice 
și financiare din 
Occident se vorbeș
te cu tot mai multă 
insistență de situația 
economică precară 
a Uruguayului. Se 
constată nu fără mi
rare că singura țară

latino-americană taxată invariabil 
ca „prosperă“ trece „prin cea mai 
mare criză din istoria sa“ („Jor- 
nal do Brasil“).

Potrivit relatărilor ziarelor din 
Montevideo, cursul monedei na
ționale pe piața liberă a scăzut cu 
aproximativ 400 la sută în ultimii 

• „ trei ani, iar cursul dolarului a- 
a | merican a atins astăzi 50 pesos 
■ | față de 19 pesos în decembrie 

(trecut. Inflația a devenit cronică, 
în acelaș timp costul vieții a cres
cut cu mai bine de 40 la sută, 
șomajul a atins 12 la sută din 
totalul brațelor de muncă, defi
citul bugetar s-a agravat conti
nuu, iar comerțul la negru s-a 
extins asupra multor articole de 
primă necesitate.

O altă problemă spinoasă este 
acea a datoriei externe a țării, care 
se ridică la 170 miliarde pesos, 
cu scadențe în anul viitor, fără 
nici o șansă de a fi respectate. 
De altfel, situația creată n-a pfer- 
mis nici respectarea unor obliga
ții pe plan intern, printre care a- 
chitarea salariilor unor anumite 

I categorii de angajați. Ministerul 
de Finanțe al Uruguayului a a- 
nunțat că din cauza dificultăților 

i financiare ale țării nu a reușit să 
plătească salariile funcționarilor 
publici, restante din luna iunie.

Referindu-se la Uruguay ziarul 
0 englez „THE SCOTSMAN“ scria 
g că în ultimii trei ani țara „a 

fost transformată dintr-una din 
cele mai prospere republici ale 
Americii Latine într-una cu o 
economie din cele mai șubrede“. 
„Nu este un secret — continua 
ziarul — că în ultimul timp viața 
în Uruguay e devenit mai mult

________I
credo de cuviință în tratativele | _nal*onaJ.Ia
caro so duo între diferitele gru
pări politice. Canelopouloi a fost 
primit vineri seara de rege, că- 
tuia i-a comunicat poziția parti
dului său.

Poziția majorității deputaților 
Uniunii de centra și a tuturor 
deputaților partidului E.D.A. a 
rămas neschimbată: guvern Pa
pandreu sau alegeri în decurs de 
45 de zile.

Situația din țară continuă să 
rămînă încordată. Vineri au avut 
loo noi demonstrații în sprijinul 
respectării normelor constituțio
nale.

Orielta Potenta, învățătoare în Leonforte, (Sicilia), s-a 
gîndit că pentru a fi cît mai eficace școala trebuie să urmărească 
îndeaproape realitățile înconjurătoare. De aceea a dat următoa
rea temă elevilor ei : „Ce este Mafia ?“ Lucrarea a stîrnit neliniștea 
elevilor, părinților și chiar a celorlalți profesori din școală. Un 
profesor i-a spus : „Aici, noi nu trebuie să vorbim despre Mafia. 
Nu sîntem Ia comisariat...“. Un copil a scris în lucrarea sa că a stat 
de vorbă cu rudele sale și nu a obținut decît răspunsuri monosila
bice. Numai doi, mai ,-,temerari“, i-au spus cîteva cuvinte. Un 
unchi : „Nu pot să-ți dau nici o informație atîta timp cît aceste 
chestiuni nu au fost abordate de specialiști. Pentru moment tu nu 
trebuie să te ocupi decît de italiană și latină". Bunicul: „Dacă nu 
vrei să primești cîteva bețe taci din gură și iasă-mă în pace...“.

D
s-a transformat cu timpul într-o 
organizație teroristă a marilor 
proprietari funciari din Sicilia. A- 
ceștia luptau cu arma terorii 
pentru ca să nu se schimbe nici 
una din orînduielile economice și

neze în sprijinul forțelor cleri
cale.

Cu timpul, sfera de acțiune a 
Mafiei s-a extins. Conducătorii 
Mafiei au început să lucreze în 
orașe, unde volumul profiturilor

In ciuda acestei situații prea 
puține măsuri reale, eficace, au 
fost luate pentru decapitarea a- 
cestei organizații, pentru nimici
rea ei. Din cînd în cînd numai 
cîte un bandit de mîna doua era 
arestat, sau mai bine zis sacrifi
cat de către conducătorii Mafiei. 
Au trebuit să treacă mulți ani 
pînă cînd autoritățile s-au hotărît 
să treacă la adoptarea unor mă
suri mai energice. Cu cîteva zile 
în urmă poliția italiană a efec
tuat o amplă operație în urma 
căreia au fost arestați cei mai 
mulți dintre conducătorii Mafiei 
care se găseau în acel moment 
în Italia.

