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Utilajelor moderne
cadre bine pregătite

Relon, melană. Această denumire intrată de cîțiva ani in limbajul cel mai obișnuit, evocă numele uneia din cele mai mari uzine chimice ale patriei: Uzina de fire și fibre sintetice de la Săvinești. Colectivul de aici trăiește, in prezent, un eveniment de seamă : dezbaterea cifrelor de plan ale cincinalului. Pentru înfăptuirea viitoarelor sarcini făuritorii fibrelor sintetice românești se pregătesc realizînd exemplar sarcinile prezente. Rezultatele pe primele 7 luni sint semnificative : planul producției globale a .fost îndeplinit in proporție de 111,1 la sută, al producției marfă de 110.8 la sută. Indicatorii de calitate pentru fibrele de relon calitatea I au fost, de a- semenea, depășiți.Iată o ,.prefață" demnă de înaltele trepte pe care harnicul colectiv se pregătește să le urce. Am avut pe această 1emă o convorbire cu tovarășul ION POPA, inginerul șef al uzinei. In mod firesc, prima întrebare vizează modalitățile prin care s-a reușit să se inregistreze depășiri la cei mai importanți indicatori ai planului în primele șapte luni care au trecut din cincinal.
— Factorul prim l-a consti

tuit intensificarea eforturilor 
de ridicare a randamentului 
instalațiilor și utilajelor prin 
perfecționarea și moderniza
rea neîntreruptă a acestora.

Dar explicația nu o dau instalațiile și utilajele singure, 
ci și străduința colectivului 
de a le mînui cit mai bine. 
De altfel, aceasta constituie 
una din principalele rezerve 
ale îndeplinirii sarcinilor cin
cinalului.■— Vreți să insistați asupra locului pe care-1 ocupă acest lucru în perspectiva pe care o deschid uzinei cifrele planului ce se dezbat în prezent ?

—■ Participanții la discuții 
au remarcat, ca o caracteris
tica principală a sarcinilor ce

(Continuare in pag. a V-a)

CONSTANTIN NANCU

FLUXUL PRODUCȚIEI

FĂRĂ ÎNTRERUPERI
Combinatul de îngrășăminte 

azotoase, care a intrat în 
funcțiune de foarte curînd 
aici la Tg. Mureș, este unul 
din cele mai tinere obiective 
industriale de pe harta eco
nomică a patriei. Primele uni
tăți, care au început să lu-

creze au și atins parametrii 
proiectați. In luna iulie pro
ducția globală a fost depășită 
cu 7,4 la sută, echivalentul a 
însemnate cantități de îngră
șăminte peste plan.

Dezbaterea cifrelor de plan, 
la care au participat ingineri,

economiști) maiștri, chvmiști 
fruntași a avut așadar loc 
pe fondul unor rezultate 
de debut promițător.— Unitatea noastră, spunea 
tovarășul MANEA CONST AN- 
TINESCU. directorul combi
natului, va trebui să producă, în anul 1970. însemnate cantități de îngrășăminte chimice, de ape amoniacale, peste 2.5 milioane m.c. oxigen îmbuteliat.

Perspectivele pe care ni le 
înfățișează tovarășul director 
își conturează, de pe acum, 
cu precizie profilul.

Producția^ uzinei Electro
magnetica din Capitală va 
crește,, conform prevederilor 
cincinalului, pînă la sfirșitul 
anului 1970, de 2,4 ori.

O mare pondere vor avea 
produsele noi; -centrale te
lefonice . automate, sisteme 
de cure nț i purtători cu 60 
tie căi. aparate de măsură cu 
ax central ferodinamice, 
aparate magnetoelectrice cu 
circuite imprimate ele.

Importantele măsuri teh
nice, cil și studiile de apli
care a lor i reconsiderarea 
tehnologiei de fabricație la- 
circuitul magnetic al releu
lui R.l.5, organizarea fabri
cației pe bandă a releului 
R.I 5 și dotarea cu dispozi
tivele necesare pentru mon- 
taj-reglare) prevăzute în 
planul M.T.O. cit și pro
puse de numeroși partici
pant!' la discufii indică de 
pe acum o participare a în
tregului colectiv la realiza
rea sarcinilor ce le stau în 

ia(ă.
In fotografie : in timpul 

dezbaterilor prevederilor 
planului cincinal.

Foto : O. PLECAM

DEVA. — 
respondentul 
Cuptorul nr. 
de tone, de. 
nr. 2 a Combinatului si
derurgic Hunedoara, 
fost repus recent 
funcțiune în urma 
parației capitale efec
tuate după 5 ani de mers 
în plin. Cuptorul a fost 
complet demolat și re
construit de la început. 
Lucrarea a necesitat 
montarea a peste 500 
tone construcții meta
lice. înzidirea a peste 
1 800 tone cărămidă re
fractară.

în locul celor 2 ca
nale verticale s-a con
struit un singur canal. 
Prin această îmbunătă
țire durata de funcțio
nare a cuptorului prin 
reparații aproape se du
blează. In același scop, 
la înzidirea camerelor 
generatoare s-au folosit 
cărămizi aluminoase și 
magnezltă de calitate 
superioară. Lucrările 
de reparații capitale au 
durat cu 2 zile mai 
puțin decît prevederile 
graficului — timp echi
valent în oțelărie cu 
aproape 2 000 tone de 
oțel.

1 Polo : O. PLECAM

SENTIMENTE
FUNDAMENTALE

de Grigore Hagiustre cele mai adinei sufletești; puteri latente ce nu și-ar fi găsit nici'un rost altfel, au căpătat un spațiu larg de mișcare, și au probat temeinicia în procesul vast al unei întregi societăți în construcție.Noțiunile de Patrie, Socialism, Partid — categorii filozofice, în lumina cărora înțelegem lumea și ne știm pe noi înșine — sînt tot atîtea sentimente fundamentale, n-au fost niciodată despărțite de emoție, ori de cite ori vorbim despre ele, implicit sau explicit le numim: dragostea pentru Patrie, Socialism și Partid ; ne mărturisim astfel apartenența multiplă, fuziunea completă cu sensurile lor majore.Oricum am privi sentimentele, din orice unghi de vedere, la limita nuanțărilor, vom observa ieșirea lor din sfera măruntei subiectivități, fuga'de particularul nesemnificativ ; o sete de general, de racordare la esență le animă persistent; în ele istoria își recunoaște aria cucerită, parcurgerea fiecărei culmi, trăirea lor interioară se leagă armonios de scopurile idealului politic.
(Continuare în pag. a V-a)

Ideile mari se învecinează întotdeauna cu sentimentele mari, formează un tot u- nitar, exprimînd cu plenitudine puterea de afirmare a unei personalități umane, sau, în cazurile cele mai fericite, a unei întregi colectivități, capabilă de organizare în planul superior el civilizației, condu- cindu-ne după legi precise, profund înnoitoare și generoase.Dacă ideile se transformă în sentimente ori sentimentele atrag după sine ideile, este mai puțin important, condiționarea dialectică se stabilește de la caz la caz ; frapanta este însăși existența ideilor’ și-a sentimentelor laolaltă, strînsa lor împletire, determinînd profilul moral al unei e- poci, indicîndu-i punctele, .liniile de forță esențiale, gradul înalt de specificitate.Dacă am învățat pas de pas, de la Eliberare și pină astăzi, să gîndim ideea Socialismului, nu-i mai puțin adevărat c-am învățat și s-o trăim sentimental; aura a- fectivă a colorat-o puternic, i-a dat relief cuprinzător, angajîndu-ne în desăvîrșirea, în transpunerea ei în faptă, ridicînd la rang de act conștient de sine, zonele noa-
(Continuare în pag. a V-a)

do 1250 C.P

AUREL URZICĂ

de De

să fii tu stăpînesc pe litoral confesezi
același aer

Cine va sosi primul? Imagine de actualitate pe lacul Snagov 
Foto : AGERPRES

Diesel hidraulică

Prototipul locomotivei Diesel hidraulice de 1250 CP, creație a constructorilor de mașini de la Uzinele ,,23 August", din Capitală, se află în faza finală de montaj. în curînd vor începe și probele individuale pe instalații, urmînd ca pînă la 23 August sa se execute prima probă de parcurs.Noua locomotivă este destinată transporturilor mixte de mărfuri și persoane, pe liniile cu ecartament normal. precum și- manevrelor în stațiile de cale ferată'. Ea are viteze maxime . cuprinse între 60—100 km pe oră și este prevăzută cu o cabină cu două posturi ■ de comandă pentru mers în ambele sensuri. Față de • locomotivele cu aburi, locomotivele Diesel hidraulice prezintă o serie de a- vantaje : consum redus de combustibil, uzură mai mică a căii de rulare, viteze mai mari, conducere mai simplă.

Altă mărturie zecile de milioane de fotografii ce se string tot în albumele de familie. Răsfoindu-le ai dimensiunile exacte ale schimbărilor calitative profunde petrecute aici, pe litoralul românesc. Mangalia catîrilor și a chirpicilor a devenit un oraș cu alură modernă, Mamaia

acestea pentru vilegiaturistul modern înseamnă pitoresc.Dar un pitoresc în care pozează cu totul altfel : degajat și demn de condiția sa. Pozează și el și îi stă bine lingă măreția sălbatecă a mării. Pozează și el și îi șade bine,pe fundalul blocurilor ridicate din beton și sticlă, aeriene

tre blocurile cu multe etaje și covoare de flori cultivate în viziuni cromatice exacte. Litoralul nu mai putea fi vizitat într-o cotiga trasă de un ca- tir ; trebuia văzut de pe o altă cotă. A apărut și rezolvarea necesității de a vedea sintetic, de a depăși condiția orizontului oferit de locomoția rudi-

(Agerpres)

S-ar părea că nu știm ce puteau povesti cei. care vizitau litoralul cu decenii în urmă. Dar substanța epică a anecdotelor estivale a poți recon- stitui'cu ușurință. Am făcut-o răsfoind un album de familie colbuit într-un colț de pod. Crisparea celor care pozau nu poate fi pusă numai pe seama tehnicii rudimentare a fotografului ci mai mult'pe psihologia individuală a vilegiaturistului de atunci. In prim- plan cu aerul inedit poza turistul sie-însuși. Ineditul nu i-1 dadea vecinătatea mării ci pitorescul locului pozat special. Aici un catîr ostenit de arșiță și greutatea sacalei cu apă, dincolo cîțiva copii rufoși strînși la momeala unei bomboane. ori o moschee de chirpici. Nu se puteau plînge vile- giaturiștii — puțini la număr din acele vremi — de lipsă de pitoresc. Mărturie, aceste poze

familie. De familie bună, la Mangalia la Mamaia pozele aduceau greu, dezolant, al unei mizerii devenite sufocante.Prin condiția sa, vilegiaturistul este și astăzi atras de pitoresc. Și-ar anula condiția renunțind la el. Mărturie cele peste 2 000 000 de vederi trimise pînă acum de pe litoral.

ciulinilor rostogoliți de vîntul fierbinte al Dobrogei printre cele cîteva vile stinghere este astăzi o stațiune reputată în întreaga lume, Eforiile se leagă cu celelalte stațiuni într-nn dialog arhitectural care depășește importanța locală, în- scriindu-se în noutatea la zi a tehnicii mondiale de arhitectonică și construcție. Toate ■

explozii solare. Cu cîțiva ani în urmă cineva a avut ideea, răsfoind poate tot un album vechi de familie, să aducă la Mamaia — pentru pitoresc arhaic, probabil — catîri albi. Ideea s-a stins ca un foc de paie. S-a stins firesc. Ar fi fost prezențe vetuste în urbanistica modernă a locului; prezențe stinghere aici, prin*

mentară. A apărut ideea plimbării de agrement deasupra litoralului cu avionul. Era semnul mutației valorice din psihologia turistului în consonanță cu noua față a locului. Fotografiile recente de album de familie îl arată plin de exuberanță și demnitate. I-o cultivă atît bucuria răsplatei pe care și-o poate acorda pe-

trecindu-și vacanța aici, dar și locul înfrumusețat de aceeași grijă permanentă și omniprezentă în țara noastră. Și oamenii sint la înălțimea grijii cu care sint primiți aici, cu care le este ocrotită-vacanța. Mărturie, dacă vreți, stă însăși ținuta lor. I-am văzut pe plaja însorită respirînd prin toți porii aerul răcoros și sărat al mării, i-am văzut reveniți în undele albastre la fericita vîrstă a copilăriei, i-am reîntîlnit, în ținuta sobră, de seară, intrînd în localurile stațiunilor unde își vor adăuga alte ore plăcute la programul lor de vacanță. Oamenii se simt bine și știu să se simtă bine. Există o artă însuți. Și mulți o perfect. Reîntors de simți nevoia să te cuiva. Și nu numai despre noutățile arhitecturale adăugate litoralului dar și despre ținuta oamenilor care-1 populează. în armonia stăpînă aici, între oameni și locuri frecventate, nu se mai poate insinua- neglijența, poza facilă de originalitate. Un instrumentist neras, un ospătar cu
V. ARACHELIAN

(Continuare In pag. a V-a)

țin secția de lesătorie a Fabricii 
de relon „Panduri"-București

Foto : AGERPRES
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Nu numai 
ascensoarele 
sint de vină 
că etajele 
urcă greu

Raid-anchetă pe șantierele 
de construcții de locuințe 

din Valea Jiului
Locuirile noi tn orașul 

Turnu Măgurele
I Statul a investit sume importante pentru construcția de locuințe în Valea Jiului. Celor 12 000 de apartamente construite pină acum li se vor adăuga, în cincinal, încă 10 000. Numai in acest an urmează să se dea in folosință la Petroțeni, Lupeni, Vulcan, Petrila, Cricani și Aninoasa, peste 1760 de apartamente.I------------------- --------------In ce stadiu se află lucrările de investiții pe aceste șantiere acum, in a doua lună a celui de-al Il-lea semestru ?Adresăm această întrebare tovarășului ION SITESCU, inginer șef al grupului II construcții Valea Jiului, aparți- nînd Trustului regional de construcții Hunedoara :

„Am realizat planul valoric 
pe 6 luni — ne spune dinsul
— doar in proporție de 95 la suta și am rămas in restanță 
la planul fizic cu 138 de apar
tamente (li la Lupeni și 72 la 
Vulcan)".Cauza ? O explică tot tovarășul inginer Sitescu. „Este 
vorba de factori obiectivi. Din 
vina întreprinderii de fabri
care și montare a ascensoare- 
lor-București și a I.S.C.I.R. Si
biu, ascensoarele la blocurile 
in cauză n-au fost montate la 
timp, neputîndu-se trece ast
fel la recepționarea locuințe
lor..."In parte, justificarea este valabilă. Cele două întreprinderi, prin întîrzierea montării ascensoarelor și a avizării punerii lor în funcțiune, creează „timpi morți" constructorilor. Uneori aceste lucrări și operațiuni de avizare durează tot atîta timp cît durează însăși construcția blocului respectiv. Dar și constructorii favorizează „timpii morți". Deschiderea de către aceștia a frontului de lucru pentru montarea ascensoarelor a întîrziat cu aproape trei săptămîni.Solicităm din nou explicații conducerii grupului II al șantierelor. Sînt invocate alte cauze: neaprovizionarea la timp cu unele materiale, insuficiența utilajelor, efectivul redus de muncitori.Din scriptele serviciului a- provizionare reiese că la începutul trimestrului II a lipsit de pe șantiere circa un milion de cărămizi. Fabricile din Jimbolia, Mureșeni și Orăștie, cu care sînt contractate aceste materiale, n-au respectat termenele de livrare, provocînd serioase greutăți constructorilor. La rîndul său, întreprinderea de prefabricate din Craiova a întîrziat în repetate rînduri livrarea fîșiilor pentru planșee, contribuind la amînarea dării în folosință a unor blocuri, cu luni de zile.Conducerea grupului II Pe- troșeni are, insă, partea ei de vină pentru care nu poate fi absolvită. N-a urmărit stabilirea unei legături permanente cu întreprinderile colaboratoare, cu serviciile de livrări ale acestora, mulțu- mindu-se ca, în ultimă instanță, să recurgă la practica trimiterii de delegați în dreapta și în stînga pentru a urgenta sosirea materialelor. Pe de altă parte, conducerea grupului și a șantierelor, în special a celor din Petrii», Vulcan și Lupeni, a neglijat organizarea primirii și depozitării materialelor sosite, acestea zăcînd zile în șir în gară nedescărcate, în vreme ce constructorii le așteptau pe șantiere. Cele 250 mii lei care reprezintă locații plătite către C.F.R. în primele 6 luni sînt un exemplu grăitor in această privință.Ritmul de lucru pe șantierele din Valea Jiului, în special la lucrările cu volum mare de muncă, este frînat de lipsa unor utilaje. „Trebuia să 
ne sosească încă tn trimestrul 
I — precizează tovarășul TRAIAN DOBRICAN, secretarul comitetului de partid— patru buldo-excavatoare. 
Am fost insă anunțați că nu 
le vom primi dectt în trime
strul IV. Mai avem apoi ne
voie de o macara tip „Bocșa", care, de asemenea ne-a fost 
repartizată prin plan, dar n-a 
sosit, precum și de cîteva be
toniere. Trustul regional tie 
construcții trebuie să ne ajute 
mai mult, să aibă grijă ca utilajele repartizate să ne so

sească la timp. Conducerea 
trustului să studieze, tot
odată, posibilitatea transfe
rării pe șantierele noastre a 
unor utilaje mai puțin solici
tate pe alte șantiere ale re
giunii".Am lăsat la urmă cea de a treia cauză invocată de conducerea șantierelor, respectiv insuficiența efectivului de muncitori. „Ne lipseau circa 
26U de muncitori (zidari, 
dulgheri, fierari-betoniști și 
în special necalificați) spune 
tovarășul inginer șef Sitescu. 
Dacă am avea efectivul com
plet, adaugă dinsul, peste 
celelalte greutăți am trece 
mai ușor".Obiectivitatea acestei cauze care a influențat in foarte mare măsură neîndeplinirea planului la investiții cade însă de la bun început. De pe șantiere au plecat în semestrul I cîteva sute de muncitori. De ce? Datorită faptului că n-au fost luate toate măsurile pentru asigurarea unor cîștiguri constante de la o lună la alta în conformitate cu normele în vigoare și pentru calificarea unui număr mai mare de tineri prin cursurile deschise în a- cest scop. Așa se explică fluctuația care se soldează cu o mare risipă de fonduri. Numai pe primele cinci luni s-au cheltuit aproape 20 000 lei pentru trimiterea de delegați prin țară în vederea recrutării muncitorilor. Cine sînt a- cești delegați ? Maiștri și șefi de echipe dintre cei mai buni puși în situația de a lipsi săptămîni întregi de pe șantiere, unde prezenta lor este atît de necesară. In loc să ia măsuri temeinice pentru permanentizarea oamenilor, pentru recrutarea și pregătirea unor cadre din localități a- propiate Văii Jiului, conducerea grupului alege soluția cea mai comodă, dar cu consecințe pe seama planului de investiții și a fondurilor alocate,Să vedem însă cine sînt cei care pleacă de pe șantier Circa 90 la sută dintre muncitorii care au plecat de pe șantiere în semestrul I sini tineri. Tovarășul GHEORGHE CÎMPEANU, secretarul comitetului U.T.C. pe grup, caută motive obiective. „Ce putem face noi ? Tinerii vor să lu

creze pe șantiere mai mari și 
pleacă din Valea Jiului". C« a făcut însă organizația U.T.C, pentru a explica tinerilor că și șantierele mici au nevoie de contribuția lor, ce s-a făcut pentru a-i educa, pentru a-i permanentiza ne șantier ? Nimic sau aproaDe nimic. Comitetul U.T.C. nu s-a interesat nici măcar de cauzele pentru care tinerii pleacă de pe șantiere. Cîteva le voma enunța noi acum. Procesul de calificare și ridicarea calificării nu este organizat și tinerii n-au posibilitatea să-si perfecționeze pregătirea pentru a munci mai bine și pentru a cîștiga mai bine. Activitatea în brigăzi și echipe nu este bine organizată și tinerii nou veniți se descurajează, datorită acestui fapt, în primele zile de muncă. Permanentizarea cadrelor pe șantiere se face printr-o muncă continuă de educație, prin crearea condițiilor capabile să-i lege pe tineri de șantiere : condiții de muncă și viață, de educație și calificare, de distracție. Spre aceste o- biective trebuie să-și îndrepte atenția în viitor atît conducerea șantierului, cît și organizația U.T.C. pentru a permanentiza tinerii pe șantiere.

