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Primiri la președintele
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorgtie Maurer

Ambasadorul Olandei

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit joi în au
diență, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar 
al Olandei la București, Joost

B. Haverkorn van Rijsewijk 
în legătură cu plecarea a- 
cestuia definitivă din țara 
noastră.

La întrevedere a participat 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Șeful reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei

Joi la amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audiență protocolară 
pe Ricardo Gimenez — Ar
nau, ministru plenipotențiar,

șeful reprezentanței consulare 
și comerciale a Spaniei la 
București.

La primire a fost de față 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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SECERIȘ LA TIMP ȘI FAR A PIERDERI

,ABSENȚE NEMOTIVATE
LA APELUL RECOLTE!

în 
con- 
mai 

recoltei.

Combinele au intrat 
lanuri și au declanșat, în 
dițiile acestui an, cea 
aprigă bătălie a 
Alaltăieri, chiar în prima zi 
de recoltare, la I.A.S. Tichi- 
lești, din județul Brăila, spre 
exemplu, cele 650* hectare 
cultivate cu orz erau încon
jurate de 26 de combine care 
lucrau cu toată capacitatea. 
(Fiecare dintre ple erau echi
pate cu colectoarele necesare 
strîngerii plevei care apoi era 
transportată direct la gropile 
unde se însiloza lucerna. Deși 
separat, pleava de orz este un 
furaj inferior, în amestec cu 
lucerna este ‘ excepțională 
pentru hrana animalelor). Pri-

« CAMPANIE CU DOUA FRONTURI — PENTRU COOPE
RATORI ȘI PENTRU MECANIZATORI e AGROSEM-UL 
ȘI-A PIERDUT CADENȚA ÎNAINTE DE-A LUA... STAR
TUL c PREȘEDINTELE SE OPUNE (!) INTRĂRII COM
BINELOR ÎN LANURI • UN MESAJ PE ADRESA BIROU
LUI JUDEȚEAN U.T.C. : DE CE NU IAU TINERII PARTE 

ACTIVĂ LA CAMPANIE ?

mele 120 hectare eliberate 
erau; de. aqum șantierul muncii 
mecanizatorilor de pe presele 
de balotat1 • și a celor ce arau 
și pregăteau terenul în vede
rea însămînțării sale 
culturi duble.

Pentru fermele agricole 
Tichii ești, timpul este 
două ori calculat:

cu

din 
de 

odată

pentru evitarea pierderilor 
prin efectuarea, -recoltării-în. 
cel mai. scurt timp, și a doua 
oară pentru grăbirea semăna
tului. Și dacă în primul caz 
totul depinde de cei de aici, 
în cel de-al doilea, alții sînt 
cei care au cuvîntul hotărî- 
tor, în speță Trustul zonal 
Galați al I.A.S. și Agrosemul,

ÎS ISIÎMIISAIIA ■ LEI AVIAȚIEI»

SÎNT TREI ZERO

care trebuie să asigure să- 
mînța necesară. Pînă la data w 
de 12 iunie însă, acestea nu 
livraseră nici măcar un gram £ 
din sămînța de fasole, morcovi w 
și porumb pentru boabe din 
grupa 100. 0

...Combine în lanuri. A- 
ceastă propoziție constata- 
tivă am repetat-o de nenu- " 
mărate ori și cînd am po
posit la G.A.P. din Tibănești 
șî'la gospodăria din : Tiphi- 
lești, la cea din Ciocile. Gro- 
peni, Filipești și în alte locuri. V 
Reglate perfect', combinele 
nu lasă în, urmă un spic, un a 
bob. în anul acesta, cînd se- " 
ceta a diminuat parțial pro
ducția, exigența este maximă. 
La Gropeni, de pildă, coope
ratorii au scos din lan 3 corn- 
bine numai pentru faptul că V 
nu permit o astfel de reglare 
a masei de tăiat încît să re- £ 
colteze la 5—8 cm de sol din “ 
cauza înălțimii mici a plan- 
telor unele rămînînd nerecol- <0 
ta te. In alte cooperative de 
producție s-a solicitat meca-

GH. FECIORU
Continuare în pag. a V-a) £

UNU!“
Reportaj de maior

CORNEIIU BONDOC

Zborul este prin excelență ex
presia temerității, a spiritului cu
tezător, veșnic tentat să se înalțe, 
prin el, pe verticala unor noi ori
zonturi. Tocmai de aceea, tinere 
cititor, sîntem siguri că invitația 
noastră îți va stîrni deosebite sa
tisfacții. Te invităm să zbori!

Nu va fi un simplu zbor de a- 
grement. Vei zbura noaptea la 
bordul unui avion cu reacție care 
întrece viteza sunetului, vei de
păși cu mult pragul inferior al 
stratosferei într-o misiune de lup
tă. Așadar, motor I

★
Nu, nu sînt mișcări seismice.

Așa se cutremură aerodromul tot
deauna cînd aeronava se pregă
tește de start. E forța miilor de 
cai putere struniți acum de pilot 
în așteptarea aprobării de decola
re.

Dînsul e pilotul. Toți piloții 
militari de pe asemenea avioane 
sint costumați ca niște cosmo- 
nauți. Sînt costume speciale care

le asigură capacitatea normala de 
acțiune în condițiile suprasolicită
rilor la care le este supus orga
nismul acolo sus, de înălțimi, de 
accelerațiile mari, de viteză... 
Fără ele ar putea fi turtiți pur și 
simplu în scaun. Ei au permanent 
legătura cu punctul de comandă 
prin radio. Clopotul acela, ca de 
scafandru, nu-i stînjenește. Dim-

potrivă. Prin el ei sînt alimentați 
cu oxigenul necesar vieții; e pre
văzut cu căști, laringofon... Sint 
niște costume complexe, care răs
pund automat multor fenomene 
legate de condițiile zborului.

Fiți liniștiți, nu-i nici o explo
zie, nici foc la bord. Este trena

Continuare in pag. a V-a)

ALBA IULIA. — Uzina 
chimico-metalurgică Zlat- 
na. județul Alba, a îndepli
nit joi planul semestrial de 
producție. Datorită aplicării 
măsurilor privind organiza
rea științifică a producției, 
a crescut productivitatea 
muncii cu 15 la sută față de 
prevederi și au fost date 
peste planul la zi importan

te cantități de cupru de 
convertizor, sulfat de fier și 
acid sulfuric și alte produ
se-. în primele 5 luni ale a- 
nului, producția marfă vîn- 
dută și încasată a fost de
pășită cu 17 494 000 lei, s-au 
realizat 3 232 000 lei econo
mii peste plan și 3 800 0,00 
lei beneficii suplimentare.

(Agerpres)
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SEMNALE, SEMNALE, SEMNALE...

