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Ne aflăm tn punctul de apogeu al epopeci 
pentru oțel gălățean. Ne aflăm pe undeva, 
pe aproape de clipa cînd, în albia de vita

litate a economiei României socialiste, se va re
vărsa cel mai puternic fluviu. Zilele și nopțile 
au aici, ca semn distinctiv, acea concentrare fap
tică ajunsă la gabaritul maxim. O zi plină echi
valează cu nașterea unor valori de patru milioane 
lei. Sincronizare tulburătoare de energii pompate 
și materializate în utilitate și viitor, în tot ce se 
construiește și se montează aici. Oamenii și locu
rile străbat de la o clipă la alta dramatica împli
nire în mereu inedite ipo
staze. Nimic nu este defi
nitiv, în acest efort cumu
lat pentru trăinicie. Pare 
un paradox și totuși nu e. 
Șantierul e ca o mare ce 
la fiecare secundă își 
schimbă puterea și ritmi
citatea valurilor, culoarea 
fi lumina, fabuloasa atrac
ție asupra
este o 1 
conjugă 
reper în 
mai ales, 
rele pe 
fantezia, 
pare călătoresc cel mai fi
resc și cel mai frecvent.

Recenta elaborare a pri
mei șarje a rămas îr» 
urmă, la-limit a lui ieri. Și 
totuși, dacă stai fi te gîn- 
dești, șarjele dinții de pe 
acest platou, care va avea 
cei mai puternici umeri 
din țară, sînt un tulbură
tor preludiu la aureolele 
ce se vot înstăpîni aici. 
Maistrul Nicolas Preda, 
omul sever, care ani de-a 
rîndul fi-a împletit viața, 
bucuriile fi tristețile cu 
„Martinul" de la Progre
sul — Brăila, oțelarul Stan 
Balaban pe care l-am aflat 
în multe cruguri de an în- 
chinînd ctte o șarjă fier
binte — demn salut de 
metalurgist — intuiau fă
ră îndoială adînca semni
ficație a momentului.

r omului, 
noțiune ce 
rar, doar 
timp. Azi fi, 

mîine sînt arte- 
care gîndurils, 
forța de antici-

(Continuare 
tn pag. a V-a)

agendă

PRIMELE 20000
DE MOTOARE

LA F.M.E.-PITEȘTI
La Fabrica de mo

toare electrice din 
Pitești au început pro
bele mecanice la ma
șinile și Instalațiile 
din secția micromo- 
toare, unde se vor 
produce, încă din a- 
cest an, primele 20 000 
motoare monofazate și 
universale.

Hala micromotoare- 
lor cuprinde o maga
zie pentru table, sec-

toare de prelucrări 
mecanice, bobinai,
montaj și an sector de 
expediție. Ridicată
după sistemul de con
strucție monobloc, cu 
stilpi de susținere din 
beton și schelet meta
lic. această secție mai 
cuprinde două sectoare 
— mecanic-șef și scu- 
lărie — care vor in
tra în funcțiune odată 
eu hala micromotoa- 
relor.

Furnalul de 1 700 mc de la Combinatul 
siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 

Galați la cota finală

O MARE FABRICA

DE CONSERVENU MENAJAȚI
INCONȘTIENȚII... !
Regulamentele, dispozi

țiile, prevederile dis
ciplinare le trezesc u- 

nora un fel de reacție de îm
potrivire. O așa-zisă prejude
cată de a face „ce vrei fi 
cum vrei" își găsește scuze 
în „dreptul" fiecăruia „de a 
dispune de el" Intr-un idea
lism naiv, de viețuitori ai pă
durii, unde nu sînt clădiri cu 
zece etaje fi semne de circu
lație, fi unde nu te lovești 
decît de ciuperci și hrînduși, 
ideea poate fi, sentimental, 
acceptabilă.

Viața modernă, cu mari an
sambluri urbane, cu supraa
glomerări de populație, cu 
mii de motoare umblătoare 
transformă însă naiva visare 
a acestui Adam preistoric, ca
re uită că nu mai sînteni nici 
măcar pe vremea Turnului 
Babei, în (să-i spunem pe 
nume I) crasă inconștiență. Și, 
deși totul se răsfrînge împo
triva lor, te trezești cu o psi-

hologie de furioși născută din 
orice fleac, cu oameni care, 
forțind literele prevăzătoare 
ale regulamentelor de convie
țuire, de circulație etc. — cer 
să se procedeze altfel decît 
se scrie la carte. Contra lor... 
Contra deții fi sănătății lor I 

Cunoaștem deja exemple e- 
locvente. Un conductor de 
tramvai pe o linie ce duce 
spre stadion îmi povestea la 
ce scene de furie nebuneas
că asistă uneori în zilele cind 
sînt meciuri. Pasiune nobilă, 
fotbalul ? Da, dar unde sfir- 
șește pasiunea fi unde începe 
nebunia, devreme ce omul 
care are acasă părinți, nevas
tă, copii de crescut, se agață 
bezmetic pe-o scară riscînd 
să fie îmbucătățit sub roți tn 
citeva secunde ? „N-o fi cu

EUGEN FLORESCU

(Continuare 
in pag. a V-a)
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pe-a lor
morminte...

de
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CITIȚI

ÎN PAGINILE

Sînt unele comitete raio
nale sau orășenești U.T.C. 
care, criticate pe bună drep
tate, descoperă din păcate 
cauza lipsurilor și deficien

telor ce^li se reproșează în 
activitatea comitetelor subor
donate. Ele sînt vinovate că 
se organizează puține acțiuni 
educative, că nici acestea nu 
reușesc să trezească intere
sul deosebit al tinerilor.

Se spune că, o dată cauza 
descoperită, treaba e pe ju
mătate rezolvată. PosibiL 
Numai că în acest caz, comi
tetele subordonate, în sea
ma cărora a fost trecută toa
tă răspunderea, au și ele, la 
rîndul lor. sabordonați — 
comitetele U.T.C. din coope
rativele agricole de producție 
din sectoare etc. Or. a- 
eestea, evident, aumai aces
tea, se fae vinovate că— eto. 
Și totuși, chiar cu această 
descoperire, înlăturarea de
ficientelor. a neajunsurilor 
criticate întârzie. Daeă-i 
vorba de lipsuri, sînt de 
părere sus menționatele 
comitete ele se datorese bi
rourilor. organizațiilor de 
bază care ș.a.m.d.“. Numai că 
ri birourile au datoria să a- 
nalizeze să studieze, să adu
că lumină. Și aduc, într-ade- 
văr : „Vinovați, tovarăși, sînt 
anii tineri care etc. etc". 
Iar tinerii nu mal au subor
donați. Nu mai au cui „să 
paseze". Astfel, totul se reia 
de la capăt Plastic, tovară
șul Filimon Șerb, secretar al 
Comitetului orășenesc de 
partid Hațeg, găsește o foar
te mare asemănare între a- 
cest obicei de-a da vina pe 
alții — situație întîlnită des
tul de frecvent în munca 
unor organe U.T.C. din re
giunea Hunedoara — și cu
noscutul joc „de-a v-ați as- 
cunselea".

— Există, continuă Inter
locutorul nostru, și variante. 
Așa de pildă, drumul indica-

(iilor. Evident necesare și 
bine venite indicațiile orga
nelor superioare, privind 
munca educativă cu tinere
tul, parcurg și ele 
traseu prelungit, cu decan
tări succesive și obositoare 
de Ia un comitet la altul. De 
la comitetul raional sau oră
șenesc, la comitetele comu
nale sau ale întreprinderilor, 
de la acestea la comitetele 
U.T.C. ale Cooperativelor a- 
grieole, instituțiilor sau ale 
sectoarelor în marile unități

același

economloe șl abia apoi, cu 
destulă întîrziere, acolo unde 
ar trebui să se traducă în 
fapte, la birourile organiza
țiilor de bază. Se întlmplă 
însă, și nu rareori, ca nici 
aici îndrumările să nu ca
pete relieful concretului. 
Fiindcă mișcarea naște și 
inerția. Birourile U.T.C.

Parcă vase pline cu 
lună s-au vărsat peste 
această cîmpie tragi
că, mărginită de munți 
tăcuți și o stea arde, 
nepieritoare, lingă fie
care mormînt. Noapte 
înaltă, cu liniștea In
ch^ In struguri, și-n 
dedesubtul pămîntului 
dorm somn amestecat 
cu oase, cu puști, cu 
baionete, ou cai, cu 
ierburi fi cu grîu, bu
nicii noștri. Adormiți 
tn pat de singe, ei sin
guri se știu, se adună 
si se cheamă — oștire 
legendară, mîndrie a 
neamului românesc, 
culcată cu tîmpla în 
altarul istoriei noastre. 
Neinfrînți nici în 
moarte, oi urcă prin 
nopți eu lună ca a- 
ceasta lîngă apa Șire
tului, uriașe umbre., și 
ascultă foșnetul aspru 
al vîntului fi flecare 
are undeva o casă și 
nu-i vede fruntea, și-n 
zorii tulburi se întorc 
In pămînt. Numele lot 
stă seri» In carnea 
noastră, ramură vie, 
născînd viață și năs- 
cînd moarte și gînd 
românesc — și pe sub 
dunga albastră a ceru
lui de vară, ei vin din 
începutul veacului,

(Continuare
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N. ARSENIE 
D. MATALA (Continuare 

tn pag. a V-a)
in pag. a Il-a)

Timpului pe care îl Iroseau între comuna lor 
și orașul Tîrgoviște, merglnd după cumpără
turi, cetățenii comunei V o in ești ii vor da, în 
curînd, altă întrebuințare. Recent, aici au 
început lucrările de fundație la un mare ma- ■ 
gazin universal, cu parter și etaj. El va cu- I 
prinde un magazin alimentar cu autoservire, 
cîteva raioane de confecții și încălțăminte, 
un bufet și altele.

Vedere din Călimănefti(Agerpres)

Ritmul străzilor
I Istanbulul uluiește prin 

proporțiile sale: în isto
rie, în geografie, în obi
ceiuri. N-ai decît să pri
vești cu un minim de e- 
fort tn jur pentru a în
tâlni la tot pasul •* vestigii 
datând din urmă cu 2 500 
de ani, ori 500 de ani. 
Zidurile vechii cetăți a 
Bizanțului, deși în ruină 
și păstrind totuși semeți a 

s!nt în’ 
rrapte ae istorie cu mor
minte datînd de un mile
niu ori două, cu o geome
trie în spre înălțimi, rea
lizată din contopirea am
bițioasă a unor minarete 

I zvelte și uniforme și a u- 
■ nor coloane capricioase I încărcate de imagini dăl

tuite în piatră — fie că 
poartă numele lui Con
stantin cel Mare ori denu
mirea de Serpantină. Dacă 
ar fi să ții seama în per
manență de rezonanțele 
ce le trezește un prag de

I
I
I

I

I
i

casă, un zid, o poartă, 
poate că ar trebui să stră
bați orașul cu evlavia ce 
se cuvine să te învăluie 
atunci cînd pășești prin- 
tr-un itrăvechi templu. 
Mulțimea torențială — 
inundînd și bulevardele 
și micile străduțe ce șer
puiesc pe dealuri abrupte, 
delimitînd artere ce trec 
pe dinaintea unor clădiri 
plămădite din neon, sticlă 
și aluminiu, din piatră 
multiseculară sau la pe
riferie din bidoane ori 
chirpici — pare insensi
bilă la istorie. Viața mo
dernă, tumultuoasă a ora
șului în care peste două 
milioane de oameni pro
duc, vînd și consumă din 
zori și pînă-n noapte în- 
tr-o atmosferă deschisă 
de bazar nu permite ro
mantismul, ci reclamă vi-

CAROL ROMAN

(Continuare
tn pag. a Vl-a)

SESIUNEA
DIN

AUGUST
196Î



AZI

de filme

veteran al războiului

inai

turii ultuoase 
1917, concomitent 
de la Mărășești,

românești

ni 3 
serie la

1 
7

In zilele 
vara anului 
cu ofensiva 
forțele austro-ungare și ger
mane au început lupta pentru 
cucerirea văii Trotușului, cu 
scopul de a cădea în spatele 
Armatei I române ce acționa 
în Valea Șiretului. Planurile 
ofensive ale inamicului se vor 
nărui datorită eroismului le
gendar al ostașilor români, 
care, pentru a doua oară în 
decursul acestui război, vor 
opri în această poartă a Car- 
paților trupele inamice. Ca 
și în toamna anului 1916, cînd 
inamicul nu a putut pătrunde 
în Moldova prin această tre
cătoare, ostașii români con- 
știenți de cauza dreaptă pen
tru care luptau n-au precupețit 
nici un sacrificiu pentru a-și 
îndeplini misiunea ce le-a re
venit. „Pe aici nu se trece !“ 
a fost deviza fiecărui luptător 
la Oituz.

Paginile de glorie înscrise la 
Oituz au constituit o parte a 
luptei eroice a poporului nos
tru în vara anului 1917 pen
tru libertate, pentru apărarea 
patriei. Grave pericole pla
nau atunci asupra poporuiui 
român. Trebuia apărată fie
care palmă de pămînt și nici o 
jertfă nu era prea scumpă. 
O rezistență eroică pentru a 
menține ultimul colț al țării 
neocupa* de inamic anima în
tregul popor, armata țării. în 
sprijinul acestei lupte s-a ri
dicat tot omul care putea să 
contribuie prin 
pacitatea lut la 
telor

La 
țelor 
un 
de 
trat asupra punctelor Pravila, 
Ungureanu și șoseaua Oituzu- 
lui. Infanteria dușmană a 
asaltat în cursul dimineții de 
citeva ori sectorul de front 
apărat de ostașii Brigăzii a 
13-a, dar nu a reușit să-1 cu
cerească. De abia după-amiază 
unități austro-ungare și ger
mane au ocupat, cu imer.se 
sforțări, cota Ungureanu. Sub 
presiunea puternică a inami
cului, linia frontului Armatei 
a Il-a a fost împinsă în peri
metrul central, în lungul văii 
Oituzului, fiind menținută la 
cele două flancuri. A doua zi, 
9 august, ostașii noștri au în
cercat să recucerească pozițiile 
pierdute. Cu tot eroismul ma
nifestat în luptă nu au reușit 
să ajungă în pozițiile inițiale 
și s-au repliat pe un nou ali
niament. Pe acest aliniament, 
Armata a II-a română rezistă 
cu greu presiunii forțelor duș-

și ca-
arma-

munca 
victoria

noastre.
8 august, 
inamice, 

masiv 
artilerie,

for-atacul 
precedat de 

bombardament 
s-a concen-

Motiv
de inspirație 

ARTA 
POPULARA

PLOIEȘTI (de la co
respondentul nostru). — 
Exigența cumpărătorilor, 
atenția acestora tot mai 
firească îndreptată spre 
confort șt frumos a de
terminat cooperativele 
„Munca manuală" și 
„Deservirea" din orașul 
Ploiești să creeze și să 
introducă in fabricație 
două noi tipuri de mobi
lă. Spre deosebire de 
vechile garnituri de 
sufragerie și dormitor, 
noile creații sint mult 
mai frumoase și mai re
zistente. Ele împrumută 
mult din stilul artei 
populare românești, fapt 
pentru care au cîștigat 
dreptul de participare la 
concursul de artă popu
lară și artizanat care va 
fi organizat in orașul 
Ploiești de UCECOOM.

Pentru noul

an

PITEȘTI (de la cores
pondentul nostru). — Și 
in regiunea Argeș se fac 
intense pregătiri pentru 
noul an școlar. Pentru 
elevii din orașele Pitești 
și Rm. Vilcea au fost 
construite școli generale 
cu cite 16 săli de clasă, 
în alte localități din re
giune (Drăgănești, Topo- 
loveni, Șuiei), vor func
ționa școli cu 8 săli de 
clasă. Tot în acest an 
vor fi date in folosință* 
localurile grupurilor 
școlare de chimie din 
Pitești și Rm. Vilcea. 
De asemenea, se extind 
școlile din mediul rural. 
Paralel, se execută lu
crări de recondiționare 
a localurilor existente. 
Pentru aceste lucrări 
s-au alocat importante 
surse bănești.

General maior în rezervă

Marin Manafu
din 191&—191S

mane oare încercau să pă
trundă în defileul Trotușului.

Localitățile Tîrgu Ocna și 
Grozești sînt bombardate cu 
sălbăticie. în ajutorul ostașilor 
noștri sînt trimise noi unități. 
Cu prețul a numeroase vieți, 
trupele române reușesc să stă
vilească ofensiva inamicului. 
In zilele următoare unitățile 
Armatei a II-a române. întări
te cu noi efective, au obținut 
succese importante în luptele 
pe care le-au desfășurat După 
lupte aprige, bravii ostași vî- 
nători și cei din Regimentul 
27 au cucerit înălțimile Cire- 
șoaia, Vrânceanul. Cuprianul 
și Grohotișul. La atacul pen
tru cucerirea înălțimii Cire- 
șoaia au participat și trupe 
ruse din Divizia a 2-a.

Reiatînd desfășurarea atacu
lui Regimentului 27, locotenen
tul I. Nicolau scria într-un ar
ticol publicat în acele zile în 
ziarul „RomâniaM : „Cînd au 
văzut... că nici numeroasele 
mitraliere, grenade și artileria 
nu pot opri valurile românului 
aprins de luptă au luat-o la 
fugă la deal. Și ai noștri după 
ei... îi țineau vitejii noștri de 
aproape și nu le dădeau răgaz 
să tragă mult; tot în vîrful 
baionetei i-au mînat la deaL. 
Aruncau ranițele, armele, ba
ionetele, centurile, ca să fie 
mai ușori la fuga salvatoare*.

Ofensiva inamicului fusese 
oprită. Valea Trotușului scă
pase de amenințare. Succesele 
de pe Valea Trotușului au fost 
consolidate și desăvîrșite prin 
contraofensiva declanșată de 
Armata română la Oituz. în a- 
cest sector al frontului lupte 
mai importante s-au dat în 
partea centrală, pentru cuceri
rea vîrfului Coșna și a pozi
țiilor inamice de pe dealul 
Chioș urile.

In lupta pentru cucerirea 
des ui Coana a căzut lupe- 
vitejește căpitanul Demetr.>d
comandantul escadros’XJi
Regimentul 19 roșiori. După 
lupte singeroase, In miezul zi
lei, vîrful Coșna este cucerit. 
Tot în această zi, Brigada I 
grăniceri a dus lupte grele 
de-a lungul Văii Curița și pe 
pantele dealului Chioșurile. 
Inamicul, puternic fortificat 
pe pantele dealului, revărsa un 
puternic foc asupra ostașilor 
noștri. Cu tot eroismul luptă
torilor din Regimentele 1 și 2 
grăniceri, forțele dușmane reu
șesc să-și mențină pozițiile. In 
această încleștare a căzut eroic 
caporalul grenadier Mușat 
Constantin. Acesta, deși pier
duse un braț în luptele de ia 
Oituz, din decembrie 1916, a 
refuzat — asemenea foarte 
multor ostași aflați in situații 
limilare — să fie reformat, 
cerînd să fie trimis din nou 
pe front. Cu singurul braț pe 
care îl mai avea el a participat 
la lupta de pe dealul Chio
șurile din vara anului 1917. In 
sectorul ocupat de batalionul 
II, prin răpăitul asurzitor al 
armelor, se auzea mereu, ca o 
îmbărbătare, glasul caporalu
lui grenadier Mușat: „Grenade 
băieți I Dați grenade !* Cu 
mîna întinsă spre dușman, în 
poziția în care l-a surprins 
lovitura vrăjmașă după ce 
aruncase grenada... așa le-a 
rămas în memoria camarazilor 
de arme caporalul Constantin 
Mușat.

Jertfele ostașilor noștri nu 
au fost zadarnice. Trupele ina
mice au fost înfrînte și nevoite 
să se retragă.