Campania a fost declanșată în- 
tr-un moment cînd autoritățile nu

mentul de față pe teritoriul 
S.U.A. Mafia și Cosa Nostra au 
organizat pe scară largă traficul 
de stupefiante, contrabanda de 
tutun din America în Europa, 
traficul de came vie din Eu
ropa spre alte continente. Pe te
ritoriul american, Cosa Nostra 
deține controlul a numeroase re
țele de case de joc, are în mînă 
o rețea de organizații sportive. 
Mafia italiană și cu filiala ei a- 
mericană este însă, mai presus de 
toate, o gigantică industrie mo
dernă a crimei. Această vastă 
organizație gangsterească s-a pu
tut naște în anumite condiții is
torice și s-a dezvoltat furtunos 
datorită condițiilor propice exis
tente în orînduirea capitalistă.

e ani și ani, de zeci 
de ani, oamenii 
simpli din Sicilia 
răspundeau invaria
bil „Nu sacciu" ori 
de cîte ori erau în
trebați despre Ma
fia. Acest „nu știu" 
era explicabil. Te

roarea a fost întotdeauna arma 
preferată a Mafiei. Cine nu tă
cea, cine furniza cel mai mic a- 
mănunt despre Mafia și mafioți 
era fără milă executat de către 
oamenii acestei organizații.

După cel de-al doilea război 
mondial activitatea Mafiei s-a 
extins și intensificat considera
bil. Una dintre primele ei acti
vități postbelice este legată de 
împărțirea unor pămînturi. Pu
ținii țărani care au beneficiat de 
așa-zisa reformă agrară din Si
cilia au fost cumplit terorizați de 
bandiții mafioți. Și astăzi se 
vorbește despre faimosul bandit 
Giuliano care a fost folosit pen
tru asasinarea ți intimidarea ță
ranilor. Faptul ne arată că Mafia

In Întreaga țară, au fost arbo
rate steagurile naționale. Ziua de 
13 august a fost decretată cu acest 
prilej sărbătoare națională.

• UN AVION de pasageri apar- 
finind companiei Paraensa și Ia 
bordul căruia se ailau 12 persoane 
s-a prăbușit intr-o regiune din sta
tul Matto Grosso, la 140 de km 
depărtare de orașul Cuiaba din 
Brazilia. Deși nu s-au descoperit 
decît 3 cadavre, echipele de sal
vare au declarat că nu ar exista 
supraviețuitori.

încetarea din viată a lui Ikeda

• VINERI a Încetat din viată 
la Tokio, In vlrstă de 65 de ani, 
fostul prim-ministru al Japoniei, 
Hayato lkeda.

Hayato lkeda a condus guver
nul japonez timp de patru ani și 
jumătate și a demisionat din pos
tul de prim-ministru Ia 25 octom
brie 1964, in urma Înrăutățirii 
stării sănătății sale.

• DEFICITUL balanței de plăti 
externe a Statelor Unite a crescut 
în cursul acestei săptămîni, rela
tează agenția United Press Inter
național. în același timp, rezervele 
guvernului american pentru nece
sitățile privind plățile externe 
imediate au scăzut cu 139 milioane

Va spune Coppola „Nu sacciu“?
sociale care ar fi periclitat pozi
țiile lor. Mafia a fost folosită însă 
și în scopuri politice de către 
partidele reacționare. Mulți frun
tași ai Mafiei au candidat chiar 
pe listele electorale ale partidu
lui democrat-creștin. S-a asistat 
deci la o evoluție politică a șefi
lor Mafiei. După ce în anii din
tre cele două războaie mondiale 
o parte a Mafiei, cea mai pu
ternică și mai bine organizată, 
a trecut în slujba lui Mussplini, 
după război „aripa modernă“ a 
organizației a început să acțio-

era mult mai mare. A început să 
se infiltreze în porturi și a pus 
un accent deosebit pe specula
rea terenurilor de construit. In
tr-un orășel din Italia centrală au 
aruncat în aer o biserică, vechi 
și prețios monument istoric, pen
tru a putea parcela o imensă su
prafață de construcție !