STUDENJI Șl ELEVI
DESPRE EMISIUNILE

PENTRU TINERET
CERINȚE MARI. 

OBLIGAȚII MARI

»

înîntr-o zi, un om s-a urcat 
turnul Eiffel, cît de sus a pu
tut. Ajuns aproape de nori, a a- 
runcat jos, cu un gest de su
prem dispreț, obiectul pe care-l 
purta pe brațe. Și televizorul 
(căci televizor era) s-a făcut 
praf. Gest gratuit ? Sau mai de
grabă revoltă îndelung refulată? 
Am simțit cu toții că într-un fel 
sîntem de acord cu omul nostru. 
Pentru că statisticile țipă în fie
care zi : un om pentru a fi mai 
,.om“ trebuie să citească zilnic 
atîtea și atîtea pagini. Și, poate 
tocmai din cauza aceasta, mul
te ore pe zi ascultăm „cutia fer
mecată44 sau privim „ecranul... 
fermecat44.

Firește, cerințele noastre sînt 
din ce în ce mai mari.

Și nu trebuie nimic demon
strat, atunci cînd afirmăm că a-

ceste incomensurabile cerințe a- 
trag după ele cîteva 
cel puțin 
rabile. Să 
concrete.

obligații 
la fel de incomensu- 
trecem însă la lucruri

„ORA H“ 
TREBUIE DIN TIMP 

ANUNȚATĂ 
ȘI, CÎTEODATĂ, 

SCHIMBATĂ

la

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Păsările adevărate s-au cul

cat de mult. Cișmigiul e tăcut. 
Pină și vrăbiile de la Bălcescu 
s-au potolit. Dar iată trotuare
le bătute încă de copii, unii 
însoțiți chiar de părinți (ca să 
nu mai pomenim de cei aflați 
în brațe, prea mici pentru a 
putea sta de vorbă cu ei).

„SOMNOROASE
iz

URA, VACANȚA! 
DAR... PRIMEJDIE...

A venit vacanța! Pericolul 
risipirii timpului, al inexisten
ței unui program zilnic cit de 
cît fix, crește. Căci mulți șco
lari — reflex al părerii pro
priilor părinți — socotesc acest 
interval al anului drept un fel 
de „zonă albă**, fără îndatoriri 
și fără rigori. Concepție abso
lut greșită !

— Păi sînt în vacanță ! e re
plica băiatului de 14-—15 ani 
pe care-l oprim în piața Obe
rului, la „distracții".

Refuză să ne dea numele, 
dar — în fond — asta nici nu 
ne interesează. Acceptă să ne 
dea, în schimb, cîteva lămuriri:

— Sînt singur aici, la. ora 
(ista (e în cur stil săptămînii,

PA SAR ELE",
noaptea, pe stradă... Anchetă

de MIHAI STOIAN
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M-a fulgerat ca pe-un ciot 
I ce-i ațin calea căci eu eram 

solicitantul iar el era înălți- 
1 mea sa, Dumnealui funcțio

narul public.
— Nu ești dumneata în mă

sură să apreciezi!
Adică eu solicitant nu-1 pot 

tace atent pe dumnealui că 
se mișcă ca un melc, adică 
eu nu pot sa mă pronunț că 
mă pune inutil pe drumuri, 
adică eu... In sfîrșit nu am 
mandat (mandatul cui?) să-i 
apreciez felul incorect și in
comod cu care-și face dato
ria față de solicitanți. Atunci, 
ce-mi rămîne să fac ? Să 
mîzgăleso ca unul mai hîtru 
ai cărui nervi nu s-au răz
vrătit într-o mînie surdă ci 
într-o glumă nu lipsită de a- 
devăr ? Adică să-mi pun 
semnătura sub publicitatea 
pe care i-a făcut-o omului 
nostru un anonim la fel ca 
și mine, ca și dumneata care 
a trecut pe sub furcile ne
îndurătoare ale dumnealui, 
înălțimea sa „funcționarul 
public44. „Aici (se) servește 
A. Nevoie44.

„Filozofia* indolenței și a 
nepăsării față de oamenii din 
jur a creditat ideea că pentru 
a te pronunța asupra unei 
chestii sau asupra alteia, a- 
supra felului în care-și în
deplinește unul sau altul a- 
tribuțiile sale profesionale, 
ai nevoie, neapărat nevoie, 
de un mandat, care nu trebu
ie întotdeauna dactilografiat 
dar oricum onorat de un jilț 
ceva mai înalt decît cel pe 
care stă dumnealui, cel ce 
are mandatul să satisfacă ne
voile tale și nicidecum să 
apostrofeze că nu ești 
măsură să apreciezi felul 
care muncește pentru a 
mulțumi pe tine.

„Filozofia44 cu cotiere în
florește mai ales prin umbra 
unor birouri care lucrează 
direct cu publicul, de la înăl
țimea unor jilțuri supraeta-

te 
în 
în 
te
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nici măcar duminică — n.n.) 
fiindcă tata lucrează în schim
bul trei și mama e acasă.

— Știe unde ești ?
— Știe 1 Ea mi-a dat 

vin.
— De obicei la ce 

culci, cînd ai școală ?
— Pe la ora 11. Stau ™ 

vizor. învăț după amiază,

bani

oră

să

te 
i 

la tele- 
pe

urmă stau la televizor, mă culc 
pe la 11, dimineață îmi fac 
lecțiile, pe urmă școala, iarăși 
acasă, televizor...

— Și astăzi de ce n-ai rămas 
la televizor ?

— Nu m-a interesat progra
mul și nici nu voiam să scap 
„Moșii**...

— Te simți cumva obosit ?

„ Nici gînd! Sînt doar băiat 
măre. Clasa a IX-a.

ÎN RÎND CU ADULȚII?

Cinematograful „Volga** de 
pe bulevardul Ilie Pintilie. In 
jurul orei 23 publicul spectator 
iese din sală. Copiii — o mulți
me (singuri sau însoțiți, dar

mai ales în grupuri de 2—3—4). 
Oprim un asemenea grup.

— De ce mergeți la cinema
tograf la ora asta, acum, în va
canță. cînd L . J 
geți și de dimineață, și după 
amiază ?

Fiindcă, la ora asta, e mai 
frumos ! spune o voce din grup.

— Filmul e același...
— O fi, dar așa ne simțim 

mai în rîndul oamenilor, egali 
cu ei.

— Așa simțim că n-avem 
mîine școală. După un an de 
învățătură, dați-ne voie și nouă 
să ne simțim complet liberi.

— Noi vă dăm voie, dar cine 
vă reține e propriul vostru or
ganism, pentru că — vreți, nu 
vreți — sînteți încă în perioa
da de creștere. Sper că acest 
adevăr nu vă jignește...

Grupul se risipește, - unii ri
dică din umeri, alții zîmbesc 
fără să pară prea convinși de 
cele auzite.