Deși înfrînt, inamicul nu a

Intîrzieri evitabile
r (Urmare din pag. I)

transmit și ele indicațiile mai 
departe, tinerilor. Aceștia nu 
mai au cui și deseori nici 
n-ar mai avea ce. Pierderile 
sînt inevitabile pe traseele 
prelungite. „Astfel, sublinia
ză un alt participant la 
ancheta noastră, tovarășul 
MIRCEA AXINTE, secretar 
al Comitetului orășenesc 
Brașov al U.T.C., se înlocu
iește munca concretă cu 
transmiterea de indicații. 
Devenind obișnuință, pentru 
unele organe, aceasta ajun
ge să însemne aproape în
treaga lor activitate. Avalan
șa de indicații pe care o e- 
mană e trecută cu convin
gere în diferitele rapoarte, 
bilanțuri ale activității 
capitolul realizări.

Comitetul raional sau 
șenesc : AM INDICAT 
mitetelor comunale sau, 
pectiv, comitetelor pe . între
prinderi...

Comitetele comunale sau, 
respectiv, ale întreprinderi
lor : AM ÎNDRUMAT comi
tetele pe cooperative, sau, în 
al doilea caz. pe sectoare.

Comitetele U.T.C. pe coo
perative sau pe sectoare : 
AM ARĂTAT birourilor or
ganizațiilor U.T.C.

Birourile U.T.C. | AM 
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renunțat la planurile 
ofensive. Se dau lupte aprige 
pe dealul Sticlăriei in care Re
gimentul 12 Canîemir, un ba
talion din Regimentul 31 și 
grănicerii recuceresc o parte 
din pozițiile Qoastre.

Pe întreg frontul. inamicul 
pregătea o acțiune ofensivă 
decisivă. Aceasta a fost de
clanșată asa cum era de pre- 
v ăzu: Ca și la Mârâșeșu. 
pe frontul de la Oituz 
luptele au fost grele șt sân
geroase. în 
zona Coșna. 
noastre 
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PREZENTAT tinerilor etc., 
etc.

Nicăieri AM FĂCUT, AM 
REALIZAT. AM ÎNTRE
PRINS. Un adevărat lanț al 
slăbiciunilor care nu oferă 
decît satisfacții ciuntite, vo
luminoase dar străvezii care 
se refuză percepției celui 
mai convingător simț. Nu 
pot fi pipăite.

— Desigur, ne declară to
varășul AXINTE MIRCEA, 
cauzele unui asemenea stil 
de muncă sînt numeroase și 
diverse. Consider însă că în 
bună parte el este impus și 
stimulat și de actuala struc
tură organizatorică a or
ganizației noastre. Forma 
actuală de organizare 
presupune, după părerea 
mea, o excesivă divizare 
a U.T.C., ori aceasta în
seamnă, în fond, o mărun- 
țire a forțelor, a posibilități
lor de desfășurare a activi
tății educative. Să ne între
băm numai, ce poate între
prinde, ce acțiuni poate des
fășura o organizație de bază, 
cum e cazul celei de la sec
ția transporturi a Uzinei 2 
compusă din 9 membri din
tre care, evident, 2 sînt în 
birou, cadre de conducere. 
Și avem foarte multe aseme
nea cazuri în care tinerii sînt 
grupați în organizații de 5-7 
e— 10-20 de membri. își poate
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apărare oprind înaintarea ina
micului. Lovitura plănuită de 
inamic pe acest front nu și-a 
atins țelul S-au purtat apoi 
grele lupte pentru apărarea 
dealului Coșna pe care dușma
nul cu toate încercările sale 
disperate nu l-au putut cuceri. 
Bătălia de la Coșna, în care 
inamicul a obținut doar un 
succes tactic limitat a înche
iat șirul dramaticelor lupte din 
această zonă.

Victoriile obținute de ostasu 
romini la Oituz și Mărășești 
au năruit întreg planul ofensiv 
al Puterilor Centrale de stră
pungere a frontului In Mol
dova

Alături de Mărășeșs » Mă- 
gtorioasa apărare romă- 
ta Oituz dm 1»!T te ts- 
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imagina oricine ce dezba
teri educative au loc în a- 
dunările generale ale celor 
9 uîeciști, precum și rezo
nanța unor acțiuni ca vizio
narea în colectiv a unui film 
la care participă 3 tineri. Ca 
să nu mai vorbim că munca 
diferențiată în funcție de 
vîrstă. de cerințele specifi
ce in cazul unor asemenea 
colective mici rămîne o vor
bă goală.

— Totodată, intervine în 
discuție tovarășul EMIL 
HOȘOPSCHI, activist la a- 
celași comitet orășenesc, ac
tualele norme organizatorice 
ale U.T.C. prevăd existența 
a numeroase comitete și bi
rouri de diverse niveluri de 
unde rezultă numeroase ra
porturi de subordonare. De 
pildă, numai în cele două 
mari întreprinderi — „Tracto
rul" și „Steagul roșu" — exis
tă nu mai puțin de 110 or
ganizații și 127 de comitete 
și birouri ! Pe de o parte, 
un număr foarte mare de ti
neri, și încă din cel care 
s-ar pricepe mai bine în or
ganizarea de activități, sînt 
sustrași de la această muncă, 
ei avînd sarcini de conduce
re : dau indicații. Pe de altă 
parte aceluiași mare număr 
de tineri îi este răpit un a- 
prccfabil volum de timp de 
feluritele ședințe și adunări,

rerntorLe.-ler
Traian Blajovicl

Fwrw, W 
totoMhi yd«pngir 3 «to

u 'toat peitru sec.na- 
rsâe la caro șera că aa lucrări 
de motro» șt to tec :jează pe 
ceteialre T-etosae să recunoaș
tem râ avem destui studenti 
caro îavață to toate discipli- 
aete și pentru toate setninarii- 
to Ar propune o programare 
rauonală a lucrărilor de con
trol, ia felul in rare se progra
mează examenele. Se poate 
practica, pe scară și mai 
largă, lucrarea de control ne
anunțată. Cu tot caracterul lor 
școlăresc, lucrările de control 
sint utile și nu pot fi elimina
te, cred, din practica vieții u- 
niversitare. mai ales pentru

de întocmirea de planuri și 
plănulefe, de procese verba
le etc.

Succesul eforturilor în
dreptate spre îmbunătățirea 
activității U.T.C., spre creș
terea influenței sale educati
ve în rîndul tinerilor este 
după părerea tuturor inter
locutorilor noștri, condițio
nat și de continua perfecțio
nare a structurii organizato
rice, de înlăturarea formelor 
ce nu se dovedesc corespun
zătoare, permeabile la o 
muncă vie, dinamică, tine
rească. Răspunsurile la an
chetă relevă în acest sens, ca 
o măsură cu consecințe deo
sebit de pozitive pentru ac
tivitatea educativă a U.T.C., 
înlăturarea situației actuale 
de grupare a tinerilor în or
ganizații de bază mici, pe 
schimburi, ateliere, secții, 
sectoare etc. și constituirea 
Ia nivelul unităților econo
mice, de învățămînt a unei 
singure organizații U.T.C.

— Cuprinderea în aceeași 
organizație a tuturor uteciș- 
tilor dintr-o întreprindere, 
dintr-un șantier, dintr-o in
stituție sau școală, i-ar da a- 
cesteia, își exprimă convin
gerea tovarășul CORNEL 
MARINCA, secretar al Co
mitetului orășenesc Hațeg al 
U.T.C. — posibilitatea orga
nizării unei activități bogate, 
permanente, de ținută, care 
ar răspunde intereselor va
riate ale tinerilor, cerințelor 
lor deosebite ar permite con
centrarea tuturor capacități
lor, subordonarea lor unui 
plan vast, de perspectivă, 
însăși experiența dobîndi-

ȘEDINȚA prelungita 
(Din caietul de schițe al TIEI PELTZ)

CU 
toate 
adus 

sâ se

primii ani de studii. E un bun 
mijloc de a verifica nivelul 
cunoștințelor, contribuie la 
formarea deprinderii unei ac
tivități susținute. Mai mult, 
propunătorul însuși se verifi
că : iși poate da seama mai u- 
șor și de temeinicia și de co- 

însușirii cunoștin- 
«fer predai In plus, ceea 
» «poneas*. fi dă po&bcritatea 
M » tBtihMK* iuun 
•erfeal atiafeiitnhri- Pe 
căile, studentul trebuie 
la ideea că nu are voie 
joace cu scrisul lut

Tot în legătură cu examene
le, aș vrea să propun înlătura
rea unui alt serios neajuns ; 
observația nu are pretenția 
ineditului : în multe cazuri, nu 
avem o justă echilibrare a e- 
xamenelor pe sesiuni. La Fa
cultatea de educație fizică, de 
pildă, în sesiunea din iarnă, la 
anul 1, e impus un singur e- 
xamen : în iunie, studenții a- 
celuiași an de studii au de dat 
6 examene și 3 colocvii ! Să nu 
uităm un lucru : în primăvară, 
studenții sînt antrenați în 
competiții, primăvara e sezo
nul plin al activităților spor
tive. Epuizați fizicește, se pre
zintă la examene, la atîtea e-

NOI DISTILERII
IN PODGORIILE ARGEȘULUI

PITEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru). — Regiunea 
Argeș e posesoarea 
unor întinse planta
ții de pomi fructi
feri. Pentru valorifi
carea prunelor, coo
perativele agricole 
de producție își 
construiesc, pentru 
prima oară in țară,

distilerii proprii de 
capacitate redusă. 
Numai în toamna a- 
cestui an vor func
ționa în regiune 30 
asemenea obiective 
Ele vor fi dotate cu 
instalații de distila
re și cazan de abur, 
care permite prelu
crarea a 10 tone de 
borhot pe zi Aceste 
distilerii vor avea o

la ac- 
îndră-

tă evidențiază că doar la 
un asemenea nivel se pot 
întreprinde acțiuni adecvate 
particularităților diferitelor 
categorii de tineri. Doar la 
nivelul întreprinderii, al fa
bricii se pot organiza activi
tăți aparte pentru tinerii 
căsătoriți și pentru cei necă
sătoriți, pentru proaspeții ab
solvenți ai școlii profesiona
le sau pentru cei trecuți de 
25 de ani ctc. Constituite 
astfel, organizațiile U.T.C. 
vor fi mai puternice, vor 
dispune de forțele necesare 
pentru desfășurarea unei ac
tivități ample. Vor avea ca
pacitatea să inițieze acțiuni 
turistice, cultural-educative, 
să-și creeze formații artisti
ce proprii, să organizeze 
cercuri tehnice, artistice, să 
antreneze toți tinerii 
tivitățile pe care le 
gesc.

Susținînd aceeași 
mai mulți activiști ai comi
tetelor regionale Hunedoara 
și Brașov considerau că tre
buie studiate soluții mai 
bune și pentru organizațiile 
U.T.C. de la sate 
cele ale tinerilor 
tuțiile din orașele 
varășii VICTOR 
prim secretar, și 
DICONI, 
tetului raional Hațeg al 
U.T.C., pornind de la reali
tățile raionului, sînt de pă
rere că viața organizației 
U.T.C. de la sate ar deveni 
mai bogată, mai interesantă, 
dacă în structura organiza
torică s-ar avea în vedere 
că tinerii dintr-un sat acțio
nează ca un singur colectiv,

opinie,

și pentru 
din insti- 
mici. To- 
SURDU, 

CORNEL 
secretar, ai Comi- 

raional

nu mai 
vigoare 
învăță

xamene! și culmea, îndată 
pornesc pentru aproape 40 de 
zile la cursul de înot I

în nici un caz, cred, 
trebuie să rămînă în 
partea din planul de 
mint privind unele discipline 
care se predau în a doua ju
mătate a anului universitar, 
fără examen in vară. La a- 
cesxe discipline se dă examen 
numai ia capătul primului se
mestru din», anul universitar 
următor. Interpusă astfel, va
canța de vară contribuie la 
obținerea de rezultate slabe la 
disciplinele respective. Și cînd 
te gîndești că asemenea situa
ții se întîlnesc la... Facultatea 
de matematică și la discipline 
dintre cele mai grele.

Cred că în unele probleme, 
cuprinse în Studiul privind 
dezvoltarea învățămîntului su
perior, s-ar putea asculta și 
părerea studenților. E sigur că 
urmăresc și ei evoluția dezba
terilor pe marginea materialu
lui adus în discuție publică. îi 
interesează. Mă gîndesc la stu
denții buni, din ultimii ani ai 
diferitelor facultăți și secții; 
între observațiile și sugestiile 
lor am putea găsi lucruri 
bune, multe. Cu siguranță.

productivitate de 3 
ori mai mare decît 
a povernelor folosi
te pină în prezent, 
iar timpul de fabri
cație va fi mai mic. 
Peste 150 de distile
rii cu una sau două' 
linii de fabricație 
sint prevăzute a se 
construi în zonele 
pomicole argeșene.

că în general, preocupările 
tuturor sînt asemănătoare — 
gravitînd în jurul unității e- 
conomice — a cooperativei 
de producție.

Argumentîndu-și opiniile 
cu numeroase exemple din 
viața organizațiilor în care 
muncesc, participanții la an
cheta noastră s-au străduit 
totodată să desprindă în a- 
mănunt chiar consecințele 
pozitive pe care le-ar avea 
realizarea masurilor sugera
te. Am reținut ca deosebit 
de convingătoare — reduce
rea numărului de ședințe și 
adunări, lipsite cel mai ade
sea de conținut, înlăturarea 
manifestărilor de formalism, 
de birocrație ne care le naș
te practica actuală, de în
tocmire a nenumărate refera
te, informări, procese verba
le, mutarea accentului pe 
munca vie, concretă, pe or
ganizarea de activități edu
cative, bogate și interesante. 
Și cel mai important, suple
țe, operativitate, eficiență în 
conducerea activității de or
ganizație. Suficiente motive 
pentru ca propunerile des
prinse în cursul anchetei — 
constituirea unor organizații 
U.T.C. mai mari, puternice, 
conduse de colective 
puțin numeroase decît 
tualele comitete în care răs
punderile sînt difuzate pînă 
la pulverizare, înlocuirea ra
porturilor de SUBORDONA
RE existente în prezent în
tre diferitele comitete prin 
raporturi de COORDONARE 
a activității 
U.T.C. 
toată atenția.

mai 
ac

organizațiilor
să fie studiate cu

Victor Sahleanu
Multe dintre marile monu

mente arhitectonice ale antichi
tății ne vorbesc despre civilizații 
„ciclopice", în care omul își mă
sura puterile sale cu cele ale na
turii, tăind în blocuri imense de 
piatră profilul ideilor sale crea
toare. Și civilizația timpurilor 
noastre se poate mîndri cu con
strucții gigantice. Geniul con
temporaneității se exprimă însă 
mai clar în operele noastre mi
niaturale. Un aparat de radiore- 
cepție cît o cutie de chibrituri 
sau o carte întreagă ce încape 
într-un degetar — nu sînt numai 
curiozități. Ele sînt realizări pe 
linia unei tendințe caracteristice 
ale tehnicii moderne — și care 
este, în fond, corespondentul in
gineresc al spiritului de finețe 
și al subtilității.

★
Medicina a pretins tehnicii — 

atît mijloace de a explora lumea 
dimensiunilor mici, cît și apa
rate miniaturale pentru a inter
veni asupra detaliilor fine ale or
ganismului viu. Tehnica a oferit 
medicinii microscoape și micro- 
manipulatoare — iar aceste in
strumente servesc azi însăși teh
nicii miniaturizării. Medicul de 
azi trebuie să vadă nu numai 
microbii, dar și interiorul orga
nelor cavitare. El poate recolta 
date privind presiunea din că
măruțele inimii, în timpul func
ționării acesteia, grație unei son
de minuscule introduse printr-o 
venă a antebrațului. Unele ope
rații pe urechea medie, se fac 
literalmente sub microscop.

S-ar putea pune, pe bună 
dreptate, și întrebarea următoa
re : de ce sînt atît de fine de
taliile organismelor vii ?

S-ar putea răspunde că în
treaga viață este bazată pe aeti- 
vitetea unor „mașini miniatu
rale- care sint celulele. Celulele 
sînt unitățile invizibile ale vieții 
și știința poate să ne dea, astăzi, 
justificări pentru faptul ca ce
lulele au dimensiuni de ordinul 
micronilor.

Intr-adevăr, la fiecare ordin de 
mărimi, altele sînt forțele naturii 
care domină scena. La ordinul 
de mărime care ne este familiar 
nouă oamenilor în viața coti
diană, domină forțele gravitațio
nale și forțele „mecanice". La 
un ordin de mărime mult infe
rior, familiar gîndirii specialiști
lor în fizica nucleară, domină 
forțele de atracție între protoni 
și neutroni. Atunci cînd dimen
siunile sistemelor sînt între 100 
angstromi și un milimetru, scena 
fenomenelor este dominată de 
așa-numiteie forțe moleculare, 
cum sînt cele de difuzie, cele de 
tensiune superficială, cele de ab
sorbție : forțe pe care se ba
zează „mecanismele" vieții.

De aceea, biologia de azi cere 
tehnicii să-și rafineze mijloacele 
pentru a putea aborda studiul 
rizico-chimic direct al edificiului 
celular. A recolta curent electric 
dintr-o singură celulă — nu este 
o ambiție deșartă : este o condi
ție a progresului științific. Azi, 
fiziologii mînuiesc electrozi atît 
de subțiri, îneît vîrful lor nu 
poate fi urmărit decît cu mi
croscoape puternice. Ei pot fi 
implantați de exemplu, într-o ce
lulă cerebrală vie, a unui animal 
viu, pentru a urmări modifică
rile fizico-chimice ce apar în 
cursul vieții obișnuite a anima 
lului..

Astăzi, ni se pare că, în con
dițiile mișcării materiei pe care 
le întîlnim pe pămînt, viața a 
reușit să folosească la maximum 
posibilitățile ascunse în substan
ță pentru realizarea unor dispo
zitive miniaturale de mare pre
cizie. O insectă minusculă, un 
țînțar, de pildă, este o capodoperă 
a naturii pe care unii tehnicieni 
de azi o iau drept model. In 
creierul ei „rudimentar" se gă
sește o asociere uimitoare de 
automate, care includ și calcula
torul și „ceasornicul" și aparate 
pentru orientarea în spațiu și 
programatoare pentru toate func
țiile fiziologice fundamentale 
Tehnica de azi utilizează, pen 
tru miniaturizare, semiconduc
toarele : dar organismele vii sînt 
constituite, în mare măsură, din 
materiale semiconductoare. Per
formanțele tehnicii miniaturizări’ 
se găsesc în domeniul recepțio- 
nării și înmagazinării de infor
mație : dar organismele vii sînt, 
mai ales, sisteme informaționale.

De fapt „convergența" aceasta 
•între obiectivele tehnicii și obi
ectivele atinse de viață, în evo
luția ei de miliarde de ani, nu 
trebuie să ne surprindă. Intei - 
acțiunea dintre organisme și me
diu, interacțiunea dintre ființele 
vii, a di^s obligatoriu la perfec
ționare.

Criteriile de selecție naturală 
au fost stricte : utilitatea, econo
mia de substanță și de energie, 
exploatarea cît mai bună a me
diului natural.

„Miniaturizarea" este o cale 
de a exploata cît mai bine nu 
numai spațiul, ci și timpul, ma
teria, mișcarea.
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

DIN SESIUNEA AUGUST 1967

Printr-un ordin al ministrului învățămintului s-au 
stabilit centrele și președinții comisiilor pentru exame
nele de bacalaureat de la liceele de cultură generală, 
liceele de artă și pentru examenul de diplomă de la 
liceele pedagogice și institutele pedagogice de învățători, 
din sesiunea august 1967.

Examenele încep in toată tara în ziua de 18 august 
a.c. orele 9 dimineața, cu proba scrisă la literatura 
română. în vederea pregătirii examenului, președinții 
comisiilor se vor prezenta la centrele la care au fost 
numiți în dimineața zilei de 17 august a.c. Se mențio
nează mai jos centrele unde vor funcționa comisiile, 
liceele și institutele care vor prezenta candidați la fie
care centru precum și președinții comisiilor.