Mafia a fost folosită și în lupta 
împotriva sindicatelor și a orga
nizațiilor progresiste. Peste 40 de 
conducători sindicali au fost uciși 
de bandiții din slujba Mafiei în 
primii 15 ani postbelici.

mai puteau închide ochii asupra 
realităților. Mafia italiană își ex
tinsese relațiile și 'în străinătate, 
în Statele Unite funcționa cele
bra organizație „Cosa Nostra" ; 
în fapt, aceasta nu era decît o 
filială a Mafiei italiene. Datorită 
pozițiilor puternice cîștigate în 
lumea interlopă de peste Atlantic 
se poate spune însă că Mafia ita
liană se transformase de fapt în 
filiala organizației americane. In 
orice caz se apreciază că cei mai 
de seamă conducători ai organi
zației banditești se află în mo

Datorită puternicelor acțiuni 
inițiate de forțele progresiste din 
Italia a putut fi adoptată, după 
ani și ani de dispute parlamen
tare, o legislație anti-Mafia.

Arestarea spectaculoasă a cî- 
torva capi ai Mafiei italiene nu 
înseamnă, însă, cîtuși de puțin 
distrugerea organizației. Mulți 
dintre conducători se mai află în 
străinătate și nu există nici certi
tudinea că toți cei din Italia au 
fost arestați.

Datorită legăturilor strînse din
tre mafioți și diverși politicieni

influenti din Italia, opinia pu
blică își pune întrebarea dacă cei 
arestați vor primi pedepsele me
ritate. Deja unele ziare atrag a- 
tenția că judecătorii însărcinați 
cu anchetarea cazului se plîng de 
lipsa dovezilor materiale pe baza 
cărora să fie alcătuit actul de 
acuzare. Din această cauză avo- 
cații unora dintre cei arestați au 
anunțat că nu vor cere punerea 
în libertate pe cauțiune, ci pur 
și simplu eliberarea necondițio
nată a clienților lor din lipsă de 
dovezi materiale. Deocamdată, a- 
ceastă eliberare nu va putea a- 
vea loc întrucît legislația în vi
goare prevede un> termen de șase 
luni pînă cînd judecătorii de in
strucție să-și termine ancheta.

Ziarele atrag atenția că unii 
politicieni vor încerca să-i deter
mine pe cei arestați să păstreze 
tăcerea asupra relațiilor dintre 
ei și Mafia. Intr-adevăr, mulți 
oameni nu au nici un motiv să 
se simtă liniștiți. Ei nu știu încă 
dacă principalul arestat, faimosul 
bandit Frank Coppola, unul din
tre conducătorii de frunte ai Ma
fiei, va spune necontenit „Nu 
sacciu“.

Dar dacă, pentru a-și ușura 
soarta, Frank Coppola va vorbi ?

Pentru mulți oameni politici 
aceasta ar putea însemna sfîrși- 
tul carierei lor publice.

EUGEN PHOEBUS

de dolari, ajungînd la suma de 
7,133 miliarde dolari. Purtătorul de 
cuvînt al Băncii federale de re
zervă din New York a declarat că 
acest lucru ar putea să aibă in
fluență asupra rezervelor în aur 
ale Statelor Unite.

• POSTUL de radio Vocea Lao- 
suiui a făcut cunoscut că, Intre 2 
martie și 2 iunie, forjele Patet La'o 
au provocat in provincia Luang 
Prabang pierderi Însemnate' inami
cului. Ele au ucis 80 de soldați 
inamici, au rănit 77 și au făcut 
477 de prizonieri. Forțele patrio
tice, arăta postul de radio, au cap
turat importante cantități de arme 
de diferite tipuri și au reușit s8 
doboare un avion american de tip 
„F-105".

Ravagiile uraganului din Chile
Potrivit știrilor transmise joi 

noaptea de agențiile de presă, 
în urma puternicului uragan care 
s-a abătut asupra statului Chile 
și-au găsit moartea 37 persoane, 
iar numărul sinistraților se ridică 
la aproximativ 15 000. Un comu
nicat oficial a anunțat că pre
ședintele țării, Frei, a convocat 
consiliul de miniștri, care a ho- 
tărît să mobilizeze toate unitățile

scăzut atît de mult în cercurile 
financiare internaționale încît 
multe bănci uruguavene sînt a- 
menințate de asociații lor din 
străinătate cu retragerea creditu
lui“.