Ne interesăm 
fără surprindere, 
te, în sălile de

ați putea să mer-

și aflăm, nu 
că actualmen- 

cinematograf

(Continuare in pag. a Il-a)

Am încercat să aflăm de 
un grup de elevi din clasa a 
Xl-a ce emisiuni de radio și 
T.V. îi interesează îndeosebi.

„îmi plac foarte mult „Meri
diane", „Orizont științific44 „Mo
ment poetic44 și altele. M-ar mai 
interesa : „Amfiteatru literar44, 
„Antena tineretului44 și multe 
din emisiunile T.V., care însă 
sint programate la ore cînd nu 
am timp să ascult. (Cinteză 
Mircea, Liceul E. Racoviță).

Așadar prima problemă. Mulți 
dintre cei anchetați s-au plîns 
că destule dintre emisiunile 
destinate tinerilor sînt progra
mate la ore cu totul nepotri
vite. Rezolvarea : fie reprogra- 
marea emisiunilor interesante la 
alte ore (Amfiteatru literar, Re
vista literară radio) fie retrans
miterea aceleiași emisiuni în 
mai multe zile, la ore diferite.

Studentul Radu Buciu (Uni
versitatea București) ne spune 
ceva în plus :

— Nu înțeleg de ce nu se 
face o publicitate mai mare e- 
misiunilor de radio și televiziu
ne. „Miine la ora... H, veți as
culta „cutare44. „Nimeni nu are 
voie să lipsească mîine din fața 
micului ecran44.

UNDE AȘ PUTEA 
SA DAU EXAMEN?

— Ce crezi, tovarășe elev, 
ne-ai putea sugera unele 
subiecte de emisiuni noi și foar
te interesante ?

„Sînt convins că se pot ima
gina o mulțime de lucruri (din 
răspunsurile aceluiași elev.Mir
cea Cinteză). Foarte interesantă 
și de stringentă actualitate pen
tru elevii din'clasa a XI-a mi 
s-ar părea o emisiune, fitfia,ra
dio, fie la T.V., fie. la amîn- 
două, care ar prezenta elevilor 
toate facultățile din țară44.

Ideea este foarte atrăgătoare, 
lipsa unor astfel de informații 
fiind notorie. Un ciclu de repor
taje — filmate â la cinâ-veritâ 
— prin sălile de cursuri, labo-

ratoare sau săli de seminar, sau 
un gen de emisiuni „audio- 
verite44 sîntem convinși că ar fi 
primite cu entuziasm. Decanii, 
profesorii, asistenții și studenții 
ar fi mîndri să prezinte ascul
tătorilor lăcașurile de cultură 
unde predau sau învață. Radio- 
televiziunea ar contribui astfel 
într-o măsură foarte mare la 
îndrumarea tinerilor spre cea 
mai potrivită profesie.

NOUTĂȚI? DA, 
DAR ÎN PRIMUL RlND 

BAZE
Există un gen de emisiuni 

foarte îndrăgite de tineret. Cele 
pe teme științifice. Nu li se 
poate aduce nici o înnoire ? Pă
reri :

„Mă gîndesc la o imagine 
plastică a științei umane, care 
mi-a fost înfățișată de unii pro
fesori (Georgescu Șerban, Fa
cultatea de fizică). Imaginați-vă 
un lac adînc. care la suprafață 
este într-o agitație nemaipome
nită. Din cînd în cînd de aco
lo, de sus, se desprinde cîte un 
grăunte de adevăr relativ care 
cade la £und, unde lucrurile 
sînt liniștite și într-un fel 
solidificate : sus savanții sînt 
deocamdată înfierbîntați. Eu 
cred că această bază a știin
ței umane ar trebui cunoscută 
de absolut toată lumea, sub for
ma unor principii esențiale, clare și ’ . —
dioul 
ajute 
cest 
Ochii , ______
astfel, într-o mare măsură, per
fecționate44.

„Aș vrea să cunosc alfabetul 
tuturor științelor44. (Brîță Emi- 
lian — Liceul nr. 8).

„Eu cred că se poate merge 
chiar mai departe. Mă gîndesc 
la un gen de universitate popu
lară la radio și la televiziune, 
cu prelegeri susținute de profe
sori și savanți prestigioși și 
care ar beneficia de mijloace 
tehnice nemaipomenite44. (Florea 
Cristian — Universitatea Bucu
rești).

Trebuie să remarcăm că ti
nerii sînt foarte receptivi la 
noutăți, mai ales la cele tehni- 
co-științifice. Ideile anterioare 
nu trebuie să lase impresia că 
în memoria noastră nu există

concise. Și nu este. Ra- 
și televiziunea trebuie să 
sau chiar să inițieze a- 
proces de cunoaștere, 
și urechile omului ar fi

memoria noastră nu există

DAN CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. a H-a)
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pentru
aprecieri?

jate cu perne de puf de găină 
tînără puse acolo pentru a 
rezolva problemele de viață 
ale unor oameni. Și dacă le
nea lui produce iritarea ta 
află că vinovat se face nu 
numai înălțimea sa funcțio
narul public și ci înălțimea 
înălțimii sale „șeful ierarhic44. 
Un anume fanariotism mai 
face carieră pe ici pe colo 
unde ți se cere cu insistență 
o cerere și apoi încă una, 
unde ești trimis de la Ana la 
Caiafa, pină cînd deprinzi 
arta fachirică a mișcatului 
din urechi. Desigur că 
mandat — ca orice om 
muncii care ai nu numai da
torii dar și drepturi — să 
faci aprecieri despre felul în 
care-și bate joc de timpul 
tău și de nervii tăi. Dar surd 
și mut, ca o hîrtie răstignită 
în pioneze, va rămîne atîta 
timp cît cei chemați să ve
gheze la corectitudinea func
ționarului public nu se vor 
folosi de mandatul pe care 
indirect i l-ai semnat. Insistă 
deci și dincolo, în birdul 
mai marelui peste cel cu co
tiere și ochelari de cal, nu 
lăsa adică pe alții ce poți 
face tu. Căci ai, în mîinile 
tale muncite acest mandat.