ORAȘUL 
BUCUREȘTI

Liceul „M. Sadoveanu' Comi
sia nr. 1 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„M. Sadoveanu“ (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte 
Mihai Botez, prof. univ. dr. do
cent matematică Institutul poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

Liceul „I. L. Caragiale" Co
misia nr. 2 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„I. L. Caragiale', Liceul nr. 35 
și Liceul de muzică nr. 2 
(cursuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecventă și restan- 
țieri). Președinte Constantin Io- 
nescu Bujor, prof. univ. emerit 
matematică Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej“ Bucu
rești.

Liceul nr. 32 Comisia nr. 3 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 32 și 
Liceul „Dr. Petru Groza" 
(cursuri de zi, serale, invăță- 
mînt fără frecvență și resten- 
tieri). Președinte Constantin 
Drîmbă, prof. univ. dr. docent 
matematică-fizică Universitatea 
București.

Liceul „D. Cant emir" Comi
sia nr. 4 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„D. Cantemir" (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte 
Victor Tuf eseu, prof. univ. dr. 
docent geografie Institutul de 
științe economice „V. I. Lenin" 
București.

Liceul „Spiru Haret" Comisia 
nr. 5 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„Spiru Haret“ și Liceul „D. Can- 
temir" (curs seral, înfățămînt 
fără frecventă, examene de di
ferență și restanțieri). Preșe
dinte Ion Radulescu, conf. univ. 
dr. geografie Universitatea 
București.

Liceul „Spiru Haret" Comisia 
nr. 6 secție mixta. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„Spiru Haret“, Liceele nr. 10, 
nr. 37 și Liceul „C. A. Rosetti" 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Rabega. prof, 
univ. dr. docent chimie Univer
sitatea București.

Liceul „Emil Racoviță' Comi
sia nr. 7 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Emil Racoviță" (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță șf restanțieri). Președinte Ti- 
beriu Roman, conf. univ. ma
tematică Institutul de petrol, 
gaze și geologie București.

Liceul „Mihai Viteazul" Comi
sia nr. 8 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Mihai Viteazul" (cursuri de zi 
și serale). Președinte Igor Iva
nov, conf. univ. fizică Institutul 
de construcții București.

Liceul „Mihai Viteazul' Comi
sia nr. 9 secție mixtă cu limbile 
de predare română și greacă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „Mihai Viteazul"". Liceul 
„Emil Racoviță", Liceul „Alex. 
Sahia* și Liceul nr. 14 (cursuri 
de zi, serale, învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Florin Ulmeanu, prof, 
univ. dr. șt. biologice Institutul 
de cultură fizică și sport Bucu
rești.

Liceul nr. 15 Comisia nr. 10 
secție mixtă cu limbile de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 15, nr. 9 și Liceul 
„Alex. Sahia" (curs de zi. învă
țămînt fără frecventă și restan
tieri). Președinte Marius Stoka, 
conf. univ. dr. matematică In
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Liceul nr. 15 Comisia nr. 11 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 15 și 
Liceul seral de cultură generală 
București (curs seral și restan
tieri). Președinte Ion Filimon, 
conf. univ. dr. matematică In
stitutul de construcții București.

Liceul nr. 38 Comisia nr. 12 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 38 
(cursuri de zi, serale, învătămînt 
fără frecventă și restantieri). 
Președinte Florin Georgescu, 
conf. univ. st. sociale Institutul 
de cultură fizică și sport Bucu
rești.

Liceul „M. Basarab" Comisia 
nr. 13 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„M. Basarab" (cursuri de zi. se
rale și restantieri). Președinte 
Victor Constantinescu, conf. 
univ. matematică Institutul de 
construcții București.

Liceul „M. Basarab" Comisia 
nr. 14 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
fîM. Basarab" și Liceul „G. 

Coșbuc" (curs de zi, învătămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Constanța Moruzi, 
conf. univ. dr. docent șt. bio
logice Universitatea București.

Liceul „Alex. Ion Cuza' Co
misia nr. 15 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „Alex. Ioan Cuza" și Liceul 
,,G. Coșbuc" (cursuri de zi, se
rale. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Constantinescu. prof, 
univ. fizică Institutul de petrol, 
gaze și geologie București.

Liceal ar. 39 Cozxsj nr. II 
secție mixtă- Se vor prezenta 
candidați de ia Liceul ar. 39 
(cursuri de zi. serale, Inviță- 
mint fără frecventă și restan
tieri). Președinte Dan Steane*- 
cu, conf. univ. In
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej- București.

Liceul Jf. L-.ițescn' Coeti- 
sia nr. 17 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de te Lăeeol 
,3L Eminescu" (cursuri de xti 
serale, învățămînt fărâ frecven
ță și restanțieri)- Președinte 
Stanria Han ga-, ccnf. ~t-~v dr. 
fizică Institutul de conssmetii 
București.

Liceal Jon Crm^i* Cocti- 
sia nr. 18 secție mixtă Se vor 
prezenta candidati de te Lăeeul 
„Ion Creangă". Liceal «M. Lni- 
nescu' și Liceul nr. 41 (curs de 
zi, învățămînt fără frecventă 
restanțieri). Președinte Simona 
Popp, conf. univ. dr. fizică Uni
versitatea București.

Liceul „Gh. Șincai" Comisia 
nr. 19 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceal 
„Gh. Sincai* si secția serală din 
comuna 30 Decembrie (cursuri 
de zi. serale si restantieri). Pre
ședinte Oscar Kreindler. prof, 
univ. matematică Institutul po
litehnic „Gh. Gheorghiu-De;" 
București.

Liceul „Gh. Suieto* Garnisi* 
nr. 20 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de Ia Liceal 
„Gh. Sincai" și Liceul de mu
zică nr. 1 (curs de zi. Invătâ- 
mint fără frecventă si restan
tieri). Președinte Ion Grama, 
prof. univ. dr. șt. biologice In
stitutul agronomic -Nic. Băl- 
cescu* București.

Liceul v. 30 Comisia nr. 21 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 30 
(cursuri de zi, serale. Invăță- 
mint fără frecventă si rerun- 
țieri). Președinte Vasue Bu- 
nescu, conf. ști sociale Institutul 
de perfecționare a cadrelrr di
dactice București.

Liceul _GK Luzi— Carto 
nr. 22 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidati de la LăeeoZ 
„Gh. Lazăr* si Liceul nr. 38 
(cursori de zi, tente. teettft- 
mint fără frecventă si restan
tieri). Președinte Iac Tuboaaru. 
conf. univ. dr. filologie Institu
tul de artă teatrală si tinema- 
tc grafică L. Caragiale* Bucu
rești.

Liceul „Gh. Lcri-" Coento 
nr. 23 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de Ia Liceul 
„Gh. Lazări cursuri de zi. se
rale rl restanțieri'. Pre șed; t te 
Moise Curfur. pro* univ. mate
matici Institutul de petro-L gaze 
și geologie București.

Liceul „D. Boliatixeeax* Co
misia nr. 24 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
,.D. Bolintineanu" si Liceal ar. 
27 (cursuri de zi. serale si res
tantieri). Președinte loa Todor, 
prof. univ. dr. docent st- bio
logice Institutul pedagogic de 
3 ani Pitești.

Liceul „D. Co
misia nr. 25 secție mixtă. Se rr 
prezenta candidați de la Liceal 
„D. Bolintineanu* și Lâceul nr. 
27 (cursuri de zi, serale, Invă- 
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Haralamr.e 
Chirilei, prof. univ. dr. șt. bio
logice Institutul agronomi: .-N.n 
Bălcescu' București.

Liceul nr. 36 Comisia nr. 26 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 36 
(curs seral). Președinte Eugen 
Mihăileșcu. conf. univ. dr. ma
tematică Universitatea Bucu
rești.

Liceul „Nic. Bălcescu" Comi
sia nr. 27 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Nic. Bălcescu" și Liceul de artă 
plastică (cursuri de zi, serale, 
învătămînt fără frecvență și res
tantieri). Președinte Nicolae Do- 
robanțu, conf. univ. dr. șt bio
logice Institutul agronomic „Nic. 
Bălcescu" București.

Liceul „T. Vladimirescu' Co
misia nr. 28 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„T. Vladimirescu" și Liceul nr. 
33 (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență). Președinte Ovidiu 
Dragnea, prof. univ. fizică In
stitutul de construcții București.

Liceul „T. Vladimirescu* Co
misia nr. 29 secție reală. Se vor 

prezenta candidați de la Liceul 
„T. Vladimirescu" și Liceul nr. 
33 (cursuri de zi, serale și în
vătămînt fără frecvență). Pre
ședinte Florea Zara, conf. univ. 
matematică Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej“ Bucu
rești.

Liceul nr. 25 Comisia nir. 30 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 25 
și nr. 31 (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Vir
ginia Barbu, prof. univ. dr. do
cent șt. biologice Institutul de 
petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul „I. Neculce" Comisia 
nr. 31 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „I. 
Neculce" și Liceul nr. 40 (cursuri 
de zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Gheorghe Herman, conf. 
univ. șt. biologice Institutul de 
medicină și farmacie București.

Liceul „A. Vlaicu" Comisia nr.
32 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „A. Vlai
cu' și Liceul nr. 6 (curs de zi, 
învățămînt fără frecventă și 
restantieri). Președinte Vasile 
Dinu, prof. univ. ști sociale U- 
mversriatea Bjcuresti.

Liceal JL Vteica" Comto nr.
33 sectie reală. Se vor prezenta
rardtoti te ia Liceul _A_ Vlai
cu* ri a?- • KaJWijte

dinte Aurei Pîrvu. pent tor. 
rnatecnaucâ Inrurunti te eoe- 
structi- Buc ur mc.
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„Gh. Gheorghiu-Dej* 
București.

Liceul rrNic. Bălcescu" Pitești 
Comisia nr. 2 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „Nic. Bălcescu" Pitești. Li
ceele Vedea, Mozăceni, Costești, 
Curtea de Argeș. Corbeni și 
Domnești (curs de zi. învătămînt 
fără frecventă și restantieri). 
Președintele Mircea Constanti
nescu. conf. univ. chimie Insti
tutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul nr. 2 Pitești Comisia 
nr. 3 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Pitești și Liceul Curtea de 
Argeș (cursuri de zi, serale, în
vătămînt fără frecventă și res
tantieri). Președinte Cornel 
Stanciu. conf. univ. fizică Insti
tutul de construcții București.

Liceul nr. 2 Pitești Comisia 
nr. 4 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 

nr. 2, nr. 3 și Liceul de muzică 
Pitești (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președintele Alexandru Roșu, 
lector univ. dr. geografie Uni
versitatea București.

Liceul nr. 3 Pitești Comisia 
nr. 5 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
3 Pitești (cursuri de zi, serale, 
învătămînt fără frecvență și res
tanțieri. Președinte Constan
tin Popovici, conf. univ. dr. ma
tematică, Universitatea Bucu
rești.

Liceul Găești Comisia nr. 6 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Găești, 
Topoloveni și Vișina (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Vasile 
Hurmuz, conf. univ. dr. istorie 
Universitatea București.

Liceul ,^/ic. Bălcescu' Rm. 
Vilcea Comisia nr. 7 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Nic. Bălcescu" Rm. 
VDcea (cursuri de zi, serale, in- 
\-ățămint fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Gheorghe 
Vlasiu, conf. univ. dr. fizică 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul „Nic. Bălceccu" Rm, 
VRcea Comisia nr. 8 secție mix
tă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Jiic. Băkesru" 
Rm. VRcea, Liceele Drigăsa-.1. 
Călimănești si Brezoi (cursuri 
de ti. serale, invățămint fără 
frecvență si restantieri). Preșe
dinte Alexandru Iuracec. conf. 
wut. dr. st. biologice Institutul 
pedagogic de 3 ani Pitești
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Liceul Adjud Comisia nr. I 
secție mixtă- Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Adjud și 
Podul Turcului (cursuri de zi, 
serale, învățârnint fără frecven
tă și restantieri). Președinte 
Gheorghe Iliescu, conf. univ. fi
zică Institutul politehnic Iași.

Liceul nr. 1 Bacău Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
1 Bacău (curs de zi și restan
țieri). Președinte Valerian Po- 
cinoc, conf. univ. dr. șt. biolo
gice Institutul pedagogic de 3 
ani Bacău.

Liceul nr. 2 Bacău Comisia 
nr. 3 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
2 Bacău (curs de zi. învătămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Rozmarin, 
conf. univ. dr. chimie Institutul 
politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Bacău Comisia 
nr. 4 «ectie reală. Se var pre

zenta candidați de la Liceele nr. 
2 și nr. 4 Bacău (curs seral). 
Președinte Nicolae Calinicenco, 
prof. univ. dr. fizică Institutul 
politehnic Iași.

Liceul nr. 4 Bzcâu Comisia 
nr. 5 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr. 
4 și nr. 3 Bacău (curs de zi și 
restanțieri)- Președinte Alexan
dru Papp. conf. univ. fizică Uni
versitatea .AL L Cuza* last

Liceal ar. 4 Bccăs Comisia 
nr. 6 secție mixeă. Se vor pre
zenta candidau de Ia Liceul nr. 
4 Bacău (curs de zz si învăță- 
mint fără frecvență). Presedin^ 
Victor Miron, cor/ univ. dr. fi
zică Universitatea _AL L Cuza* 
Iași.

Liceul Bntnji Cocdto ar. 7 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Ueeete Bahuși 
și Razrt-ov icnrscrx de zL serale, 
învățămînt iră frecvent și res- 
tanțier.'. Pregerirur Agueta Ves- 
can. lector umv. dr. matematică 
Unnrenriatea _AL L Cuza* Iași.

Liceul Cmintșn Conr.ria nr. 
8 sectie m_xtă Se vor prezenta 
candidați de ja Liceele Ccmă- 
nești. Ifcmejti sf Zemeș (cursuri 
de zu «era^. IsviAetict fără 
frecvență s. .•eganueri)- Pre- 
ședmte VaJeccm P-așca. lector 
univ. dr. șc. buxogjce Irstitutul 
pedagoge telam Btom

Liceul Msneșcx Cocrito nr. 9 
secție mnrti. Se var prezenta 
candidau te Ia Zărea! Momești 
(azrsart te m. aerto. Jsvăță- 
mizt Sri frecventă si rertan- 
tieriX Prew £ .?ae Iran A da-a 
Schite ■Are, pmf. zezt dr. chi- 
w» Uz.. regKsaaea .AL L Oaza"

Lxeexl er. 1 tecș&l jGh. 
Gber-jfca Def Cr-ra nr. 18 
«crie Se var prezenta

Lsaal te. f P Bang fi— i miș

Lăeeol or. 2 P. JTenș Cocito 
nr. 14 secție rrixtă. Se var pre
zenta ran ridat: te la Liceele nr. 
2 ar. 1 P. Neamț (cnss de xfi. 
Preterime Nicolae Gbe-rrghtn. 
csef. univ. dr. matecatică Uaf- 
■rersatatea _AL L Csa* XașL

Licnl nr. 1 Ccc^s^
nr. 15 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidat: de te ’ nr.

r.tmsz j: IMU S4:i ir 
•mus de zL tevățămfnt Uri frec
vență și restantieri). Prejedmte 
G-afira Starostin, lector nori, 
dr. șt. biologice Universitatea 
•AL L Cuza* Iașt

Liceal te. 2 Room
■r. 16 aectie mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Lireul ar. 
2 Roman (cursuri de zL «erale 
și restanțieri). Președinte Con
stantin Ciobanu. conf. univ. fi- 
zică Institutul politehnic last

Liceul Tg. Neamț Gobc^u nr. 
17 secție mixtă. Se vor Xfrezenta 
candidați de la Liceul Tg. Neamț 
< cursuri de zi, seral», tevițăntint 
Sră frecvență și restanțier. . 
Președinte Napoleon Topală, 
lector univ. dr, șt. biologice 
Universitatea „AL L Cuza" Iași.

Liceul Tg. Ocna Camisiu nr. 
18 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Tg. Ocna 
și Boiștea (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ion Donisă 
lector univ dr. geografie Uni
versitatea „Al. I. Cuza" IașL

REGIUNEA
BANAT

Liceul nr. 1 Caransebeș, co
misia nr. 1 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceele nr. 1. nr. 2 Cransebeș și 
Liceul Oțelul Roșu (cursuri de 
zi. serale și restanțieri). Preșe
dinte Iancu Horescu. conf. univ. 
dr. chimie. Universitatea Timi
șoara.

Liceul Lipova, comisia nr. 2, 
secție mixtă cu limbile de pre
dare română și slovacă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
Lipova. Vingă, Pîncota, Făget, 
Curtici și Nădlac (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restantieri). Președinte Pândele 
Olteanu, prof. univ. filologie, 
Universitatea București.

Liceul Oravița, comisia nr* 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Oravița, 
Grădinari și Anina (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Mihai Bîlă, conf. univ. fizică, 
Institutul Politehnic Timișoara.

Liceul Orșova, comisia nr. 4, 
secția mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele Orșova, 
Mehadia, Bozovici, Berzasca, 
Moldova Nouă și Recaș (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Dumitru Ceaușescu, conf. 
univ. dr. chimie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul Stnnicolaul Mare, co
misia nr. 5, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
S'nnico'.aul Mare, Biled, Dudeș- 
tii Vechi, Periam, Jimbolia și 
Peciul Nou (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte loan Florea, 
conf. univ. dr. chimie. Institutul 
Politehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Arad, comisia nr. 
6. secție mixtă cu limbile de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceele nr. 1. nr. 2 și nr. 3 Arad, 
nr. 1, nr. 2 Pecica. nr. 1 Timi
șoara și Liceul Petroșani, reg. 
Hunedoara (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restantieri). Președinte B. Rot- 
benstein, conf. univ. fizică. In- 
stitutui Politehnic Timișoara.

Liceul or. 3 A*cd. comisia nr. 
7, scetie mixtă. Se vor prezenta 
candidati de la Liceele nr. 3, 
nr. 1. nr. X nr. 4 $1 nr. 5 Arad 
(cursuri de n si serale) pre
ședinte Leoa Sauciuc. prof, 
xr^-y dr. rh —tie Institutul Po
litehnic Tririsoara.

Lteeul nr. J Lngoj, comisia 
nr. I. aectie mixtă. Se vor pre- 
xeota canridati de la Liceele 
ar. 1. ar. 2 Lugoj. Liceele Bu- 
r-as.. Besxnt » Nădrag (cursori 
de zL serale, învățămînt fără 
frecventă ti rentar fieri). Pre- 
serinte Stere Grigore. conf. 
xetiv. jti boolocxe. Institutul 
Agrocioctic Tîmâșoara.

Laceul I Rer^z, comisia 
■r. >. aectie reală. Se vor pre
sează rarebdat: de la Liceele 
nr I st nr. 2 Resria (cursuri de 
zti serale, invitimiat fără frec
vență șt restantieri). Președinte 
Victcr Turco, conf. univ. ma- 

-a* ră Irstiunul Agronomic

Laenl Aseac- ranaina ar. lt. 
aerze wto Se vor prezenta 
rarxriftrr te te Larerâe nr. 1. 
ar 2 Resria Lăeeeie Bcesa. Desa. 
Șt-ara sl CteeiTra (gasuri de 
z_ senle. îzrătfrm -t ară frec- 
Teetă * rescastieriV Presedmte 
Ștefan Ctenoc. eoof. wrrr sti

Lsceul X-. : Tmujoz-x. ectm- 
s_a ar. ÎL seetie reală ca Lmbc- 
> de predare m—ără ri =ta- 
gruari Se vrr prezenta eaadt- 
dati de te Lxeeie nr. L nr. X 
nr. 4. — € nr. X ar. W Timi
șoara LăceoZ nr. 1 Unge: si Li
ceul JtebQtta ‘c-jjwrl de â. ae
rate sî resbantierik Președinte 
Franrisc Lmo. coef. univ. fi
nei. Institutul PoLreteâr Tfrni- 
soara.