ROMULUS LAL 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Foto: AGERPRES

102 noi săli 
de clasă 

în regiunea 
Suceava

In orașele și satele regiunii 
Suceava se construiesc pentru 
noul an școlar 102 săli de 
clasă. Noua școală din satul 
Oprișeni, raionul Fălticeni, 
cu opt săli de clasă, a fost ter
minată, iar clădirile pentru 
școlile ce se ridică la Rădăuți, 
Botoșani, Suceava, Vama .și 
altele au ajuns în stadiu de 
finisare La 40 de școli se exe
cută reparații capitale, se in
troduce încălzire centrală. Mai 
mult de jumătate din numă
rul școlilor din 
fost reamenajate, 
pregătite pentru 
noului an școlar.

regiune au 
văruite și 

începerea

(Agerpres)

Flori pentru casele lașului
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Bălceștii Argeșului is- identifică leagănul fa-In toria _ miliei strălucitului luptător democrat și ascendenții lui pot fi urmăriți de cercetători începînd din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Bunicul său dinspre mamă, Necula, cumpărase locuri neproductive pe Topolog și, fire chibzuită, le adăugase, prin economii și cumpărări treptate, alte loturi. Tă- nasie, bunicul, slujise ca vameș în Oltenia și Muntenia și sprijinise, prin contribuții bănești, marea răscoală țărănească din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu. De la Ion Bălcescu Zinca, mama scriitorului, a moștenit micul domeniu argeșan, și, la rin- du-i, ea, din chiar momentul cind a intrat în posesie, a făcut părtaș, cu act drept de împărțeală, pe fiica sa Sevastița și pe fiul mai mare, Constantin.Nicolae Bălcescu, nu s-a născut la Bălcești, ci în București, în 1819, Boteanului, la casă 60. Nici in mahalaua numărul de nu s-a numit inițial Bălcescu, pentru că pe tatăl său îl chema Petrescu, după rang pitar și locuia nu departe de colegiul „Sf. Sava", la care fiul său, ce avea să ajungă prin rîvnă una din gloriile strălucitoare ale poporului român, a învățat carte după un prim șladiu de inițiere în casa părintească. Patronimicul Petrescu s-a convertit în Bălcescu și s-a inveșnicit în forma aceasta după sfoara de pămînt și casa modestă de pe Topolog. Dar dacă Bălceștii nu sînt legați de nașterea istoricului și a conducătorului ideologic al revoluției de la 1848 din Țara Românească, ființa lui nu o dată s-a odihnit în cele „tre nodăi" modest mobilate ale casei bunicilor săi argeșeni.De aici, purtat în chervan. el și familia lui s-au îndreptat la 1821 către Brașov. Aici el poposea peste vară, în vacanțele școlare, adîncind lecturile la care-I îndemnau valoroșii lui profesori Eftimie Murgu, Jean Vaillant, Florian

VATRA
BĂLCEȘTILORAaron. Cu primii doi avea să participe la conspirația lui Dimitrie Fili- pescu din 1839, a colaborat rod

de Augustin Z. N. Pop

Undeva, în adîncurile de 
piatră, ale munților Apuseni, 
cu o milenară răbdare și mi
gală, natura, acest meșter fără 
de pereche, a lucrat în aur, 
la scară redusă, chipul Româ
niei. Din cristale și pulbere 
strălucitoare, imprimate pe 
un fond de piatră, au fost co
piate, de la un capăt la altul, 
hotarele ondulatorii, între care 
aurul s-a revărsat apoi, curat și masiv, imaginînd o mare 
de grîne pîrguite. Nici lanțul 
Carpaților cu acea curbură a 
Vrancei și cutezanța Bucegi- 
lor n-a fost scăpat din ve
dere. Aurul din care a fost

cu al treileanic în timpul trimestrului revoluționar din vara anului 1848, cînd Bălcescu a organizat corpul propagandiștilor pașoptiști, numiți „comisari" și cînd ardeleanul Florian Aaron și-a dat o însuflețită contribuție organizatorică și administrativă în slujba guvernului provizoriu revoluționar. Vrednic de reținut că aici, la Bălcești, Nicolae Bălcescu a redactat Regulamentul de funcționare al aparatului agitatoric al revoluționarilor munteni și a trasat instrucțiunile către pașoptiști, materiale care s-au păstrat scrise de mina lui.La Bălcești el venea să-și vadă sora sa mai mare, Sevastița.Dragostea, grijile și căldura cu care această soră, rămas., toată viata nemăritată, l-a înconjurat peste taxi și mări, cum altă dată, în 1848, se alăturase impetuozității revoluționare a fratelui Nicolae. i-au dat drept să fie evocată in literatura ultimilor două decenii („Bălceștii", de Dumitru Corbea; „Bălcescu", piesa, și romanul „Un om între oa-

meni" de Camil Petrescu) și vom reține din stanțele poetului Mihu Dragomir peisajul înconjurător mormîntului ei din dealul argeșan al familiei:„E roasă piatra, de ninsori și ploaie, cu slovele bătrînului zugrav, dar stă pe deal, privind prin nori de praf poate se-ntoarce acasăNiculae.
Și ca să-i treacă vremea mai ușor, cum îl așteaptă de amar de zile, țăranii aruncă flori de alior pe pieptul Sevastiței, și zambile..."Tot la Bălcești au trăit și cei doi frați ai lui Bălcescu, Constantin și Barbu și ei cuprinși între animatorii frontului revoluționar de la 1848 în Muntenia și pe care-i a- flăm cu munci de legătură și de propagandă în tabăra de panduri voluntari de la Rîu- reni, pusă sub comanda lui Gheorghe Magheru. Alături de reprezentanții țărănimii din Bălcești: Stan Luță și Zamfir Jumeru, Constantin Bălcescu semnează jalba

adresată țarului Nicolae I, ca să nu trimită oști expedițio- nare care să înăbușe revoluția de la 1848.Aici ar fi vrut să-și încheie zilele cel neostenit în rîvna lui pentru libertate socială și națională și aici s-au păstrat la fratele și nepotul lui, pină în 1892, corespondența primită de Bălcescu, cînd ea a fost încredințată Bibliotecii Academiei _ de Nicolae Mandrea, de soră al marelui prieten și sprijinitor meleaguri, la Florești-Dolj, al lui Eminescu.Lăsînd în dreapta șoseaua asfaltată ce leagă Piteștiul de Rimnicu Vîlcea și parcurgînd drumul de țară de 12 km, la Bălcești, sub dealul Bălceas- căi, toponimie ce fixează suvenirul imprescriptibil al Zin- căi Bălcescu, drumețul regăsește ambianța în care a trăit, a scris și a îmbrățișat în gîn- dul lui de totdeauna, Nicolae Bălcescu. entitatea poporului român stăpîn pe soarta lui și icoana patriei libere.în cartea de onoare a Bălceștilor, cu ocazia vizitei conducătorilor de partid șl de stat în ziua de 11 iunie anul acesta, înalții oaspeți au exprimat recunoștință pentru idealurile de libertate, de su-

Române nepotul bărbat, pe alte

veranitate și de prosperitate a poporului, în numele cărora a luptat Nicolae Bălcescu și care au devenit realitate a domniei poporului în România socialistă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., cu a- cest prilej s-a adresat astfel urmașilor, consătenilor lui Bălcescu de acum 118 ani : „Am ținut ca în drumul nostru de două zile prin regiunea Argeș să venim și la Bălcești, în această măreață zi de 11 iunie care ne reamintește izbucnirea revoluției de la 1848. Partidul Comunist Român, păstrătorul și continuatorul celor mai valoroase tradiții de luptă ale neamului nostru, ține să omagieze amintirea străluciților săi fii care au luptat și și-au jertfit viața pentru mersul înainte al istoriei neamului lor. împreună cu tovarășii mei, sînt fericit că mă găsesc în seara aceasta pe prispa casei lui Bălcescu și vă anunț că înce- pind de astăzi, această casă va deveni un muzeu memorial, la care tineretul nostru, generațiile care vor urma să se adape prin exemplul înalt de patriotism al acestui bărbat".Devenită casă muzeală, vatra Bălceștilor așteaptă pe prețuitorii de pretutindeni ai lui Nicolae Bălcescu Ia seminarul viu cu virtutea iubirii de patrie și cu colocviul istoriei recunoscătoare.

Calitatea produselor se apreciază aici, în labora
tor I Laborantele Gredina Drindorfer și Melania 
Stâncescu de Ja Combinatul de fibre artificiale 

Brăila, determină rezistenta firelor
Foto : N. STBLORIAN

presupusă cununa acestora, a 
fost ales într-o nuanță mai 
roșiatic-arămie, ca frunza co
drilor în miezul toamnei.

România, contur de aur — 
atestare a eternității. Impre
sionantul eșantion se află expus în „Muzeul aurului" din 
orașul Brad, instituție unică 
de acest profil din Europa.

In muzeu sînt conservate și alte opere ale naturii. O „pie
să" muzeală este „șopîrla de 
aur" — conglomerare de cris
tale pure, închipuind forma 
aproape exactă a amintitei 
viețuitoare. Pare o broșa ma
sivă, lucrată cu măiestrie, de-

dintr-o rochieabia desprinsă
de seară. Alături, in vitrine, 
se află expuse alte aproape o 
mie de eșantioane prezentând 
formele obișnuite în care se 
află prețiosul metal răspîndit 
in natură, foițe 
cuarț, granule, 
cristale, în stare 
sociații diferite.
zentate aici toate exploatările 
aurifere ale țării, precum și 
cîteva eșantioane din Ameri
ca, Africa și Iugoslavia.

Mai presus de toate, însă, 
muzeul este o oglindă a mi
neritului în țara noastră de 
două mii de ani încoace. Nu-

pe crustă de 
agregate de 

nativă sau a- 
Sînt repre-

meroase documente stau măr
turie asupra luptei înverșuna
te și inegale dintre om și na
tură pentru smulgerea bogă
țiilor din adîncuri. Muzeul 
păstrează ștearțuri romane, 
lingouri de aur în copie tur
nate de romani, pe care se 
văd inscripții și efigii, con
ducte de mine din ceramică, 
vagoneți, echipament sărăcă
cios de minier, dălți și cioca
ne, diferite alte unelte, toate 
la un loc completând edifica
tor tabloul 
mineritului 
noastre încă

retrospectiv al 
pe meleagurile 
din antichitate.
L. ROMULUS

Combinatul de Îngrășăminte cu azot — Piatra Neamț. In fotografie: tablourile de comandă din cadrul fabricii de amoniat
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O „NOAPTE
CA TOATE

Lăudabil efortul Teatrului 
satiric „C. Tănase' de a în
cerca noi formule de expre
sie artistică. De data aceas
ta formula ar dori să fie un 
„cabaret satiric muzical" cu 
pretenții uneori chiar lite
rare.

Doi autori bine intenționați 
— Victor Birlăaeanu și Ema- 
noil Mihăilescu — un direc
tor de scenă avid totdeauna 
de originalitate, Valeriu Moi
sescu, un scenograf debu
tant, apreciat grafician, Mihu 
Vulcănescu și rutinatul com
pozitor Elly Roman — se 
străduiesc să dovedească 
publicului docil că la „Tăna
se", „Nu aduce ziua ce a- 
duce noaptea".

Ca să fim sinceri, promi
țătoarea noapte de la grădi
na „Boema" nu aduce nimic 
in plus față 
cedentele 
misiunile 
în cadrul 
dernă cu inscripții mistico- 
zodiacale din program. Sa
tira 7 Nu totdeauna la locul 
ei, ctteodată chiar sărită 
peste cal ca în cazul siariu- 
lui adus pe scenă. Uneori, de 
ce nu am recunoaște, — pu
să însă in valoare de in- 
terpreți.

De exemplu, de inepuiza
bilul N. Stroe, fostul prislea 
al revistei românești, al că
rui umor și talent rezistă. în
că, și de la care multi co
mici tineri ar putea Să io
vele.

Și I. Antonescu-Gărăbuș, 
alt veteran al Teatrului „Tă
nase"/ imitând cu brio un 
cintăreț de muzică ușoară, 
ridică satira la adevăratul ei 
rost și artistic, dar și edu
cativ. De asemenea, se cu
vin menționați pentru hazul 
lor permanent : 
stanlin și Dodu lonescu.

Dar muzica spectacolu
lui 7 S-o numim Cenușăreasa 
„Nopții de la „Tănase" 7

de ante- 
premiere. Pro- 
rămin limitate 
de grafică mo-

Nicu Con-

Cu „Panselufe, albăstrele" 
și „îmi plac ochii dumitale', 
și cei din stal, și cei de la 
balcon, sînt într-o perma
nentă hărțuială eu dulcile 
apropouri ale neîndupleca
tului Morfeu.

Miracolul anei mofăieli a- 
nanime este evitat grație nu
mai „tropotitelor" executate 
de Trio Caban. Cei trei „ca- 
banezi" scutură din temelii 
efectele premature ale som
nului și muzica lor, modernă, 
vie, are pentru spectatori e- 
fectul unul duș înviorător.

Dar revirimentul e de 
scurtă durată.

Unde s-a ascuns oare ti
neretul teatrului ?

Un singur nume nou: 
Roza Petrovici, izbutind o a- 
pariție originală în „Nu mai 
plinge Baby*.

De ce oare nu s-a Încercat 
un spectacol al tinereții și 
al tinerilor de la Teatrul „C. 
Tunase" 7 Mai persistă în 
teatrele noastre muzicale, o 
mentalitate neiertilă: stagiul 
de vlrstă.Or, s-a văzut de atâtea ori 
că atunci cînd tineretul e lă
sat să se afirme, rezultatele 
sint surprinzătoare. Să nu-i 
lăsăm pe tineri să tmbătrt- 
nească pentru a putea juca 
roluri de juni primi sau de 
subrete..

Și de ce nu se simte de 
loc în acest „cabaret satiric 
muzical" amprenta lui Vale- 
riu Moisescu, regizorul eare 
a introdus elemente revuisti
ce In Caragiale, și a între
buințat în „Nu sînt Turnul 
Eilel" toate artificiile revuis
tice posibile, de la baloane 
pină la fulgi ? Moisescu era 
aici, cum spune englezul : 
„The right man in the right 
place". $i totuși...

De asemenea, nici Mihu 
Vulcdnescu, nu și-a trecut 
pe deplin examenul de sce
nograf revuistic.

NEAGU RĂDULESCU



Centrele și președinții comisiilor examenului de bacalaureat
Printr-un ordin al Ministrului Invățămintului s-au stabilit centrele și președinții comisiilor pentru examenele de bacalaureat de la liceele de cultură generală și de Ia liceele de artă, precum și pentru examenele de diplomă de la liceele pedagogice de învățători, educatoare și institutele pedagogice de învățători din sesiunea august 1966.Examenele încep în toată țara în ziua de 19 august 1966, orele 9 dimineața, cu proba scrisă la limba și literatura română. In vederea pregătirii lucrărilor examenului, președinții comisiilor se vor prezenta la centrele Ia care au fost 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, precum și președinții comisiilor.

Orașul 
București

Liceul ,,Mihail Sadoveanu" — 
Comisia nr. 1, secție reala. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele „M. Sadoveanu", „I. L. Ca
ragiale", „Dr. Petru Groza“, 
nr. 32, 35 si Liceul de muzică nr. 2 
(cursuri de zi). Președinte Con
stantin Ionescu Bujor, prof.- 
univ. matematici, Institutul Poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

Liceul „Mihail Sadoveanu" — 
Comisia nr. 2, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele „M. Sadoveanu", „I. L. 
Caragiale", „Dr. Petru Groza" și 
nr. 32 (curs seral). Președinte 
ștefan Petrescu, prof. univ. ma
tematici, Institutul de construc
ții București.

Liceul „Ion Luca Caragiale" 
— Comisia nr. 3, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
liceele „I. L. Caragiale", „M. 
Sadoveanu", „Di Petru Groza", 
nr. 32 și nr. 35 și Liceul de 
muzică nr. 2 (cursuri de zi — 
secția umanistă și reștanțierii de 
la cursurile de zi, secția reală și 
umanistă). Președinte Aurel Ni- 
colau. prof. univ. fizică, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 32 — Comisia nr. 4, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 32 și 
„I. L. Caragiale" (cursuri serale, 

g restanțieri și fără frecvență). 
Președinte Ioana Cosma, prof, is- 

’ torie gr. I, Liceul „Nic. Bălces- 
cu“ București.

Liceul „Dimitrie Cantemir" — 
Comisia nr. 5 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele „D. Cantemir" și ,,C. A. 
Rosetti (cursuri de zi, serale și 
învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Igor Ivanov, conf. univ. 
chimie, Institutul de construcții 
București.

Liceul „Spiru Ilarei" — Comi
sia nr. 6, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
„Spiru Haret" și nr. 37 (cursuri 
de zi, serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Mihail 
Bolez, prof. univ. matematică, 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Liceul „Spiru Haret" — Comi
sia nr. 7, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
„Spiru Haret‘<,‘ ,.D. Cantemir", 
„C. A.-.Rosetti-", .nr. 10 și nr. 37 
(cursuri de zi și.învățămînt fără 
frecvență). Președinte Alexandru 
Nicolescu. prftf. univ. matema
tici. Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

Liceul „Emil Kacoviță" — Co
misia nr. 8, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
..Emil Racoviță" (cursuri de zi, 
serale și învățămînt fără frec
vență). Președinte Izidor Cre
mer. conf. univ. pedagogie, Uni
versitatea București.

Liceul „Mihai Viteazul" — Co
misia nr. 9, secție reală. Se vor 

•- prezenta candidați de la liceele 
„Mihai Viteazul", „AI. Sahia" și 
nr. 1.4 (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Gabriel 
Sudan, prof. univ. matematici, 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" București.

Liceul „Mihai Viteazul" — Co
misia nr. 10, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceele „Mihai Viteazul", „Al. Sa
hia" și nr. 15 (cursuri de zi și 
învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Gheorghe Mierlea, prof, 
filologie, Liceul „I. L. Caragiale" 
București.

Liceul nr. 15 — Comisia nr. 11, 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 15 și 
nr. 9 (cursuri de zi, serale și 
invățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Stela Manolescu, prof, 
emerită fizică, Liceul nr. 10 
București.

Liceul nr. 38 — Comisia nr. 12, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 38 
(cursuri de zi și serale). Preșe
dinte Gheorghe Herman, conf, 
univ. biologie, Institutul medico- 
farmaceutic București.

Liceul seral de cultură gene
rală — Comisia nr. 13, secție 
mixtă. Se vor prezenta can
didați de la liceele serale de 
cultură generală „D. Cantemir" 
și „Spiru Haret". (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și 
examene de diferență și res
tanțieri). Președinte Mihai 
Pascu, conf. univ. fizică, Uni
versitatea București.

Liceul „Matei Basarab" — Co
misia nr. 14, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de Ia liceele 
„M. Basarab", „G. Coșbuc" și 
nr. 39 (cursuri de zî, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ion Tobo- 
șaru. conf. univ. filozofie, Institu
tul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" Bucu- 
rești.

Liceul „Matei Basarab" — Co
misia nr. 15, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Matei Basarab" (cursuri de zi, 
serale și învățămînt fără frec
vență). Președinte Ilinca Tănă- 
sescu, prof, matematici, Liceul 
nr. 15. București.

Liceul „Alex. Ioan Cuza" — 
Comisia nr. 16, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de Ia li
ceele „Alex. Ioan Cuza" și „G. 
Coșbuc" (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri); Președinte Ilaralambie 
Ionescu, conf matematici, Insti
tutul Politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul nr. 39 — Comisia nr. 17, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 39 
(curs de zi și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Florea 
Zara, conf. univ. matematici, In
stitutul Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Liceul „Mihail Eminescu" — 
Comisia nr. 18, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele „M. Eminescu", „Ion 
Creangă" și nr. 30 (curs Se zi, 
învățămînt fără frecvență Și res
tanțieri). Președinte Mircea 
Mancâș, prof. univ. filozofie,.In
stitutul de artă țeâtrălă și cine

matografică „I. L. Caragiale" 
București.

Liceul „Mihail Eminescu" — 
Comisia nr. 19, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele „M. Eminescu", „Ion 
Creanga" și nr. 30 (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Vasile Nedelcu, conf. univ. ma
tematici. Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Gheorghe Șincai" — 
Comisia nr. 20, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Gh. Șincai" și Liceul de 
muzică nr. 1 (curs de zi și învă- 
tămînt fără frecvență). Președin
te Constanța Moruzi, conf. univ. 
biologie, Universitatea București.

Liceul „Gheorghe Șincai" — 
Comisia nr. 21, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „Gh. Șincai" și secția serală 
din comuna 30 Decembrie (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Con 
stantin Ioan, prof. univ. fizică, 
Institutul Agronomic „Nicolae 
Bălcescu" București.

Liceul „Gheorghe Lazăr" — 
Comisia nr. 22, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Gheorghe Lazăr" (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Elena Nicolaescu, prof. gr. 
I matematică, Liceul nr. 15 Bucu
rești.

Liceul „Gheorghe Lazăr" — 
Comisia nr. 23, secție mixta. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele „Gh. Lazăr" și nr. 36 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Palade, 
prof. univ. fizică, Institutul de 
petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu"
— Comisia nr. 24, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „D. Bolintineanu" (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Viorel Alecu, prof. gr. I, 
Liceul „Emil Racoviță" Bucu
rești.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu"
— Comisia nr. 25, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „D. Bolintineanu" (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Emil 
Stancu, prof, pedagogie gr. II, 
Liceul „M. Basarab" București.