ai 
al

V. ARACHELIAN
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BELPHEGORbănica
de RADU

fi Bă-

COSAȘU

Din tot ce a intrat săptă- 
mîna trecută în timpul mag
netic al stiloului meu — un 
reportaj frumos despre Londra 
al Catincăi Ralea și Virgil Co- 
jocaru, doi prezentatori ai zig 
— zagului. reci, stîngaci și 
disprețuitori ca marea în no
iembrie, calitatea constant 
foarte bună a reluărilor la 
„Ce-ați vrea să revedeți 
catastrofele dramaturgice de 
la „Teatru filmat", amabilita
tea convențională și fără miez 
a interviurilor la „Ecranul li
terar", lipsa de reacție a lui 
Radu Urziceanu — cronicar cu 
ochi atît de sigur — căruia 
i-au trebuit 45 de minute pen
tru a ne spune că echipa noas
tră joacă lamentabil meciul cu 
Olanda, plăcerea de a urmări 
două meciuri în același timp, 
canalul doi fiind în sfîrșit fo
losit pentru o emisiune în di
rect, din viață, admirabila 
transmisie italiană a finalei de 
la Roma cu acele reluări ale 
fazelor la poartă și sinteze ale 
reprizelor, idei de transmisie 
care nu-ți pot veni decît tind 
vezi un fotbal evoluat, idei 
care ne-au dus sîmbătă seara 
să vedem și mai clar că Cel de 
Sus nu se uită la fotbal dacă 
a putut lăsa ca Iugoslavia să 
piardă un meci ca ăsta, după 
ce a avut cel puțin un 3—O în 
vîrful bocancului — dintre 
toate acestea și atîtea altele, 
două lucruri (să le zicem așa) 
mi se par presante, atit de 
presante că nu știu cu care să 
încep. N-au nici o legătură în
tre ele decît aceea că sînt ex
celente și noi le facem ne
dreptatea de a nu le elogia pe

cît merită: Belphegor 
nică.

Să încep totuși cu 
francez, fiindcă aici nedrepta
tea e mai mare. Personal, 
n-am citit vreo cronică sau 
vreun rînd în favoarea lui 
Belphegor. După micile mele 
investigații, primele episoade 
au fost primite cu răceală și 
fantoma din Luvru a intrat în 
categoria serialelor despre 
care nu se scrie, nu se vor
bește — Vikingii, Tarzan, 
Thierry; soartă blestemată, 
fiindcă Belphegor e azi tot ce 
dă mai bun studioul in mate
rie de serial. Un ochi foarte 
bun a făcut această alegere. 
Ceea ce impune e calitatea ar
tistică — o mină de regizor 
rafinat (Claude Barna), sensi
bil la atmosferă, la obiect, la 
misterul cotidianului. Un joc 
actoricesc desăvîrșit — față de 
care Răzbunătorii și Campionii 
sînt niște amatori. O tensiune 
clasică de bun roman foileton, 
în care „va urma" înseamnă 
„va urma". Și pe urmă o po
veste stranie, în plin secol 20 
— secol care detestă enigma 
și vraja nu întotdeauna spre 
binele său. O poveste cu poe
zie ciudată, aducînd ecouri din 
Poe, Hofmann, și literatura 
chinuită pe tema energiei vi
tale, un scenariu matematic cu 
ciudățenii verosimile și neli
niștitoare, cu o logică de ro
man polițist inteligent — tre
buie să fii profund corupt de 
„Sfintul" și „Baronul" ca să 
nu-ți placă acest Belphegor 
fără pumni imbecili și crime 
cu ață albă de doi bani. (Ora 
de emisie a acestui film de ca
litate nu numai că e nepotri
vit dar e și nesigură...)

Cu Bănică ne aflăm fără 
discuție în fața unuia din a- 
cele specimene atit de rivnite

serialul

Comori folclorice la îndemîna fiecăruia (Interior dintr-un magazin de artizanat din Timi
șoara)

CINEMATOGRAFE

după festivalul de la Brașov 
— actorul-șansonetist. Ni-@ 
meni nu-și dă seama, nici el? 
Un farmec parșiv, o bună ră- 
utate sub un zîmbet viclean,® 
un simț viguros și popular al 
vieții, al expresiei explozive, 
un umor care știe că există® 
pe lume cîteva amărăciuni ma
jore — toate pe o mască mu- 
călită, de „băiat mare", â la™ 
Nicuță, care ar da în șanso- 
neta românească o personali- 
tate originală. Am o mare în- ™ 
credere în Bănică, dacă va*BL 
respinge facilitățile talentului W 
lui aflat într-o fază prea, mult 
prea agreabilă. Omul acesta
știe să spună un cuplet al na- wcADEREA IMPERIULUI RO- 
ibii ca nimeni altul, la capă- MAN
tul unui cîntec rostit de el ai Pentru ecran panoramic
mai multe impresii și chiar ® 12 45^16 30 • 20) °rele 9 * 
idei decît după un oftat „in- DOMNIȘOARELE DIN ROCHE- 
telectual", în vorbe mari, al FORT 
consacratului — în lipsă de rules 
altceva, probabil — Sergiu 
Cioiu. Dar să nu-l compar la @ 
minim — un singur regizor^ 
cred că i-a arătat lui Bănică 
ceea ce poate să dea, dacă „ar^ 
pune osul la muncă" : Pintilie. 
In film secvența antologică a 
balului de cartier in „Dumi- ® 
nică, la ora 6" ; în teatru — 
nemaipomenitul frizer din 
„D-ale carnavalului". Dar in 
regia acestei arte — a gîndului 
cintat — nu avem vizionari de 
forța Iul Pintilie. Poate 
nici nu trebuie aici regizori 
mari, ci talente mari ca Bă
nică în care să apară credința 
în gen.

In concluzie — urmăriți ne
apărat, lunea, „Istoria civili
zațiilor". E din ce în ce mai^ 
bună, mai serioasă, valorifi- 
cînd materiale documentare a 
superbe.

rulează la Republica (orele 9 ;
11.30 ; 13.45; 16,15; -------

, 21,15).
UN DOLAR GĂURIT 

rulează la Luceafărul 
9; 11,15 ; 13,30 ; 16.30 ; ,

1 21) ; București (orele 8 ; 10 ; 
12,15 ; 14,30 ; 16.45 ; 19 ; 21,15); 
Feroviar (orele 8,45; 11; 13.15;
15.30 ; 18 : 20.15) ; Excelsior (o- 
rele 9,45 : 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15) ; Modern (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18.45 ; 21.15).

INIMA NEBUNA... NEBUNA 
DE LEGAT

rulează la Capitol (orele 9,15; 
-4^ 11,30; 13,45; 16,15: 18,45; 21).

ca© NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

•
 rulează la Festival (orele 9 ;
11,15 : 13.30 ; 16 ; 18,30 : 21). 
BOMBA DE LA ORA 10.10 

rulează la Victoria (orele 8,45 ;• 11 ; 13,15 : 15.45 ; 18.15 ; 20.30).
EL DORADO

rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11,15: 13.30: 16 ; 18,30: 20.45) 
Munca (orele 14 • 16 ; 18,15 ; 
20.30)

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
rulează la Central (orele 9 ; 
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).

18,45 ;

(orele
18,45 ;

SIDNEY — IN ȚARA INCAȘI
LOR - BUTANTAN - PORTO 
CARERO — FANTEZII

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

O FATA FERICITA
rulează la Union (orele 15,30; 
20,30). Zilele filmului de de
sene animate (ora 18).