Liceul 2 TVtooc^, comi
sia or. IX aectie mxtă_ Se vor 
prezenta candâdati de te Liceul 
nr. 2 Tb—:șnara -rzrs seral si 
retoctierik Președinte Ion Lu- 
pescu. proL univ. fizică. Insti
tutul PoLtehr..: T*—vsoara-

st Liceul de Artă Timișoara 
•rm de zL învățămînt fără 
frecvență si restarfieri). Pre
ședinte Vasile Ghibedea. conf. 
univ. dr. geografie. Institutul
Pedagogic de 3 ani Timișoara.

Ztieeol or. 5 Ttsrisoc’V» comi
sia nr. 14. secție reală. Se vor 
prezenta candidati de Ia Liceele 
nr. 5 si nr. 3 Timișoara (cursuri 
de zi. serale. învdttetet firi 
frecventă si restantieri). Preșe
dinte F ran risc MihaL prof. univ. 
dr. chimie. Institutul Politehnic 
Timișoara.

REGIUNEA 
BRAȘOV

Liceal ar. I Făgăraș, Comisia 
nr. 1 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
1 Făgăraș, Liceele Șercaia și 
oraș Victoria (cursuri de zi. se
rale și restantieri). Președinte 
Ion Popa. conf. univ. ști eco
nomice Institutul politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 2 Făgăraș Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidati de la Liceul nr.
2 Făgăraș și Liceul Agnita 
(cursuri de zi. serale. învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Alexandru Nicula, 
lector univ. dr. fizică Universi
tatea „Babeș-Bolyai" cluj.

Liceul nr. 1 Sighișoara Comi
sia nr. 3 secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Sighișoara (cursuri 
de zi, serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Florea 

Dudită, șef lucrări dr. fizică In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Sighișoara Comi
sia nr. 4 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2 Sighișoara, Liceele 
Dumbrăveni și Rupea (curs de 
zi și învătămînt fără frecventă). 
Președinte Iosif Soare, șef lu
crări dr. fizică Institutul poli
tehnic Brașov.

Liceul Tălmaciu-Sibiu Comi
sia nr. 5 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
Tălmaciu, Avrig, Săliște, Cisnă- 
die și Ocna Sibiului (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Preșe
dinte Aurel Grigor, șef lucrări 
dr. chimie Institutul politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe Co
misia nr. 6 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Sf. Gheorghe, Li
ceele Feldioara, Tg. Secuiesc și 
Covasna (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ovidiu 
Petruțiu, conf. univ. dr. șt. bio
logice Institutul politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 1 Mediaș Comisia 
nr. 7 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr. 
1 Mediaș și Liceul „I. Mureșan" 
Blaj (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Ivan Erlitz, 
conf. univ. fizică Institutul po
litehnic Brașov.

Liceul nr. 2 Mediaș Comisia 
nr. 8 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
2 Mediaș și Liceul Copșa Mică 
(cursuri de zi, serale și învă
țămînt fără frecvență). Preșe
dinte Vasile Borba, conf. univ. 
ști economice Institutul politeh
nic Brașov.

Liceul nr. 1 Sibiu Comisia nr.
9 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 1 și

1 Sibiu (cursuri de zi, serale 
ir.ătintin: fără frecvență și 
restantieri). Președinte Eugen 

v.-.:. univ. cir. șt. biolo- 
fiee Institutul agronomic „N. 
Bălcescu’ București.

Liceul nr. 3 Sibiu Comisia nr.
10 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 3 Si
biu (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Aurel Rusu, prof, 
univ. fizică Institutul politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov Comisia 
ar. 11 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
1 Brașov (cursuri de zi. serale 
»i invățămkrt fără frecvență). 
Preșecrite Leopold Sauer, conf. 
univ. fizică Institutul politehnic 
Brașov.

Liceal ar. 3 Brașov Comisia 
nr. 12 secție mixtă. Se vor pre
zența candidati de Ia Liceele 
nr. 3 și ar. 2 Brașov (cursuri 
de zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre- 
șed-n:e Comei Simioaescu, conf. 
univ. ma:ematică Institutul po
litehnic Brașov.

Liceal nr. 4 Brașov Comisia 
nr. 13 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
4 Brașov (cursuri de zi și serale). 
Președinte Gheorghe N. Drago- 
mirescu, cont univ. filologie In
stitutul pedagogic de 3 ani Pi
tești.

Liceal „Unirea" Brașov Co
misia nr. 14 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
•Unirea*. Liceul nr. 4 și Liceul 
de muzică Brașov (cursuri de 
zi, serale >i învățămînt fără 
frecvență). Președinte Nicolae 
Veriesneanu. conf. univ. dr. fi
zică Institutul politehnic Brașov.

Liceul Codlea Comisia nr. 15 
secție reală. Se vor prezenta 
candidati de te Liceele Codlea 
și Săcele (cursuri de zi, serale 
si învătămînt fără frecvență). 
Președinte Virgil Toma, lector 
umv. dr. șt. biologice Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Rișnov Comisia nr. 16 
secție reală. Se vor prezenta 
candidati de la Liceele Rîșnov, 
Predeal și Zărnești (cursuri de 
zi, serale și învățămînt fără 
frecventă). Președintele Ștefan 
Rozinger. conf. univ. dr. fizică 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe Co
misia nr. 17 secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidati de la Li
ceele nr. 1. nr. 2 Sf. Gheorghe. 
Liceele Tg. Secuiese, Covasna și 
Baraolt (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecventă și 
restantieri). Președinte Alexan
dru Vajda. conf. univ. dr. fizică 
Institutul politehnic Brașov.

Liceul „Unirea' Brașov Co
misia nr. 18 secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de Ia Li
ceul „Unirea" Brașov, Liceul 
Săcele. Liceul nr. 3 Sibiu și Li
ceul nr. 1 Sighișoara (cursuri 
de zi. serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Arpad 
Antal, conf. univ. filologie Uni
versitatea „Babeș-Bolyai* Cluj.

Liceul nr. 1 Sibiu Comisia nr. 
19 secție mixtă cu limba de pre
dare germană. Se vor prezenta 
candidati de la Liceele nr. 1, 
nr. 2 Sibiu. Liceul nr. 1 Brașov, 
Liceul Agnita. Liceul nr. 2 Si
ghișoara, Liceul nr. 2 Mediaș, 
Liceul Bistrița regiunea Cluj și 
Liceul Sebeș regiunea Hune
doara (cursuri de zi. serale, în
vătămînt fără frecvență’ șl res
tanțieri). Președinte Alexandru 
Romanovici, prof. univ. dr. șt. 
biologice Institutul pedagogic de 
3 ani Brașov.

REGIUNEA 
BUCUREȘTI

Liceul nr. 1 Alexandria Co
misia nr. 1 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Alexandria (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Victor Mărculețiu conf. 
univ. chimie Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Călărași Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
1 Călărași (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Niță 
Dobrotă lector imiv. dr. șt. so
ciale Institutul de științe eco
nomice „V. I. Lenin’ București.

Liceul nr. 2 Călărași Comisia 
nr. 3 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidati de la Liceul nr.
2 Călărași (curs de zi și învă
țămînt fără frecvență). Preșe
dinte Gabriela Șerbănescu lec
tor univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea București.

Liceul Fetești Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Fetești 
și Tăndărei (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Barbu Teodo- 
rescu conf. univ. filologie Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 Giurgiu Comisia 
nr. 5 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Giurgiu și Liceul 
Drăgănești-Vlașca (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Paul Frîn- 
cu conf. univ. dr. matematică 
Institutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Liceul nr. 2 Giurgiu Comisia 
nr. 6 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidati de la Liceele 
nr. 2 și nr. 1 Giurgiu, Liceele 
Călugăreni și Drăgănești-Vlaș
ca (cursuri de zi, serale, învă
tămînt fără frecventă și restan
tieri). Președinte Jean Popescu, 
lector univ. dr. șt. biologice U- 
niversitatea București.

Liceul nr. 1 Oltenița Comisia 
nr. 7 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Oltenița și Liceul 
Hotarele (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gheor
ghe Constantinescu lector univ. 
dr. chimie Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul Titu Comisia nr. 8 sec
ție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceele Titu, Răcari, 
Snagov și Bolintinul din Vale 
(curs de zi. învățămîntul fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Constantin Bender conf. 
pedagogie Institutul de perfec
ționare a cadrelor didactice 
București.

Liceul nr. I Roșiorii de Vede 
Comisia nr. 9 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 1 și nr. 2 Roșiorii 
de Vede, Liceele Zimnicea și 
Piatra (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Vic
tor Grigorescu conf. univ. ma
tematică Institutul de medicină 
și farmacie București.

Liceul nr. 2 Roșiorii de Vede 
Comisia nr. 10 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 2 și nr. 1 Roșiorii 
de Vede (cursuri de zi, serale, 
învătămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Sabin 
Antonescu conf. univ. șt. sociale 
Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București,

Liceul Slobozia Comisia nr. îi 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Slobo
zia și Căzănești (curs de zi, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte E. Iliescu 
conf. univ. dr. docent șt. bio
logice Universitarea București.

Liceul Urziceni Comisia nr. 
12 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Urziceni 
și Fierbinți (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Maria Teo- 
dorescu lector univ. dr. șt. bio
logice Universitatea București.

Liceul Videle Comisia nr. 13 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidati de la Liceele Videle 
și Olteni (curs de zi, învătă
mînt fără frecventă și restan
tieri). Președinte Maria Ciucă 
conf. univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea București.

Liceul T. Măgurele Comisia 
nr. 14 secție reală. Se vor pre
zente candidati de la Liceele 
T. Măgurele și Salcia (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Iu- 
liu Vieroșeanu conf. univ. dr. 
chimie Institutul de științe eco
nomice „V. I. Lenin" București.

Liceul T. Măgurele Comisia 
nr. 15 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
T. Măgurele și Salcia (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Pre
ședinte Paul Pașol lector univ. 
dr. șt. biologice Institutul agro
nomic „Nic. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul Brănești Comisia nr. 
16 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidati de la Liceele Brănești 
și, Lehliu (curs de zi. învătă
mînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte Constantin Ze- 
veleanu conf.. univ. fizică In
stitutul de construcții București.

Liceul Buftea Comisia nr. 17 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidati de la Liceul Buftea 
(curs de zi.’ învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe-

(Continuare în pag. a IV-a)
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dinte Ovidiu Drîmbă prof. univ. 
Institutul de artă teatrală și 
cinematografie „I. L. Caragialeu 
București.

REGIUNEA 
CLUJ

Liceu! „Avram Iancu' Alud 
Comisia nr. 1 secție mixtă cu 
limba de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „A. Iancu“, 
Liceul „Bethlen Gabor" Aiud, 
Liceul Ocna Mureș și Liceul 
„M. Viteazul" Turda (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președin
te Tiberiu Weiss conf. univ. 
filologie Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 Bistrița. Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2 Bistrița, Liceele 
Prundul Bîrgăului și Teaca 
(cursuri de zi, serale. învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Nicolae Almași conf. 
univ. dr. chimie Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Cimpeni Comisia nr. 3 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Cîmpeni, 
Baia de Ariaș și Liceul „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan" Abrud 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Octavian Precup 
lector univ. dr. șt. biologice U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul nr. 1 Dej Comisia nr. 4 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 1, 
nr. 2 Dej, Liceele Beclean, I- 
leanda și Gîrbou (ours de zi 
și restanțieri). Președinte Ro
mul Opreanu conf. univ. fizică 
Institutul medico-farmaceutic 
Cluj.

Liceul nr. 2 Dej Comișia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 2, 
nr. 1 Dej, Liceele Beclean, I- 
leanda și Gîrbou (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și - restanțieri). Președin
te Ion Babeș conf. univ. dr. 
st. biologice Institutul Agrono
mic „Dr Petru Groza" Cluj.

Liceul nr. 2 Dej Comisia nr. 6 
secție mixtă cu limbile de pre
dare română și maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 2, nr. 1 Dej, Liceul nr. 2 
Bistrița, Liceele Zalău, Crasna, 
Liceul ,,P. Maior" și Liceul „Ana 
Ipătescu" Gherla (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Bogdan 
Stugren lector univ. dr. șt. bio
logice Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj.

Liceul „Ana Ipătescu" Gherla 
Comisia nr. 7 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Ana Ipătescu” și Liceul 
„P. Maior" Gherla și Liceul Mo
cni (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte Violeta Zel- 
mer lector univ. dr. Tnatematică 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul Huedin Comisia nr. 8 
secție mixtă cu limba de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele Huedin. Gilău și Hida 
(curs de zi șl învățămînt fără 
frecvență). Președinte Marga
reta Frenkefl lector univ. dr. 
matematică Universitatea „Ba
beș-Bolyai" Cluj.

Liceul „G. Coșbuc” Năsăud 
Comisia nr. 9 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „G. Coșbuc", Liceul nr. 2 
Năsăud, Liceele Sîngeorz Băi 
și Nimigea (curs de zi și învăță
mînt fără frecventă). Președin
te Maria Zdrenghea lector u- 
niv. dr. filologie Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Zalău Comisia nr. 10 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Zalău. 
Jibou și Crasna (curs de zi și 
învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Tiberiu Persecă lector 
univ. dr. șt. biologice Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „M. Viteazul" Turda 
Comisia nr. 11 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „M. Viteazul", Liceul nr. 
2 Turda, Liceul nr. 3 Cîmpia Tur- 
zii și Liceul Iara (curs de zi). 
Președinte Marian Nemeș conf. 
univ. șt. biologice Institutul a- 
gronomic „Dr. Petru Groza" 
Cluj.

Liceul „M. Viteazul" Turda 
Comisia nr. 12 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „M. Viteazul" Turda și 
Liceul nr. 3 Cîmpia Turzii (curs 
seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Du
mitru Roșea conf. univ dr. do
cent șt. biologice Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Turda Comisia 
nr. 1,3 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2. Liceul „M. Viteazul" Tur
da, Liceul nr. 3 Cîmnia Turzii 
și Liceul Iara (curs de zi. învă
țămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Teodor O- 
nișor conf. univ. geografie U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 8 Cluj Comisia 
flftr. 14 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr-, 3, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 5, 

nr. 6, nr. 9, nr. 10, nr. 12, nr. 14, 
nr. 15 și nr. 16 Cluj (curs de 
zi și restanțieri). Președinte A- 
urel Turcu conf. univ. matema
tică Universitatea „Babeș-Bo
lyai’ Cluj.

Liceul nr. 7 Cluj. Comisia nr. 
15 secție mixtă cu limba de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 7, nr. 1, nr. 2, nr. 5, 
nr. 6, nr. 8, nr. 9, nr. 12, 
nr. 14, nr. 15, Liceul de arte 
plastice. Liceul de muzică, Li
ceul de coregrafie și Liceul de 
orbi Cluj (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Vilmoș 
Cseke prof. univ. matematică 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 5 Cluj Comisia nr. 16 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 1, 
nr. 5, nr. 7. nr. 10, și nr. 12 
Cluj (curs seral și restanțieri). 
Președinte Ioan Grecu prof, u- 
niv. dr. chimie Institutul de me
dicină și farmacie Cluj.

Liceul nr. 4 Cluj Comisia nr.
17 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 4 
Cluj (învățămînt fără freevență 
și restanțieri). Președinte Eugen 
Ghișe prof univ. dr. docent șt. 
biologice Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 Cluj Comisia nr.
18 secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 1, 
nr. 3, nr. 7, nr. 8, nr. 10, nr. 11, 
nr. 12, nr. 14, nr. 15 și nr. 16 
Cluj (cursuri de zi. serale și 
restanțieri). Președinte Pavel 
Mozeș prof. univ. șt. biologice 
Institutul Agronomic „Dr. Pe
tru Groza" Cluj.

REGIUNEA 
CRIȘANA

Liceul nr. 1 Beiuș, Comisia 
nr. 1, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr 1, nr. 2 Beiuș. Liceele or. 
Dr. P. Groza și Vașcău (cursuri 
de zi. serale. învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Maria Bica. conf. univ. 
matematică. Universitatea Ti
mișoara.

Liceul nr. 2 Beiuș, Comisia nr. 
2, secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr.
2, nr. 1 Beiuș. Liceele or. Dr. P. 
Groza și Vașcău (ours de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Victor 
Ardeleanu, conf. univ. geogra
fie, Universitatea Timișoara.

Liceul Sîntana, Comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Sîntana, 
Gurahonț, Sebiș. Chișineu Criș, 
Ineu și Cernei (curs de zi. Învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Teodosie Perju, 
șef lucrări dr. șt. biologice, Ins
titutul agronomic „Dr. Petru 
Groza" Cluj.

Liceul Marghita, Comisia nr. 
4, secție mixtă cu limbile de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceele Marghita, Popești, Săcu- 
ieni și Valea lui Mihai (curs de 
zi și restanțieri). Președinte 
Nicolae Pîrvu, conf. univ. peda
gogie, Universitatea Timișoara.

Liceul Salonta, Comisia nr. 5, 
secție mixtă cu limbile de preda
re română și maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
Salonta și Ținea (cursuri de zi, 
serale. învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte Si- 
mion Cosma, conf. univ. dr. 
chimie, Institutul de perfecțio
nare a cadrelor didactice Timi
șoara.

Liceul Șimleu, Comisia nr. 6, 
secție mixtă cu limbile de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele Șimleu și Sărmășag 
(cursuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gheorghe Sza
bo conf. univ. filologie Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 Oradea, Comisia 
nr. 7, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
1 Oradea (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Zeno Si
mon. conf. univ. dr. chimie. Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 1 Oradea, Comisia 
nr. 8, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 și Liceul de muzică Ora
dea (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Arnold Negrea, prof. univ. 
șt. sociale, Universitatea „Ba
beș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 Oradea, Comisia 
nr. 9, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
1 Oradea (curs seral, învăță- 
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Ion Crișan, 
lector univ. dr. chimie. Univer
sitatea „Babeș- Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Oradea, Comisia 
nr’. 10, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Lice
ul nr. 2 Oradea, Liceele Aleșd și 
Vadul Orișului (curs de zi, învă
țămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Gheorghe To- 
hăneanu, conf. univ. filologie 
Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Oradea, Comisia 
nr. 11, secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr.
3, nr. 2, nr. 4 și nr. 5 Oradea 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Edmund Felszeghy, 
prof. univ. chimie. Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea, Comisia 
nr. 12, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 4 și nr. 5 Oradea (curs de 
zi, restanțieri). Președinte Ha- 
riton Țintea, conf. univ. fizică. 
Universitatea „Babeș-Bolyai* 
Cluj.

REGIUNEA
DOBROGEA

Liceul Cobadin Comisia nr. 
1 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Cobadin. 
Adamclisi, Băneasa, Ostrov. Ne
gru Vodă și Topraisar (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență si 
restanțieri). Președinte Dumitru 
Popescu, conf. univ. dr. șt. bio
logice Institutul pedagogic de 3 
ani Constanța.

Liceul Hirșova Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Hirșova 
și Topologu (curs de zi. învă
țămînt fără fre- vență și restan- 
țieti). Președinte Ion Velcea. lec
tor univ. dr. geografie Univer
sitatea București.

Liceul Babadag Comisia nr. 
3 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Babadag. 
Cogealac și Jurilofca (curs de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gheor
ghe Vericeanu. lector univ dr. 
chimie. Institutul pedagogic de 
3 ani Constanța.

Liceul nr. 1 Medgidia Comi
sia nr. 4 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2 Medgidia Liceele 
Cernavodă și M. Kogălniceanu 
(cursuri de zi. serale. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Elena MafteL 
conf. univ. psihologie Univer
sitatea București.