Liceul nr. 27 — Comisia nr. 26, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 27 
(cursuri de .zi, s.erale și restan
țieri). Președinte Simona Popp, 
conf. univ. matematici, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 36 — Comisia nr. 27, 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 36 
(curs seral și reștanțieri),. , Pre
ședinte Leo Gruia, conf. univ. 
matematici, Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 36 — Comisia nr. 28, 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 36 
(curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Hie Ilasievici, prof, ma
tematici gr. I, Liceul nr. 38 
București.

Liceul „Nicolae Bălcescu" — 
Comisia nr. 29, secție reală. Se 
voi- prezenta candidați de la Li
ceul „Nic. Bălcescu" și Liceul 
nr. 21 (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Marioara 
Iordan, prof, emerit — matema
tici, Liceul nr. 39 București.

Liceul „Nicolae Bălcescu"—Co
misia nr. 30, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „Nic. Bălcescu", Liceul de 
arte plastice și Liceul nr. 25 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Constantin Bender, 
conf. pedagogie, Institutul de 
perfecționare a cadrelor didacti
ce București.

Liceul ,,Tudor Vladimirescu"
— Comisia nr. 31, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „T. Vladimirescu" (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Elena Rădan, prof, ma
tematici Liceul nr. 30 București.

Liceul nr. 33 București — Co
misia nr. 32 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 33, nr. 31 și Liceul „T. Vla
dimirescu" (curs de zi, învăță
mînt fără frecvență, și restan- 
tieri). Președinte Haralambie 
Chirilei prof. univ. biologie In
stitutul agronomic „Nic. Bălces
cu" București.

Liceul „Ion Neculce" — Comi
sia nr. 33 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
„Ion Neculce" și nr. 6 (cursuri 
de zi și serale). Președinte Con
stantin Disescu, prof. univ. fizică 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" București.

Liceul „Ion Neculce" — Co
misia nr. 34j»ecție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
„Ion Neculce" și nr. 6 (curs de 
zi și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Maria Petrescu, prof 
geografie, Liceul nr. 33 Bucu
rești.

Liceul „Aurel Vlajcu" — Co
misia nr. 35 secție mix,tă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Aurel Vlaicu" (curs de a și în
vățămînt fără frecvență). Preșe
dinte Sergiu Gogălniceanu, prof, 
univ, chimie Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 4Q — Comisia nr. 36 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 40 
(cursuri de zi, serale și învă- 
țămînt fără frecvență). Președin
te Maria Apostolescu, conf. bio
logie, Institutul de perfecționare 
a cadrelor didactice București.

Orașul->

Constanța

Liceul „Mircea cel Bătrîn" 
Constanță — Comisia nr. 1, 
secție mixtă. Se Vor prezenta 
candidați de la Liceul „Mircea 
cel Bătrîn", liceele nr. 2 și nr. 3 
Constanța (curs de zi și restan
țieri). Președinte Alexandru 
Cristescu, lector univ. biologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Pitești.
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Constanța — Comisia nr. 2, sec
ție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mircea cel 
Bătrîn" și Liceul nr. 3 Constan
ța (învățămînt fără frecvența și 
restanțieri). Președinte Victor 
Constantinescu, conf. univ. ma
tematici, Institutul de con
strucții București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn" 
Constanța — Comisia nr. 3, sec
ție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mircea cel 
Bătrîn", Liceul nr. 3 și Școala 
tehnică specială Constanța, li
ceele Năvodari și Mangalia 
(cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ion Stănciu- 
lescu. lector univ. șt. sociale, 
Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin" București.

Liceul nr. 2 Constanța — Co
misia nr. 4, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Mircea cel Bătrîn" și Liceul 
nr. 2 Constanța (curs seral și 
restanțieri). Președinte Nicolae 
Marin, lector univ. chimie, U- 
niversitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Constanța — Co
misia nr. 5, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 3 Constanța, liceele Năvo
dari, Eforie Sud, Techirghiol și 
Mangalia (curs de zi și restan
țieri). Președinte Vasile Po
pescu, conf. univ. matematici, 
Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 4 Constanța — Co
misia nr. 6, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 4 Constanța (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Ion Moi- 
sil, conf. univ. fizică, Universi
tatea București.

Liceul nr. 4 Constanța — Co
misia nr. 7, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 4 și Liceul de muzi
că și arte plastice Constanța, 
liceele Năvodari, Mangalia și 
Eforie Sud (curs de zi șl re
stanțieri). Președinte Ion Ber- 
ceanu, prof. univ. șt. sociale, In
stitutul agronomic „Nic. Băl
cescu" București.

Regiunea
Argeș

Liceul „Nic. Bălcescu" Pitești
— Comisia nr. 1, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Nic. Bălcescu" liceele 
Costești, Mozăceni și Curtea de 
Argeș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Virgll Atanasiu, conf. 
fizică, Institutul de perfecționa
re a cadrelor didactice Bucu
rești.

Liceul „Nic. Bălcescu" Pitești
— Comisia nr. 2, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „Nic. Bălcescu", li
ceele nr. 2 și nr. 3 Pitești, li
ceele Vedea și Corbeni (învăță
mînt fără, frecvență și x-estgn- 
țieri). Președinte Ion Zamfi- 
rescu, conf. univ'. matematici, 
Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 2 Pitești — Comisia 
nr. 3, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Pitești (curs de zi și re
stanțieri). Președinte Cornel 
Stanciu, conf. univ. fizică, In
stitutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Pitești — Comi
sia nr. 4, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Nic. Bălcescu" și liceele nr. 2 
și nr. 3 Pitești, liceele Ștefă- 
nești. Curtea de Argeș, Corbeni 
și Costești (curs seral șl restan
țieri). Președinte Eneea Barbu, 
conf. univ. matematici, Institu
tul Politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul nr. 2 Pitești — Comi
sia nr. 5, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Nic. Bălcescu" liceele 
nr. 2 și nr. 3, Liceul de muzică 
Pitești și Liceul Vedea (curs de 
zi și restanțieri). Președinte 
Nicolae Dinculescu, lector univ. 
filozofie, Institutul de 3 ani Pi
tești.

Liceul nr. 3 Pitești — Comi
sia nr. 6, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 3 Pitești, liceele Domnești, 
Corbeni și Vedea (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te Dumitru Stoian, lector univ. 
chimie, Universitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Pitești — Comi
sia nr. 7, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Nic. Bălcescu", liceele 
nr. 2, nr. 3 Pitești, liceele 
Curtea de Argeș și Corbeni 
(curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Sahin Antonescu, conf, 
univ. șt. sociale, Institutul de 
cultură fizică București.

Liceul nr. 1 Cîmpulung Mus
cel — Comisia nr. 8 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 
Cîmpulung-Mușcel (curs de zi). 
Președinte Gheorghe Negoiță 
prof, biologie Liceul nr. 2 Rm. 
Vilcea.

Liceul nr. 1 Cîmpulung-Muș
cel ■— Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1 și nr. 2 
Cîmpulung-Mușcel, liceele Ru- 
căr și Stîlpeni (cursuri de zi, 
serale țî învățămînt fără frec
vență). Președinte Augustin 
Z. N. Pop, conf. univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Pitești.

Liceul nr. 1 Rm. Vilcea — 
Comisia nr. 10, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Rm. Vîlcea, liceele 
Horezu, Călimănești și Drăgă- 
șani (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Florea Vasile, lector 
univ. fizică, Universitatea Cra
iova.

Liceul nr. 2 Rm. Vîlcea — 
Comisia nr. 11, secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 2 șl nr. 1 Rm. Vîl
cea, liceele Govora, Băbeni și 
Brezoi _ (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Ion 
Filimon, conf. univ. matematici, 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Rm. Vîlcea — 
Comisia nr. 12 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 2 și nr. I Rm. Vîl
cea, liceele Drăgășani și Ho
rezu (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Lupu, lector 
univ. pedagogie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Slatina — Co
misia nr. 13, secție reală. —■ Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și 2 Slatina, li
ceele Potcoava, Dragănești-Olt 
și Văleni (curs de zi). Preșe
dinte Osias Sachter, conf. univ. 
matematici, Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

Liceul nr. 2 Slatina — Co
misia nr. 14, secție mixtă. — 
Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 2 și nr. 1 Slatina, 
liceele Drăgănești — Olt și 
Piatra Olt (cursuri de zi, se
rale, învățămint fără frec
vență și restanțieri). — Preșe
dinte Alexandru Juracck, conf. 
univ. biologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Pitești.

Liceul Topoloveni — Comi
sia nr. 15, secție mixtă — Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Topoloveni, Găiești și 
Vișina — (curs de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ion Mari
nescu, coni', univ. ulologic, In
stitutul pedagogic de 3 ani Pi
tești.

Regiunea 

Bacău

Liceul nr. 1 Orașul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" — Comisia nr.
1. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 
Orașul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
(cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Marin Cos- 
mescu, lector univ. filologie, In
stitutul pedagogic de 3 ani Ba
cău.

Liceul nr. 2 Orașul „Gh. 
Gheorghiu-Dej" — Comisia nr.
2, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 
Orașul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
(cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Grigore Co
ban, lector univ. filologie, In
stitutul pedagogic de 3 ani 
Bacău.

Liceul Tg. Ocna — Comisia 
nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
Tg. Ocna (cursuri de zi. serale 
și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Serghei Postolache. 
prof, matematici gr. II, Liceul 
nr. 4 Bacău.

Liceul Buhuși — Comisia nr.
4. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Buhuși 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Constantin 
Ciuchi. prof, matematici, Liceul 
nr. 1, Orașul „Gh. Gheorghiu- 
Dej".

Liceul nr. 1 Piatra Neamț — 
Comisia nr. 5, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Piatra Neamț 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Vasile Ște- 
fănoiu. conf. filozofie, Institutul 
de perfecționare a-'cadrelor di
dactice București.

Liceul nr. 2 Piatra Neamț — 
Comisia nr. 6, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Piatra Neamț, li
ceele Roznov și Bicaz (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). 
Președinte Virgil Dron. lector 
univ. filologic, Universitatea 
București.

Liceul Tg. Neamț — Comisia 
nr. 7, secții mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Tg. Neamț, Borca și Tibucani 
(cursuri de zi, serale și învă- 
tămînt fără frecvență). Preșe
dinte Marilcna Lefter, lector 
univ. filologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Bacău.

Liceul Moinești — Comisia 
nr. 8. secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Moinești, Comănesti și Boiștea 
(cursuri de zi. serale . și învă- 
tămînt fără frecventă). Preșe
dinte Leontina Savin, lector 
univ. biologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Bacău.

Liceul nr. 1 Bacău — Comi
sia nr. 9, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
ni 1 Bacău și Liceul Adj ud 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Ticulescu, conf. 
univ. biologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Bacău.

Liceul nr. 2 Bacău — Comi
sia nr. 10, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Bacău (curs de zi). Pre
ședinte Emanoil Poppcl. conf. 
univ. chimie, Institutul politeh
nic Iași.

Liceul nr. 2 Bacău — Comi
sia nr. 11, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Bacău (curs seral și în
vățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Valeriu Pocinog, conf. 
univ. biologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Bacău.

Liceul nr. 4 Bacău — Comi
sia nr. 12, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 4 Bacău (curs de zi și în
vățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Alexandru Bucur, prof, 
filologie Liceul Comănești.

Liceul Roman — Comisia nr. 
13 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la liceele Ro
man și Săbăoani (curs de zi). 
Președinte loan Grigoriu, lector 
univ. filologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Bacău.

Liceul Roman — Comisia nr. 
14, secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul Ro
man (curs seral, învățămînt 
fără frecventă si restanțieri). 
Președinte Aurel Zota, prof, 
matematică-fizică, Liceul Tg. 
Ocna.

Liceul nr. 3 Bacău — Comi
sia nr. 15, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 3, nr. 2 Bacău și Liceul 
Podul Turcului (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Virgil 
Antonescu, lector univ. fizică. 
Universitatea „Alex. I. Cuza" 
Iași.'

Regiunea 
Banat

Liceul nr. 1 Caransebeș — 
Comisia nr. 1, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la

liceele nr. 1 și nr. 2 Caran
sebeș și Liceul Oțelul Roșu — 
(cursuri de zi, serale, invăță- 
mint fără frecvența și restan
țieri). Președinte Achim Drago- 
inir, lector matematici, Univer
sitatea Timișoara.

Liceul Lipova — Comisia nr.
2, secție mixtă cu limbile de pre
dare română și slovacă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Lipova, Curtici, Pîncota, Nad- 
lac, Vinga și Liceul, nr. 1 Pe- 
cica — (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Alexan
dru Crișan, lector univ. filolo
gie Universitatea Timișoara.

Liceul Oravița — Comisia nr.
3, secție mixtă Se vor prezenta 
candidați de la liceele Oravița, 
Grădinari, Moldova Nouă și Bo- 
zovici •— (curs de zi, învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Dreiciri, 
lector univ. matematici, Univer
sitatea Timișoara.

Liceul Sînnicolaul Mare — 
Comisia nr. 4, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Sînnicolaul Mare, Pe
riam. Dudești Vechi, Peciul Nou 
și Jimbolia — (curs de zi si 
restanțieri). Președinte loan 
Benca. lector univ. filologie 
Universitatea Timișoara.

Liceul n r. 1 Arad — Comisia 
nr. 5, secție reală. Sc vor pre
zenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
Arad - - (curs de zi. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Iosif Dich, 
prof. univ. chimie, Institutul po
litehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Arad — Comisia 
nr. 6, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
nr. 1. nr. 2. nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
Arad — (cursuri de zi, serale 
si învățămînt fără frecvență). 
Președinte Petru Tribunescu. 
conf. univ. chimie, Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad — Comi
sia nr. 7, secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1. nr. 3 Arad, liceele nr. 1. 
nr. 10 Timișoara, Liceul nr. 1 
Lugoj. Liceul nr. 2 Pecica, Li
ceul Jimbolia, Liceul Petroșeni
— Hunedoara și Liceul „De- 
cebal" Deva — (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte 
Latlislau Nemeș, lector univ. 
chimie. Institutul pedagogic de 
3 ani Tg. Mureș.

Liceu! nr. 2 Lugoj — Comi
sia nr. 8, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceul 
nr. i, nr. 2 Lugoj, liceele Fă
get, Nădrag și Mehadica 
(cursuri de zi, serale și învă- 
țămînt fără frecventă). Preșe
dinte Iosif Reichel, nrof. univ. 
chimie. Institutul, politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 1 Lugoj — Comi
sia nr. 9, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1. nr. 2 Lugoj, liceele Bu- 
ziaș. Belinț, Făget și Orșova — 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt iară frecventă și restan
țieri). Președinte Eugen Kim
mel. conf. univ. chimie, Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Reșița — Comi
sia nr. 10, secție reala. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Reșița, liceele, Bocșa și 
Anina — (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Valeriu 
Băbuț, lector univ. matematici, 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Reșița — Comi
sia nr. 11, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2 Reșița, liceele nr. 1. 
nr. 2 Caransebeș, liceele Bocșa 
,și Anina — (curs de zi, învă- 
tămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte, Nușa Strat, 
nrof. filologie gr. II, Liceul nr. 
5 Timișoara.

Liceul nr. 1 Timișoara — Co
misia nr. 12, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, 
nr. 7. nr. 8, nr. 10 Timișoara, 
liceele Ciacova, Deta și Gătaia
— (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Vasile Mioe. prof, 
univ. matematici, Institutul po
litehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Timișoara — Co
misia nr. 13, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de Ia 
Liceul nr. 2 Timișoara — (curs 
seral). Președinte Petre Stan
ciu. conf. univ. matematici. In
stitutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 3 Timișoara — Co
misia nr. 14, secție reală cu lim
bile de predare română si sîrbă. 
Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 3 și nr. 10 Timi
șoara (cursuri de zi, serale și 
învățămînt fără frecvență). 
Președinte loan Gh. Stoica, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul nr. 3 Timișoara — Co
misia nr. 15, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 2. nr. 3, nr. 4, 
nr. 5. nr. 6, nr. 10 Timișoara, 
Liceul de muzică Timișoara, li
ceele Ciacova și Gătaia (curs de 
zi, învățămînt fără frecventa și 
restanțieri). Președinte Elvira 
Bitea. prof, emerită filologic, 
Liceul nr. 10 Timișoara.

Liceul nr. 5 Timișoara — Co
misia nr. 16, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 5, nr. 1 Timișoara ți Liceul 
Reca? (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Sanciuc 
Leon, prof. ■univ. chimie, Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara — Co
misia nr. 17, Secție mixtă cu 
limba da predare germană. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 10, nr. 2 Timișoara, 
Liceul nr. 4 Arad, Liceul nr. 1 
Lugoj, Liceul Jimbolia și Li
ceul pedagogic Timișoara. Pre
ședinte Iosif Tauber, lector 
univ. matematici. Institutul po
litehnic Timișoara,

Regiunea 
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Liceul nr. 1 Făgăraș — Comi
sia nr. 1, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Făgăraș, liceele, Agnita, 
Sercaia și orașul Victoria (curs 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecventă șl rest:r. .țieri). Pre

ședinte Maria Fanache, prof. gr. 
I filologie, Liceul nr. 1 Sibiu.

Liceul nr. 2 Făgăraș — Comi
sia nr. 2, secție reala. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Făgăraș (curs de zi, învă- 
țămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Costin Dumi
trescu, prof. gr. II matematici, 
Liceul Cisnădie.

Liceul Avrig — Comisia nr. 3, 
secție reală. Se. vor prezenta 
candidați de la liceele Avrig, 
Tălmaciu, Săliște și Cisnădie 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Gheorghe Se
cară. șef lucrări fizică, Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul nr. 1. Sibiu — Comisia 
nr. 4, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele nr. 
1 și nr. 2 Sibiu (cursuri de zi, 
serale și învățămînt fără frec
ventă). Președinte Alexandru 
Vaida, conf. univ. fizică, Institu
tul politehnic Brașov.

Liceul nr. 3 Sibiu — Comisia 
nr. 5, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
3 Sibiu (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Stelian 
Năstăsoiu, lector univ. fizică, In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul Blaj — Comisia nr. 6, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Blaj. 
Copșa Mică și Dumbrăveni 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Florea Sai
van. lector istorie, Institutul de 
perfecționare a cadrelor didac
tice Brașov.

Liceul Mediaș - Comisia nr. 
7, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 Mediaș (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Mela
nia Creangă, lector biologie, In
stitutul de perfecționare a ca
drelor didactice Brașov.

Liceul nr. 1 Sighișoara — Co
misia nr. 8. secție mixtă. Sc vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Sighișoara și Li
ceul Rupea (cursuri de zi. se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ște
fan Iacob. lector filologic, In
stitutul de perfecționare a ca
drelor didactice Brașov.

Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe — 
Comisia nr. 9, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1 și nr. 2 Sf. Gheor
ghe, liceele Feldioara, Lunca 
Calnicului, Tg. Secuiesc și Co- 
vasna (curs de zi, seral, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Gheorghe Pop. 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Brașov — Comi
sia nr. 10, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Brașov (cursuri de zi, se
rale și învățămînt fără frecven
tă). Președinte Alexandru Todi- 
ccscu. conf. univ. fizică. Institu
tul politehnic Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov — Comi
sia nr. 11, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 3. nr. 1, nr. 2, nr. 5 și Li
ceul de muzică Brașov (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Drăgulescu, 
prof, filologie, Institutul de per
fecționare a cadrelor didactice 
București.

Liceul nr 4 Brașov — Comi
sia nr. 12, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 4 Brașov (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte 
Adalgiza Trică. lector univ. 
chimie, Universitatea București.

Liceul nr. 5 Brașov — Comi
sia nr. 13, secție cală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 5 Brașov (cursuri de zi, se
rale și învățămînt fără frecven
tă). Președinte Viorica Mânu, 
șef lucrări chimie, Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul Codtea — Comisia nr. 
14, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Codlea, 
Săcele și Zărnești (cursuri de zi, 
serale și învățămînt fără frec
ventă). Președinte Ana Serob, 
prof, chimie. Liceul Rîșnov.

Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe — 
Comisia nr. 15, secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1. nr. 2 Sf. Gheorghe, 
L.iceul nr. 3 Sibiu, Liceul nr. 1 
Sighișoara și Liceul Baraolt 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Francisc Bara- 
bași, lector univ. șt. sociale, In
stitutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș.

Liceul Tg. Secuiesc — Comi
sia nr. 16, secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Tg. Secuiesc, Covasna, Săcele și 
Liceul nr. 5 Brașov (cursuri de 
zi. serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Imre Asztaloș, lector univ. pe
dagogie, Institutul pedagogic de 
3 ani Tg. Mureș.-

Liceul nr. 1 Sibiu — Comisia 
nr. 17, secție mixtă cu limba de 
predare germană. Se vor pre
zenta candidați de la liceele nr. 
1, nr. 2 Sibiu, Liceul nr. 1 Brașov. 
Liceul nr. 2 Mediaș, Liceul nr. 2 
Sighișoara, Liceul Agnita, Li
ceul pedagogic Sibiu, Liceul 
nr. 1 Bistrița, reg. Cluj și Liceul 
Sebeș, reg. Hunedoara (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Edmond Iambrek, prof, 
gr. II pedagogie, Liceul nr. 1 
Sighișoara.