CUM SA FURI UN MILION 
ruelază la Doina (orele 9 ; 10 ; 
dimineața program pentru co
pii ; 11,15; 13.30 • 15,45; 18,15; 
20,30).

FREDDY. LOVEȘTE TU ÎNTÎI! 
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30). 
Melodia (orele 9 . 11.15 : 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45). Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30).

ULTIMA NOAPTE A COPILĂ
RIEI

rulează la înfrățirea (orele 14 ; 
16 : 18 : 20).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Buzeștî (orele 15,30 ; 
18).

EA VA RÎDE
rulează la Dacia (orele 8,30; 
16,30 în continuare. 18.45—21).

PASAREA TIMPURIE
rulează la Bucegi (orele 9—13 
în continuare, 16—18,30—21) ; 
Tomis (orele 9—15,45 în conti
nuare, 18,15).

imsmiEi ■>

(Urmare din pag. 1) 
din Capitală si din întreaga ta
ră, copiii — indiferent de virstă
— pot intra la orice oră. De 
ce nu se ia hotărîrea — pusă 
apoi și în practică — de inter
zicere a accesului copiilor. în 
sala de cinematograf, la ultima 
reprezentație ? Stînd de vorbă 
cu salariați ai cinematografe
lor, aceștia ne-au furnizat, 
drept contra-argument faptul 
că. dacă s-ar pune în aplicare 
o asemenea dispoziție, încasă
rile ar avea de suferit. căci, 
de multe ori, părinții — nea- 
vînd cu cine-i lăsa pe copii, și 
dornici să vadă și ei un film
— își aduc copiii, seara, la ci
nematograf. S-ar pierde, așa
dar, nu contravaloarea unui bi
let, ci a trei bilete etc. Argu
mente mioape ! Fiindcă, dinco
lo de „planul de încasări" al 
fiecărui cinematograf, există 
ceva infinit- mai prețios: sta
rea de sănătate, de odihnă, a 
generațiilor următoare, pe te
melia căreia se sprijină inteli
genta. acest tezaur al unu\ în
treg popor.

APEL CĂTRE PROFESORI, 
CĂTRE ANTRENORII

Sibiu. Pe „Corso". puțin îna
inte de ora 22, întîlnim doi bă
ieți.

— De unde veniți ?
— De la antrenament. înot.
— Și pentru cei de virsta 

voastră nu se găsește o oră 
mai potrivită peste zi 7

Copiii nu îndrăznesc să-și 
spună părerea deschis. E de 
mirare cum, în mod paradoxal, 
o activitate care trebuie să 
ducă la consolidarea organis
mului — sportul 1 — prost pla
nificată, poate să ducă exact la 
subminarea lucrului pentru ca
re se căznește îndelung. Tova
răși profesori, tovarăși antre
nori ! Dacă tot vă ocupați de 
copii, de fizicul lor. nu nesoco
tiți ceea ce e atît de specific 
vîrste-lor mici. Un antrenament 
reușit înseamnă nu numai un 
lanț de mișcări bine coordo
nate, ci și un program de viață

bine chibzuit. Dumneavoastră 
știți mai bine decît noi lucrul 
acesta. Atunci de ce nu țineți 
seamă de el ?

OPINIA SPECIALISTULUI

Ne-am adresat unui medic 
pediatru, dr ANA VRĂBIES- 
CU, de la circumscripția sani
tară nr. 8, cu rugămintea de a 
ne da cîteva explicații privitoa
re la timpii de odihnă, cei 
mai favorabili, ai copilului. Iată 
răspunsul primit?

— Copilul care rămîne treaz 
și după pragul normal, de o- 
boseala acumulată peste zi, 
este supus unei suprasolicitări

științific, care ține seamă de fi
ziologia vîrstei respective, de 
suportul fizic de care dispu
ne subiectut. De aceea e de mi
rare că prea mulți părinți, deși 
s-a scris destul pe această te
mă, continuă să-și care copiii, 
după ei, pînă la ore foarte tîr- 
zii (chiar pînă ta miezul nopții) 
prin vizite, win săli de cine
matograf, pe la restaurante. 
Asta pe de-o parte, cu privire 
la copiii mai mici. Pe de altă 
parte cu privire la adolescenți, 
părinții au alte lipsuri: ei nu 
iau în considerare existența u- 
nei educații a timpului liber. 
Inchipuindu-și că „liber" în
seamnă, pur și simplu, liber.

„Somnoroase
păsărele... “

nervoase. Firește, cum nu «- 
xiștă, prea vizibil — mai cu 
seamă pentru cel neinițiat — 
un semnal precis al acestei 
stări, un semnal care să anun
țe părinții și pe copil însuși 
că a depășit pragul oboselii ad
misibile în mod natural, asta 
face ca, în majoritatea cazuri
lor, în ciuda evidenței, adulțil 
să nu ia măsuri hotărîte. 
copil, un adolescent 
mine treaz L-r---- — __
(somnul cel mai bun, deplin, si- 
tuîndu-se între orele 21—24) 
începe să dea semne de nervo
zitate, își „consumă" exagerat 
sistemul nervos, este mai în
clinat să comită acte necugeta
te, căci inhibiția — după pra
gul de care aminteam — func
ționează mult mai slab. Așa
dar, nu-i vorba aici de o dog
mă moștenită de noi de la pre
decesorii noștri — să ne cul
căm puișorii mai devreme, c-a- 
șa e bine — ci de un conside
rent de ordin absolut exact.

_ Un 
care ră- 

după ora 21—22

adică liber de orice norme, de 
orice obligații, ei își lasă copiii 
în voia soartei, primejdia — 
din acest punct de vede
re — crescînd în special acum, 
în perioada vacanței.