Liceul nr. 1 Tulcea Comisia 
nr. 5 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de îa Liceul nr.
1 Tulcea. Liceele Isaccea și Sa
lina (cursuri de zi. serale. învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ion Popa. con*, 
univ. matematici Inrtftutu! poli
tehnic ..Gb_ Gheorztiu-D*?» 
București-

Liceul nr. 2 Tlrieca Comm 
nr. 6 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de ia Liceul nr.
2 Tulcea. Liceele Macin rl Cer
na (curs de zi. învățămint fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Ion Oiță, lector univ dr. 
filologie Universitatea Bucu
rești.

REGIUNEA 
GALAf!

Liceul nr. 1 Galați Comisia 
nr. 1 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
1 Galați (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Mircea 
Leonte. conf. univ. dr. chimie 
Institutul politehnic Galati.

Liceul nr. 2 Galați Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
2 Galați (curs de zi și învă
țămînt fără frecvență). Preșe
dinte Romul Munteanu. conf. 
univ. dr. filologie Universitatea 
București.

Liceul nr. 3 Galați Comisia 
nr. 3 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 3 și nr. 1 Galați, (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Alexandru Popovici, prof. univ. 
șt. biologice Institutul politeh
nic Galați.

Liceul nr. 5 Galați Co
misia nr. 4 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 5, nr. 4 și Liceul 
de muzică Galati (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te Laurențiu Cațan, prof. univ. 
dr. docent chimie Institutul po
litehnic Galați.

Liceul nr. 6 Galați Comisia 
nr. 5 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 6 și nr. 7 Galați (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ma
ria Manoliu, lector univ. dr. fi
lologie Universitatea București.

Liceul nr. 4 Galați Comisia 
nr. 6 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
Pechea și T. Vladimirescu (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Si- 
mion Popescu, conf. univ. dr. 
chimie Institutul politehnic Ga
lați.

Liceul nr. 1 Brăila Comisia 
nr. 7 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
1 Brăila (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Cor- 
neliu Rusescu, conf. univ. fizică 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați.

Liceul nr. 2 Brăila Comisia 
nr. 8 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 2 și nr. 1 Brăila (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență si restanțieri). Preșe
dinte Lucius Săveanu, prof, 
univ. dr. docent chimie Institu
tul pedagogic de 3 ani Con
stanta.

Liceul nr. 2 Brăila Comisia 
nr. 9 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 2 și nr. 1 Brăila (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Grigore 
Teodorescu, conf. univ. chimie 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Liceul nr. 3 Brăila Comisia 

nr. 10 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceu! nr. 
3 Brăila (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvente F. 
restanțieri). Președinte Teodor 
Hangan, conf. univ. matematică 
Universitatea București.

Liceul nr. 3 Coeaote
nr. 11 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceal ar- 
3 Brăila. Liceele Inrrfte: fi 
Movfla MIresii ’curs de XL. În
văță mint fără frecvente si res
tanțieri). Președinte M~ha Zo- 
gravti. conf. univ. dr. ri- «oexaie 
Universitatea BucureetL

Liceul nr. 4 Br*U Cntrrm 
nr. 11 lecție mixte. Se vor pre
zenta candidați de la LăceoZ xr. 
4 Brăila și Liceul Mlxsee. 
(curs de zi x restențterte Pre
ședinte Dorin Damasc cin. eae± 
univ. pedagogie Unirerafiiaeaa 
București.

Liceul Bujor Comisia nr îl 
secție reală Se vor mrexema 
candidați de la Liceele Bc.cr 
$i Berești (curs de zi. inrtți- 
mînt fără frecvente si reacan- 
țieri). Președinte lean St- Po
pescu. conf univ. fizică Inr.n- 
tul po’îtehnic Galați.

Liceul Fdurei Comisia ar. M 
sec he mixtă. Se vor nrerenta 
candidați de la Liceele Fluret 
și Ianca (curs de zi. *a»l»Jrs.*gt 
fără frecventă si reataătterS. 
Președinte Brad Segal, sef lu
crări dr. chimie Institutul pe - 
tehnic Galati.

Liceul „Unirea* Facsnni Oa- 
misia nr. 15 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de te 
„Unirea" Focșani (eureatt de n 
serale. învățămint fără f.'e: ren
tă și restanțieri). Președinte Oc
tavian Dănescu. conf. unrr fi
zică Institutul politehnic GaSez.

Lieevl „Aler. loa Ctn' Far- 
șa ni Comisia nr. 18 secție satană 
Se vor prezenta candidau Se te 
Liceul „Alex L Cuza* si Lctm 
„Unirea" Focșani 4con da c. 
învățămint fără freevenst st 
restar.țieri Prese du; te Ioc Pe- 
povici. conf. univ. dr. fl 
lofdce Universitatea Baruresc.

Lacesl Odr bsșri Comăaaa sr 
17 secție nuxtă. Se var peeuena 
eaadsdaț: de la î irarW OdabaaB 
St Vadra rar» de xL ift-ărtefirt 
'i-t « -wa* ir-}.

Laeeul ar.. I Teeati Oasatea 
nr. 18 aerție reală. Se var pre
zenta tanc.-at de la Laewd ar. 
1 Tenaci feursurt de «L »«mje- 
invătâr-in: Sră freeee=să st 
restarner-J Preiedaae 3«vru 
Simbcan. eocf. ur.v dr atate- 
matfeă Universttatea Baexreri-

Lâeeul nr. 2 Tenct Cern.1 aia 
nr. 18 secție mixtă. Se we pre
zenta ran-c.dat; de le Laceeie 
nr. 2 st nr 1 Tecoc. ‘rurs de 
zi. in vă ti mint fără frecvență și 
reatannerf). Președinte Coescan- 
tin Marinescu, roaf naiv. s<- 
sociaJe Inszttuici nedirw de 
3 an! Galet:

Liceul _Ion Peaet u
Comisia nr. 21 secție -rrrtă Se 
vor prezenta candidat: de a Li
ceul J. Slavic;- Pancta st Liceul 
Mărășești rur« ie xL invătă- 
mînt fără frecvență si restan
țieri). Președinte Oetavian Bol
der. conf. univ. dr. r- tr.>:<<sce 
Universitatea București-

REGIUNEA 
HUNEDOARA

Liceul Alba luliaCotn^za m. 1. 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Alba 
Iulia și Zlatne (cursuri de zi, 
serale. învățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte A- 
urel Drenceanu. conf. univ. fi
zică. Institutul Pohtehnic Timi
șoara.

Liceul Sebeș„ comisia nr. 2. 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Sebeș. 
Teiuș, Miercurea si Școala teh
nică specială Sebeș (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri'. Președinte 
Dan Milcoveanu, conf. univ. dr. 
fizică. Institutul de mine Petro- 
șeni.

Liceul Orăștie, comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Orăștie, 
Cugir și Simeria (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte E- 
ugen Kimel, conf. univ. dr. chi
mie. Institutul Politehnic Timi
șoara.

Liceul nr. 1 Hunedoara, co
misia nr. 4, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Hunedoara. Liceele 
Ghelar și Călan (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te Aurel Pop, conf. univ. șt. 
sociale. Institutul de mine Pe- 
troșeni.

Liceul nr. 2 Hunedoara, co
misia nr. 5, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Hunedoara (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Natalia Netedu, conf. 
univ. șt. biologice. Institutul a- 
gronomic Timișoara.

Liceul Deva, comisia nr. 6, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Deva 
(cursuri de zi, serale, învățământ 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Virgil Nicolescu, prof, 
univ. dr. chimie, Institutul de 
mine Petroșeni.

Liceul Brad. Comisia nr. 7, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Brad, 
Ilia, Certej și Gurabarza (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe-

Pro- 
aăe.

REGIUNEA

Umt U3ă- CI—Daj* 
y - -&X Cam— zx 1 aecrie re- 
aB. a» w țMMBte cmAM 
b» M LaoeoC .Gi. Gheorghiu 
Dvf* k. Lae—t xr 2 B'riad (curs

xr 1 * xr 2 Brriad cursuri 
At B. atsM ș: rwTfr? Pre-

Lm .Ca Ce-
— ax. S ree-â Se ver
ât 'can LxZ

racs âe xl îsvăță- 
rnfnț Art îreoenU fi rerun- 
tSerik P?ese*f»se Carut Retber 
ecsL xatv ——Unrver- 

_AL L Cosa’ UsL
Ueevf Hnr. Co-

•ntsU ar. • «ee--* -n—i- vA. Se 
vor prezeai* de ia
Lâceul -Cor» Vodă* Huși ri Li
ceal -curs âe zi. ia-
vâtlacfn: ari frec-pecU si ret- 
tar.țSeri'. Pr*șed±=te Arrtaz Vră- 
eiu conf mrv. SiOueeW Unrver- 
attatea -AL L Oaza* IașL

Licenl Jf le*
Comisia nr. T —cri* moriă. Se 
vor prw*r.-a ca-xriâf. âe la 
Liceul Saâc .'eaaQ" Lâceoi 
-C Negruzx:-. Liceul _G Ibră- 
ile—iu- sz Liceu: V. Alee—ndrf- 
Iași (curs de zi să restanrieri). 
Președinte Gheorghe Coxrut 
prof. univ. chimie Po
litehnic Iași

Liceul nr. 9 la* OnrnWe nr. 8 
secție reală Se vor pretenta 
candidați de la Liceul _AL L 
Cuza". Liceale nr. 9. nr. 5 si 
nr. 8 Iași (curs de zf). Preșe
dinte Constantin Onu pro* u- 
niv. fizică Instituted Politehnic 
Iași.

Liceul nr. I I««i Comisia nr. 
9 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 8 și nr. 
9. Iași (curs seral și reetanfieri). 
Președinte Bmil Loca prof, u- 
niv. fizică Institutul Politehnic 
Iași.

Liceul „M Eminejcu' Iași Co
misia nr. 10 »ectie mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „M Eminescu' Iași și Li
ceul Vlădeni (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Constantin 
Budeanu prof. univ. dr. chimie 
Universitatea „Al. I. Cura" Iași.

Liceul „V. Alecsandriu Iași Co
misia nr. 11 secție mixtă. Se vor 
prezente candidați de 4a Liceul 
„ V. Alexandri", Liceal Al. I. 
Cuza", Liceele nr. 5, nr. 8, nr. 9, 
Liceul de muzică Iași și Liceul 
Tg. Frumos (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Victor Ne- 
culce prof. univ. șt. sociale U- 
niversitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Negrești Comisia nr. 
12 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Negrești 
(curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Eugenia Comăniță șef lucrări 
dr. chimie Institutul Politehnic 
lași.

Liceul Pașcani Comisia nr. 13 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Pașcani 
și Hălăucești (cureuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte 
Eugen Florea conf. univ. fizică 
Institutul Politehnic Iași.

Liceul Pașcani Comisia nr. 14 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Pașcani 
și Hălăucești (curs de zi, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Elena Bogdan 
conf. univ. chimie Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „M. Kogălniceanu" Va
slui Comisia nr. 15 secție mixtă. 
Se vor prezente candidați de la 
Liceul „M. Kogălniceanu*, Li
ceul „Ștefan Cel Mare" Vaslui 
șl Liceul Codăești (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Nicolae Gostar conf. univ. is- 

torte Universitatea ..AL L Cuza"

Lk««1 Uf- Sadoeeowa" la* 
r***^.* ar. 19 secție mixtă. Se 
w prezenta cn&ââdați de la 
LBeeoZ UC Sadoveaon" laai icora 
•erai izvăUrr/-.: 3ră Lecven- 
te K raster.rer:'-. Presedinie Ion

feoșrarie Umwmtetea UM L 
C-ji‘ last

REGIUNEA
MARAMUREȘ

Laeax. Cor-vaM nr. 1
Saca* ricină*».
vor prezente rând;dah. âe la lâ- 
cae-e Carex d .c^r» de
xL lavă^csin: firi frecveațâ ax 
rimțau Președinte Cornel 
Olarj lector univ. dr. r_ sociale 
Insăunul Pohtebnic Tînueoara.

Lâceal Vișekl de Sus Comisia 
nr. 2 secue mixtă. Se vor prezen
te candidați de la Liceeie Vișeul 
de Sus și Bocșa (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
Monica Lazâr lector univ. dr. 
filologie Institutul Pedagogic de 
3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 1 Baia Mare Co
misia nr. 3 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2, nr. 3 Baia Mare, 
Liceele Baia Sprie. Seini, Șom- 
cuța și Cehul Silvaniei (curs de 
zi și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Ion Florescu conf. 
univ. fizică Institutul Agrono
mic „Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceu! nr. 1 Baia Mare Co
misia nr. 4 secție umanistă. Se 
vor prezanta candidați de la 
Liceele nr. 1. nr. 3 Baia Mare, 
Liceele Baia Sprie, Seini și Șozn- 
cuța (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Ro- 
dica Ciurea lector univ. dr. pe
dagogie Universitatea ..Babeș- 
Bolyai» Cluj.

Liceul nr. 3 Baia Mare Co
misia nr. 5 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Licee
le nr. 3. nr. 1 Baia Mare. Liceele 
Seini și Socncute (curs seral si 

firi frecventă? Pre-

Lâeeal ar. 3 Bata Mare Comi
sia nr. 8 secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. A nr. 1 Baia Mare. Liceele 
Baia Sprie. Seini și Cehul Sil- 
vaniei (cursuri de zi, serale și 
învățămint fără frecvență) Pre
ședinte Stefan Gyurko conf. u- 
niv dr. șt. biologie Universi
tatea. „Babeș-Bolyai" Cluj.

laceul nr. 1 Saxu Mare Comi
sia nr. 7 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Lice
ele nr. 1, nr. 2 Satu Mare, Li
ceele Negresă ri Ardud (cursuri 
de zi, serale. învățămînt fără 
freevență și restanțieri). Pre
ședinte Alexandra Popescu lec
tor univ. dr. chimie Institutul 
Pedagogic de 3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 1 Satu Mare Comi
sia nr. 8 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 2. nr. 1 Satu Mare, Liceele 
Negrești și Ardud (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ion Toma 
cont univ. chimie Institutul Po
litehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Satu Mare Comi
sia nr. 9 secție mixtă cu lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 2, nr. 1 Satu Mare și Li
ceul Ardud (cursuri de zi și se
rale). Președinte Alfred Geier 
conf. univ. matematică Institutul 
Politehnic Timișoara.

Liceul nr. Satu Mare Comisia 
nr. 10 6ecție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr .2 nr. 1 Satu Mare și Liceul 
Ardud (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Alexandru Bodi conf. univ. dr. 
fizică Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj.

Liceul Sighetul Marmației Co
misia nr. 11 secție reală cu limba 
de predare română și ucraineană. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Sighetufl Marmației, Li
ceele Cavnic și Tg. Lăpuș 
(careuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Alexa Ban 
lector univ. dr. filologie Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Sighetul Marmației Co
misia nr. 12 secție mixtă cu lim
bile de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Sighetul Mar- 
mației. Liceele Cavnic și Tg. 
Lăpuș (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri), 
Președinte Arpad Pal conf. univ. 
dr. matematici, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

REGIUNEA
MUREȘ-AUTONOM/ 

MAGHIARĂ
Liceul Miercurea Ciuc Comi

sia nr. 1 secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Lice
ele Miercurea Ciuc, Dănești, 
Sînmartin, Topllța Gheorghieni, 

Dîtrău, Joseni și Remetea 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Margareta Szi- 
lagyi, conf. univ. șt. sociale In- 
sututul pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș.

Liceul Toplița Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Toplița, 
Deda. Subcetate, Miercurea Ciuc 
și Gheorghteni (cursuri de zi, 
serale. inTâțămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
I Apostol Popescu, conf. univ. 
riokXte Imritucul pedagogic de 
3 axuTt M^reș.

LxceiU or. 1 RefXx Coausia 
ar. 3 secțte mixte. Se vor pre
zente candidați de la Liceul 
nr. 1 Reghin u Liceul Gurghiu 
(cursori ie zi, serale, învăță- 
ahrt firi frecvență și remn- 
DerU. Preșe diate Ioeif Fagareai, 
conf. șt- eccnomice Uni
versitatea „Babee-Bolyai* Cluj.

Liceul nr. 2 Reghin Comisia 
nr. 4 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidap de la Liceele 
nr. 2 Reghin, Liceele Cristur, 
Band, Odorhei și Sîngeorgiu de 
Pădure (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ioan Oros 
lector univ. dr. șt. biologice 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 1 Reghin Comisia 
nr. 5 secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Reghin, Liceele 
Band, Miercurea Niraj, Sîngior- 
giu de Pădure și Sovata (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără ■ 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Carol Kalik conf. univ. 
dr. matematică Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" 
Odorhei Comisia nr. 6 secție 
mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Dr. P. Gro
za" Odorhei, Liceele Cristur, 
Vlăhița, Zetea, Corund și Liceul 
nr. 2 Tîrnăveni (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Adalbert Cselenyi prof. univ. 
istorie Universitatea Babeș-Bo
lyai» Cluj.

Liceul «r. 1 Tlmdrem Comi
sia ar7 secUe mixte. Se vor 
prezente candîdaț: de te Liceele 
ar. L nr. 2 Tîmăveni, Liceele 
Banr.ea și Jidvei (cursuri de zi, 
serale. Învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Pompiliu Dumitrașcu, conf. 
univ. filologie Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 Luduș Comisia 
nr. 8 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
1 Luduș, Liceele Sărmaș, Iernut 
si Rîciu (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Horst Bed
nar. conf. univ. chimie Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș Comi
sia nr. 9 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Lice
ele nr. 4, nr. 5, Liceul „Al. Pa- 
piu Marian", Liceul „Bolyai 
Farkaș" și Liceul „Unirea" Tg. 
Mureș (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri) Președinte Ion Aluași, 
conf. univ. șt. sociale Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Al. Papiu Ilarian" Tg. 
Mureș Comisia nr. 10 secție re
ală cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „AI. Papiu 
Ilarian", Liceul „Unirea, Li
ceele nr. 4 și nr. 5 Tg Mureș și 
Liceufl Iernut (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Bela 
Kristo, conf. univ. chimie Insti
tutul pedagogic de 3 ani Tg Mu
reș.

Liceul „Bolyai Farkaș" Tg. 
Mureș Comisia nr. 11 secție 
mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Bolyai-Far- 
kaș", Liceul „Al. Papiu Ilarian", 
Liceul nr. 4 și liceul de artă Tg. 
Mureș (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Chereii, conf. 
univ. filologie Institutul de tea
tru Tg. Mureș.

REGIUNEA 
OLTENIA

Liceul „Nic. Bălcescu* Cra
iova Comisia nr. 1 secția reală. 
Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „N. Bălcescu", Liceul 
„Frații Buzești", Liceele nr. 3 și 
nr. 4 Craiova (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Ion Moisil 
conf. univ. fizică Universitatea 
București.

Liceul „Frații Buzești" Cra
iova Comisia nr. 2 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceiil „Frații Buzești" și Li
ceul „N. Bălcescu" Craîova 
(curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Bogdan Bobîrnac conf. 
univ. dr. șt. biologice Universi
tatea Craiova.

Liceul nr. 3 Craiova Comisia 
nr. 3 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 3 și nr. 5 Craiova (curs seral 
și restanțieri). Președinte Silvia 
Tilenschi conf. univ. dr. chimie 
Universitatea București.

Liceul nr. 4 Craiova Comisia 
nr. 4 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 4, nr. 3, nr. 5, Liceul „N. 
Bălcescu’, Liceul „Frații Bu
zești" și liceul de muzică Cra
iova. (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Florea Fugaru lector 

univ. dr. filologie Universita
tea București.

Liceul nr. 5 Craiova Comisia 
nr. 5 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
nr. 5 Craiova și Liceul Segarcea 
(curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Carol Kromek conf. 
univ. dr. fizică Institutul de Pe
trol, Gaze și Geologie București.

Liceul Balș, Comisia nr. 6 sec
ție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceele Balș și Iancu 
Jianu (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă și re«- 
tanțieri). Președinte Marin Gî- 
tan eon*, univ. dr. șt. biologice 
Universitatea Craiove.

Liceul BdUești Comteta nr. 7 
secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Băilești 
și Bîrca (curs de zi). Președinte 
Mircea Simionescu conf. univ. 
matematică Institutul de cons
trucții București.