Liceul nr. 4 Brașov — Comi
sia nr. 18, secție mixtă. Se voi- 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 4 Brașov, liceele Predeal și 
Rîșnov (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte loan Ro
man, lector univ., Institutul pe
dagogic de 3 ani Brașov.

Liceul nr. 1 Sibiu — Comisia 
nr. 19, secție umanistă. Se vor 
prezepta candidați de la liceele 
nr. 1,-nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Sibiu 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Milieșan, lector 
univ. filologie, Institutul peda
gogic' de 3 ani Tg. Mureș.

Regiunea 
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Liceul Alexandria — Comi
sia nr. 1, secție ■ mixtă. — Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul Alexandria — (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). — 
Președinte Georgeta Teofte- 
rescu, lector fizică. Institutul 
agronomic ,,N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Călărași — Co

misia nr. 2, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Călărași — (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Emilia Iliescu, conf. 
univ. biologie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 2 Călărași — Co
misia nr. 3, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Călărași — 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ilic Stanciu, 
lector univ. filologie, Univer
sitatea București

Liceul Fetești — Comisia 
nr. 4, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
Fetești — (curs de zi. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Trandafir» 
Petrescu, prof, filologie gr. II., 
Liceul Răcari.

Liceul nr. 1 Giurgiu — Co
misia nr. 5, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Giurgiu și Liceul 
Drăgănești — Vlașca — (curs 
de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Preșe
dinte Dumitrache Nițulescu, 
prof, matematică-fizică gr. II, 
Liceul nr. 1 Călărași.

Liceul nr. 2 Giurgiu — Comi
sia nr. 6, secție mixta. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Giurgiu și Liceul Călugă- 
reni — (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Victor 
Păun, lector univ. filologie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 Oltenița — Co
misia nr. 7, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Oltenița — 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Lucia Geor
gian. lector istorie, Institutul 
de perfecționare a cadrelor di
dactice București.

Liceul Lehliu — Comisia 
nr. 8, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Lehliu și Brănești — (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte 
Constantin Baron, prof, mate
matici — fizică gr. II. Liceul 
nr. 1 Giurgiu.

Liceul Răcari — Comisia 
nr. 9, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Răcari, Buftea și Snagov — 
(curs de zi, învățămînt iară 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Hie Mihalache, prof, 
matematică-fizică. Liceul nr. 2 
Roșiori.

Liceul nr. 1 Roșiori - - Co
misia nr. 10, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Roșiori —■ 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și. restan
țieri). Președinte Gheorghe 
Cosma. conf. univ fizică, Uni
versitatea București.

Liceul Slobozia Comisia
nr. 11. secție mixtă. Sc vor 
prezenta candidați de la Li
ceele Slobozia și Căzănești — 
(curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri. Pre
ședinte Dumitru Panaitescu, 
lector univ. filologie, Universi
tatea București.

Liceul Titu — Comisia nr. 12, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Titu și 
Bolintin Vale — (curs de 
învățămint fără frecvența iji 
restanțieri). Președinte Eliza 
Bichman, lector istorie, Institu
tul de perfecționare a cadrelor 
didactice București.

Liceul Turnu Măgurele — 
Comisia nr. 13, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Turnu Măgurele și Sal
cia — (curs de zi și restan
țieri). Președinte Petra Vlaicu, 
prof, istorie gr. II, Liceul nr. 2 
Giurgiu.

Liceul Urziceni Comisia 
nr. 14, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de Ia li
ceele Urziteni și Fierbinți — 
(curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Murărașu, 
prof, istorie gr. II, Liceul Sna
gov.

Liceul Videle — Comisia nr. 
15, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Videle și Olteni — (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Cons
tantin Picoș, lector univ. bio
logie, Universitatea București.

Liceul Zimnicea ■— Comisia 
nr. 16, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la li
ceele Zimnicea și Piatra — 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Mihai Apos
tolescu, lector univ. filologie, 
Universitatea București.

Regiunea
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Liceul „Avram Iaucu" Aiud 
— Comisia nr. 1, secție mixtă 
cu limbile de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidați de Ia Liceul „Avram 
lancu", Liceul „Bethlen Gabor" 
Aiud și Liceul Ocna Mureș 
(cursuri de zî, serale, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Dumitru To- 
doran, prof. univ. pedagogie 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 1 Bistrița — Co
misia nr. 2, teecție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 2 Bistrița, 
liceele Prundul Bîrgăului și 
Teaca (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Pompiliu 
Dumitrescu, conf. univ. lb. ro
mână, Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 Dej — Comisia 
nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Dej (Cursuri do 
zi. serale, învățămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
loan Bulzan, iector univ. st. 
sociale, Institutul de perfecțio
nare a cadrelor didactice Cluj.

Liceul nr. 2 Dej — Comisia 
nr. 4, secție reală cu limbile de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 2 Dej, Liceul 
nr. 2 Bistrița, Liceul „Petru 
Maior" Gfherla, liceele Beclean, 
Gîrbou și Ileanda (curs de zi. 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Francisc 
Szekely, prof, chimie. Liceul nr. 
11 Cluj.

Liceul „Ana Ipătescu" Gher
la — Comisia nr, 5, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „Ana _ Ipătescu". Li
ceul „Petru Maior" Gherla și 

Liceul Mociu (cursuri de zî, se
rale, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Va
sile Fărcaș, prof, pedagogie. Li
ceul Zalău.

Liceul „G. Coșbuc" Năsăud. 
Comisia nr. 6, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2, Liceul „G. Coșbuc" 
Năsăud și Liceul Sîngiorz-Băi 
(curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ioan Cîmpian, prof, is
torie, Liceul nr. 15 Cluj.

Liceul Zalău — Comisia nr. 7, 
secție mixtă, cu limbile de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Zalău și Jibou (curs de 
zi. învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Andrei 
Bodor, prof, istorie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul" Tur
da — Comisia nr. 8, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „M. Viteazul" Tur
da (cursuri de zi. serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Marcel Ra
dulescu, lector univ. matematici. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul" Tur
da — Comisia nr. 9 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 Turda, Liceul 
nr. 3 Cîmpia Turzii, liceele 
lașa. Cîmpeni. Abrud și. Baia 
de Aries (curs de zi. învăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte loan Stan, 
lector univ.. matematici. Univer
sitatea „Bâbeș-Bolyai“Cluj.

Liceul nr. 2 Turda — Comi
sia nr. 10, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2, Liceul „M. Viteazul" Tur
da, Liceul nr. 3 Cîmpia Turzii, 
liceele Cîmpeni și Abrud 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte loan Mesaro- 
șiu, conf. univ. filozofie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Ady-Șincai" Cluj — 
Comisia nr. II, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 6, nr. 10, nr. 1/. nr. 
14, nr. 15, nr. 16, Liceul „Ady- 
Sincai", Liceul ,,G. Coșbuc", Li
ceul „E. Racoviță", Liceul „G. 
Barițiu", Liceul „N. Bălcescu", 
Liceul „M. Eminescu" Cluj 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Traian Tretiu, conf. 
univ. șt. naturale, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „G. Coșbuc" Cluj — 
Comisia nr. 12, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 10, nr. 12, Liceul 
„Ady-Șincai", Liceul. „G.
Coșbuc", Liceul „G. Barițiu", 
Liceul „N. Bălcescu", Liceul 
„M. Eminescu", Liceul de mu
zică, Liceul de coregrafie. Li
ceul de arte plastice Cluj, li
ceele Huedin și Gilău (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Eugen 
Cimpeanu, conf. univ. lb. ro
mână, Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj. '

Liceul ,.G. Barițiu" Cluj — 
Comisia nr. 13, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 7. nr. 10. nr. 12, Li
ceul „Ady-Șincai" și Liceul „G. 
Barițiu" Cluj (curs seral și res
tanțieri). Președinte Alexandru 
Nicula, lector univ. fizică, Uni
versitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul „Emil Racoviță" Cluj 
— Comisia nr. 14, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „E. Racoviță" și Li
ceul „AI. Eminescu" Cluj (în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Dumitru 
Isac conf. univ. filozofic Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 7 Cluj — Comisia 
nr. 15 secție reaiă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 3, nr. 7. nr. 10, nr. 11, nr. 
12, nr. 14, Liceul „Ady-Șincai" 
și Liceul „N. Bălcescu" Cluj 
(cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Edmund Fels- 
zegy prof. univ. chimie Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 11 Cluj — Comi
sia nr. 16 secție mixtă cu lim
ba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 3, nr. 7, nr. 10. nr. 
11, nr. 15, nr. 16. Liceul „Ady- 
Șincai", Liceul „Nic. Bălcescu" 
Cluj, Liceul Huedin și Liceul 
„M. Viteazul" Turda (curs de 
zi, învățămînt fără frecventă si 
restanțieri). Președinte Iosif 
Toth prof. univ. filozofie Unii 
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj,

Regiunea 
Crișana

Liceul nr. 2 Beiuș — Comisia 
nr. 1, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați țle la liceele nr. 
2, nr. 1 Seiuș și Liceul „Dr. P. 
Groza“ (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Gheor
ghe Toma, lector univ. filozofie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 1 Beiuș — Comisia 
nr. 2, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Beiuș (curs de zi, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte loan Irimie, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Ineu — Comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Ineu, 
Chișineu Criș, Sîntana, Gurai 
honț și Sebiș (curs de zi și în
vățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Ștefan Bitan, lector 
univ. filologie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai* Cluj.

Liceul Marghita — Comisia 
nr. 4, secție reală cu limbile de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele Marghita, Valea Iui Mihai, 
Săcuieni și Popești (curs de zi, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Vasile 
Roșu, prof, matematici, Liceul 
nr. 1 Oradea.

Liceul Salonta — Comisia nr.
5, secție mixtă cu limbile dd pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele Salonta și Ținea (cursuri 
de zi, serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Antin 
Dringa, prof, matematici, Liceul 
nr. 1 Oradea.

Liceul Simleu — Comisia nr.
6, secție mixtă cu limbile de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul Simleu (curs de zi, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Alexa Csetri, 
conf. univ. istorie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Liceal nr. 1 Oradea — Comi- 
(ia nr. 7, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1. Oradea (cursuri de zi, se
rale, învătămînt fără frecvență 
si restanțieri). Președinte Dan 
Bedeleanu, șef lucrări chimie. 
Institutul de medicină și farma
cie Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea — Comi
sia nr. 8, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 2 nr. 4 și nr. 5 Oradea, li
ceele Aleșd și Vadul Crișului 
(cursuri de zi, serale și învătă
mînt fără frecventă). Președinte 
Gheorghe Pribac. prof, matema
tici. Liceul Ineu.

Liceul nr. 1 Oradea — Comi
sia nr. 9, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Oradea (curs de zi. 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte loan Gheor
ghe, lector univ. filologie, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea — Comi
sia nr. 10, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 4, nr. 5, Liceul de mu
zică și arte plastice Oradea, li
ce, le Aleșd și Vadul Crișului 
(curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
loan Hodișan, lector univ. bota
nică, Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“ Cluj.

Liceul nr. 3 Oradea — Comi
sia nrj 11, secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 Oradea 
(cursuri de zi, serale, învătă
mînt fără frecventă și restan- 
tieri). Președinte Vasîle Vita, 
lector șt. sociale, Institutul de 
perfecționare a cadrelor didac
tice Cluj.

Regiunea 
Dobrogea

Liceul Cobadin — Comisia nr.
I, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Cobadin, 
Adamclisi, Ostrov, Băneasa, Ne
gru Vodă și Topraisar (curs de 
zi, învătămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Dumitru 
Tudorache, prof, filologie gr.
II. . Liceul Hîrșova.

Liceul nr. 1 Medgidia — Co
misia nr. 2, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2 Medgidia, liceele 
Cernavodă și M. Kogălniceanu 
(curs de zi). Președinte Cons
tantin Boroianu. lector univ. fi
lologie, Universitatea București.

Liceul nr. 1 Medgidia — Co
misia nr. 3, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Medgidia (curs seral, învă
tămînt fără frecventă și restan- 
țieri). Președinte Gheorghe Le- 
lescu, conf. univ. matematici 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ București.

Liceul Hirșova — Comisia nr. 
nr. 4, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Hîrșova și Topologu (curs de zi 
și învătămînt fără frecvență). 
Președinte Florea Andrei, prof, 
filologie, Liceul nr. 2 Medgidia.

Liceul Babadag — Comisia nr. 
5, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Babadag. 
Cogealac și Jurilovca (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gheor
ghe Cristea, lector unjv. fizică 
Universitatea București.

Liceul nr. 1 Tulcea — Comisia 
nr. 6, secție mixtă. Se Vor pre
zenta candidați de la liceele nr. 
1, nr. 2 Tulcea. liceele Cerna, 
Măcin, Isaccea și Sulina (cursuri 
de zi, serale, învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Maria Dinescu, lector ma
tematici, Institutul de perfecțio
nare a cadrelor didactice Bucu
rești.

Regiunea 
Galați

Liceul nr. 1 Galați — Comi
sia nr. 1, secția reală. Se vor 
prezenta candidați de Ia liceele 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Galați (curs 
de zi și restanțieri). Președinte 
Eleonora Gheorghe, lector univ. 
matematici, Institutul pedagogic 
de 3 ani Galati.

Liceul nr. 3 G’alati •— Comi
sia nr. 2, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Pechea, T. Vladimirescu și Bu
jor (curs de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Nacu, lector 
univ. chimie, Universitatea 
„Alex. I. Cuza“ Iași.

Liceul nr. 5 Galați — Comi
sia nr. 3, secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 4, nr. 5. nr. 6 și nr. 7 Ga
lați (curs de zi și restanțieri). 
Președinte loan Gîlcă. lector 
univ. matematică Institutul pe
dagogic de 3 ani Galați.

Liceul nr. 5 Galați — Comi
sia nr. 4 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 5 și nr. 3 Galați (curs seral 
și restanțieri). Președinte Au
rora Stavrache prof, filologie 
gr. II, Liceul ,,Alex. I. Cuza" 
Focșani.

Liceul nr. 3 Galați — Comi
sia nr. 5. secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 3, nr. 4, nr. 5. nr. 6, 
nr. 7 și Liceul de muzică Ga
lați (curs de zî și restanțieri). 
Președinte Constantin Bîrcă, șef 
lucrări biologie. Universitatea 
„Alex. I. Cuza“ Iași.

Liceul nr. 3 G'alați — Comi
sia nr. 6, secția umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 3 șî nr. 1 Galați (în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Constantin 
Papastate conf. univ. filologie, 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Galati — Comi
sia nr. 7, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Galați (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Pre
ședinte Georgeta Filipescu. șef 
lucrări biologie, Universitatea 
..Alex. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Brăila — Comi
sia nr. 8. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Brăila (curs 
de zi). Președinte Eugenia Ru- 
cinschi lector univ. chimie Uni
versitatea „A'Iex. T. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Brăila — Comi
sia nr. 9 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2, nr. 3. nr. 4 Brăila, 
liceele însurăței și Movila Mi- 
resii (curs de zi si restanțieri). 
Președinte Zamfir Manoliu. 
prof, matematici, Liceul nr. 3 
Galați.

Liceul nr. 3 Brăila — Comi
sia nr. 10, secție reală. Se vor 

prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Brăila (curs seral 
si restanțieri). Președinte Teo
dor Drăgănel, lector matematici, 
Institutul de perfecționare a 
cadrelor didactice Iași.

Liceul nr. 3 Brăila — Comi
sia nr. 11, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 3 Brăila (curs seral. în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Aristide 
Vrabie, prof, matematici, Liceul 
nr. 5 Galați.

Liceul nr. 2 Brăila — Comi
sia nr. 12, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1. nr. 2, nr. 3 și nr. 
4 Brăila (curs de zi, învătă
mînt fără frecventă și restan- 
țieri). Președinte Aristide Has- 
gan, conf. filologie, Institutul de 
perfecționare a cadrelor didac
tice Iași.

Liceul nr. 4 Brăila — Comi
sia nr. 13, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Brăila, liceele Făurei și 
lanca (curs de zi. învătămînt 
iară frecventă și restanțieri). 
Președinte loan Stănoiu, lector 
univ. biologie. Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 1 Focșani — Co
misia nr. 14, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Focșani 
(cursuri de zi, serale, învătă
mînt fără frecventă și restan- 
țieri). Președinte Octavian Pîr- 
vulescu, lector univ. matematici, 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Focșani — Co
misia nr. 15, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Focșani 
(curs de zi, învătămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Bogdan Bobîrnac, conf. 
univ. biologie, Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 1 Focșani — Co
misia nr. 16, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Odobești. Vidra, Panciu, 
Mărășești și secția serală Gu- 
gești (cursuri de zi, serale, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Ion Antohi, 
conf. univ. pedagogie, Institu
tul de perfecționare a cadrelor 
didactice Iași.

Liceul nr. 1 Tecuci — Comi
sia nr. 17 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Tecuci (curs de 
zi și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Rădulescu lector 
univ. chimie Universitatea Cra
iova.

Liceul nr. 1 Tecuci — Comi
sia nr. 18 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Tecuci (curs seral, învă
tămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Dumitru 
Soitu prof, filologie gr. II Li
ceul nr. 1 G’alati.

Liceul nr. 2 Tecuci — Co
misia nr. 19 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1 și nr. 2 Tecuci (curs 
de zi, seral. învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Ion Comeș conf. univ. 
biologie Universitatea Craiova.

Regiunea 
Hunedoara

Liceul Alba lulia — Comisia 
nr. 1, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Alba lulia, Zlatna și Teiuș 
(cursuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ion Serdean, 
lector pedagogie. Institutul de 
perfecționare a cadrelor didac
tice București.

Liceul Brad — Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Brad, Ilia. 
Certej și Gurabarza (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Ligia Stoica, șef lucrări chimie, 
Institutul de mine Petroșeni.

Liceul „Decebal" Deva — Co
misia nr. 3, secție mixta. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
..Decebal" Deva (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Dan Milco- 
veanu, conf. univ. fizică, Institu
tul de mine Petroșeni.

Liceul „Decebar Deva — Co
misia nr. 4 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Decebal" Deva, liceele Simeria 
și Hațeg (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Matei Șer- 
ban, lector universitar, matema
tici, Institutul politehnic Timi
șoara.

Liceul nr. 1 Hunedoara — Co
misia nr. 5, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2 Hunedoara și Liceul 
Călan (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Iosif Sturz, 
lector univ. matematici, Institu
tul politehnic Timișoara.

Liceul Orăștie — Comisia nr. 6 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Orăștie și 
Cugir (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Nestor Lu
pei, conf. univ. biologie, Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul Petroșeni — Comisia 
nr. 7, secție mixtă. Se voi- pre
zenta candidați de la liceele Pe
troșeni și Petrila (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte 
Gheorghe A. Chiței, prof, emerit 
gr. I matematici, Liceul pedago
gic Deva.

Liceul Sebeș — Comisia nr. 8 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de Ia liceele Sebeș, 
Miercurea și Școala tehnică spe
cială Sebeș (cursuri de zi, serale, 
invățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte loan Florea, 
conf. univ. chimie, Institutul po
litehnic Timișoara.

Liceul Vulcan — Comisia nr. 9 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Vulcan 
și Lupeni (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Voicti 
Zoican, lector univ. matematici, 
Institutul de mine Petroșani.

Regiunea
lași

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Bîrlad — Comisia nr. 1, secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Gh. Gheorghiu- 
Dej" Bîrlad (curs de zi și restan
țieri). Președinte Arsenie Oprea, 
conf. matematici. Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
Bîrlad — Comisia nr. 2, secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 2, nr. 3 Bîrlad. 
liceele Murgeni și Puiești 
(cursuri de zi, serale, învăță-
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mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Costică Cazacu, 
lector univ. matematici Univer
sitatea „Alex. I. Cuza“ Iași.

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Bîrlad — Comisia nr. 3, secție 
umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, Liceul nr. 2 Bîrlad și 
Liceul Murgeni (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Mihai 
Ciobanu, prof, filologie, Liceul 
„Cuza Vodă" Huși.

Liceul „Cuza Vodă" Huși — 
Comisia nr. 4 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „Cuza Vodă" Huși și liceul 
Răducăneni (curs de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Margareta Năs- 
tase, prof, chimie, Liceul „M. 
Eminescu" Iași.

Liceul „M. Kogălniceanu" 
Vaslui — Comisia nr. 5, secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „M. Kogălniceanu", 
Liceul „Ștefan cel Mare" Vaslui, 
liceele Codăești și Negrești (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ovidiu 
Scutaru, lector univ. fizică, In
stitutul politehnic Iași.

Liceul „M. Kogălniceanu" 
Vaslui — Comisia nr. 6 secție 
umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „M. Kogăl
niceanu" Vaslui și Liceul Ne- 
greșt: (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Elvira Goldman, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
„Alex. I. Cuza" Iași.

Liceul Pașcani — Comisia nr. 7 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Pașcani. 
Hălăucești și Tg. Frumos (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Vasile Tugulea. prof, 
matematici gr. II, Liceul nr. 3 
Bîrlad.