Mă întreb, de mulți ani, și 
cu maximum de seriozitate, de 
ce nu se iau măsuri ferme pen
tru interzicerea accesului în să
lile de cinematograf, în restau
rante și chiar în parcuri, după 
o anumită oră, a copiilor ? Și 
asta indiferent că este sau nu 
este perioada de vacanță! Le
gat de precizarea ultimă, încă 
un aspect: profesorii, părinții, 
și — la urma urmei — toți 
care, prin natura profesiunii 
lor au de-a face cu copiii (deci 
și pediatrii) ar trebui să parti
cipe la o adevărată campanie 
(organizată !), pentru a-i lămuri 
pe copil, pe adolescenți, asupra 
temeiniciei pretenției ca ei, de 
la o x oră în sus, să nu 
mai fie pe străzi, să nu mai 
intre în localuri publice (o ju-

mătate de oră de lectură în 
pat, înainte de culcare, asta ' 
da ! Dar ca să ajungem să fim 
crezuți, este necesar ca proprii 
noștri copii, și cei de care ne 
ocupăm, să aibă de la cine lua 
exemplu. Destui tați vin tîrziu 
acasă, cu „șprițul în nas", pro
voacă scandal, dacă nu și bă
tăi, sau — în alte familii — 
nu există un ritm al existenței 
extra-profesionale. un fel de 
orar (nu școlăresc, dar încer- 
tind să disciplineze oarecum 
viața familiei respective). De- 
prinzîndu-l astfel, pe copil, de 
mic, cu ordinea (nu numai 
vestimentară, a obiectelor) 
stabilită în timpul colectiv și 
implicit în timpul fiecăruia, 
cred, reușim să-l facem apoi 
să înțeleagă că rigori privitoa
re la timpul cheltuit continuă 
să existe pe tot parcursul exis
tenței umane. Ceea ce-l deter
mină să se încadreze întv-un 
program propriu, cît de cît e- 
xact în care nu va mai avea 
atîta pondere factorul întîm- 
plare.

Insușindu-ne sugestiile culese 
pe parcursul investigației i 
tre, recapitulăm punctele ’ 
cipale •

• cei răspunzători de 1 
țlonarea cinematografelor 
dea dispoziții pentru interzice
rea categorică a accesului 
lor în incinta sălilor, Ia 
reprezentație ;

• prezența copiilor, fie 
preună cu părinții, în 
urante, după ora 22, să nu mai 
fie admisă ;

• cadrele didactice, chiar și 
In perioada vacanței, să supra
vegheze comportarea . elevilor 
din școlile lor (punînd accentul, 
mai ales, pe ajutarea acestora 
să-și întocmească un orar echi
librat, realist, și pentru timpul 
In care nu merg la școală) ;
• presa, radioul și t.v., jurna

lul de actualități ar putea sur
prinde scene revelatoare — 
copii pe străzi, noaptea — con
tribuind la crearea unui curent 
de opinie publică în favoarea 
punctelor de vedere exprimate 
mai sus.

MIHAI STOIAN

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATA)
REZUMAT

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantellmon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de la 
București. Paralel cu toți aceștia — însă evident cu alt scop — 
își continuă cercetările și reporterul pe care „Dimineața" l-a 
trimis pe urmele haiducului : N. D. Cocea. După îndelungi 
căutări, reporterul a izbutit 1 Totuși, mulți pun la îndoială au
tenticitatea interviului. Care-i adevărul ?

CAPTURAREA
Ziarele care-au publicat știrea au fost — literalmente — 

smulse din mîna vânzătorilor.
Acum, după prindere — poate pentru că-1 în joc nu numai 

un cîștig moral, ci și unul material (Importantul premiu de 
3 000 lei), trei companii de jandarmi își dispută meritul de a fi 
pus mîna pe Pantelimon71) :

1. Jandarmii din Tecuci susțin că ei au dat, primii, de urma 
lui Pantelimon și că tot ei l-au prins ;
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noas- 
prin-

func- 
să

copii- 
ultima

și îm- 
resta-

2. Jandarmii din Căbești spun că meritul e al lor ;
3. Jandarmii din Putna se jură că ei l-au urmărit pe Pante- 

limon (după o indicație furnizată de pădurarul Grigore Dănilă, 
din pădurea Bodeasa — un kilometru depărtare de satul Plopu) 
și că, îndreptîndu-se direct spre locuința gazdei acestuia (pe 
nume Dorin), au dat de Pantelimon, care lor li s-ar fi predat.

Și culmea ! Nimeni nu mai pune la socoteală trădarea lui 
Iov74).

Un jandarm melancolic : renumitul șef de secție Iosupovicl. 
Acesta, cu cîteva procese intentate de oamenii pe care i-a „cer
cetat" (pentru actele sale de cruzime) fusese anume detașat ia 
Grumăzești, în speranța că el și numai el îl va înhăța pe Pante
limon. Eșec total I Iosupovici (care se bucură de protecția căpi
tanului Chiriac) a săltat dintr-odată de la simplu soldat la ran
gul de șef de secție, nu pentru c-ar fi avut într-adevăr merite 
speciale, ci pentru că se purta dur cu oricine îi cădea în mînă. 
Din fericire pentru Pantelimon — și din nefericire pentru el — 
cel îndelung urmărit i-a scăpat.

Circulă și mai multe versiuni ale prinderii. Iat-o pe cea care 
pare — astăzi — a fi mai apropiată de realitate :

In ultimul timp, Panteliman s-a arătat mai rar în lume. Locuia 
în satul Căbești (județul Tutova75), așezat chiar la hotarul cu ju
dețul Tecuci. Mergea destul de des chiar pînă la Podul Turcului, 
tîrgușor în care — cu o zi înainte de prindere, fiind zi de bîlci — 
își cumpărase o pelerină.opinci, ițari76).

în Căbești, Pantelimon stătea la Toader Popa. Cînd voia să iasă 
In lume, trimitea o iscoadă să-l anunțe dacă terenul e „curat".

O astfel de recunoaștere întreprindea și Iov, tovarășul său a- 
propiat, cînd a fost prins — în 17 noiembrie — în gara Adjud. 
Iov voia să ia trenul pentru a-1 înștiința pe Pantelimon că urmă
ritorii sînt foarte pe-aproape. Ceanume aflase în fond Iov, și de 
unde, greu de stabilit acum, după patru decenii. Totuși, după 
unele informații (culese de pretutindeni) s-ar părea că graba lui 
— și inevitabilul risc — erau îndreptățite.

După amarnicul insucces din vară, urmăritorii hotărîseră, în 
cel mai desăvîrșit secret, să-și reorganizeze sistemul de „filare". 
Maiorul Sterea — inspector al jandarmeriei — este delegat să ia 
orice măsuri (dar atenție ! cît mai discrete) care să ducă, în sfîr-, 
șit, la prinderea lui Pantelimon. Inspectorul Sterea cercetează a- 
mănunțlt întreg județul Neamț,își extinde investigațiile pînă 
dincolo de graniță, în Ungaria, și ajunge la concluzia — înteme
iată da altfel — că Pantelimon a părăsit codrii Neamțului îndrep-
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Cronicarul nu trebuie să se 
@ dedea cu totul plăcerii eveni- 

mentelor editoriale. Apariția 
unui roman extrem de intere- 

@ sânt, bunăoară, este un eveni
ment, o excepție chiar. Dar 
cronicarul nu are de-a face cu 

• excepțiile, ba nici nu-i moral 
să le dea prea multă importanță. 
Literatura noastră actuală este 
atît de lipsită de excepții îneît 
a încerca să le descoperi este o 
aventuroasă și riscantă între

bi prindere. A dovedi prin excepții 
că proza, de pildă, există, în- 

• seamnă a dovedi de fapt o cu
rată agonie. Un viu între morți 
nu e semnul vieții ci al crizei, 
dacă nu al morții. Atunci la ce 
bun să observi excepția și să 
ignori restul ? 1 E drept că în 

©literatură regimul excepțiilor cre
ează posibilitatea istoriei litera- 

©re, restul fiind materia pentru 
demonstrarea unei evoluții- Dar, 

gg. repet, dacă apare un roman ex- 
( 9 trem de interesant și cu o pro

blematică actuală într-un peisaj 
amorf creat de zeci și chiar de 

s sute de cărți de proză nesemni
ficativă (ceea ce nu-i nici lipsă 

@de talent și nici rea credință) e 
un lucru imoral să faci caz de 
el. Un singur val anulează mo
notonia mării. O singură carte 
adevărată ucide un peisaj anost. 