Liceul Bdilești Comisia nr. 8 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Băilești. 
Bîrca și Segarcea (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Marin Păun conf. univ. dr. șt. 
biologice Universitatea Craiova.

Liceul Calafat Comisia nr. 9 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de te Liceele Calafat, 
Plenița și Poiana Mare (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ton Ha- 
țegan conf. univ. șt. biologice 
Universitatea Craiova.

Liceul Cetate Comisia nr. 10 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Cetate. 
Cornu și Cujmlr (curs de zi 
șl restanțieri). Președinte Mihai 
Epuran conf. univ. pedagogie- 
psihologie Institutul de cultură 
fizică și sport București.

Liceul nr. 1 Caracal Comisia 
nr. 11 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2 Caracal și Liceul 
Dîoști (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Ion Negrea 
conf. univ. șt. biologice Univer
sitatea Craîova.

Liceul nr. 2 Caracal Comisia 
nr. 12 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1 nr 1 Caracal și Liceul 
D’oști icurs de zi. învățămint 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte LUete Donat Stoia- 
novid lector univ. dr. filologie 
Universitatea Craiova.

Liceul Corabia ComMa nr. 13 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de te Liceele Cora
bia, Bechet și Dăbulenl (curs 
de zi, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Emil 
Badea >:ef lucrări dr. st. biolo
gice Universitatea Craiova.

Liceul Filiași Comisia nr. 14 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Filiași 
și Melinești (curs de zi, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri) Președinte V. Petrea lec
tor univ. dr. st. biologice Uni
versitatea București.

Liceul Bălcești Comisia nr. 15 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceale Bălcești, 
Grădiște și Oveselu (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Costică Pa
vel șef lucrări dr. șt. biologice 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 T. Severin Comi
sia nr. 16 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceal 
nr. 1 T. Severin și Liceul Baia 
de Aramă (curs de zi, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Buium Cotir 
garu conf. univ. chimie InsUr 
tutui de Știinte Economice „V. 
I. Lenin" București.

Liceul nr. 1 T. Severin, Corni- 
sia nr. 17 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Lice
ele nr. 1, nr. 3 Tr. Severin, Lice
ele Strehaia, Vînju Mare și Si- 
șești (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Dinu Vex- 
ler ?ef lucrări dr. matematici 
Institutul de Petrol, Gaze și 
Geologie București.

Liceul nr. 2 T. Severin, Corni- 
«ia nr. 18 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1, Tr. Severin, Liceele Stre
haia și Vînju Mare (curs de zi 
șl restanțieri) Președinte M. V. 
lonescu conf. univ. dr. șt. bio
logica Universitatea București.

Liceul nr. S T. Severin, Comisia 
nr. 19 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.3 
T. Severin (curs de zi și restan
țieri) Președinte Virgil lonescu 
conf. univ. matematică Institutul 
de construcții București.

Liceul „T. Vladimirescu" Tg. 
Jiu, Comisia nr.20 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „T. Vladlmlreccu" Liceul 
nr. 2 Tg. Jiu, liceele Peștișani, 
Rovinarl, Sadu și Pețteana (curs 
de zi șl restanțieri) Președinte 
Elena Mușatescu conf. univ. chi
mie Institutul de științe Econo
mice „V. I. Lenin" București.

i Liceul „T. Vladimirescu" Tg. 
' Jiu, Comisia nr. 21 secție reală.
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „T. Vladimirescu" Tg. 
Jiu, liceele Sadu, Novaci, Rovi
narl și Tg. Cărbunești (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență șl restanțieri). Preșe
dinte Matilda Lăcătușu conf. 
univ. dr. șt. biologice Universi
tatea București.

(Continuare in pag: a V-a)
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Liceul nr. 2 Tg. Jiu, Comisia 

nr. 22 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de ia Liceul 
nr. 2, Liceul „T. Vladimirescu“ 
Tg. Jiu, liceele Tg. Cârbunești, 
Peștișani, Rovinari, Novaci, 
Sadu și Peșteana (curs de zi în
vățămînt fără frecvență și res- 
tanțieri) Președinte Constantin 
Papastate conf. univ. dr. docent 
filologie Universitatea Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Cra- 
iova, Comisia nr. 23 secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Frații Buzești" 
Craiova (curs serai, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Nicolae Djamo conf, 
univ. geografie Institutul de 
științe economice „V.I. Lenin“ 
București.

REGIUNEA 
PLOIEȘTI

Liceul „B.P. Hașdeu" Buzău, 
comisia nr. 1, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „B. P. Hașdeu", Liceul 
„M. Eminescu1* Buzău, Liceele 
Beceni și Pogoanele (cursuri de 
zi, serale învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Virgil Bogdănescu, conf. univ. 
matematică, Institutul de Petrol 
Gaze și Geologie București.

Liceul „M Eminescu" Buzău, 
comisia nr 2, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de ta Liceul 
„M. Eminescu” și Liceul 
„B.P. Hașdeu“ Buzău (curs de 
zi). Președinte Dumitru Ionescu, 
prof. univ. matematică. Insti
tutul Politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej’ București.

Liceul „M. Eminescu" Buzău, 
comisia nr. 3, secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „M. Eminescu11, Liceul 
„B.P. Hașdeu“ Buzău și Liceul 
Beceni (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Constantin Corbu, 
conf. univ. dr. istorie. Univer
sitatea București.

Liceul Pătârlagele, comisia nr» 
4, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Pătârla- 
gede (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Gheorghe Rădulescu, lec
tor univ. dr. fizică, Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej” 
București.

Liceul nr. 1 Cîmpina, comisia 
nr. 5, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2 Cimipinp și Liceul 
Băicoi (curs seral și' învățămînt 
fără frecvență). Președinte Ion 
Gheorghiu, conf. univ. dr. isto
rie, Universitatea București.

Liceul nr. 2 Cimpina, comisia 
nr. 6, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 2, nr. 1 Cîmpdna, Liceele 
Breaza, Comarnic și Băicoi (curs 
de zi și restanțieri). Președinte 
Oisie Safran, conf. univ. dr. pe
dagogie, Universitatea Bucure
ști.

Liceul Moreni, comisia nr. 7, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Moreni 
și Filipeștii de Pădure (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Ion Turcu, lector univ. 
dr. șt. sociale, Universitatea 
București.

Liceul Sinaia, comisia nr. 8, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Sinaia, 
Bușteni și secția serală Azuga 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Alexandru Ni- 
colescu, prof. univ. dr. matema
tică, Institutul de petrol, gaze 
și geologie București.

Liceul nr. 1 Ploiești, comisia 
nr. 9, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2, nr. 3 Ploiești și Li
ceul Mizil (curs de zi). Preșe
dinte Mircea Naumescu, conf. 
univ. fizică, Institutul de con
strucții București.

Liceul nr. 1 Ploiești, comisia 
nr. io, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 1 
Ploiești (curs seral și învăță
mînt fără frecvență). Președinte 
Gherman Drăghici, conf. univ. 
dr. fizică, Institutul Politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 1 Ploiești, comisia 
nr 11, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 1, nr. 2 Ploiești, Liceele Ur
lați și Plopeni (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Emilia Milicescu, conf. 
univ. dr. filologie, Institutul de 
Perfecționare a Cadrelor didac
tice Brașov.

Liceul nr. 2 Ploiești, comisia 
nr. 12, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 
2 Ploiești, Liceele Plopeni, Ur
lați, secțiile serale Boldești și 
Valea Călugărească (curs seral 
și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Jiva Filipovici, conf. 
univ. fizică, Institutul Politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 2 Ploiești, comisia 
nr. 13, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 2, nr.l, nr. 5, nr. 6 Ploiești, 
Liceele Urlați și Mizil (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Va- 
sile Nichita, conf. univ. dr. șt. 
sociale, Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 4 Ploiești, comisia 
nr. 14, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 4, nr. 5 Ploiești și Liceul 
Mizil (curs seral și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Vir
gil Olariu, conf. univ. fizică, 
Institutul Politehnic Brașov.

Liceul nr. 5 Ploiești, comisia 
nr. 15, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele 
nr. 5, nr. 4, nr. 6 Ploiești, liceele 
Plopeni și Urlați (curs de zi). 
Președinte Petre Sima, conf. 
univ. fizică, Institutul Politeh
nic Brașov.

JLiceul de muzică Ploiești, ctw

misia nr. 16, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul de muzică, Liceele nr. 1, 
nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6 
Ploiești, Liceele Urlați și Cio- 
rani (curs de zi și restanțieri).

Președinte Leon Diculescu, 
conf. univ. filologie, Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu“ 
București.

Liceul nr. 2 Rm. Sărat, comi
sia nr. 17, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 2, nr. 1 Rm. Sărat și liceul 
Dumitrești (curs de zi). Preșe
dinte Victor Mageru, conf. univ. 
matematică, Institutul Pedago
gic de 3 ani Constanța.

Liceul nr. 2 Rm. Sărat, comi
sia nr. 18, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
nr. 2 și nr. 1 Rm. Sărat, (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri), Preșe
dinte Maria Giurgea, conf. univ. 
dr. filozofie Universitatea Bucu
rești.

Liceul Vălenii de Munte, co
misia nr. 19, secția mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceele Vălenii de Munte, Slănic 
și Mîneciu Ungureni (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Constantin Picoș, lector univ. 
dr. șt. biologice, Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Tîrgoviște, 
comisia nr. 20, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceele ar. 1, nr. 2 și nr. 3 Tîr- 
goviște (curs de zi). Președinte 
Dumitru Firescu, prof. univ. 
dr. matematică. UnivereHa^ea 
București.

Lăceul »r. 2 T+rgorîțz*. comi
sia nr. 2L secue mixtă. Se vor 
prezenta ea nd k» ați de Za Liceele 
nr. X nr 1, nr. 3 Th-frrrifte. 
Liceul Bă!eni te ierta «erai* 
Mija cursuri de zi. serale. 5e- 
vățămin: fără irecreuu S~ rw- 
tanțierf). Președinte Iohar Pop, 
lector univ. dr. feo<ra£e, Uzî- 
versitatea București.

Liceul nr. 3 TlrporifK com - 
sia nr. 22. secte reală. Se vor 
prezenta candidați de te Lăeeeâe 
nr. 3 și nr. 2 Tîrgovifte (eun 
seral, învățămînt firi frerr-rxă 
și restanțieri) Președinte Miră 
Apos toi eseu, couf. șt- bio’ngire. 
Institutul de perfecționare a ca
drelor didactice BuearețtL

Liceul Pucioasa, comisia nr. 
23. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de Ia Liceele Pucioaca 
și Fieni (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și rw- 
tanțieri). Președinte Nicolae C fa
chir, lector, univ. dr. istorie. 
Universitatea București.

Liceul militar „D. Cantemir" 
Breaza, Comisia nr. 24, secție 
mixtă. Se vor prezenta candi
dați! de la Liceul militar „D. 
Cantemir“ Breaza (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Aurel Cleja. conf. 
univ. dr. șt. sociale, Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej “ București.

REGIUNEA 
SUCEAVA

Liceul „A. T. Laurian‘ Boto
șani, comisia nr. 1, secție mixtă.

Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „A.T. Laurian”, Liceul 
„M. Eminescu” Botoșani, Liceele 
Ștefănești, Săveni și Rădăuți 
Prut (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Costică Ca- 
zacu, conf. univ. dr. matematică, 
Universitatea „Al I. Cuza” Iași.

Liceul „Dragoș-Vodă" Câmpu
lung Moldovenesc, comisia nr. 
2, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Dragoș 
Vodă“ Cîmpulung Moldovenesc 
Liceele Moldovița și Vatra Dor- 
nei (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Leo Gruia, 
conf. univ. matematică, Institu
tul Politehnic „Gh Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul nr. 1 Dorohoi, comisia 
nr. 3, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
1 Dorohoi, Liceele Vorniceni și 
Trușești (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Laurian Someșan, 
lector univ. dr. geografie, Insti
tutul Pedagogic de 3 ani Su
ceava.

Liceul nr. 2 Dorohoi, comisia 
nr. 4, secție mixtă, Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr.
2 Dorohoi, Liceele Darabani, 
Bucecea și Dumbrăveni (curs de 
zt învățămînt fără freocvență și 
restanțieri). Președinte Corne- 
liu Zolyneak, lector univ. dr. 
st. biologice, Universitatea „AL 
L Cuza- Iași.

Liceul nr. 1 Fălticeni, comi
sia nr. 5. secție mixtă. Se vor 
prezerv candMtați de ta Lteeui 
nr. 1 Fâlticem te ttaacki Dră<-- 
jem Kursiri de n. sereX

firi frecveeU fi re»- 
tanțăer-.’. Preeedirte Ckm-
Beb. Ierte? tza*r. dr. fisteX Xtei- 
fueiriT— -AL. L O—* ImL

Lxnl nr. 2 Fflrurei. tocscn 
nr 4. seepe mixtă. Se w pre-

Lâeevl nr. 1 BÂiixst.
nr. X secție ~xtâ Se ver pre
zenta candidați de ta Lâeeeta 
nr. 1, nr. 2 RâdăIxceete Și
ret și Vicov (cursuri de zi. ae
rate, învățămint fără frecvec*ta 
și restanțieri). Pre—dkiîe loan 
Hâ'.ălău. coaf. t»rr. șt «xtate 
Institutul PoBteteiic taaL

Lieeirf «1 Mere*. Su
ceava, cosăM ax. X taețte 
mixtX Se nor prezenta raad- 
dati de te Liceul Ștefan eel 
Mare" și Liceul nr. 2 Suceava 
(cursuri de zi, serale, învităcukit 
ară frecvenU fi reeuntieriX 
Președinte Dumitru Mocnnu. 
prof. univ. firtei. Institutul Po
litehnic Iași.

CENTRHE Șl PREȘEDIUH COMISIILOR 
EXAMENULUI DE DIPLOMĂ IA HULELE 

PEDAGOGICE DE ENLĂȚĂTOHI Șl EDDCUOLDE 
SI EA lĂSTIEDTElE PEDAGOGICE 

DE ÎNVĂȚĂTORI
Liceul pedagogic de tr.edță-

tori București — Comisia nr. 1. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceele pedagogice de învăță
tori București, Cîmpuiung-Mus- 
cel, Buftea. Buzău și Constanța, 
de la Liceele pedagogice de edu
catoare București și Constanța 
și de la Institutele pedagogice 
de învățători București. Cîmpu- 
lung-Muscel. Buzău și Constanța 
(învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Alexan
dru Trifu, prof. univ. pedagogie- 
psihologie Conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu" București.

Liceul pedagogic Arad. Comi
sia nr. 2. Se vor prezenta can
didați de la Liceele pedagogice 
de învățători Arad, Deva și O- 
radea, de la Liceul pedagogic 
de educatoare Arad și de la In
stitutele pedagogice de învăță
tori Arad, Deva și Oradea (în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Alexandru 
Bistrițeanu, conf. univ. filologie 
Universitatea București.

Liceul pedagogic Cluj. Comi
sia nr. 3. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul pedagogic de 
învățători Cluj și de la Insti
tutul pedagogic de învățători 
Cluj (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte loan 
Mesaroșiu, conf. univ. filozofie 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ 
Cluj.

Liceul pedagogic Cluj. Comi
sia nr. 4. Se vor prezenta can
didați de la Liceele pedagogice 
de învățători Blaj și Odorhei, 
de la Liceul pedagogic de edu
catoare Cluj, de la Liceele peda
gogice de învățători și educa
toare, cu limba de predare ma
ghiară Aiud și Odorhei, de la 
Liceul Pedagogic, de învățători 
și educatoare cu limba de pre
dare germană Sibiu, de la Insti
tutele pedagogice de învățători 
din Cluj și Odorhei și de la In
stitutele pedagogice de învăță
tori cu limba de predare ma
ghiară Aiud și Odorhei și cu 
limba de predare germană Sibiu 
(învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Livia Po
pescu, conf. univ. filologie Uni
versitatea „Babes-Bolyai“ Cluj.

Uceal ped^opic Gater Co
misia nr X Se vor prezenta can
didau de te bceete peda<og3ce 
de invă^tori fi aducauare Ga
lați și Bacău u de la Inmnr.ele 
pedagofice de inrâțătcct Galați 
și Bacău un vă țârr. ~n: fără
frecventă p renan^exw- Preșe
dinte Ion Sirbu. conf, univ. șt. 
sociale Institutul politehnic 
Galați.

Liceul pedagogic I&țu Comi
sia nr. 6. Se vor prezenta candi
dați de Ia Liceele pedagogice 
de învățători și educatoare Iași 
și Birlad și de 1a Instituxete pe
dagogice de învățători Iași și 
Bîrlad (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Aristide Hasgan conf. filologie 
Institutul de perfecționare a ca
drelor didactice Iași.

Liceul pedagogic Sighetul 
Marmației. Comisia nr. 7. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceele pedagogice de învăță
tori cu limba de predare română 
și ucraineană Sighetul Marma
ției, de la Liceele pedagogice 
de educatoare cu limba de pre
dare română Cărei și cu, limba 
de predare ucraineană Sighetul 
Marmației și de la Institutul pe
dagogic de învățători Sighetul 
Marmației (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Dumitru Isac, conf. filo
zofie Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“ Cluj.

Liceul pedagogic Craiova. Co
misia nr. 8. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedago
gic de învățători Craiova și de 
la Institutul pedagogic de învă
țători Craiova (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Constantin 
Cioroianu, conf. univ. pedagogie 
Universitatea Craiova.

Liceul pedagogic Suceava. Co
misia nr. 9. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedago
gic de în vățători Suceava și de 
la Institutul pedagogic de învă
țători Suceava (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Nicolae Corivan, conf. 
univ. dr. istorie Institutul peda
gogic de 3 ani Suceava.

(Urimt din pag. I)

Da dral, ciot concin 
teri n poratK oara de 
Ie /«ptW wjrwf, cere are 
totuși uluitoarea capacita
te de a prefigure deveni
rile de md tirziu ?

ORDINUL
MINISTRULUI FORȚELOR ARMATE 

ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Anul acesta, poporul român aniversează împlinirea a 50 de ani 

de la eroicele bătălii din iulie —august 1917 de la Mărăști, Mără- 
șești și Oituz, care au înscris în istoria noastră națiopală pagini de 
glorie nepieritoare.

în apriga încleștare cu trupele invadatoare ale coaliției Puteri
lor Centrale, c^ure voiau să cotropească și ultima fîșie din pămîn- 
tul nostru strămoșesc, armata română a format un zid de netrecut, 
de care s-au zdrobit atacurile dușmanului. Purtînd în inimi tradi
țiile luminoase ale plăieșilor lui Ștefan cel Mare, ale oștenilor lui 
Mihai Viteazul, ale dorobanților, vînătorilor și roșiorilor de la 1877, 
ostașii români au săvîrșit fapte legendare de eroism și vitejie. în 
lupta lor neînfricată, unitățile de pe front au fost larg susținute de 
masele populare, care au dovedit un înalt spirit de sacrificiu și 
abnegație.

Glorioasele bătălii purtate de ostașii români în vara anului 1917 
vor rămîne în veci un simbol al eroismului poporului nostru în 
lupta pentru independența și libertatea țării. PHda eroilor de la 
Mărăști, Mărășești și Oituz, care nu și-au precupețit nici sîngele, 
nici viața pentru păstrarea ființei noastre naționale, constituie 
pentru generațiile de azi un minunat exemplu de slujire cu devo
tament a patriei, un puternic imbold în munca consacrată ridică
rii României socialiste pe noi culmi ale progresului și oivilizației. 
înaltele calități dovedite de ostașii români în urmă cu o jumătate 
de veac își găsesc azi afirmarea în activitatea neobosită, plină de 
răspundere a militarilor forțelor noastre armate, pusă în slujba a- 
părării cuceririlor revoluționare ale poporului, independenței și su
veranității Republicii Socialiste România.