Liceul Pașcani — Comisia nr. 8 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Pașcani 
și Tg. Frumos (curs de zi, învă
tămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Elisabeta Na- 
vroteanu. prof, filologie, Liceul 
nr. 5 Iași.

Liceul ,,Mihail Sadoveanu" Iași
— Comisia nr. 9, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „M. Sadoveanu", Liceul „M. 
Eminescu", Liceul „C. Negruzzi" 
lași și Liceul Vlădeni (curs de 
Zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gheorghe 
Cotruț, prof. univ. chimie, Insti
tutul politehnic Iași.

Liceul ..Vasile Aiecsandri" Iași
— Comisia nr. 10, secție reală. Se 
'/or prezenta candidați de la Li
ceul „V. Aiecsandri", Liceul „C. 
Negruzzi", Liceul „G. Ibrăilea- 
nu“ Iași și Liceul Hîrlău (curs 
de zi. învățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte loan 
Golovcenco, conf. univ. fizică, 
Universitatea „Alexandru I. 
Cuza" Iași.

Liceul nr. 9 Iași — Comisia 
nr. 11. secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „A- 
lexandru I. Cuza" și Liceul nr. 9 
Iași (cursuri de zi și serale). 
Președinte Eugen Florea. conf. 
univ. fizică, Institutul politehnic 
Iași.

Liceul nr. 8 Iași — Comisia 
nr. 12, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
nr. 5 și nr. 8 Iași (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Elena 
Bogdan, conf. univ. chimie. Uni
versitatea „Alexandru I. Cuza" 
Iași.

Liceul nr. 8 Iași — Comisia 
nr. 13 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele nr. 8 
și nr. 9 Iași (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Florin 
Vălu, conf. univ. chimie, Institu
tul politehnic Iași.

Liceul de muzică și arte plas
tice „Octav Băncilă" Iași — Co
misia nr. 14 secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul de muzică și arte plastice 
„Octav Băncilă", Liceul „M. Sa
doveanu" și Liceul nr. 9 Iași, li
ceele Hîrlău și Belceștl (curs de 
zi și restanțieri). Președinte 
Elena Stratulat, lector univ. filo
logie Universitatea „Alexandru 
I. Cuza" Iași.

Liceul .,Mihail Eminescu" Iași
— Comisia nr. 15. secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul ,,M. Eminescu", Li
ceul „C. Negruzzi" și Liceul 
„Alex. I. Cuza" Iași (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Emilian 
Bold, lector univ. istorie, Univer
sitatea „Alexandru I. Cuza" Iași.

Liceul „Vasile Aiecsandri" Iași
— Comisia nr. 16, secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „V. Aiecsandri", Li
ceul „G. Ibrăileanu" și Liceul 
nr. 8 Iași (curs de zi și restan
țieri). Președinte Constantin A- 
lexandru, prof, pedagogie-psiho- 
logie. Liceul „M. Kogălniceanu" 
Vaslui.

Regiunea 
Maramureș

Liceu! Care! — Comisia nr. 1 
secția mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Cărei 
și Tăsnad — (curs de zi, învfW 
țămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte loan Gre- 
cu. lector univ. șt. sociale. In
stitutul de medicină și farma
cie Cluj.

Liceul Cărei — .Comisia nr. 2 
secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Cărei și Tăsnad — (curs de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Bela 
Kristo. conf. univ. chimie, In
stitutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș.

Liceul Vișeul de Sus — Co
misia nr. 3 secție mixtă. Se 
vor prezenta, candidați de la 
liceele Vișeu și Borșa — 
(cursuri de zi, serale, învătă
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Miron 1<>- 
nescu, lector univ. pedagogie. 
Universitatea „Babeș-Bolvai" 
Cluj.

Liceul n r. 1 Baia Mare — 
Comisia nr. 4 secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Cehul Silvaniei, Tg. 
Lăpuș, Cavnic, Șomcuța Mare 
și Seini — (curs de zi, învătă
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte loan Belte- 
chi, prof. matematică-fizică. 
Liceul nr. 2 Satu Mare.

Liceul nr. 1 Baia Mare — 
Comisia nr. 5. secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 3 Baia Mare, 

liceele Cehul Silvaniei, Baia 
Sprie și Seini —. (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ludovic Biga, prof, șt 
sociale, Liceul nr. 1 Satu Mare

Liceul nr. 3 Baia Mare — 
Comisia nr. 6, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 2, nr.3 Baia 
Mare și Liceul Baia Sprie — 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Aurel Ioano- 
vici, lector univ. matematici. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Baia Mare.

Liceul nr. 3 Baia Mare — 
Comisia nr. 7, secție umanis
tă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1. nr. 3 Baia 
Mare, liceele Cavnic, Șomcuta 
Mare, Baia Sprie si Seini — 
(curs de zi, învătămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Monica Lazăr. lector 
univ. filologie, institutul pe
dagogic de 3 ani Baia Mare

Liceul nr. 1 Satu Mare — 
Comisia nr. 8, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Satu Mare si Li
ceul Negrești — (curs de zi. 
învătămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Dumi
tru Beșe, prof, matematică-fi
zică, Liceul Cehul Silvaniei.

Lice.ul nr. 1 Satu Mare — 
Comisia nr. 9, secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1, nr. 2 Satu 
Mare, liceele Negrești și Ar- 
dud — (curs de zi, învătămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Victor Iancu. lector 
univ. filologie. Institutul peda
gogic de 3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 1 Satu Mare — 
Comisia nr. 10, secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 si nr. 2 Satu 
Mare — (curs de zi. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Carol Varga, 
prof, filologie. Liceul nr. 1 Si- 
ghetul Marmației.

Liceul nr. 2 Satul Mare 
Comisia nr. 11, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Satu Mare și Li
ceul Ardud — (cursuri de zi, 
serale si restanțieri). Preșe
dinte Liviu Vîrf, conf. univ. 
chimie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 Satu Mare — 
Comisia nr. 12, secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Satu Mare și Li
ceul Ardud — (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Preșe
dinte Emil Balla, lector șt. so
ciale, Institutul de perfecțio
nare a cadrelor didactice Cluj.

Liceul Sighetul Marmației — 
Comisia nr. 13 secție mixtă cu 
limbile de predare română, ma
ghiară și ucraineană. Se vor 
prezenta candidați de a Li
ceul Sighetul Marmației — 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Nicolae Pai- 
liuc. lector univ. filologie. 
Universitatea București

Regiunea
Mureș- 

Autonomă
Maghiară

Liceul Miercurea Ciuc — Co
misia nr. 1, secție mixtă cu lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
Miercurea Ciuc, Sînmartin. Dă- 
nești. Gheorghieni. Ditrău. Jo
seni, Remetea și Toplita 
(cursuri de zi, serale, învăță
mânt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Andrei Rotii, 
conf. univ. filologie, Universi
tatea „Babeș-Bolvai" Clui.

Liceul Gheorghieni — Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Gheorghieni, Dr. P. Groza, O- 
dorhei, Miercurea Ciuc, Toplița, 
Subcetate și Deda (cursuri de 
zi, serale, învătămînt fără frec
ventă si restanțieri). Președinte 
Vasile Macavei. prof, matema
tici, Liceul „Bolyai-Farkaș" Tg. 
Mures.

Liceul nr. 1 Tirnăveni, Comi
sia nr. 3, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2 Tîrnăveni și Liceul 
Jidvei (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă si res
tanțieri). Președinte Tiberiu 
Piersică, lector univ. biologie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 1 Reghin — Comi
sia nr. 4, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Reghin (cursuri de 
zi, serale, învătămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Crăciun, lector univ 
st. sociale, Institutul de medici
nă și farmacie Tg. Mureș.

Liceul „Bolyai-Farkaș" Tg. 
Mureș — Comisia nr. 5, secție 
mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul ’ ,,Bolyai-Far
kaș*. Liceul „Unirea", Liceul 
nr, 4 și Liceul de artă Tg. Mu 
reș (curs de zi, învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre 
ședințe Tiberiu Welsz, conf 
univ. filologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Clui.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș — Co
misia nr. 6, secție reală cu lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la liceele? 
nr. 4, nr. 5, Liceul „Unirea"- și 
Liceul „Papiu Ilarian" Tg. Mu
res (cursuri de zi. serale, învă
tămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Francisc Ma- 
nok, conf. univ. chimie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai* Cluj.

Liceul „Papiu Ilarian" Tg.
Mureș — Comisia nr. 7, secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Papiu III? 
rian" și Liceul „Bolyai-Farkaș" 
Tg. Mureș (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecventă si 
restanțieri). Președinte loan 
Chereji. conf. univ. filologie, 
Institutul de teatru Tg. Mures.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș — Co
misia nr. 8, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 4, nr. 5, Liceul „Unirea" Tg 

Mureș, liceele Sîngeorgiu de 
Pădure și Band (cursuri de zl. 
serale și restanțieri). Președinte 
Maria Chircoașu, lector unit?, 
biologie. Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Clui.

Liceul nr. 2 Reghin — Comi
sia nr. 9, secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Reghin, Liceul nr. 
2 Tîrnăveni, liceele Iernuț-Lu- 
duș, Sîngeorgiu de Pădure, So- 
vata, Miercurea Niraj și Band 
(cursuri de zi, serale. învătă
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Tihamer Ko- 
luinban, prof, biologie. Liceul 
Toplița.

Liceul Luduș — Comisia nr. 
10, secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la liceele Luduș, 
Sărmaș, Rîciu și Iernuț (curs de 
zi, învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Bogdan 
Stugren. lector univ. biologie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Dr. P. Groza" Odorhei 
— Comisia nr. 11, secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „Dr. P. Groza" Odorhei, 
liceele Corund. Vlăhița. Zetea și 
Cristur (cursuri de zi, serale, 
învătămînt fără frecvență și 
restanțieiri). Președinte Alexan
dru Nagy, prof, biologie, Liceul 
Iernuț.

Regiunea 
Oltenia

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Craiova — Comisia nr. 1, secție 
reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Nicolae 
Bălcescu" și Liceul nr. 3 Cra
iova (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Virgil Gheorghiu, 
prof. univ. fizică, Universitatea 
Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Cra
iova — Comisia nr. 2, secție 
reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Frații Bu- 
zești" si Liceul nr. 4 Craiova 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Petreanu. prof, 
univ. chimie. Universitatea Cra
iova.

Liceul ..Frații Buzești" Cra
iova — Comisia nr. 3, secție 
reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Frații Bu
zești" și Liceul nr. 3 Craiova 
(curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Ioan Toma. conf. univ. 
chimie. Institutul Politehnic Ti- 
mișoa ra.

Liceul nr. 3 Craiova —- Co
misia nr. 4 secție umanistă. Se 
?or prezenta candidați de la 
liceele nr. 3. nr. 4. Liceul „Fr. 
Buzești" și Liceul de muzică 
Craiova (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ion Maxim.

■ prof. univ. șt. biologice, Univer
sitatea Craiova.

Liceul nr. 5 Craiova — Co
misia nr. 5, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de 13 Liceul 
hr. 5 Craiova (curs de zi si 
restanțieri). Președinte Ioan Br
ian, conf,, uni? fizică. Institu
tul ' politehnic Timișoara.

Liceul nr. 5 Craiova — Co
misia nr. 6, secție mixtă. Sc vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 5, Liceul „Nic. Bălcescu" 
Craiova și Liceul Bălcești — 
Oltețu (Cursuri de zi. serale și 
restanțieri).'Președinte Ion Saf- 
ta. prof. univ. biologie, Univer
sitatea Craiova.

Liceul ,;Nic. Bălceascu" Cra
iova — Comisia nr. 7, secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Nic. Bălces- 
eu“ Craiova (învățâmînt fără 
frecvență si restanțieri). Preșe
dinte Ion Mihăilescu, prof. univ. 
biologie, Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Tg. Jiu — Co
misia nr. 8. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Tg. Jiu. liceele Novaci și 
Tg. Cărbunești (cursuri de zi, 
serale. învătămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Borislav Cristici. conf. univ. 
matematici. Institutul politeh
nic Timișoara.

Liceul nr. 2 Tg. Jiu — Comi
sia nr. 9, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Tg. Jiu, liceele Valea Sa
dului. Peșteana si Rovinari 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Ion Ciolac. 
nrof. matematici. Liceul „Nic. 
Bălcescu" Craiova.

Liceul nr. 1 Tg. Jiu — Comi
sia nr. 10, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1. nr. 2 Tg. Jiu, li
ceele Valea Sadului. Tg. Cărbu
nești si Novaci (curs de zi, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Constantin 
Dănescu. prof, biologie gr. II. 
I.iceul nr. 5 Craiova.

Liceul nr. 1 Tr. Severin — 
Comisia nr. 11, secție reală. Se 
voi- prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 2 Tr. Severin 
si Liceul Vînju Mare (cursuri 
de zi. serale. învătămînt fără 
frecventa și restanțieri). Pre
ședinte Maria Bica. conf. univ. 
matematici,' Universitatea Timi
șoara.

Liceul nr. 2 Tr. Severin — 
Comisia nr. 12, secție mixtă. Sc 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1. nr. 2, nr. 3 Tr. 
Severin, liceele Strehaia, Sisești 
si,Vînju Mare (curs de zi. în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Ion Bunii 
irescu. lector univ. pedagogie 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Turnu Severin — 
Comisia nr. 13, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 3 Turnu Severin, li
ceele Baia de Aramă și Vînju 
Mare (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Nicolae Dineu, prof, 
matematici. Liceul nr. 1 Tg. Jiu

Liceul nr. 1 Caracal — Co
misia nr. 14, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. i. nr. 2 Caracal și Liceul 
Corabia (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ștefan Rosin- 
țer, conf. univ. fizică, Institu
tul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Caracal — Co
misia nr. 15, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 2 și nr. 1 Caracal și 
Liceul Corabia (cursuri de zl. 
serale. învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Mircea Bălașa, conf. univ. bio
logie, Universitatea Craiova.

Liceul Balș — Comisia nr. 16 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Bals, 
Grădiște și Oveselu (cursuri de 
zi, serale, învătămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
Florea Ciobanu. conf. univ 

biologie, Universitatea Craiova.

Liceul Băilești — Comisia nr 
17 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Băilești, 
Segarcea și Bîrca (curs de zi. 
învătămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Florea 
Ene, conf. univ. biologie, Uni-> 
versitatea Craiova.

Liceul Bechet — Comisia nr. 
18, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la liceele Be
chet și Dăbuleni (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Du
mitru Ceaușescu. conf. univ. 
chimie, Universitatea Timișoara.

Liceul Calafat — Comisia nr. 
19 secție m-jtă. Se vor prezen
ta candidați de la liceele Ca
lafat, Cetate și Vînju Mare 
(curs de zi, învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Ion Negrea, conf. univ. 
Universitatea Craiova.

Liceul Filiași — Comisia nr.
20, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Filiași și Melinești (curs de zi. 
învătămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Marin 
Păun. conf. univ. biologie, Uni
versitatea Craiova.

Liceul Plenița — Comisia nr.
21, secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la liceele Ple- 
nița. Cujmir și Cornu (curs de 
zi și restanțieri). Președinte 
Marin Gîtan, conf. univ. biolo
gie, Universitatea Craiova.

Regiunea
Ploiești

Liceul nr. 1 Buzău —• Comisia 
nr. 1, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele nr. 
1, nr. 2 Buzău și Liceul Pătîrla
gele (curs de zi). Președinte 
Teodor Leca, lector univ. fizică, 
Institutul pedagogic de 3 ani Pi
tești.

Liceul nr. 1 Buzău — Comisia 
nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele nr. 
1, nr. 2 Buzău, liceele Beceni. 
Pogoanele, Mizil și Pătîrlagele 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Ștefan Sari- 
van, prof, matematici. Liceul 
nr. 5 Ploiești.

Liceul nr. 2 Buzău — Comisia 
nr. 3, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 2, nr. 1 Buzău, liceele nr. 1, 
nr. 2 Rm .Sărat, liceele Beceni, 
Mizil și Pătîrlagele (curs de zi). 
Președinte Constantin Rapcca. 
prof, biologie gr. II, Liceul Si
naia

Liceul nr. 2 Buzău — Comisia 
nr. 4, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de Ia liceele 
nr. 2, nr. 1 Buzău, liceele nr. 1, 
nr. 2. Rm. Sărat, liceele Pătîrla
gele și Mizil (învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Mihai Safir, lector univ. 
filologie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Cîmpina — Co
misia nr. 5, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2 Cîmpina, liceele 
Bușteni și Sinaia (curs seral, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Ernest Bein 
Paladi, conf. univ. matematici. 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Cîmpina — Co
misia nr. 6, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 2, nr. 1 Cîmpina, liceele 
Bușteni, Breaza, Sinaia (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Valeriu 
Pisoschi, lector univ. filologie, 
Universitatea București.

Liceul Moreni — Comisia nr 
7, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Moreni, 
Filipești și Băicoi (cursuri de zi. 
serale, învătămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte 
Aspasia Vasiliu, prof, filologie. 
Liceul nr. 1 Ploiești.

Liceul nr. 1 Ploiești — Comi
sia nr. 8, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Ploiești, liceele Urlați, 
Plopeni, Slănic și Ciorani (curs 
de zi). Președinte Dumitru Sul- 
gerescu, lector Univ. matema
tici, Institutul de perfecționare 
a cadrelor didactice București.

Liceul nr. 1 Ploiești — Comi
sia nr. 9, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1, nr. 5, nr. 6 Ploiești, li
ceele Urlați și Slănic (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Mi
hai Marinescu, lector univ. filo
logie. Universitatea București.

Liceul nr. 1 Ploiești — Comi
sia nr. 10, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Ploiești, liceele Urlați și 
Plopeni (curs seral și învătă
mînt fără frecvență). Președinte 
Vladimir Lambrino, conf. univ. 
chimie. Institutul medico-fai- 
niaceutic București.

Liceul nr. 1 Ploiești — Comi
sia nr. 11. secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 Ploiești 
și secția serală Valea Călugă • 
rească (curs seral, învătămînt 
Iară frecvență si restanțieri). 
Președinte Gavrilă Stan, eoni, 
univ. biologie, Institutul Agro
nomic „Nic. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comi
sia nr. 12, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Ploiești (curs 
de zi). Președinte Alexandru 
Hurcescu, lector univ. fizică. In
stitutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comi
sia nr. 13. secție umanistă. Sc 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Plo
iești (curs de zi). Președinte 
Elena Iliescu, lector univ. filo
logie, Institutul de perfecțio
nare a cadrelor didactice Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comi
sia nr. 14. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 2, nr. 4, nr. 5 Ploiești și sec
ția serală Boldești (curs seral și 
învățămînt fără frecventă). Pre
ședinte Mircea Naumescu, conf 
univ. fizică. Institutul de con
strucții București.

Liceul nr. 5 Ploiești — Comi
sia nr. 15, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de Ia Liceu) 
nr. 5 Ploiești (curs seral și res
tanțieri). Președinte Ion Fait, 
conf. univ. fizică. Institutul de 
construcții București.

Liceul nr. 5 Ploiești — Comi
sia nr. 16. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceui 
nr. 5 Ploiești (curs seral și res
tanțieri). Președinte Eugen Paș 

tea, conf. univ. biologie, Insti
tutul agronomic „Nic. Bălcescu" 
București.

Liceul nr. 5 Ploiești — Comi
sia nr. 17, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 5 Ploiești (curs seral și res
tanțieri). Președinte Mihai 
Ifrim, conf. univ. fizică, Institu
tul de construcții București

Liceul nr. 6 Ploiești — Comi
sia nr. 18, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 6, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 
Ploiești, liceele Urlați și Plo
peni (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Valeria 
Bănulescu. prof, biologie. Liceul 
nr, 1 Tîrgoviște.

Liceul nr. 1 Rm. Sărat — Co
misia nr. 19, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Rm. Sărat (cursuri 
de zi, serale, învătămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Leon Livorschi, conf. 
univ. matematici. Institutul de 
petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul Vălenii de Munte — 
Comisia nr. 20, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele Vălenii de Munte șî Mî- 
neciu Pămînteni (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ion 
Diaconu, lector univ.. Universi
tatea București.

Liceul nr. 1 Tîrgoviște — Co
misia nr. 21, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
nr. 1, nr. 2, nr. 3 Tîrgoviște, li
ceul Băleni și secția serală Mija 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Carol Kromec, 
conf. univ. matematici. Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul nr. 3 Tîrgoviște — Co
misia nr. 22, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 3, nr. 1 și nr 2 Tîrgo
viște ( cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Victor Gri- 
gorescu, lector univ. șt. sociale, 
Institutul medico-farmaceutic 
București.

Liceul Pucioasa — Comisia 
nr. 23, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la liceele 
Pucioasa și Fieni (cursuri de zi, 
serale, învătămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte 
Mihai Vulpescu, prof, filologie, 
Liceul nr. 6 Ploiești.