Primii care au reacționat în 
fața noii situații au fost, bineîn
țeles, cei mai greu loviți: oame
nii muncii. în ultimul timp în di
ferite regiuni ale țării a avut loc 
un adevărat val de greve, munci
torii și funcționarii cerînd guver- 

Snului să ia măsuri împotriva creș
terii continue a costului pieții, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 

Ide muncă și sporirea salariilor și 
pentru redresarea situației eco
nomice a țării. Guvernul a fost 

■ nevoit să acționeze. El a propus
Congresului național „un pachet 
de legi“ menite „să îmbunătă- 

Ițească situația ieconomică din 
țară“. Ce va fi conținut „pache
tul", în întregimea lui, e foarte 

I dificil de aflat. Se știe însă cu
siguranță ce anume s-a scos 
din el.

I în primul rînd s-a hotărît ,.o 
doză puternică și imediată de 
austeritate“ : hrană mai puțină,

■ îmbrăcăminte mai „modestă“ etc. 
Populației i s-a făcut cadou și 
ce-a de-a doua măsură : sporirea

i impozitelor.
A urmat, în ordine cronologică, 

contractarea cu un consorțiu fi- 
Bnanciar nord-american, a unui 

nou împrumut, în valoare de 130 
milioane dolari. Strîmtorarea fi- 

Snanciarâ a Uruguayului poate fi 
apreciată și după nivelul foarte 
ridicat al dobînzii — 8,5 la sută 

,, în primul an și 6,5 la sută pentru 
“ ceilalți 9 ani (creditul a fost a- 
Icordat pentru o perioadă de 10 

ani) ; mai mult încă : cele 130 
milioane dolari au fost condițio- 

Inate de ipotecarea unei părți din 
rezervele de aur ale țării. Potrivit 
calculelor publicate de ziarul „EL 

I POPULAR" dobînzile pe cei 10 
ani se vor ridica la importanta 
sumă de 47 milioane dolari, ceea 

Ice reprezintă peste o treime din 
suma totală a împrumutului acor
dat. Și cu toate acestea, după 

Icum remarcă același ziar, noul 
credit nu este suficient pentru a 
normaliza finanțele statului, așa 

Ică guvernul va trebui să mai 
ffacă și alte demersuri în vederea 
obținerii de credite și amînării 
plăților scadente.

Un astfel de demers a fost fă
cut recent pe lîngă S.U.A. cu 
scopul de a obține refinanțarea 
datoriei externe a Uruguayului. 
Se înțelege de la sine că în căzui 
cînd S.U.A. va accepta în cele 
din urmă refinanțarea, va căuta 
să tragă de pe urma ei maximum 
de folos. Este știut că în ase
menea situații guvernele creditoa
re impun celor care cer refinan
țarea condiții umilitoare, însoțita 
de cele mai multe ori de ridica
rea dobînzii.

în sfîrșit, guvernul de la Mon
tevideo a încercat să treacă prin 
parlament un proiect de lege care 
prevede acoperirea deficitului 
prin noi emisiuni de bancnote. 
Din cele 8 miliarde de pesos, cît 
prevedea proiectul ca să se emi
tă, opoziția s-a declarat de acord 
numai cu două miliarde. Nu însă 
pentru că ar fi îngrijorat-o for
midabilul val de inflație pe care 
l-ar stîrni noua emisiune, ci de 
teamă ca nu cumva guvernul să 
folosească banii proaspăt ieșiți de 
sub teascuri în interese... electo
rale.

Remediile propuse sau încer
cate de guvern nu numai că n-au 
satisfăcut pe uruguayenii de rînd, 
dar, cea mai mare parte dintre ele 
au provocat în rîndul acestora o 
vie nemulțumire.

I

« PRIMUL MINISTRU canadian, 
Lester Pearson, a anunțat la 12 
august că guvernul său a recunos
cut noul stat Independent Singa
pore, care s-a retras recent din 
Federația Malayeză.

ft. P. BULGARIA. La Vama are loa primul Festival al filmului balcanic. In fotografie : 
Delegația de cineaști români la Festival

armatei și poliției pentru a da 
ajutor sinistraților și a restabili 
comunicațiile. Președintele a a- 
dresat un apel poporului în care 
îl cheamă să-și afirme solidarita
tea națională în fața catastrofei.

Din zonele inundate au fost 
evacuate pînă acum 10 000 per
soane. Creșterea apelor fluviu
lui Mapocho a făcut ca toate 
cartierele populate ale capitalei 
să fie inundate. Orașele Valpa
raiso și Vina del Mar au fost 
inundate și sînt izolate. Comuni
cațiile rutiere între Chile și Ar
gentina sînt paralizate. Centrul 
meteorologic a anunțat formarea 
unei noi depresiuni atmosferice, 
ceea ce ar crea condițiile declan
șării unui nou uragan.

ION O. GOTA
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