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la marea epopee a Mă- 
răștilor, Mărășeștilor și Oituzului,

ORDON:
în ziua de 12 august 1967, la Mărășești se vor trage, în semn 

de salut, 21 salve de artilerie.
★

Glorie eternă eroilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz oare an 
luptat cu cinste și demnitate pentru apărarea țării J

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — liberă și inde
pendentă — Republica Socialistă România I

Ministrul Forțelor Armate 
ale

Republicii Socialiste România 
General-colonel ION IONIȚĂ

SPORT-SPORT
WOMMALZLE DE Jl"DO

iXFTtToaa wmKvi voa evolta 
IM POLOItlA

■Of flȘTU NOȘTRI INMNGATORI

BOSCH IN SJtgnilH DE FINALA

• la rvaaj iMr-atwcil de tena care se des- 
■âeaei iz praaeat ta Berimai Occidental, juci- 
BrW xeaka Boeei l-a îa-.-zas ca 6—1. 7—5 pe 
acairaiaoei Berce. E <-a cahficat în sferturile de 
âaaiL Iaaiimi Spor 1-e Wrerut cu 6—2, 8—6 
□e Osâerhor* (R. F. a Germaniei).

RECORDUL LUI vANQUETIL

CkOM 0aacs Jacpves AnquetU, care se află 
m ia ltaba, « ciftieat toi competiția „Ma-
-re f-e^es n~, <&*fă^urald pe circuitul
» de AacxaM. .Ungurii! a dispus in

iee de Fohdoei Zandegu. In legă-
te~i cb iii—l haM de Federația franceză de a 
i v pertscspona la campionatele mon-
Asir zm Otmeda, Aaquetd • dedarat: ..Decizia 
Fedemf^i reenceze mă surprinde. Eu declin toate 
eamepăe cane —« ar adac p bm coi apăra re- 

de Mi aporta*. Campionul francez a 
dec'^at, prmere aiuie, ei ceia publicate in presă 
pe megmta dedanțulor mie ânt mformații ero-

Programul concursului 
Pronosport nr. 32
Etxpa dtn 13 ausust 1967

Pentru această etapă pronosticurile au fost a- 
cordate de fotbalistul Emeric Jenei, maestru al 
sportului, component al echipei Steaua :

1. UT A.—Fenerbache 1
2. CemoMore Vama—T.S.K.A. Sofia x 2
3. Spartak Pleven—Slavia Sofia x
4. Dobrudja Tolbuhin—Spartak Sofia 1 x
5. Lokomotiv Sofia—Beroe St. Zagora 1
6. Spartak Plovdiv—Botev Burgas 1
7. Sliven—Botev Vrața 1 x
8. Salgotarjan—Ferencvâros 2
9. Tatabânya—Ujpesti Dozsa x

10. Gyor—Csepel 1
11. P6cs—Dunaujvâros 1 x
12. Diosgyor—Komlo 1
13. Vasas—Eger 1

GĂSIȚI LA MAGAZINELF COOPERATIVELOR0ECON

Sîmbătă, 12 august

Posturile noastre de radio și 
;eleviziune vor transmite sîm- 
oătă 12 august, în jurul orei 
17,15, festivitățile care vor a- 
yea loc la Mărășești, cu prile
jul aniversării eroicelor bătălii 
din vara anului 1917.

ECUAȚIA OTELULUI

intr-un efort hotăritor. Pe 
circuitele atit de mobile
ale memoriei, revine o 
imagine. In care încăpe
re am observat cele doua 
fotografii ? Poate la ingi
nerul Ștefan Rădvan, di
rectorul general adjunct. 
Sigur, aici. Una din ele 
înfățișa laminorul de ta
bla groasă. In faza lui ul
timă. Căi cu role, nesfîr- 
șit drum de restructurări 
ale lingourilor incandes
cente, poposite de la Hu
nedoara și obligate aici la 
o nouă existență. (De un 
asemenea lingou, înroșit 
pînă la alb, soția unui in
giner, Tănase Bărbulescu

dtcă nu mă înșel, om al 
Hunedoarei el, a spart 
la prima călătorie pe role 
o sticlă de șampanie. De 
ce ne rămîn oare în min
te, totdeauna mai vii, mai 
emoționante, momentele 
începutului ?).

A doua fotografie sur
prinde momentul unei 
șarje de oțel. Atmosfera 
putcrrucă învăpăiată su
gera clipa de tensiune și 
mereu plină de acel dra
matism al poeziei indus
triale la una din marile o- 
țelării ale țării.

Poate Hunedoara!
Poate Reșița!
Intr-o zi, reporterul ca

re se va apleca asupra 
prezenței vii a celorlalte 
cetăți de oțel ale patriei 
în viața Combinatului si
derurgic de la Galați, va 
izbuti cu talent și probi
tate profesională una din 
memorabilele pagini. La 
fiecare pas, Hunedoara, 
Reșița sînt întîlnite, sînt 
luate ca martori, ca date 
ale problemei, ca argu
mente ale unei experiențe 
anterioare. Hunedoara, de 
pildă, l-a dat pe Alexan
dru Velici. La 17 ani se 
afla acolo, pe șantier. Din 
1952 pînă în ’61 cînd a 
venit la Galați. A construit 
acolo cocseria, furnale.

Cite mii de metri de cor
doane de sudură n-au ie
șit din mina acestui om și 
a echipei lui ? Velici e 
un tip viguros, încă tînăr, 
răspîndește în jur o seve
ritate calmă, și niciodată, 
oricît de grăbit ar fi, nu-și 
urcă la suprafața ființei 
sale tensiunea suprasolici
tărilor nervoase. A lucrat 
la Laminorul de tablă 
groasă, iar acum ai să-l 
întîlnești încă la furnal. 
Pînă cînd ? Nu se știe. 
Pentru că aici „ordinele 
de zia produc mutații se
vere și utile de la o zi la 
alta pe tot frontul șantie
rului.

Hunedoara reprezintă 
așadar începutul.

Hunedoara este apoi o 
tradiție.

Reșița și Hunedoara 
sînt copiii dintîi, neuitați, 
legănați în cîntecul inedit, 
spus pentru întîia oară.

Reșița și Hunedoara 
sînt pentru cei mai mulți, 
aflați la izvorul celui mai 
mare fluviu de oțel al vii
torului siderurgiei româ
nești, anii tineri deveniți 
anii maturității, ai unei 
înțelepte maturități vecine 
cu toamnele cu crengile 
sure, atîrnînd pînă la pă- 
mînt de rodul greu al fap
telor. Poate de aici acel 
sentiment de nostalgie în
temeiată ; poate de aici 
acei pași chibzuiți de a- 
tac; poate de aici acel 
calm al certitudinilor.

Pe platoul acesta au 
fost dislocați pînă de cu- 
rînd zece milioane metri 
cubi de pămînt. Alte două 
milioane de metri cubi de 
beton au fost date ca o 
compensație straturilor 
geologice răscolite. Redre
săm tirul memoriei. Cînd 
se petreceau cele ce ur
mează a fi spuse mai jos P 
Parcă într-un început de 
toamnă generoasă. In vă
paia asfințitului, porum- 
burile incendiau în flă
cări grele, galbene, dealu
rile rotunde ale Fileștilor. 
Aici, între Cătușa și Mă
lina, miriști cu urme la
te de tractor, de combi
nă. Cărări paralele ce ins
pirau sentimentul tonic al 
trăiniciei. Urmele late se 
pierdeau încet, se subțiau 
și se sfîrșeau dincolo de 
curba dulce a dealului.

Pe platou, gîfîiau supra
încălzite cîteva tractoare. 
Trăgeau fără răgaz para
lele negre, într-un lan u- 
nic, de la un capăt al în
serării la altul. Cineva, în- 
tr-o joacă izbucnită poate 
din oboseala zilei, a a- 
prins un clin al miriștei. 
Muchia dealului juca în 
umbrele sîngerii ale apu
sului, ale flăcărilor proas
pete purtate de covorul 
nestatornic al miriștii. O- 
rizontul liniștit, sineliu, s-a 
aureolat fantastic, ca în 
serile de iarnă, în care pes
carii de peste Dunăre, cu 
mulți ani în urmă, mistu

iau în aspre incendii stu- 
ful bălților, pregătind re
generarea mirifică, din pri
măvară, a întinderilor ac
vatice.

Acum, peste zece mili
oane metri cubi de pămînt 
dislocați! Succesiuni dia
lectice, izbutite prin pu
terea de transformare și 
prefigurare a minții ome
nești. Ecuația oțelului ro
mânesc își are cunoscutele 
sale de netăgăduit. Aici, 
anul viitor, se vor produ
ce 680 000 tone. Apoi, pî
nă în 1970, România so
cialistă se va înscrie cu o 
producție anuală de 6,3 
milioane tone.

Ce nu intră în această 
ecuație contemporană a 
alchimiei oțelului ? Mași
nile românești, centrele vi
tale ale organismului eco
nomic cu centralele și hi- 
trocentralele sale, chimia 
fi agricultura, pîinea cea 
de toate zilele, năzuințele, 
visele, bucuriile cotidiene, 
tot ce naștem și împlinim 
în această epocă eferves
centă. Totul, de la mate
rie la spirit au acoperire 
firească în kilogramele de 
oțel pe cap de locuitor, 
și cu cit vor fi mai pu
ternici, mai giganți acești 
plămîni, cu atît acul baro
metrului civilizației va os
cila că^re abundență și 
prosperitate.

Plraea Ministrului 
afacerilor externe 

al Republicii Italiene
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Italiene, 
Amintore Fanfani, care, la invi
tația guvernului Republicii So
cialiste România, a făcut e vizită 
oficială în țara noastră.

Oaspetele italian a fost însoțit 
de Roberto Gaja, director gene
ral al afacerilor politice, Luigi 
Valdettaro della Rocchetta, di
rector general adjunct al rela
țiilor culturale, Alberto Rossi, din 
Direcția generală a afacerilor e- 
conomice, Salvatore Saraceno, 
adjunctul șefului serviciului de 
presă, și Vieri Traxler, consilier.

La plecare, ministrul afaceri
lor externe al Italiei a fost salu
tat de Comeliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Cornel Burti
că, ambasadorul României la Ro
ma, Mircea Bălănescu, ambasa
dor, director în M.A.E., funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la 
București cu soția, și membri ai 
ambasadei.

Amintore Fanfani a fost înso
țit pînă la frontieră de Cornel 
Burtică, ambasadorul României 
la Roma.

(Agerpres)

Nu menajați 
inconștienții... I
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drept legal, îmi spunea con
ductorul respectiv, dar mi-am 
făcut rost de-o jordea, și-i 
plesnesc. In numele copiilor 
care le-au rămas în aparta
ment și care-și doresc tatăl 
viu, copii care ar prefera să 
piardă apucatul microbist o 
sută de meciuri, nu unul, dar 
să-l aibă aproape, nu la ci
mitir".

Mărturisesc, n-am putut să 
nu-i dau dreptate. Tramvaiele 
vin mereu, meciurile la fel. 
Viața, nu !

Să ne gîndim la aceia care 
azi numai sînt și care din 
cauza unei ploicele oarecari au 
năvălit hanibalic pe cine știe 
ce mijloc de transport provo- 
ând grave accidente.

Pentru un strop de ploaie, 
domnule ? Pentru atît ? Să nu 
merite să-l prinzi de chică 
pe grăbitul de-a se agăța cu 
un picior și să-i aperi astfel 
viața de propria-i nebunie P 
Nu ți-ar mulțumi el însuși da
că ar mai fi astăzi viu?

Socotesc astfel de întrebări 
utile pentru noi toți, un apel 
la disciplina străzii, a circula
ției, a oricărui fel de disci
plină cetățenească.

Paralel cu aceasta se pune 
problema respectării de către 
fiecare lucrător din acele ra
muri care servesc publicul sau 
vin în contact cu el și care, 
din contră, îl pot deservi, prin 
neglijență. Acută mi se pare 
problema reinstruirii acestui 
personal. Unele întimplari ne
fericite, succedate, ne-au de
monstrat căderea tocmai în 
acele goluri unde oamenii 
nu știau litera elementară a 
regulamentului. Păi dacă ni 
s-a întîmplat, astfel, un poci
nog la tren, de ce să nu-i 
frecăm la cataramă pe toți, 
din toate domeniile ? Să aș
teptăm să se mai întîmple 
ceva și în altă parte ? (Aud o 
întâmplare mai veche, de la 
Timișoara. Intr-o iarnă, un 
grup de elevi dormea pen
tru o noapte într-o baracă a 
constructorilor. Cineva ră
măsese de pază să alimente
ze din cînd în cînd soba cu 
cărbuni. Insul și-a zis că 
poate trage și el un pui de 
somn, a vîrît toți cărbunii o- 
dată și s-a culcat. Un „amă
nunt", un „fleac", ai zice. Dar 
dacă din întâmplare nu trecea 
dis-de-dimineață un pedagog 
pe acolo, a doua zi 90 de 
mame îmbrăcau rochii de do
liu / Inclusiv a celui ce în- 
călcase regulamentul).

E de admis, cînd e vorba 
de abaterea de la instrucțiu
nile care protejază viața, să 
fii îngăduitor ?

Cred că miliția și alte orga
ne în drept n-ar trebui, în 
astfel de cazuri, să manifeste 
nici un fel de toleranță. Dim
potrivă. Cînd e vorba de a 
periclita viața și sănătatea oa
menilor nici o lege nu poate 
admite circumstanțe atenuan
te. Nici măcar pentru acela 
care din nebunia clipei, din 
„grabă" sau prostie vrea să 
și-o facă singur. (In această 
privință aș, atrage atenția că 
sînt mici și rare încă pedepse
le pentru acei campioni zăna
tici ai volanului pe care-i întîl
nești la drum — îndeosebi pe 
camioanele „Carpați" — bă
ieți cu judecata total limita
tă, dacă-i apreciezi după sla
lomurile pe care le fac pe șo
selele din interiorul țării).

Atenție : în lumea modernă, 
cu oameni atît de capabili, 
care știu să-și prețuiască via
ța, sînt și destui inconștienți, 

Să-i păzim, să ne păzimf
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în Nigeria 
situația se complică
• Provincia de centru — vest 
se află in mâinile răsculaților

• Trupele biafreze înaintează

spre provincia de vest

Provincia de centru vest a Nigeriei a trecut sub contro
lul trupelor, care s-au răsculat, și a unităților militare bia
freze, a declarat un purtător de cuvînt al guvernului fede
ral, citat de agenția Reuter. Postul de radio Unugu infor
mează că garnizoanele din principalele orașe ale provinciei 
de centru-vest au „capitulat în întregime-.

Agenția France Presse rela
tează că în prezent au loc con
vorbiri* în vederea formării 
unui guvern provizoriu la Be
nin, capitala provinciei, din 
care vor face, parte reprezen
tanți ai tuturor grupărilor 
etnice care trăiesc în această 
regiune. Referitor la situația 
din provinciile de centru-vest, 
agențiile de presă informează 
că poliția și armata patrulează 
în principalele orașe ale re
giunii, pe principalele artere 
de comunicații, iar în jurul in
stituțiilor publice au fost pos
tate gărzi. Activitatea în în
treaga provincie se desfășoară 
în mod normal, iar comunica
țiile telefonice și telegrafice au 
fost restabilite între provincia 
orientală și provincia de cen
tru vest.

Trupele biafreze, care con
trolează regiunea de centru- 
vest, a arătat purtătorul de cu
vînt al guvernului federal, se 
îndreaptă în prezent spre fron
tierele provinciei de vest si
tuată la 72 kilometri de Benin.

Din Lagos agențiile de presă 
anunță că aviația biafreză a 
htacat în cursul nopții de joi 
spre vineri orașul Kaduna, ca
pitala provinciei de nord a Ni
geriei.

In capitala federală guver
nul central a adoptat o serie 
de măsuri în vederea preve-

nirii unor noi atacuri aeriene. 
In cartierele Lagosului au fost 
instalate baterii de artilerie. 
Autoritățile federale au operat 
în capitală o serie de arestări 
reținînd 18 persoane acuzate 
de a fi desfășurat o activitate 
îndreptată împotriva guvernu
lui central. Toate zborurile de 
noapte pe aeroportul interna
țional din Lagos au fost sus
pendate.

La Lagos au sosit joi 500 
de persoane din provincia de 
centru-vest, îndeosebi din ora
șele Warri și. Sapale, de națio
nalitate britanică, americană, 
franceză etc. Cea mai mare 
parte a refugiaților 
riați ai companiilor 
care acționează în 
de centru-vest.

★
Regiunea de centru-vest a 

Nigeriei este situată între 
provinciile Biafra și provincia 
de vest. în regiune trăiesc 2,5 
milioane locuitori din care 
aproximativ 30 la sută fac 
parte din tribul Ibo, originar 
din provincia orientală. Prin
cipalele bogății ale provinciei 
sînt petrolul — 1/3 din pro
ducția anuală de petrol a Ni
geriei, cauciucul și altele.

sînt șala- 
petroliere 
provincia

JAPONIA. — In timpul ce
lei de-a 13-a conferințe a 
mamelor japoneze, partici
pantele au condamnat cu 
hotărire înarmarea nuclea
ră. în fotografie : Aspect 

din timpul conferinței

In statul Mississippi au loc 
„preliminarii“ ale partidului 
democrat, în cursul cărora 
sînt desemnați candidații ca
re vor participa la alegerile 
din noiembrie pentru organe
le locale ale puterii. Presa a- 
mericană subliniază activiza
rea alegătorilor negri în a- 
cșst stat considerat un basti
on al rasiștilor. Astfel, în 
comparație cu 1963, numărul 
alegătorilor negri a crescut de 
aproape zece ori și în primul 
tur de scrutin din cei 55 de 
candidați ai cetățenilor de 
culoare, 16 au fost aleși cu o 
majoritate covîrșitoare de vo
turi. Rezultatele „prelimina
riilor- scrie „Wall Street 
Journal- au zdruncinat în
treaga structură poli ti că cre
ată de albi în Mississippi-.

Consultările misiunii
speciale 0. N. U. pentru Aden

Misiunea specială a O.N.U. 
pentru Aden și-a început ieri 
consultările în legătură cu 
problemele privind proclama
rea independenței Federației 
Arabiei de sud. într-un comu
nicat dat publicității, misiunea 
a arătat că își va desfășura 
activitatea în spiritul rezoluției 
O.N.U. pentru Aden. La con
sultările de la Geneva au fost 
invitați să participe și repre
zentanți ai șeicatelor, sulta
natelor și emiratelor din așa- 
zisa Federație a Arabiei de 
sud, ai guvernului federal și 
ai forțelor de eliberare națio
nală. După cum se știe, Fron-' 
tul de eliberare a sudului ocu
pat al Yemenului, Frontul 
Național de Eliberare și sin
dicatele din Aden au făcut cu
noscut că refuză să participe 
la convorbirile de la Geneva, 
întrucît la acestea iau parte

reprezentanți ai forțelor inte
resate în menținerea și pe mai 
departe a dominației engleze 
în această regiune a lumii.

Premierul rhodesian 
Ian Smith este îngrijo
rat Temerile sale nu 
provin de astă dată din 
conjunctura relațiilor 
anglo-rhodesiene, nici 
din consecințele sanc
țiunilor economice ca
re, după cum se știe, 
nu au creat dificultăți 
prea serioase Rhode- 
siei, așa cum se presu
punea inițial. Sursa în
grijorărilor premierului 
rasist se află în fră- 
mîntările din propriul 
partid, Frontul rhode
sian. După cum a rela
tat agenția REUTER o 
sciziune de mari pro
porții ar amenința par
tidul „guvernamental- 
în urma tentativelor a- 
ripii de extremă dreap
ta de a acapara con
ducerea Frontului rbo- 

observatori de la Să
li «borN. disputa riscă 
tâ deterioreze poziția 
actualului șef al regi
mului, lan Smith.