Regiunea
Suceava

Liceul „A. T. Laurian" Bo
toșani — Comisia nr. 1, secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „A T. Lau
rian" Botoșani și Liceul Să- 
veni — (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte loan 
Nemițan, lector univ. mate
matici, Institutul pedagogic de 
3 ani Suceava.

Liceul nr. 2 Botoșani — Co
misia nr. 2, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la

EXAMENUL DE DIPLOMĂ
LA LICEELE PEDAGOGICE Șl INSTITbrELE 

PEDAGOGICE DE ÎNVĂȚĂTORI

Liceul nr. 33 București cu 
secție pedagogică de învățători
— Comisia nr. 1. Se vor pre
zenta candidați de la liceele pe
dagogice de învățători Bucu
rești și Buzău (curs de zi și res- 
lanțieri). Președinte Vasile Bu- 
nescu, conf. filozofie, Institutul 
de perfecționare a cadrelor di
dactice București

Liceul nr. 33 București cu 
secție pedagogică de învățători
— Comisia nr. 2. Se vor prezen
ta candidați de la liceele peda
gogice de învățători Buftea. 
Constanța și Institutul pedago
gic de învățători București (curs 
de zi, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Oisic 
Șafran, conf. univ. pedagogic, 
Universitatea București.

Liceul nr. 33 București cu 
secție pedagogică de învățători
— Comisia nr. 3. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul peda
gogic de educatoare și Institu
tul pedagogic de învățători 
București (curs de zi, învătă
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Victoria Ata- 
nasiu. lector psihologie, Institu
tul de perfecționare a cadrelor 
didactice București.

Liceul pedagogic de învățători 
Cimpulung-Mușcel — Comisia 
nr. 4. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul pedagogic de învă
țători și Institutul pedagogic de 
învățători Cîmpulung-Muscel 
(curs de zi, învătămînt fără 
frecvență Si restanțieri). Pre
ședinte Iosif Gabrea, prof. univ. 
pedagogie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul pedagogic de învăță
tori Cimpulung-Mușcel — Co
misia nr. 5. Se vor prezenta 
candidați de la Institutul peda
gogic de învățători Cîmpulung- 
Muscel (învățămînt fără frec
ventă). Președinte Constantin 
Matei, lector univ. pedagogie. 
Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățători 
Arad — Comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidați de la liceele 
pedagogice de învățători Arad, 
Oradea și Deva și de la Institu
tele pedagogice de învățătoi î 
Arad și Deva- (curs de zi. învă
tămînt fără frecvență și restan
țieri) Președinte Constantin 
Cioroianu, conf. univ. psiholo
gie, Universitatea Craiova.

Liceul pedagogic de învățători 
Arad — Comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
pedagogic de educatoare Arad 
și Institutul pedagogic de învă
țători Arad (învătămînt fără 
frecvență). Președinte Constan
tin Sandu, lector univ. pedago
gie, Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățători 
C'Iuj — Comisia nr. 8 se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
pedagogic de învățători și Insti
tutul pedagogic de învățători 
Cluj (curs de zi, învătămînt 
Iară frecvență și restanțieri) 
Președinte Constantin Popescu, 
lector pedagogie. Institutul de 
perfecționare a cadrelor didac
tice București.

Liceul pedagogic de învățători 
Cluj — Comisia nr. 9 cu limbile 
de predare română si maghiară 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul pedagogic de învățători 
Aiud, Liceul pedagogic de edu
catoare Aiud și Institutele peda
gogice de învățători Cluj și Aiud 
(curs de zi, învățămînt fără frec

Liceul nr. ă Botoșani. Tîceel» 
Bucecea, Trușești și Ștefănești 
— (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ioan Lazăr, lector 
univ. filologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Suceava.

Liceul „Dragoș Vodă* 
Cîmpulung - Moldovenesc — 
Comisia nr. 3, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de Îs 
Liceul „Dragoș Vodă", Cîmpu» 
lung-Moldovenesc, Liceul Mol- 
dovița și Liceul „Ștefan cel 
Mare" Cîmpulung Moldovenesc 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Luțica Tintilă, 
prof, geografie, Liceul nr. 2 Su
ceava.

Liceul nr. 1 Fălticeni — Co
misia nr. 4, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Fălticeni, 
liceele Dolhasca și Drăgușeni 
(cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvența și restan
țieri). Președinte Traian Che- 
lariu, lector univ. psihologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Suceava.

Liceul Gura Humorului — 
Comisia nr. 5, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele Gura Humorului, Solea 
și Vatra Dornei (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Preșe
dinte Hortensia Suhan. prof, 
geografie gr. II., Liceul „Dra
goș Vodă" Cîmpulung-Moldo- 
venesc.

Liceul nr. 1 Rădăuți — Co
misia nr. 6, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Rădăuți și Liceul 
Șiret (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Enric 
Goldhagen, lector univ. fizică. 
Universitatea „Alex. I. Cuza" 
Iași.

Liceul nr. 2 Rădăuți — Co
misia nr. 7, secție mixtă. Se 
vor prezșnta candidați de la 
Liceul nr. 2 Rădăuți (curs de 
zi și restanțieri). Președinte 
Elvira Botez, lector univ. ma
tematici, Institutul pedagogic 
de 3 ani Suceava.

Liceul nr. 1 Suceava — Co
misia nr. 8, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Suceava (cursuri K 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre- 1 
ședințe Antoniu Pierret Ana, 
conf. univ. filologie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 Suceava — Co
misia nr. 9, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Suceava (curs de 
zi și restanțieri). Președinte 
Dragomir Ștefan, prof. isto
rie gr. II., Liceui nr. 1 Boto
șani.

Liceul nr. 1 Dorohoi — Co
misia nr. 10, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1, nr. 2 Dorohoi si 
Liceul Darabani (curs de zi. 
învățămînt fără frecvența și 
restanțieri). Președinte loan 
Sbierea, lector univ. fizică. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Suceava. ' 

vență și restanțieri). Președinte 
Andrei Dancsuly, prof, univ 
pedagogie, Universitatea „Ba
beș-Bolyai" Cluj.

Liceul pedagogic de învățători 
Cluj — Comisia nr. 10. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
pedagogic de învățători Blaj. 
Liceul pedagogic de educatoare 
Cluj și Institutele pedagogice de 
învățători Blaj și Clui (curs de 
zi, învătămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Mariana 
Roșea, conf. univ. pedagogie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul pedagogic de învățători 
Galați — Comisia nr. 11. Se voi 
prezenta candidați de la Liceele 

. pedagogice de învățători și edu
catoare Bacău și Galați (curs de 
zi, învățămînt fără frecventa și 
restanțieri). Președinte Maria 
Cosma, lector univ, pedagogie 
Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățăteri 
Galați — Comisia nr. 12. Se vor 
prezenta candidați de la Inst - 
tutui pedagogic de învățător! 
Galați (învățămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
Ioana Ionescu, conf univ. pe
dagogie, Institutul de perfec
ționare a cadrelor didactice 
București.

Liceul „C. Negruzzi" cu seclic 
pedagogică Iași — Comisia r.r 
13. Se vor prezenta candidați d;.' 
la Liceul pedagogic de învăță
tori Bîrlad și Institutul pedago
gic de învățători Iași (curs de 
zi. învătămînt fără frecventă si 
restanțieri). Președinte Cornelia 
Dumitriu. lector univ. psiholo
gie, Universitatea „Alex. I. 
Cuza" Iași

I.iceul pedagogic de învățători 
Sighetul Marmației — Comisiș 
nr. 14 cu limbile de predare ro
mână și ucraineană. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
pedagogic de învățători și Insti
tutul pedagogic de învătătoii 
Sighetul Marmației (curs de zi. 
învătămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Maxi
milian Boroș. lector univ psi
hologie. Institutul pedagogic d? 
3 ani Baia Mare.

Liceul pedagogic de învățători 
Odorhei — Comisia nr. 15 cu 
limbile de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul pedagogic de 
învățători și Institutul pedagogic 
de învățători Odorhei (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență ș’ 
restanțieri). Președinte Zoltnn 
Nahlik. conf. univ. pedagogie. 
Universitatea „Babeș-Bolvai 
Clui.

Liceul pedagogic de învățători 
Craiova — Comisia nr. 16. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul pedagogic de învățători - 
Institutul pedagogic de învăță
tori Craiova (curs de zi’ și restan
țieri). Președinte Hie Stăncu- 
Icscu, lector univ pedagogie 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Pitești,

Liceul pedagogic de învătătoii 
Suceava. — Comisia nr. 17 S< 
vor prezenta candidați de la Li
ceul pedagogic de învățători :: 
Institutul pedagogic de învăță
tori Suceava (curs de zi. învăță 
mînt fără frecventă si rc--- = n- 
tieri). Președinte Steliana Nls- 
tăsescu. conf univ. pedagogie. 
Universitatea București,
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ACTUALITATEA
EUROPA IS

Joi seara s-a înapo
iat de la Abidjan, de
legația guvernamen
tali condusă de Mir
cea Ocheană, ambasa
dor extraordinar și 
plenipotențiar în Mi
nisterul Afacerilor Ex
terne, care, la invita
ția guvernului Repu
blicii Coasta de Fil
deș, a participat la 
festivitățile prilejuite 
de cea de-a Vl-a ani
versare a proclamării 
independenței acestei 
țări.

ce se întinde de-a lungul malului 
sting ai Oltului, și In lâlime Intre 
Rîmnicu-Vîlcea și Cotmeana, nu
mele de ,,negru", ■— din pricina 
greută/ii de a urca șl cobori pe 
coastele sale. fn ultimii ani s-a 
studiat un nou traseu și s-a lucrat 
o nouă șosea, care oferă turistu
lui deosebite satisfac|li. Această 
Înfăptuire vine să Încetățenească, 
totodată, un nou sistem de con
strucție a drumurilor in ținuturile 
occidentale, In care se folosesc 
mai judicios toate elementele te
renului. Astfel, in primul rlnd, 
drumul urmează firul tuturor văi
lor ailate in axul său, lolosindu-se 
de cursul acestora spre a urca șl 
cobori culmile ce le despart. In 
acest tel. pantele sint mai pufin 
repezi, serpentinele mai largi și 
mai pu/in primejdioase, iar drumul 
devine mult mai ușor de străbătut 
și deci maj bun.

Pornind de la Rîmnicu-Vilcea 
spre Pitești, drumul nou — asfal
tat — se desface din cel vechi 
după încrucișarea cu cel ce merge 
prin Blidari spre Curtea de Argeș, 
luind-o spre stingă și nu mai re
intră in vechiul drum declt la 
Milcoiu, aflat la vreo 5 km depăr
tare. Dincolo de acest sat, drumul 
coboară pe serpentine noi în va
lea rîului Topolog, urclnd malul 
sting al acestuia prin altele, alun
gind apoi la Dedulești pe vechiul 
drum.

Ultima variantă urcă dealul 
spre Bascoavele, coborind in că
pătui de jos al satului Zamfirești, 
In drumul vechi, pe care nu-1 mal 
părăsește pină la Pitești, urmind 
valea Pirlulul Bascov.

Acest nou drum — creație a in
ginerilor noștri Începe de fapt, la 
Hamburg șl trece prin Berlin, 
Fraga și Budapesta, ieșind din tara 
noastră prin Negru-Vodă, spre Bul
garia. A primit astfel un certificat 
de ‘Calitate international prin în
scrierea în traseul „Europa 15’ 
^de c^isi -pancarte verși -i inițiala 
și cifra respectivă — „E 15“ — se 
văd de-a lungul său.

POMPILIU VOICULEȚ

Joi grupul de diplo- 
mați din ministerele 
de externe ale unor 
țări în curs de dez
voltare, condus de dr. 
Dragoslav Protici, se
cretar general adjunct 
al Organizației Națiu
nilor Unite pentru 
probleme politice spe
ciale, directorul pro
gramului O.N.U. pen
tru formarea cadrelor 
diplomatice, care se 
află în țara noastră a 
făcut o vizită pe Va
lea Prahovei.

Oaspeții au vizitat 
Muzeul Peleș, orașele 
Brașov, Sinaia și alte 
localități, iar In cursul 
după-amiezii s-au îna
poiat în Capitală.

★
Seara, Mircea Mali- 

ța, adjunct al minis
trului afacerilor exter
ne, a oferit un dineu 
In cinstea oaspeților.

La invitația Uniunii 
ziariștilor din Republi
ca Socialistă România, 
a sosit la București o 
delegație a Uniunii 
ziariștilor din Uniu
nea Sovietică, condu
să de B. I. Ivanov, 
redactor șef adjunct al 
revistei „Ogoniok* și 
secretar al conducerii 
Uniunii Ziariștilor din 
U.R.S.S.

• în cele 15 ateliere ale Insti
tutului de proiectări pentru con
strucții tip (I.P.C.T.) din Capitală, 
se lucrează la realizarea unor 
tronsoane și elemente de construc
ții care pot fi asamblate in varia
te forme, îmbinînd noul cu ele
mentele tradiționale locale urba
nistice.

După acest sistem a început 
construcția în Capitală, la Brașov, 
Cîmpina, Medgidia, a numeroase 
cinematografe, magazine, cămine 
fi case de cultură, cluburi.

în legătură cu îmbunătățirea 
confortului locuințelor, institutul 
elaborează noi proiecte de aparta
mente, prevăzute cu încăperi pen
tru dormit, sufragerie și cameră 
de lucru.

In aproape toate 
podgoriile a început 
recoltarea strugu
rilor de masă din 
soiurile timpurii. 
Anul acesta au in
trat pe rod peste 
5 000 hectare, su
prafața viilor pen
tru struguri de masă 
depășind 40 000 hec
tare.

In Capitală, cu 
prilejul celui de-al 
doilea concurs re
publican de stru
guri de masă, ce va 
avea loc în curînd, 
se va organiza o 
expoziție cu vînza- 
re, lingă Pavilionul 
Expoziției econo
miei naționale.

Cheile Bicazului au 
devenit în ultima vre
me un interesant punct 
de studiu pentru bota- 
niști și silvicultori. 
Printre altele, aici ve
getează o specie de 
pin silvestru, răspîn- 
dit fn pilcuri dese de 
arboret. Curiozitatea 
pe care o prezintă a- 
ceastă specie de coni
fere constă In faptul 
că ea se dezvoltă cu 
rapiditate pe un teren 
petrografic, ajunge 
pînă la înălțimea de 
30 de metri, și este 
deosebit de rezistentă 
la vînturi și furtuni. 
Declarate rezervație 
științifică, pădurile de 
pin silvestru din Chei
le Bicazului fac In 
prezent obiectul unor 
ample cercetări în 
scopul extinderii aces
tei specii de arboret 
și pe alte soluri de
gradate din masivele 
muntoase ale Carpa- 
ților.

La muzeul din Boto
șani •* păstrează un

vas din bronz datină 
din secolul 6—5 Ina- 
Intea erei noastre. Va
rul, care a fost găsit 
pe teritoriul satului 
lacobeni, comuna Din- 
geni, este un obiect 
de cult și atestă in
cursiunile tăcute în a- 
cea perioadă de șcl/i 
>e teritoriul patriei 
noastre, 
venien/ă 
mal fost 
noastră 
Brăila 
Medgidia.

Vase de pro- 
scitică au 

găsite în tara 
la Scorfaru- 

și Castelu-

Liceul industrial din 
Iași va funcționa din 
această toamnă într-o 
clădire nouă. El va fi 
înzestrat cu labora
toare, ateliere pentru 
practică și un cămin 
pentru elevii interni.

In orașul Iași se mai 
construiește un local 
cu 24 săli de clasă 
pentru liceul pedago
gic.

In cazul în care pe 
litoral vremea se va 
îmbunătăți și mîine 
seară va avea loc cel 
de al doilea spectacol 
al Festivalului de mu
zică ușoară, Studioul 
de televiziune își pro
pune să-l transmită in
tegral începind de la 
orele 20.

In această eventua
litate, programul Stu
dioului de televiziune 
se va modifica astfel : 
orele 18 — Emisiunea 
pentru copii și tinere
tul școlar ; la orele 19 
— Telejurnalul de 
seară ; apoi pină la 
începerea transmisiei 
de la Mamaia — Emi
siunea Săptămtna i în 
pauza spectacolului — 
Avanpremieră ; In în
cheiere — Telejurna
lul de noapte și Bule
tinul meteorologic.

Dacă timpul nu va 
permite transmisia

SPORT• Formația sovietică de fotbal S.K.A. Rostov a susținut ieri al treilea joc în țara noastră, evoluind la Petroșenl în eomjjajjia echipei Jiul Petrila. Partida s-a terminat nedecis__ ______ __,ul lunii septembrie, echipa de fotbal Steagul Roșu* Her.șov va participa la un turneu în Italia. Fotbaliștii români vbr juna în zilele de 3 și 6 septembrie în cadrul turneului internațional organizat de clubul F. C. Bologna.• Continuîndu-și turneul în țara noastră, selecționata de fotbal a orașului Hanovra a întîlnit ieri la Ploiești formația locală Petrolul. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2—0 (0—0) in favoarea oaspeților. Punctele au fost marcate de Esch (min. 65) și Borchardt (min. 89), care a transformat un pe- nalti acordat de arbitru în urma unui henț comis de Boc. De remarcat că în minutul 70 Dridea I a ratat o lovitură de la 11 metri.• Prima etapă a cursei cicliste dotate cu „Cupa Steaua", desfășurată ieri pe ruta București—Giurgiu și retur (90 km.) a fost cîștigată de dinamovistul N. Ciumeti, cronometrat în 2 hll’42”. în același timp cu învingătorul au mai sosit alți 16 alergători, printre care Ardeleanu (Steaua), Ciocan, Moi- ceanu și Gh. Suciu (toți trei de la Dinamo). Astăzi se desfășoară etapa a II-a — București—Alexandria și retur.(Agerpres)

■pectacalutaL progra
mul rămtne cel annn-

Primul pas spre facultate — înscrierea

Ansamblul artistic 
al Armata! Populare 
Ungare, care între
prinde un turneu în 
fara noastră, a prezen
tat joi seara un spec
tacol în sala Casei de 
cultură a sindicatelor 
din Bacău.

Spectacolul, la care 
au participat 800 de 
persoane, s-a bucurat 
de succes.

Zilele trecute, în 
regiunea Suceava 
a început festiva
lul filmului pentru 
tineret.

Festivalul urmă
rește scopuri mul
tiple cum ar fi cu
noașterea 
de luptă al parti
dului și 
nostru, 
sentimentelor 
înalt patriotism, e- 
ducația estetică a 
tineretului.

Numeroase spec
tacole cinematogra
fice vor fi rezervate 
prezentării unor do
cumentare social- 
politiee, filme cu 
caracter științific, 
de desene animate 
etc.

Festivalul filmu 
lui pentru tineret a 
cărui primă etapă 
s-a deschis în ra
ioanele de munte 
(Gura Humorului, 
Cîmpulung, 
Dornei) va 
Uza și in

trecutului

poporului 
cultivarea 

de

Vatra 
mobi- 

anul 
acesta un mare nu
măr de tineri iubi
tori ai celei de a 
șaptea arte.

I. BELDEANU

Fotot O. PLEG AN

LA PORJUF SimjIEI
In institutele de învățămint su

perior au început înscrierile pen
tru concursul de admitere.

La Universitatea din București 
am stat de vorbă cu tovarășa pro
rector TAMARA DOBRIN. Ne-a 
vorbit despre centrele de îndru
mare a candidaților :

— De la cadrele didactice care 
au îndrumat practica în provincie 
am aflat că broșura „Admiterea în 
Invălăminlul superior' — care s-a 
epuizat cu o repeziciune de nebă
nuit — nu poale ii găsită spre con
sultare nici In biblioteci, nici 
la secretariatele liceelor. Un son
daj făcut în prima zi de Înscriere 
ne-a dovedit că multi candidați nu 
au avut posibilitatea să consulte 
programa pentru concursul de ad 
mitere. Ca urmare am luat lmediai 
clteva măsuri menite să sporească

Cum funcționează 
centrele de îndrumare 

a candidaților
eficiența centrelor de Îndrumare a 
candidaților. Personalul care acti
vează in cadrul acestora a fost 
completat cu cadre didactice din 
specialitățile care figurează pentru 
disciplinele de concurs. Așa că 
atît la centrul de Îndrumare comun 
tuturor facultăților, care funcțio
nează în clădirea Facultății de 
drept, cit și Ia punctele de In 
drumare din fiecare facultate, can 
didații vor prim) — in afara in 
formațiilor privind profilul unor 
facultăți, actele necesare înscrierii 
etc — consultații de specialitate.

Este o inițiativă lăudabilă pe 
care o recomandăm și celorlalte 
institute de Invățămînt superior 
Totodată propunem Ministerului 
Invățămlntului oa prin secțiile de 
învățămint să asigure candidațiloi 
posibilitatea de a consulta broșu 
ra „Admiterea In învățămîntul su
perior* Ja bibliotecile raionale și 
la secretariatele liceelor.

Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu' no oferă surpriza de a 
constata absența centrului de în
drumare a candidaților. La Politeh
nică, In schimb, unde un asemenea 
centru s-a deschis încă de la 10 
august, candidați! care au venit 
pentru consultații în ziua de 11 
august nu au găsit acolo pe nimeni.