• Și cum ar putea fi lăsat croni
carul să ucidă tăcînd tot restul 

, ... ___ - x- pentru a vorbi despre o singu
rele 9—11,15 ; 13,30—16 ; 18,15— ră carte ? I Repet, este imoral. 
20,30). Să discutăm, așadar, despre

PENTRU UN PUMN DE DO- literatura copilăriei sau despre 
LARI, PENTRU CÎȚ1VA DO- flă copii. Am ales pentru aceasta 
LARI ÎN PLUS “ volumul lui V. Băran „întîm-

rulează la Cotroceni (orele 15 plărj din primul vis« și nlărtu. 
risesc că am făcut-o pentru titlul 

ZOLTAN KARPATHY juj Qe fe} de întîmplări pot fi
ir?\naz\nla nnnSnn(a0ĂeleiHî: vis ? Desigur, am presupus
18 30*; 20 45). * cu naivitate, altele decît în via-

PRAȘTIA DE AUR sau in once caz, în prelnn-
rulează la Viitorul (orele 15,30: Rirea„ acestora dacă nu compen- 
18 : 20.30). © satoni. Nimic din toate astea

SINT ȘI EU NUMAI O FEMEIE „Întîmplări din primul vis" este 
rulează la Cosmos (orele 15,30titlu-metafora. Scriitorul tace 
18 ; 20,30). © un jurnal al copilăriei în care

OSCAR notează prifnele impresii produ-
rulează la Aurora (orele 8,45; (ft se de lumea din jur. De fapt, 
11; 13,15; 15,30; 17,45 - 20,15).w farmecul unora din aceste im- 

• presii stă în grația notației, în 
prețiozitatea de stil cu care au
torul crede că exprimă senzații 
autentice. Nu concentrarea apa
rentă — schițele sânt liliputane ! 
— ci aerul ireductibil, o anumi- 

' tă invariabilitate de gheață spun

8FÎNTUL LA PlNDA
rulează Ia Unirea (matineu 
ora 10,30 ; orele 16—18,15).

TREI GRĂSUNI 
rulează la Ferentari 
15,30 ; 18 ; 20,30).

CEI ȘAPTE SAMURAI 
rulează la Lira (orele 15—18).

O LUME NEBUNA. NEBUNA. _ 
NEBUNA ©

rulează la Drumul Sării (orele 
16-19.30).

CE NOAPTE, BĂIEȚII 
rulează la Gîulești (orele 10— 
15,30 ; 18—20,30) t Floreasca (o-

(orele

Arta (orele 9; 11; 13 ; 15;
17.30 ; 19,45).

ceva despre valoarea lor lite
rară.

Inconsistența acestor schițe 
este notorie și dacă le-am în
cărca de un conținut pe care 
nu-l au, am face eroarea curentă 
de a credita în contul primei 
impresii. Nu, schițele lui Vasile 
Băran sînt lipsite de un conți
nut inedit, ba chiar de un con
ținut în adevăratul înțeles al 
cuvântului. Autorul e lipsit de 
idei epice și a dovedit în „ro
manul" precedent că n-are nici 
talentul literar de a crea ca un 
adevărat prozator. El are numai 
viziuni fulgurante, halucinații, 
senzații colorate și dincolo de a- 
cestea o capacitate primară de 
a sugera prin stîngăcii penibile 
mai mult decît printr-o savantă 
tehnică I Abia prin această spe
culare naivă a stângăciei, a in
coerenței sugestive el se situea
ză pe un teren autentic. Sigur 
că „modalitatea" este favorabilă 
literaturii în registrul infantil al 
copiilor dar trebuie să mențio
năm precaritatea acestei manie
re, oricînd în grav pericol de a 
eșua în curată banalitate preten
țioasă. în aceste schițe ale lui 
Vasile Băran se mizează mult 
pe starea de perplexitate a citi
torului, pe dispoziția sa față de 
amuzament. Autorul are aerul 
că ne învață cum niște senzații 
și impresii foarte vagi și incon
sistente sînt de fapt evenimente 
sufletești ireductibile. Farmecul 
lor nu sta deci în naivitatea 
proprie (pedală a atîtor autori) 
ci într-una prefabricată. Intere
sul nostru nu mai este pentru 
proză ci pentru psihologia auto
rului care pare a picta norii de 
pe cer, operație posibilă dar 
veșnic inconcludentă. Prin ur 
mare, când citim schițele lui Va-/ 
sile Băran avem în vedere stân
găcia cu care autorul ne împin
ge în perplexitate, plăcerea lui 
de a simula tonul cuiva care co
munică cu gravitate impresii vo
latile. în acest fel, pe un drum 
ocolit, autorul ajunge la încadra
rea în gen, obținînd iluzia far
mecului infantil, a jocului gra
tuit dar grav al copiilor. De 
unde și plăcerea comodă de a 
serie despre această literatură...

TELEVIZIUNE
17.30 — Pentru cei mici : • Țara mea • Ați fost prin Breaza ? 
18,00 — .Drumuri și popasuri — emisiune turistică.
18.20 — Buletinul circulației rutiere.
19,00 — Tinere speranțe.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Actualitatea agricolă.
20.20 — Studioul muzical.
21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „Atît timp cît voi trăi* — producție a 

studiourilor franceze.
22,53 — Telejurnalul de noapte.

(Urmare din pag. I)

loc pentru noutăți. Există, și 
încă din belșug, dar noile des
coperiri trebuie așezate pe un 
fundament solid.

„Am putea afla la radio ce 
sînt laserii, quasarurile, qnar- 
qurile etc., etc., etc. Deci am 
putea atinge și acea suprafață 
frămîntată a „lacului științei 
umane", unde lucrurile nu sînt 
clare încă, șl de aceea cu atît 
mai frumoase". (Macovel Dan 
— Facultatea de fizică).