Fostul căpitan de a- 
viație L. P. J. Boshoff, 
liderul fracțiunii de ex
tremă dreaptă din 
Frontul rhodesian, îl 
învinovățește pe Smith 
că duce o politică 
„prea moderată- și ce
re sistarea oricăror ne
gocieri cu Marea Bri- 
tanie și introducerea 
unei legislații care să 
transforme Rhodesia 
într-un stat rasist după

chipul și asemănarea 
Republicii Sud-Africa- 
ne. Neînțelegerile din 
Frontul rhodesian au 
devenit evidente — re
latează corespondenții 
din capitala sud-rhode- 
siană — în momentul 
în care Boshoff și-a 
prezentat candidatura 
la președinția partidu
lui în vederea congre-

independenței. Se pare 
că prima parte a jocu
lui său se întemeiază 
pe un document adop
tat într-o ședință a u- 
nui comitet guverna
mental, prezidat de 
premierul Wilson, în 
cursul căruia au fost 
adoptate hotărîri secre
te în legătură cu Rho
desia. Acest document

Disputa 
de la Salisbury

ralul anunțat pentru
luna viitoare.

In ultimul timp 
Smith a încercat să fa
că „un joc dublu- în 
sensul deschiderii unei 
„porți“ spre noi ne
gocieri cu guvernul de 
la Londra pe de o par
te. iar pe de altă parte 
prin lansarea unei se
rii de declarații sfidă
toare care lăsau să se 
întrevadă că oficialită
țile de la Salisbury nu 
au intenția de a reveni 
asupra actului de pro
clamare unilaterală a

care dezvăluie, pare-se, 
intențiile Londrei de a 
face concesii în pro
blema rhodesiană, a in
trat în posesia autori
tăților rhodesiene în 
urma unei afaceri de 
spionaj, descoperită ul
terior de Scotland 
Yard. Raportul misiunii 
lcrdului Alport, prezen
tat la Westminster cu 
puțin timp înaintea va
canței parlamentare, a- 
răta că guvernul labu
rist ar fi de acord cu 
o reluare a tratativelor 
Londra — Salisbury.

Se apreciază că aceas
tă afirmație ar fi fost 
inclusă în documentul 
su£ amintit

însăși ideea de nego
ciere cu Londra repug
nă extremei drepte rho- 
desiene. Acuzîndu-1 pe 
Smjth că pășește spre 
„concesii14 față de Ma
rea Britanie, o serie de 
extremiști din rindul 
Frontului rhodesian ur
măresc să pună mina 
pe conducerea parti
dului rasiștilor albi și a 
statului sud-rhodesian. 
Declarațiile intransi
gente ale lui Smith 
(ultimul mesaj adresat 
Londrei respinge orice 
concesie privind drep
turile populației de cu
loare) sint interpretate 
în cercurile observato
rilor ca o încercare de 
a slăbi atacurile celor 
ce-J acuză de „modera
ție-.

In spatele acestei 
lupte pentru putere din 
interiorul așa - zisului 
Front rhodesian, găsim 
înșă același conglome
rat de elemente rasiste 
cate încearcă să men
țină cu orice chip do
minația minorității albe 
asupra majorității 
populației de culoare.

Smith sau Boshoff 
reprezintă, în esența, 
aceeași finalitate poli
tică.

IOAN TIMOFTE

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •

REVISTA americană „Desing News" descrie perspectivele fo
losirii motoarelor cu magneți permanenți, alimentate prin acu
mulatori.

Fabricarea, pe scară largă a motoarelor cu magneți perma
nenți a devenit posibilă după obținerea unor feromateriale cu 
orientarea controlată a dipolilor. Asemenea motoare au greuta
te și gabarit mai mici în comparație cu motoarele electromag
netice, consumă mai puțină energie, sînt mai sigure și mai 
ieftine. Randamentul lor este, de obicei, de 60—70 la sută.

Motoarele cu magneți permanenți funcționează, de obicei, cu 
curentul bateriilor de 12 v, deoarece la tensiunea de 6 v este 
necesară mărirea diametrului conductorilor și, prin urmare, 
mărirea dimensiunilor

AUTORITĂȚILE vamale me
xicane au anunțat marți des
coperirea unei mari cantități de 
giuvaeruri aduse prin contra
bandă din Europa de către o re
țea de traficanți. Printre obiec
tele descoperite se află perle 
prelucrate, ceasuri și perle sin
tetice în valoare de 100 000 do
lari.

înfășurărilor indusului.

început 
pentru

Indonezia; Numeroși

funcționari demiși

DUPĂ cum anunță ziarul 
„Operași", din Djakarta, citat 
de agenția France Presse, 
proape 900 de funcționari 
Ministerului indonezian al 
formațiilor au fost demiși 
cent din funcțiile lor, pentru a- 
titudinea adoptată în urma ten
tativei de lovitură de stat

a- 
ai 

în- 
re-

orașul Bukavu

Congo: mercenarii
continuă sâ dețină

INDIA. — vedere din orașul Chandigorh situat tn nordul țării

DIN

LA ISTANBUL a 
Festivalul internațional 
pace organizai de Federația na
țională a studenților din Turcia, 
în cadrul festivalului sînt pre
zentate dansuri și cîntece popu
lare, spectacole ale teatrului de 
amatori, expuneri și rapoarte 
pe teme de artă și cultură.

La festival participă peste 
600 de studenți reprezentînd 11 
țări, printre care și un ansam
blu artistic al Uniunii Asocia
ției Studenților din România.

într-un interviu acordat la Bu
kavu corespondentului agenției 
United Press International, maio
rul Jean Schramme, conducăto
rul mercenarilor albi din provin
cia Kivu, a anunțat că șeful său 
de stat major, colonelul congolez 
Leonard Monga, ar fi alcătuit un 
„guvern" în exil. Fost șef de stat 
major al expremierului Chombe 
și absolvent al unei școli militare 
belgiene, Monga a declarat la 
rindul său că „este gata să eli
bereze- și alte provincii congo
leze.

CAMERA lunară americană 
„Lunar Orbiter-5“ continuă fo
tografierea suprafeței satelitu
lui natural al Pămîntului. Du
pă ce a luat o serie de imagini 
ale părții invizibile a Lunii, 
„Lunar Orbiter-5" a trecut la 
fotografierea a 36 de puncte de 
interes științific și a opt zone 
considerate de specialiștii ame
ricani ca deosebit de adecvate 
aselenizării viitoarelor nave 
cosmice.

„Lunar Orbiter-5" își va în
cheia misiunea la 18 august.

CEL mai rapid tren din lume, 
expresul „Hikari" din Japonia, 
a transportat în cele 1 000 de 
zile de la punerea sa in func
țiune peste 100 milioane de călă
tori. Media zilnică a pasagerilor 
transportați de „Hikari", se 
menționează într-un raport al 
Căilor Ferate Japoneze, este de 
110 000 de persoane.

Suma realizată din transpor
tul pasagerilor în această peri
oadă este de 530 milioane do
lari, reprezentînd peste o treime 
din fondurile alocate pentru 
construirea liniei „New Tokaida 
Line", lungă de 515 km, care 
leagă Tokio de Osaka.

ALI NAGHI ALIKHANI, mi
nistru al economiei al Iranului, 
a anunțat în cadrul unei confe
rințe de presă că o mare expo
ziție industrială va fi deschisă 
în 1969 la Teheran. La această 
expoziție vor participa 40 de 
țări din Asia și unele țări din 
Europa și America. Ministrul a 
anunțat, de asemenea, că înce- 
pînd din 1970 în fiecare an vor 
fi organizate în Iran expoziții 
internaționale.

(Urmare din pag. I)

teza, devenită și aici o 
dominantă a cotidianului.

Animalele de povară ale 
Orientului, legendarele 
corăbii ale Deșertului — 
cămilele și catârii ce 
populează lumea întâm
plărilor năzdrăvanului 
Nastratin Hogea — au 
fost complet izgonite de 
către transîigurația lor 
modernă, „caii putere . 
Șuvoiul autoturismelor îl 
potopește pe singuraticul 
agent de circulație aflat 
ca pe o insulă, în timp ce 
în juru-i tălăzuiesc în vo
lute uneori comice, boli
zii. Deși se vorbește de 
legea circulație, ea nu 
constituie decît un pan
dect de normative, pe 
baza căruia se aplică 
sancțiunile. Fiecare con
duce după imaginația sa, 
după graba manifestată 
etc.
Am remarcat deasupra 

parbrizului a numeroase 
mașini, un cuvînt scris 
meticulos, cu litere mari: 
MAȘALLAH. Un șofer 
ne-a explicat înțelesul pe 
un ton mai serios decît 
ne-am fi așteptat : „F&f 
rește-mă, Allah". Un 
vechi obicei al conducă
torilor de caravane ce 
străbăteau pustiurile în- 
dreptîndu-se în hagealîc 
în spre Mecca prescriu iz- 
bînda în expediție a celor 
ce purtau asupra lor in- 
scrise fatidicele cuvin
te. Numai că sensurile 
formulei sînt dezmințite 
aproape zilnic de ciocni
rile dintre mașini, fie că

LA MONTEVIDEO s-a anun
țat devalorizarea cu aproxima
tiv 10 la sută a peso-ului Uru
guayan. Dolarul american, co
tat pînă în prezent la 88,30 pe
sos, valorează cu începere de 
vineri dimineața 98-99 pesos.

Devalorizarea, a treia din ul
timele cinci luni, indică, după 
cum menționează agenția U.P.I., 
înrăutățirea situației economice 
a țării.

UN GRUP de experți, creat 
de Comisia Q.N.U. pentru drep
turile omului, s-a întrunit joi 
la Geneva pentru a examina ra
portul cu privire la tratamentul 
inuman la care sînt supuși de- 
ținuții politici afiați în închi
sorile din Republica Sud-Afri- 
cană. Raportul a fost întocmit 
pe baza investigațiilor între
prinse de membrii grupului de 
experți și a relatărilor unor 
martori oculari și luptători îm
potriva politieii de apartheid — 
foști deținuți în închisorile, din 
Republica Sud-Africană.

ÎNREGISTRATĂ numai pe 
hărțile amiralilor, insula vest- 
germană Grode are cea mai mi
că școală din lume. Singurii e- 
levi ai insulei sînt Volker Mom
msen, de 8 ani și micuța sa so
ră Heike, de 6 ani. De altfel, 
întreaga populației a insulei 
este formată din... 9 adulți și 
alți 2 copii, prea mici pentru 
a merge la școală. Totuși, ele
vilor de aici le-au fost trimise 
cărți și rechizite ca tuturor șco
larilor din R. F. a Germaniei, 
iar Ministerul Educației a nu- 
mit-o pe Silvia Neiwohner ca 
învățătoare.

Succese ale patrioților

Universități

poartă ori nu formula sa
cramentală. Și cit de au
tentică ni s-a părut în
tâmplarea istorisită: Cică 
un turist străin, după o 
călătorie cu un taxi prin 
Istanbul, entuziasmat de 
virtuozitatea șoferului a 
ținut să remarce : „Șofe
rii dv. sînt adevărați ar
tiști". Răspunsul a fost 
sec: „Intr-adevăr, ceilalți 
au pierit".

Moscheea 
Albastră

Poate există o competi
ție oarbă întru celebritate 
între marile frumuseți fău
rite de mina omului. Exis
tă și o competiție direc- 
ționată. Ideea îți este su
gerată, oprindu-te chiar și 
cîteva minute în fața ce
lor doi coloși, plăsmuiți 
deopotrivă din marmură, 
aur și capodopere ale meș
teșugurilor artistice: Aya 
Sofia (Catedrala Sfînta 
Sofia) și Moscheea Albas
tră. Fără să vrei ești ten
tat la comparație, ești 
parcă invitat să alegi.

După ce, secole de-a 
rîndul, Catedrala „Sfînta 
Sofia" a strălucit ca o 
nestemată fără asemuire, 
ambiția creatoare, moto
rul oricărui geniu uman, a 
pus la lucru, și în Istan
bul, artiști vestiți. înfiptă 
în fața rivalei- întru cele
britate, Moscheea Albas
tră se înfățișază ca un 
mărgăritar ce dă orașului 
amprenta specific turceas
că. Intrînd în moschee 
calci pe zecile de covoare 
groase ce acoperă piatra, 
și în care lumina este fil-

trată prin 260 de crestă
turi ; te cufunzi tot mai 
adine într-o -lume de le- I locul 
gendă. Totul este învăluit ' piața 
într-o culoare albăstruie 
ce iradiază din miile de 
plăci de faianță albastră 
și verde, uriaș tapet im
presionist pornind din te
melii și ureînd pînă în 
înălțimile amețitoare ale 
cupei.

Sînt peste 350 de ani 
de csnd Sultanul Ahmet 
l-a chemat pe arhitectul 
turc Mehmet Aga și ară- 
tîndu-i Z_a_ 
demnat s-o'întreacă.' Cu
vintele sultanului Ahmet 
constituiau un soi de ver
dict : frumusețea Catedra
lei avea să pălească în 
fața strălucirii viitorului 
plămădit. Proiectul deose
bit de temerar, ar fi putut 
fi socotit peste puteri u- 
mane dacă în realizarea 
lui n-ar fUfoSt antrenat 
un asemenea artist- ca 
Mehmet Aga, supranumit 
„Sedefkâr" (cel care lu
crează sideful). O biogra
fie de tip renascentin ce 
îmbină fericit talentele o- 
mului științelor exacte cu 
artistul umanist l-au de
semnat a fi unicul capabil 
să împlinească asemenea 
dorință. Grădinar vestit al 
palatului imperial, el își a- 
daugă renumele de meș
ter în arta sidefului, după 
oare, atrăgîndu-și sufragii
le unanime în calitate de 
virtuos muzician, se per
fecționează în matematică 
și devine specialist în geo
metrie. Vestitul călător 
tura Evlya Celebi, un 
Marco Polo oriental, de-

| scrie însuflețirea cu ca- 
j re Sultanul a stabilit
■ 1—1 moscheei sale, în 

Hipodromului de 
aceasta să fie 

de departe, de pe 
Marmara, în ime-

unde 
căzută 
Marea 
diata vecinătate a Seraiu
lui, în fața Catedralei ri
vale. Intr-o dimineață de 
ianuarie, în timp ce arhi
tectul, avînd în mină o 
riglă de calcul, stabilea 
'locul viitoarelor coloane 
masive, la o tribună spe-

dimet Aga fi ară- ciulă tânărul Ahmet 1, a- 
Aya Sofia alături pe marele

Vizir, pe calif, pe Marii 
Judecători ai Rumeliri fi 
Anatoliei, urmăreau tăcuți. 
D& multe ori sultanul și-a 
golit tezaurul, iar faimoșii 
ieniceri și spahii s-au a- 
flat printre lucrători, ală
turi de funcționari și oa
meni de stat. Însuși sulta
nul putea fi întâlnit prin
tre zidari în fiecare vineri.

Tot ce a fost mai fru
mos în străvechi palate 
s-a adus aici: blocuri de 
marmură de o rară frumu
sețe, sculptate de artiști ai 
daltei, covoare în culorile 
cele mai vii, faimoase can
delabre, combinații mește
șugite de cristal și argint, 
încrustate în pietre preți
oase. 21043 plăci de fa
ianță rară au adus între 
coloane și cupolă lumina 
zenitului.

Cînd totul părea să fie 
terminat și urma inaugu
rarea, pe scenă și-a făcut 
apariția un alt participant 
în marea competiție dintre 
edificii, ce nu se afirmase 
încă: moscheea de la 
Mecca. Capul religiei mu-

ndmane, ce urmărise con
strucția din umbră, a con
statat o încălcare a nor
melor Coranului: noua 
moschee avea același nu
măr de minarete — șase
— ca și moscheea sfintă 
din Mecca, ceea ce nu era 
permis. Urma o catastrofă 
iminentă: să fie dărîmat 
un minai et la moscheea 
din Istanbul pentru a se 
continua supremația celei 
de la Mecca. Dar și Sulta
nul și Califul fiind oameni 
s-a putut realiza o împă
care, în limbaj modern — 
un aranjament. O carava
nă încărcată cu aur și ar
gint, împreună cu o echi
pă de arhitecț:, s-a îndrep
tat în grabă înspre orașul 
Mecca urmînd să înalțe cel 
de-al șaptelea minaret.

★
De veți întreba pe ori

ce călător ajuns în Istan
bul, ce admiră mai mult
— Aya Sofia ori Moscheea 
Albastră, nu veți putea 
obține decît un răspuns a- 
prori motiv. Aya Sofia își 
continuă strălucirea mile
nară fiind a patra printre 
catedralele lumii după 
Sfintul Paul din Londra, 
Sfîntul Petru din Roma 
și Domul din Milano 
(construite însă după ea!). 
Moscheea Albastră a tre
cut și ea prin secole cu 
renumele celei mai mari 
moschei din Turcia, situa
tă pe locul doi în ceea ce 
privește frumusețea, ur
mînd după geamia lui 
Suleiman Magnificul, cul
me a arhitecturii turce, o- 
peră a marelui Sinan, un 
Michelangelo turc.

După cum anunță agenția V.N.A., forțele patriotice sud- 
vletnameze, care acționează în provincia Bien Hoa, au atacat 
în noaptea de 26 spre 27 iulie o puternică unitate americană, 
scoțînd din luptă peste 500 de militari americani. Cu acest pri
lej, patrioții au capturat o mare cantitate de arme și muniții.

Joi după-amiază, noi ciocniri puternice au avut loc între tru
pele americane și unitățile patriotice într-o zonă situată în nor
dul regiunii Quang Ngai. Potrivit primelor rapoarte oficiale de 
la Saigon, trupele americane au înregistrat în urma atacului 
pierderi grele în oameni și muniții.

Totodată, în capitala sud-vietnameză s-a anunțat vineri că un 
avion de tipul F—4C Phantom s-a prăbușit în flăcări pe cînd 
zbura deasupra unui sat din zona controlată de autoritățile sai- 
goneze. Au fost incendiate și distruse mai multe locuințe și au 
fost provocate victime.

studenti
In urmă cu numai o zi 

semnalam despre frămîntările 
studenților bolivieni care re
vendică democratizarea uni
versităților și abolirea „barie
relor financiare", a taxelor 
împovărătoare.

Avem acum în față două 
știri noi, ambele din Bolivia.

PRIMA ȘTIRE: In capi
tala boliviana s-a anunțat ofi
cial că Ministerul Educației 
Naționale a ordonat exmatri
cularea unui număr de 880 
de studenți ai universităților 
din la Paz și Santa Cru2. 
Respectivii studenți sînt acu
zați a fi implicați în „agi
tație politică" sau, în termeni 
mai concreți, de a fi propa
gat și pregătit demonstrații 
pentru reducerea taxelor uni
versitare. „Autoritățile au a- 
nunțat, de asemenea, că unui 
număr de alți 300 studenți 
(marea majoritate de la facul
tățile de drept și litere din 
Santa Cruz) Ii s-a dat un „se
ver avertisment- pentru sem
narea unui memoriu prin care 
refuză să se prezinte la apropia
ta sesiune de examene în ca
zul^ în care nu va fi desfiin
țată taxa de examen pentru 
respectiva sesiune. Celor 300, 
li s-a atras atenția că orice 
participare în perioada urmă
toare la mitinguri sau alte 
acțiuni revendicative va atra
ge după sine exmatricularea.

A DOUA ȘTIRE : subse
cretarul de stat la Ministerul 
Educației Naționale al Boli- 
vj®i> Alonso Valverde, a de
clarat într-o convorbire cu 
ziariștii că autoritățile sînt 
foarte nemulțumite de com
portarea studențimii". Majo
ritatea studenților — a spus 
Valverde — se află într-o 
continuă agitație și ripostă... 
Guvernul este însă decis să 
însănătoșească atmosfera uni
versitară".

Dacă facem o legătura lo
gică între știrile menționate, 
nu putem să nu desprindem 
o concluzie firească : oficiali
tățile din Ia Paz au găsit o 
metodă sui generis de „însă
nătoșire a atmosferei univer
sitare- — golirea facultăților 
de studenți prin exmatricula
re.

E. h.
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