Nici afișul de la intrare, nici func
ționarele de la secretariat nu ne-au 
putut lămuri cu privire Ia progra
mul centrului. O măsură elemen
tară care se impune de urgență 
este stabilirea orarului zilnic de 
funcționare a fiecărui centru de în
drumare, afișarea și respectarea 
lui întocmai.

Institutul de petrol, gaze și ge
ologie. Ne amintim că In broșu
ra .Admiterea în fnvățămîntul su
perior' Ministerul învățămîntulul 
îi anunța pe candidați că secreta
riatele facultăților vor afișa nu
mărul locurilor șl frecvența în
scrierilor. Dar la nici una din cele 
patru facultăți ale institutului n-am 
constatat că această promisiune a 
Ministerului Invățămlntului eata 
îndeplinită. Ne dă explioații tova
rășul PETRE BOMBOE, decanul 
Facultății de geologie tehnică :

— Direcția Invățămlntului supe
rior din Ministerul Invățămlntului 
nu ne-a trimis cifrele de plan. La 
insistențele noastre s-a răspuns : 
..Așteptați’. Se tntlmplă fnsd să 
nu așteptăm numai noi ci șl ab
solvenții liceelor — domiclliațl în 
provincie — care nt s-au adresat 
prin scrisori.

Propunem conducerii Institutului 
de petrol, gaze și geologie re
organizarea centrului de Îndrumare 
a candidaților, unde fn prezent ac
tivează numai un singur cadru di
dactic.

ADRIAN VASILESCU

Va mai ploua și mîine?

INSTITUTUL METEOROLOGIC 
NE RĂSPUNDE:O zonă de joasă presiune al cărei centru de acțiune se află in Crimeea, fiind alimentată cu mase de aer maritim polar, a făcut ca în jumătatea de Răsărit a țării vremea să se mențină răcoroasă și să continuie să cadă ploi intermitente.

Ce se va întîmpla în decursul zilei de azi?Iată ce ne-a comunicat cercetătorul de servicl al Institutului Meteorologic — Bucu
rești.

Zona depresionară, continuîndu-și deplasarea spre Nord- Est, va înlesni pătrunderea u- nor mase de aer uscat. Vremea va deveni astfel relativ frumoasă cu cerul variabil cu înnourări mai accentuate tn Estul țării unde vor cădea ploi locale, mai ales sub forme de averse însoțite de descărcări electrice.Vînt slab pînă la potrivit din sectorul nordic.
■ CONTINUĂRI e CONTINUĂRI • CONTINUĂRI •

FU producției- 
fără întreruperi

Consfătuirea pentru dezba
terea cifrelor de plan a con
stituit un prilej de afirmare 
a inițiativei creatoare și a spi
ritului gospodăresc a acestui 
foarte tînăr colectiv de 
muncă, o manifestare a hotă- 
rîrii colectivului de aici de a 
înfăptui sarcinile trasate de 
partid.

Ținînd cont de sarcinile ce 
le au de rezolvat, cu grija 
gospodarului care știe din 
vreme ce are de făcut, parti- cipanfii la discuții au făcut 
numeroase propuneri. Ele au 
ca obiectiv atingerea, în cel 
mai scurt timp, a parametri
lor proiectați la toate insta
lațiile, creșterea permanentă a 
productivității muncii, redu
cerea prețului de cost al pro
duselor fabricii.

In cuvîntul lor, maistrul 
AUGUSTIN PODARU, ingi
nerii FLORIAN GOILAN, 
VALERIU PLATON șt OCTA
VIAN MORARU au făcut pro
puneri care se referă la redu
cerea strangulărilor, la spo
rirea durabilității instalațiilor.

S-a subliniat, tn cadrul con
sfătuirii că una din condițiile esențiale ale îndeplinirii sarcinilor o constituie asigurarea unul flux neîntrerupt al producției. La acest capitol s-a insistat foarte mult asupra creării condițiilor de alimentare cu energie electrică a combinatului. S-a arătat, de exemplu, că și în prima săptămînă a lunii august, din cauza căderilor de curent s-au produs pierderi de producție însemnate. Astfel de pierderi ar putea fi elimi

nate pe viitor grăbind punerea în funcțiune a celui de al doilea circuit de alimentare cu energie electrică din combinat.în dezbateri s-a făcut referiri la accelerarea lucrărilor de construcții și montaj, asigurarea documentației, la eșalonarea lucrărilor de construcții.In planul de măsuri tehnico- organizatorice au fost prevăzute sarcini precise, privind asigurarea unui ritm continuu de producție și utilizarea rațională a utilajelor, extinderea muncii de cercetare. Sint incluse, de asemenea, măsuri care să ducă la o mai bună colaborare între furnizori și beneficiari.
Sentimente 

fundamentaleOriginea exemplarei stabilități de sentiment trebuie căutată, la nivelul modului nostru de a fi, în efectul calitativ ridicat al muncii, în realizarea pe măsura vocației sale intime înalte a fiecărui participant la construirea socialismului, în raportul echilibrat, funcționînd cu probitate și constantă de lege, dintre puterea de dăruire a fiecărui ins în parte și recunoștința cu care, în numele tuturor, societatea îl răsplătește în schimb.Ridicarea edificiilor industriale de anvergură, recunoscute și prețuite de lumea întreagă, efectuate la posibilitățile celei mai avansate tehnici mondiale, potrivit planurilor de perspectivă, fideli

tatea cu care au transformat ele gîndurile în evidență, au sporit considerabil sentimentul încrederii în forțele noastre, imprimînd conștiinței o largă deschidere sufletească.Cine a trăit realitatea puternicelor construcții, cugetă și simte mai bogat, are sentimentul fundamental al utilității lui în socialul imediat, se consideră un pilon de bază la temelia statului.Constructorul are de asemenea sentimentul viitorului, pe care-1 anticipă, cu care este solidar prin excelență, știindu-1 în forme concrete ; pentru el viitorul nu este altceva decît rodul muncii sale, cunoscută-n detaliu.Privit mai de aproape, profilul moral al constructorului se definește mai exact in raport cu propria sa meserie. De la alegerea meseriei și pină Ia efectuarea ei într-un anume loc de muncă, sentimentul respectării în cel mai înalt grad al vocației, al realizării fără nici un rabat față de posibilitățile ei, conferă constructorului liniștea interioară necesară oricărui e- fort creator.A te împlini în ordinea cerințelor tale intime, găsin- du-ți locul cel mai propice de muncă, acel loc unde munca ta poate deveni o a- devărată artă, fiind convins de justețea alegerii tale; a fi conștient de importanța menirii pe care tu singur ți-o impui și o urmărești, convins că nimeni altul n-ar putea s-o ducă la capăt mal bine, înseamnă a fi solidar cu sufletul viu al socialismului, înseamnă a-ți asuma sentimentul lui principal, cucerin- du-ți o libertate cu atît mai mare cu cît activitatea ta este mai aplicată la necesitatea istorică generală.Fiind legat prin zeci de fire de tot ceea ce se con- struiește-n țară, de tot ceea 
ce se va construi, în scopul

satisfacerii nevoilor de ordin material sau spiritual, constructorul are sentimentul întregului, el nu consideră drept răsplată a muncii sale numai retribuția directă, personală, ci întreaga realitate contemporană cucerită în acești ani, cu toate resursele și ramificațiile ei.Constructorul (și noi toți sîntem constructori) se confundă, prin ceea ce dă și primește de Ia țara sa, cu însăși țara și mersul ei înainte, și sentimentul acesta, de profundă responsabilitate, le adună pe toate celelalte într-un focar puternic, saturat de sensuri.
Utilajelor modeme- 
cadre bine pregătite 

revin colectivului nostru, pre
luarea de la constructori a 
noilor instalații și aducerea 
lor la capacitatea proiectată 
în termenele stabilite, fără 
nici o tntîrziere. în prezent, în cadrul complexului de instalații a secției relon II, lac- 
tama II se află în „probe al
be" (adică nu peste mult 
timp vom introduce materia 
primă în instalații). La fel, la 
instalația poliamid II, grafi
cul de construcție a ajuns la 
faza finisaj-montaj. Cincina
lul prevede pentru anii următori intrarea în funcțiune 
și a altor capacități, între care 
melana II, cu o producție de 
10 000 tone pe an și relon III 
cu 1 000 tone fire și I 000 tone 
fire cord anual.

Aș întregi cele spuse eu 
încă o idee : din discuțiile ce 
au loc acum nu lipsește pro
blema pregătirii la un înalt 
nivel a cadrelor care vor lu
cra in aceste instalații.

— Contribuie aceste dezbateri la găsirea unor soluții care să ajute conducerea uzinei în acțiunea de pregătire profesională a chimiștRor ?
— Fără îndoialăI Am par

ticipat, recent, la dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 1967 și pe întregul cincinal la sec
ția poliamid. Aici, au vorbit 
mulți muncitori, maiștri, in
gineri — tineri și vîrstnici. Nici unul dintre ei nu au 
omis problema bunei pregătiri 
profesionale. La noi, peste 
1 000 de tineri muncitori se 
pregătesc să lucreze la insta
lațiile ce se construiesc acum. 
Au fost repartizați la insta
lații similare în funcțiune, 
unde maiștri sau muncitori 
cu experiență se ocupă cu a- 
tenție de ei. In afară de a- 
ceasta, a fost organizate 
special pentru ti, un curs te
oretic, (cite 4 ore la fiecare 
două zile), la care inginerii 
explică în amănunțime modul 
de funcționare al instalațiilor 
unde vor lucra. Pe baza pro
punerilor făcute, care sint a- 
tent studiate, conducerea teh
nico-administrativă, in colabo
rare cu sindicatul și organi
zația U.T.C. vor trece, în cu
rînd, la elaborarea unui plan 
mai amplu de măsuri în stare 
să îmbrățișeze multiplele la
turi ale ridicării nivelului pro
fesional. Vizăm înainte de 
toate, o sporire a eficienței 
oricărei acțiuni pe această li
nie și, in mod deosebit, a lec
țiilor ce se predau la cursurile 
de ridicare a calificării.

Scuzați, o confuzie 
regretabilă.» 
Aici e strada, 

nu plajao sugestie de pată pe reverul fracului fac notă falsă în a- ceastă orchestrație. Troglodis- mul vestimentar sare repede 
în ochi, »e cere sancționat.

Plaja e plajă, strada e stradă, localul local ; substituirile strică armonia, anulează estetica — condiție funcțională a litoralului, arispează privirea. Sensibili la comandamentele morale ale litoralului nu sint numai turiștii dar și localnicii. O ecurtă incursiune pe străzile orașului Constanța 
este instructivă pentru oricine. Ieșind din port sau de Ia U.S.A.S. Năvodari, venind de la Celuloza sau de pe schelele blocurilor aflate la roșu din noul cartier cu multe micro- raioane Tomis, docherul sau constructorul, chimistul sau lăcătușul de la întreținere își lasă salopeta la poarta uzinei sau șantierului îmbrăcînd haina curată de oraș. Orașul muncește și se odihnește în ritmul său cotidian. Dar la grija sa obișnuită pentru ținuta demnă constănțeanul a- daugă demnității sale zîmbe- tul vestimentar care odihnește ochiul oricui, subliniind grija pentru vacanța plăcută a celorlalți. Se cuvine, deci, reciproca.Am fost martorul unei scene consumate fără sentimentalism, cu o demnitate bărbătească. într-un troleibuz aglomerat s-a urcat dintr-o stație aflată în apropierea unei fabrici un om între două vîrste. Doar chipul puțin obosit trăda de unde vine călătorul. Omul ieșise din schimb. Cineva i-a cedat locul. Nu s-a explicat dar cei din jur au înțeles. Tot în același troleibuz într-un grup zgomotos un băiat și o fată distonau prin ținută cu ceilalți. Erau două jenante „semne de exclamare". Tînărul în picioarele goale. Fata cu un șort și un sutien. Ținută de plajă! Călătorii îi priveau cu mustrări în ochi. Erau lezați I Simțind greutatea privirilor fata a ridicat indiferentă din umeri, motivînd zgomotos : „Nu sîntem Ia mare?" Tinerii confundau locul. Le-ar fi stat bine la plajă, Dar țineau să facă notă distonantă. Am întîlnit la Mamaia un tînăr, încă student, purta o barbă hirsută'. „Filmezi în Dacii", am încercat eu. „Ba de loc, sint în

vacanță și pot să fac ce-mi place".La muzeul regional de antichități din Constanța, uriaș volum cu mii de pagini grăitoare pentru cultura milenară a orașului — printre grupurile de turiști, am întîlnit și cîte- va ținute excentrice. Aceeași lipsă de respect față de momentul trăit. Este și acesta un mod de a ieși din comun dar un mod pe cît de ușor pe atît de penibil, trădînd în fapt, lipsă de cultură și de educație. Și cînd te gîndești că veniseră să viziteze un muzeu ! Poate pentru confruntări. Dar muzeul le oferea exemplul u- nei civilizații seculare...Un reputat poet își intitula rubrica plastică dintr-un săp- tămînal literar „Civilizația o- chiului". Nicăieri nu e mal proprie o asemenea școală de civilizație a ochiului decît pe litoral. Recreația litoralului este implicit și o instrucție. O Instrucție etică și estetică. Cine, dacă nu organele și organizațiile obștești sînt chemate s-o asigure? Vizitam clădirea Sfatului popular al orașului Constanța într-o a- miază caniculară. Pe culuare și la ghișee am întîlnit funcționarii acestei instituții pur- tind peste cămașa imaculată cravata armonizată prin culoare cu haina bine croită. Era semnul unui respect față de instituție dar și față de cetățenii care vin aici. Și mi-am amintit atunci de e mai veche decizie emisă de aceeași instituție și poate colbuită de praf pretimpuriu în arhive. Decizia 
interzicea circulația pe străzile 
orașului în ținuta sumară de 
plajă. Ea trebuie reamintită — cu măsurile ferme cuvenite — oricărui cetățean care confundă strada sau restaurantul cu toneta de răcoritoare de pe plajă. Căci încâlcind o cerință elementară a propriei demnități lezezi buna cuviință datorată atît orașului dar mai ales cetățenilor săi. Cu alte cuvinte vii în contratimp cu bunul simț pe care-1 cultivă întregul nostru litoral. Poza excentrică devine o imagine a unui vetust album cu mentalități clasate de mult

CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) —

rulează la Patria orele '9 
12,451 16,45, 20,30), București 
orele '6,30, 12; 16; 19,45), Mo
dern orele (9,30; 13; 17, 20,45'

JURNALUL UNEI FEMEI 1N ALB 
rulează la Republica orele *8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15' Grivlța orele ’9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 21,

ALBĂ CA ZĂPADA $1 CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează Ia Republica (in progra
mul viitor'

C1INELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Luceafărul orele '9i 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Fes
tival orele .’9; 11,15, 13,30; 16; 
18,30| 21 . Tomis orele '9; 
11.15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45 
Floreasca orele '9, 11,15, 13.30; 
16; 18,30; 21.

IN NORD, SPRE ALASCA . 
rulează Ia Festival (In progra
mul viitor'

URME IN OCEAN 
rulează Ia Capitol orele '9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Me
lodia orele 9| 11.15; 13,30; 
16,15; 18,30; 20,45;

ESCROCII LA MlNĂSTIRB — eh 
nemascop —

rulează la Lumina orale *8,45; 
II; 13,15; 18,15; 20,45.

COPIII MARII — cinemascop — 
rulează la Victoria orele 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,45‘
Feroviar orele 9. 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15,.

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Central ore!» '8,45; 
11, 13,15; 15,45; 18,15; 20,451. 
Buzestl orele 15,15; 17,45;

DRAGOSTEA Șl MODA 
rulează la Union orele *15,15; 
18; 20,45;

NOAPTEA IGUANEl
rulează la Doina orele '11,30; 
13,45, 16, 18,30; 21', duminiea 
9; 12,15' Program pentru co
pil dimineața 9, 10.

NIMENI NU SE G1NDEȘTE LA 
NOI, N-O SA DOARĂ, VALEN
TIN SEROV — MINGEA FURATĂ 
— FAR-WEST — SOLUTIB PA
TENT

rulează Ia Timpuri Noi, orele 
,9—21 continuare..

Scenă din filmul
„Prima deziluzie"

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Giuleștl orele T5,30i 
18,15; 20,452.

FUI „MARII URSOAICE’ 
rulează la înfrățirea orele 14; 
16; 18,15; 20,30' duminică '10; 
12; 14; 16; 18,15. 20,30,

5 000 000 DE MARTORI 
rulează la Excelsior orele .19,30; 
11,45; 14; 16.15, 18,30; 21), Fla
mura orele .9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,451.

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Dacia orele '9; 14,30 
continuare 16,30; 18,30; 20,45'

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR* — cinemascop — 

rulează la Munca orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30, Cosmos orele 
15,30; 18; 20,45; Drumul Sării 
orele 11; 15; 17,45; 20,30.

CĂSĂTORIE DE FORMA 
rulează la Crlngași orele T5,30; 
18,15, 20,45’,, Aurora orele "9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15, 20.45?.

PREA T1RZIU 
rulează la Lira orele (15,30; 18).

BĂIEȚII DE LA TONOMAT 
rulează Ia Bucegi orele (8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Arta 
orele (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21).

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează la Gloria orele 18,30; 
11.30; 14,30; 17,30; 21).

PANTOMAS 
rulează Ia Unirea orele (15,30; 1 
18; duminica 10,30).

TOM JONES 
rulează la Flacăra orele (15,30; 
18; 20,45; duminică ora 10).

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Vitan orele (15,30;
18.45) .

MÎINE, MEXICUL 
rulează la Mierița orele (8,45; 
11; 13,15; 15,45, 18,15; 20,45).

ACȚIUNEA ZIMBRUL
rulează la Popular orele (15,30; 
18; 20,45; duminica ora 10,30).

CELE DOUA ORFELINE 
rulează la Moșilor orele (10,30; 
15; 18), Ferentari orele (10,30; 
15,15; 18; 20,45), Pacea orele 
10; 15,30; 18; 20,30).

FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ 
STRĂINĂ

rulează la Volga orele (9; 
11,15; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop —

rulează la Viitorul orele (15,30; 
18; 20,30), Clubul uzinelor Re
publica orele (14; 16,15; 18.30;
20.45) .

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Colentina orele 
15,30; 18).

COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL 
ruleazg Ia Rahova orele (15,30; 
18), duminica 10,30.

ÎN FIECARE Zi SĂRBĂTOARE — ■ 
— cinemascop —

rulează la Progresul orele 
15,30; 18; 20,45).

EU SINT CUBA 
rulează Ia Cotroceni erele 
(15,15; 18; 20,45).



• Știri însemnări comentarii <| Știriari cnt ZILNIC
însemn corn arii• Știri însemnări nomentarii # Știri însemnări

delegației

in U.R.S.S.
LENINGRAD 11. — Trimisul special Agerpres, Flo- rea Țuiu, transmite : Conti- nuîndu-și vizita în Uniunea Sovietică. delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Necula, vicepreședinte al M.A.N., a sosit joi dimineața, Ia Leningrad. unde a fost întîm- pinată de A. A. Sizov, președintele Comitetului executiv al Sovietului Orășenesc, G. V. Romanov, secretar al Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S., de deputați ai Sovietului Suprem al U.R.S.S. și ai Sovietului Suprem al R.S.F.S.R.In cursul dimineții delegația a avut o convorbire la Comitetul executiv al Sovietului Orășenesc Leningrad. A. A. Sizov a vorbit oaspeților despre preocupările oamenilor muncii din Leningrad, despre realizările obținute în domeniul economic, social-cultural și despre perspectivele de dezvoltare a orașului.Apoi a fost vizitat cimitirul PiscaTev. Delegația a depus o coroană de flori la monumentul ridicat în amintireaeroilor căzuți în timpul blo- • cadei Leningradului. A fost apoi vizitat orașul.Membrii delegației au fost, de asemenea, pe bordul crucișătorului ,.Aurora“ muzeu al Revoluției din Octombrie. După-amiază. delegația a vizitat Palatul Smolnîi, de unde Lenin a condus revoluția victorioasa a proletariatului din Rusia, precum și Muzeul Rus din Leningrad.în călătoria sa prin Uniunea Sovietică, delegația română este însoțită de V. A. Dem- cenko, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S.----- •------

SOLIDARITATE

In multe orașe ale lumii continuă demonstrațiile de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Recent, Ia Tokio mii de oameni și-au manifestat solidaritatea cu eroicul popor vietnamez care luptă pentru apărarea patriei
VIETNAMUL DE SUD

Pierderi suferite de 
trupele intervenționisteAgenția V.N.A. anunță că Ia 8 august nouă elicoptere și un avion american au fost dobo- rîte și avariate în Vietnamul de sud de către unitățile Frontului Național de Eliberare.Un avion de asalt dc tipul „F-4“ a fost doborît în provincia Thu Dau Mot. la aproximativ 50 de km de Saigon, in timp ce venea în ajutorul

Nu vor să devină 
carne de tun

unei companii din divizia 25 de infanterie americană încercuită de patrioți. în provincia Gia Lai au fost distruse două elicoptere, care încercau să salveze rămășițele unei companii a diviziei I aeropurtate americane — decimata aproape în întregime. Alte 7 elicoptere au fost doborî te sau grav avariate în timp ce încercau să dea ajutor unei unități de pușcași marinari americani, încercuite, de asemenea, de către forțele patriotice sud-vietnameze.In cadrul operațiunilor terestre, patrioții sud-vietnamezi au repurtat, de asemenea, importante succese. Astfel, forțele Frontului Național de Eliberare au atacat la 9 august în provincia Gia Lai o companie a diviziei a 25-a de infanterie americanăla 17 km de locul unde în ziua
REACȚII LA 0 HOTÂRIRE A GUVERNULUI AUSTRALIAN 

PRIVIND ÎNCORPORAREA TINERILOR IMIGRANȚI

precedentă o companie a diviziei I aeropurtate americane fusese distrusă aproape în întregime. în aceeași provincie, patrioții au atacat o companie coreeană. în cursul tu-

Schimbare la Foreign Office
Două fapte rețin atenția presei britanice în aceste zile. In primul rind încheierea dezbaterii asupra problemelor economice, care a semnificat o îngustare considerabilă a platformei parlamentare de care dispune guvernul Wilson : în al doilea rind noua remaniere guvernamentală anunțată in ultimul moment al dezbaterilor parlamentare, și care a fost calificată drept „secretul cel mai bine păstrat".Aflat într-o serioasă defensivă — pe planul politicii interne și în problemele internaționale — guvernul Wilson a dorit pe semne să schimbe prioritatea problemelor. Dezbaterea parlamentară in problemele economice a subliniat opoziția serioasă pe care aripa de stingă a partidului laburist o manifestă față de guvern. ,.N-am crezut niciodată — a declarat Michael Foot în cursul dezbaterii — că voi vedea guvernul an-

gajindu-se pe o cale pe care n-aș fi crezut-o niciodată posibilă pentru un guvern laburist. Noi am pășit pe calea cea mai proastă. Majoritatea laburistă s-a văzut redusă in urma scrutinului de la 74 la 39 de voturi. Cele 35 de voturi diferență oglindesc poziția „rebelilor" aripei de stingă, care în pofida sancțiunilor anunțate și-au reafirmat atitudinea.Anunțind noua remaniere guvernamentală, Wilson a oprit temporar continuarea discuției asupra politicii e- conomice laburiste. Faptul acesta este datorat mai ales posturilor-cheie afectate de noua remaniere. Astfel, Anglia va avea un nou ministru de externe in persoana lui George Brown, care deține in continuare și funcția de prim-adjunct al lui Wilson. Michael Stewart devine ministru al economiei în locul lui Brown. De asemenea, guvernul laburist va avea un nou ministru pentru problemele relațiilor cu Commonwealthul, —

Herbert Bowden, în locul lui Arthur Bottomley, care a căpătat un post de mai mică importanță.Observatorii politici se întreabă bine înțeles care vor fi implicațiile imediate ale noii remanieri guvernamentale. Faptul că este înlocuit titularul Foreign Of- fice-ului a dat loc ia cele mai multe comentarii. în seamnă oare aceasta o modificare în politica externă a Marii Britanii ?La aproximativ o săptă- mină înaintea părăsirii funcției sale, Michael Stewart a dat un interviu revistei vest-germane DER SPIEGEL. în discuție nu s-a aflat o problemă oarecare a politicii externe britanice, ci o chestiune majoră — rolul Angliei în lume. Răspunzind la întrebările puse de revistă, Stewart declara : „Rolul nostru s-a schimbat și continuă să se schimbe. Acum ca și înainte noi avem sarcini internaționale, desigur mai mici decit in trecut. La întrebarea ce

rol trebuie să joace Marea Britanie în lume, răspunsul este foarte multilateral. Trebuie să ne gindim la rolul nostru de țară europeană. dar, de asemenea, la rolul de (ară cu angajamente internaționale". Pentru a preciza latura „angajamentelor internaționale". Stewart a citat prezența militară britanică in Orientul mijlociu, care servește interesele „tuturor celor care au nevoie de petrol...", participarea la C. E. N. T. O., S.E.A.T.O. etc. Cu alte cuvinte, ceea ce de mai multă vreme presa britanică numește „la est de Suez".Opinia observatorilor este că nu se întrevăd nici un fel de schimbări in politica britanică. Corespondenții francezi de la Londra susțin că instalarea lui George Brown la ministerul afacerilor externe „nu înseamnă un indiciu de schimbare a orientării politicii externe". George Brown este cu

noscut ca un adept al intrării Angliei în Piața comună, ca un exponent al politicii primordialității „relațiilor speciale" anglo- americane, deci a dependenței diplomatice engleze de Statele Unite din ce în ce mai evidentă în ultima vreme.De aci ar putea să decurgă și motivele remanierii guvernamentale pe planul politicii externe. Probabil că Wilson, criticat atit in țară cit și peste hotare pentru poziția sa în diferite probleme internaționale actuale, a dorit să creeze impresia unei modificări. In fond, nu in fiece zi este schimbat ministrul de externe. In ultimă instanță este insă vorba, după părerea unanimă a comentatorilor, de o simplă rocadă fără semnificații politice, după cum scrie ziarul TIMES. P. NICOARĂ

Im Havana s-au încheiat 
lucrările celui de-al lV-lea 
Congres al Studenților la- 
tino-americani. In ultima zi 
a lucrărilor a fost adoptată 
o rezoluție în problema 
vietnameză in care partici
panta își atirmă sprijinul 
iată de programul în patru 
puncte al guvernului R. I). 
Vietnam și programul in 
cinci puncte al Frontului 
National de Eliberare din
Vietnamul de sud.

Congresul a hotărît crea
rea unui comitet de solidari
tate a studenților din Ame
rica Latină cu studenții și 
întregul popor vietnamez, 
precum și organizarea la 13 
octombrie a Zilei de solida
ritate cu Vietnamul.

La Congres au mai fost 
adoptate rezoluții cu privire 
la rolul studenților in întă
rirea solidarității popoarelor 
Americii Latine în lupta îm
potriva imperialismului, cu 
privire Ia colonialismul și 
neocolonialismul în America 
Latină, in problema, refor
mei învățămintului și altele.

CANBERRA 11 (A- 
gerpres). — Guvernul 
Australiei a liotărît 
să cheme sub arme 
străinii in vîrstă de 
20 de ani. care locu
iesc pe teritoriu} aces
tei țări. Potrivit hotă- 
rîrii, tinerii imigranți 
care trăiesc în Austra
lia sînt obligați să se 
Înroleze în armată sau 
sa părăsească țara 
pînă în luna ianuarie 
1967.

Ambasada Greciei 
la Canberra a declarat 
că guvernul țării sale 
protestează energic

împotriva chemării 
sub arme a tinerilor 
greci care locuiesc în 
Australia. Din Sydney 
se relatează că ținerii 
de naționalitate grea
că și italiană pregă
tesc un marș de pro
test împotriva acestei 
hotăriri. Tinerii imi
granți care nu au. ce
tățenia australiană, la 
fel ca și întregul tine
ret progresist din Au
stralia, nu doresc să 
fie folosiți drept carne 
de tun în războiul pe 
care imperialismul a- 
merican îl desfășoară

împotriva popoarelor 
din sud-estul Asiei.

In legătură cu acea
sta guvernul italian a 
declarat că va finanța 
călătoria de înapoiere 
în patrie a italienilor 
imigrați in Australia, 
susceptibili de a ii re
crutați.' Concomitent 
cu aceasta declarație, 
guvernul italian și-a 
reafirmat miercuri pro
testul față de intenția 
oficialităților austra
liene de a recruta pe 
cetățenii străini aflați 
pe teritoriul Austra
liei, pentru serviciul 
militar.

turor acestor lupte, anunță agenția V.N.A.. inamicul a suferit pierderi importante.Agenția Associated Press informează că un batalion american de infanterie marină a fost atacat de unitățile F.N.E.. la aproximativ 30 de km nord-vest de Chu Lai — una din cele mai importante baze americane din Vietnamul de sud. Joi dimineața, la un post american situat la circa 10 km de Saigon, patrioții au făcut să explodeze o bombă, prorocind moartea a doi militari americani și rănirea altor 10.

Intr-un document publicat 
în revista spaniolă „Caiete 
pentru dialog", 10 profesori 
ai Universității ain Madrid 
critică metodele guvernului 
în domeniul învățămintului. 
Autorii documentului amin
tit arată că numărul profe
sorilor, precum și alocațiile 
destinate învățămintului u- 
niversitar și cercetărilor 
științifice, sini insuficiente 
în raport cu necesitățile. Se 
menționează, totodată, că 
universitatea rămîne oeschi- 
să, în cea mai mare parte, 
claselor avute, fiii muncito
rimii reprezentînd un pro
cent de numai 1 la sută. Cer 
16 profesori își exprimă 
adeziunea la mișcarea stu
denților spanioli, care as
piră spre libertăți democra
tice.

4’000 KM. PRIN CEHOSLOVACIA

Castelul Orlik — unul din monumentele restaurate, care as
tăzi găzduiește' un interesant muzeu

i J-------------------------------------------------------------------------

ninili

Numai din avion poți avea o imagine panoramică a întregii capitale a Republicii Socialiste. Cehoslovace. Altfel, chiar clacă urci pe colina împodobită cu maiestuosul Hradcany sau pe terasa mult iinbătrînitului turn al vechii primării, nu poți vedea decît secvențe. Pentru că Praga nu este numai „cetatea celor 100 de turnuri", ci și „orașul celor 77 de coline". Ca să-i cunoaștem frumusețile, pitorescul, am străbătut cu pasul arterele mari și străzile înguste. In Mala Strana sau în cartierele noi am trecut prin adevărate tunele din fier și seîndu- ră. Schelele țes păienjenișuri de bare metalice pe fațadele multor imobile.Am întîlnit aceste schele ntt numai la Praga, ci și în multe alte localități situate pe traseul nostru lung de peste 4 000 dc kilometri.I.a Pruhonice, lingă serele și cîmpurile cu flori ale Institutului de horticultura ornamentală, se înalță, înconjurat de verdeața luxuriantă a unui parc de 200 de hectare, un vechi castel ridicat aici de un conte îndrăgostit de flori. Oameni pe schele executau migăloase lucrări de restaura-

re. (In după-amiaza în care am sosit in localitate restaura lorii deveniseră spectatori ; o echipă de cineaști din R. F. Germană turna cîteva secvențe dintr-un film de epocă).Continuind spre nord-vest drumul care șerpuiește prin păduri de conifere și foioase am făcut un scurt popas lingă lacul Machovo Jezero. Castelul de aici era închis ; îmbrăcase, parcă pentru a-și face toaleta, un imens halal țesut din fier și lemn — schelele. Acest misterios edificiu a îm-

K. P. BULGARIA. Carlier nou in orașul Mihailovgrad

Ședința cabinetiiliii francez_> -> Consiliul de Miniștri al Franței s-a Întrunit miercuri după-amiază pentru a examina rezultatele recentelor vizite efectuate de ministrul de externe, Couve de Murville, în Cehoslovacia și Ungaria, precum și problemele N.A.T.OMembrii guvernului au ascultat o expunere a lui Couve de Murville asupra acestor probleme. Potrivit informațiilor funizate de secretarul de stat pentru informații, Bourges, Couve de Murville a insistat asupra necesității întăririi relațiilor cu țările socialiste. El a relevat înaltul grad de înțelegere care s-a manifestat în timpul' co vorbirilor avute la Praga și Budapesta, apreciind că relațiile cu cele două țări vizitate vor trebui extinse pe plan cultural și comercial.Oprindu-se asupra staționarii trupelor franceze în Germania occidentală, ministrul de externe a constatat că aspectul juridic al problemei este aproape clarificat, iar asupra modalităților practice ale acestei staționări, tratativele continuă. Pe de altă parte, Couve de Murville a indicat că tratativele din cadrul Consiliului permanent al N.A.T.O., privind colaborarea forțelor franceze cu cele a- tlantice se află într-un punct

mort, datorită unor divergențe.în ce privește relațiile fran- co-americane, și îndeosebi problema bazelor americane de pe teritoriul francez, Couve de Murville a precizat că „lucrurile se desfășoară normal", dreptul Franței de a lua hotă- rîri nefiind pus în cauză. Mai există probleme în suspensie, a spus ministrul, mai ales în privința eventualelor facilități ce ar urma să fie acordate forțelor militare americane în caz de conflict sau de alarmă.Ministrul de stat al informațiilor a arătat că demersul efectuat marți de ambasadorul american Bohlen cu privire la emisiunile radiotelevi- ziunii franceze nu a fost evocat în ședința consiliului. Ministerul Informațiilor, a declarat Bourges privitor la acuzația lansată de Bohlen in legătură cu faptul că emisiunile radioteleviziunii in problema vietnameză ar avea un ton an- tiamerican, nu intenționează să acționeze, deoarece nu există nici un consemn de dat. Știrile sînt așa cum sînt.

„Resti'ingeve"

PE

noastră cunoștință și cu arhitectura nouă a Cehoslovaciei. Edificii și blocuri de locuințe se înalță atit in capitală cit și in multe alte orașe ale țării; mai simple la Fraga și Ia Bratislava, mai elegante, mai frumoase la Nitra și la Mlada Boleslav. In acest din urmă oraș — locul de naștere al automobilului cehoslovac — ni s-a oferit prilejul să aflăm cîteva amănunte legate de tema acestei note de călătorie. Seculara așezare (documentele istorice o menționează încă

tectura vechilor monumente istorice și edificiilor care trebuiau păstrate și aceea a noilor blocuri. A îndrăznit și a reușit. Intre 1960 și 1965 au fost construite 1840 de apartamente, folosindu-se soluții tehnice avansate : schelete de beton armat, prefabricate, tipizarea elementelor. Orașul n-a pierdut. ci a cîștigat in frumusețe. Modernul este evident, arhitectura de epocă este evidentă. Nu se suprapun, nu se elimină. Unde a fost cazul, s-a redus înălțimea clădirilor pen-
Arhitectură veche

plinit recent venerabila virstă de 700 de ani, fiind cu un secol mai bătrîn decît lacul artificial situat în apropiere.La Praga. Bratislava, Pruhonice. Doksany și în alte >i- rașe și orășele, schele noi îmbracă edificii vechi: case, palate, biserici, poduri. Se conservă sau se refac basoreliefuri, logii, statuete, creneluri, poduri etc. Ne-au oferit, toate acestea, o dovadă evidentă că poporul cehoslovac își iubește istoria, îngrijind și restau- rind monumentele care atestă existența sa străveche pe aceste pămînturi.Am făcut însă în călătoria

din veacul al X-Iea al erei noastre, iar o stampă de Jan Willenberg ne-o înfățișează în 1602 ca pe o cetate cu ziduri groase dc apărare) este acum, în mare parte, un oraș tinăr, tînăr de tot. Despre istoria sa nouă ne-a vorbit cu multă amabilitate tinărul inginer Miroslav Ripa de la filiala regională a Institutului pentru proiectări de construcții.Primele construcții au început aici în anul 1960. Era o încercare îndrăzneață a arhitectului Oswald Dobert; putini credeau că va putea să evite distonanta dintre arhi-

și nouă
tru a se asigura perspectiva monumentelor, așa cum s-a întimplat in Piața Păcii; aici turnurile unei vechi biserici se vor oglindi în apele unui frumos bazin care va fi amenajat intre două blocuri.Mlada Boleslav rămîne in continuare un mare șantier. Acum orașul are 27 000 de locuitori ; se prevede ca pînă în 1980 numărul acestora să ajungă Ia 45 000. Pentru ei se construiesc apartamente confortabile în blocuri moderne.

N. SIM1ONESCU

„Am civilizat Republica Dominicană in numele intereselor zahărului american". Aceste cuvinte „tari" aparțin lui Smedley Butler, general în retragere, care, în 1916 a debarcat pe teritoriul dominican pentru a-1 „civiliza", adică pentru a impune dominația afaceriștilor din S.U.A.Smedley a făcut respectiva declarație, într-un acces de sinceritate, în momentul cînd pușcașii marini americani interveneau din nou la Santo-Domingo, in mai anul trecut. Imediat, el a fost chemat la ordine și avertizat serios pentru acest exces de franchețe. Bineînțeles, exact ca acum 50 de ani. Departamentul de Stat a pretins că intervenția e „dezinteresată" și că Statele Unite n-au nici un fel de „interese speciale" la Santo-Domingo. Ori. exact aceleași „interese ale zahărului" la care se referea veteranul interventionist Butler erau foarte profund și larg reprezentate in mai 1965. Companiile americane South Puerto Rico Sugar, West Indian Sugar și monopolul de tristă celebritate United Fruit Company controlau, în mome-'-tul izbucnirii e- venimentelor din aprilie- mai anul trecut, 90 la sută din întreaga producție de zahăr și aproape toate ramurile economiei micii republici din Antilc. Tocmai pentru salvarea profiturilor regilor zahărului și-a trimis Pentagonul corpul ex- pediționar de „civilizatori".In timpul campaniei c- lectorale, actualul președinte, Balaguer a avut grijă să promită „o încurajare a dezvoltării economiei naționale" și „restringe- rea prezenței exclusive a monopolurilor străine".Momentul de demagogie l trecut și, săptămina trecută, Balaguer a semnat un iecret prin care se concesionează noi terenuri lui .United Fruit Company" iar „West Indian Sugar" primește o substanțială degrevare de impozite.După cum se vede „res- tringerea" promisă de Balaguer se efectuează într-un mod original. In numele a- celeiași „misiuni civilizatoare", în numele acelorași „interese ale zahărului a- merican". E. R.

SCURT
Joi, pe aeroportul Haneda din 

Tokio a 'aterizat tin avion sovietic 
cvadrimotor „TU-U4“t cure a stră
bătut fără escală distanța Mosco- 
va-Tokio în- lO.ore și 50 de minu
te. Această prima legătură aeriană 
directu dintre cele doua capitale, a 
fost efectuată cu scopul de a stu
dia condițiile în care vor putea ii 
asigurate in viilor zborurile fără 
escală.pe aceasta nouă linie aeria
na, .creată, in baza acordului sovie- 
to-japonez din ianuarie 1966.

Satelitul american „Lunar Orbi
ter", lansat miercuri în direcția 
Lunii, s-a înscris pe traiectoria sta
bilită și își continua zborul. La 16 
minute după lansare, prima treaptă 
a rachetei, care a imprimat vehi
culului traiectoria, s-a desprins și 
s-a înscris pe. o orbită în jurul 
Pămîntuluî Ia aproximativ 160 km 
altitudine. Cu o jumătate de oră 
mai tîrziu s-a anunțat că ,,Lunar' 
Orbiter" își continua zborul spre 
Lună. Bateriile solare și antenele 
au fost puse în pozițiile prevăzute.

Conform planului de zbor, sate
litul urmează să parcurgă distanța 
de 400 000 km în aproximativ 
patru zile, după care motoarele 
retroactive vor plasa satelitul pe 
o orbită lunară, de unde vor fi 
luate aproximativ 160 de fotogra
fii ale suprafeței Lunii, care vor 
servi la aselenizarea viitorilor 
cosmonauțî americani.

La Moscova au luai sfîrșit lucră
rile Congresului internațional de 
psihologie. La Congres a partici
pat o delegație de psihologi ro
mâni condusă de proi. A. Roșea, 
directorul Institutului de psiholo
gie al Academiei Republicii Socia
liste România, în cadrul Congre
sului la 37 de simpozioane și in 
ședințe tematice speciale au fost 
dezbătute probleme legate de acti
vitatea psihologică a copilului, 
psihologia personalității, munca $i 
personalitatea', dezvoltarea perso
nalității în diverse condiții de cul
tură și altele.

Indonezia și Malayezia au sem
nat joi un acord, care pune capăt 
confruntării — de peste trei ani — 
dintre cele două țări, transmite 
din Djakarta corespondentul agen
ției Reuter. Potrivit acordului, gu
vernul Malayeziei a căzut de acord 
să ofere poporului din Sarawak si 
Sabah posibilitatea de a-și reafir
ma cit maj curînd posibil prin 
alegeri poziția în problema Fede
rației Malayeziei, iar relațiile di
plomatice dintre cele două țari vor 
fi restabilite imediat. Cele doua 
guyerne au Qăzut. de ^asemenea,, 
de acord asupra încetării osfîh’tă- 
țilot:

Din Viena se anunța că arhidu
cele Otto Habsburg, moștenitor al 
fostei case imperiale austriece, 
exilat din 1917, s-a înapoiat joi iu 
tară, împreuna cu familia sa. El 
revenit-din exilul' său în baza pa
șaportului eJiberat anul acesta dt 
Ministerul de Interne. Cererea -a 
de repatriere fusese aprobată îrci 
în 1963 de - Curtea'administrat? * 
supremă din Austria, dar ministru’ 
de interne din acea vreme, repre
zentant al Palidului socialist « 
refuzat-.sa dea curs acestei ho'.â- 
TÎri.* ' 1 '
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