Radio-televîziunea noastră 
s-ar putea informa singură a- 
supra multor chestiuni care o 
privesc îndeaproape. Cum ? 
Ne-o spun interlocutorii noștri: 

„Radioul ar putea Iniția am
ple anchete sociologice, în care 
scrisorile ascultătorilor s-ar o- 
cupa și de altceva, nu numai 
de — „vă rog să transmiteți 
melodia „Fata cu pălăriuță gal
benă" pentru mama mea care a 
împlinit de curînd 72 de ani șl 
jumătate". (Vellcu Florea 
Facultatea de istorie).

Ce părere aveți ? E greu 
realizat ?

de

IMEDIATA 
RECEPTARE A NOULUI

Tinerii noștri se dovedesc a fi 
oameni cu preocupări dintre 
cele mai variate. Fără a încer
ca o enumerare exhaustivă, să

C. STANESCU

•) Vasile Băran : „întîmplări 
din primul vis".

Studenta și elevi
despre emisiu

nile pentru tineret
consemnăm în continuare cîteva 
dintre ideile 
sânte.

„îmi place 
trul. Cred că 
la microfon" ___________  .
foarte reușită. In general cred 
că ar trebui prezentate piese 
noi, foarte noi, pe care teatrele 
nu le joacă încă". (Stihi G. — 
Universitatea București).

„Eu urmăresc emisiunile de 
teatru de la televiziune. „Tea
trul scurt" este foarte intere
sant. Dar unde sînt lucrările 
scriitorilor români contempo
rani ? Cînd se va monta 
„Iona" lui Marin Sorescu ? De 
altfel nu înțeleg de ce o seară 
pe săptămînă, sau cel puțin „o 
bucată" de seară nu s-ar aduce 
„teatrul din pod" pe platourile 
televiziunii". (Olan Laurențiu — 
Institutul Politehnic, București).

„La Teatrul Mic existau la un 
moment dat un gen de specta- 
cole-lectură, cu piese mai pu
țin cunoscute. Radioul ar putea 
prelua inițiativa cu rezultate 
formidabile". (M. Stoicescu — 
Liceul Matei Basarab).

„Aș vrea să ascult sau să văd 
piese legate puternic de viața 
tineretului". (Dumitrescu Cris
tian — Liceul nr. 13).

cele mal lntere-
foarte mult tea- 
emisiunea „Teatru 
este de multe ori

tîndu-se către sudul Moldovei77). 
El le ordonă atunci șefilor de 
companii din Tutova, Tecuci și 
Putna (în special Putna, avîndu-1 
comandant pe căpitanul Hîrjeu) 
să fie cu ochi-n patru, căci de
ține o informație, potrivit căreia 
Pantelimon se ascunde undeva 
în raza lor de acțiune (împreună 
cu un anume Iov — de 26—27 
ani, un al doilea — necunoscut 
și un băietandru, pe nume Rusu, 
folosit ca iscoadă).

Pornind de la aceste indicații, 
căpitanul Hîrjeu își organizează 
investigația (pe raza județului
Putna) în felul următor : îi alege 
pe cei mai buni — cinci șefi 
de secții și, sub pretextul c-ar 

urmări niște dezertori sau simpli hoți de vite (cuvînt de ordine : 
nimio despre Pantelimon !), îi pune să facă razii în toate comu
nele din județ. La fiecare sfîrșit de săptămînă, cei cinci pornesc 
— mereu și mereu — să cerceteze terenul.

în ziua' fatală de 17 noiembrie, Iov este gata să pună piciorul 
pe scara vagonului de cale ferată, cînd un arendaș de prin par
tea locului, care-1 avusese cîndva slujbaș, îi zice :

Constantin Iov, tovarășul de 
haiducie al lui Pantelimon

”) Agenții secției (Siguranța generală a Statului) n-au avut 
nici un rol în prinderea lui Pantelimon. Știrea a ajuns în Bucu
rești sîmbătă după-amiază. Redacțiile ziarelor din capitală o în
registrează în jurul orei 19,30. întrebat ce poate declara, direc
torul Siguranței spune că nu știe absolut nimic și că a rămas 
foarte surprins să afle că Pantelimon a fost, într-adevăr, prins.

74) Socotită doar ca un element care „n-a făcut decît să gră
bească prinderea haiducului" („Dimineața", 26 noiembrie 1911).

’•) Sat situat la două ore de Bîrlad și la aceeași distanță de 
Ivești. Aici, de altfel, a și fost prins.

M) După unii, deși și-a ras între timp barba, Pantelimon ar 
fl fost recunoscut după L^mnalmentele răspîndite în întreaga
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MAI MULȚI OAMENI 
CU EMISIUNEA LOB

Tinerii noștri Interlocutori au 
apreciat de multe ori cîteva 
dintre emisiunile televiziunii. 
Despre unele am vorbit mai sus. 
Trebuie remarcat că au fost a- 
preciate în special emisiunile 
prezentate cu regularitate de a- 
ceiași oameni competent! și en
tuziaști.

Prezentările susținute 
George Sbîrcea, Ecaterina

de 
___ ~________ O- 
proiu. Ion Frunzetti, Dan Hău- 
lică sau D. I. Suchianu au fo3t 
ascultate întotdeauna cu cel mai 
mare interes, reprezentînd — 
ca atare — excepționale eseuri 
spirituale pe teme muzicale, \de 
artă, teatru sau cinematogra
fie.

Putem deci afirma că îdeea 
o emisiune" poate fi 

remar- 
Să ve-

„un om 
generalizată cu rezultate 
cabile. în ce domeniu ? 
dem :

„De ce oare poezia nu 
tn grațiile anumitor 
Cine se va ‘__________ ___
zinte publicului, cu un adevărat 
simț poetic, creația poetică ro
mânească îneepînd cu Emines- 
cu, nu sfîrșind cu el („Momen-

se află 
oameni ? 

încumeta să pre-

tele poetice" sînt numai... mo
mente) 7" (Petrescu C. — I.M.F. 
București).

Cine ?
„De ce oare muiiea simfonică 

se transmite mal ales pe Bnou- 
rești III? Și pe cînd un gen de 
emisiuni „ordonate" de muzică 
— tratînd, de exemplu, istoria 
muzicii simfonice, încredințate 
unul specialist în materie ?" 
(Petric A. — Facultatea de sto
matologie).

Pe cînd ?

IN LOC DE ÎNCHEIERE

„Vă anunțăm că mîine la ora 
X, veți putea urmări pe micile 
ecrane ultima piesă a tînărului 
dramaturg...".

„La ora X, posturile noastre 
de radio vor transmite emisiu
nea „Poesis", dedicată tinerilor 
poeți...".

— Vai de mine, la aceeași 
oră. Repede, un telefon la Ra- 
dio-Televiziune. Alo, tovarăși, 
vedeți, eu aș vrea să urmăresc 
ambele emisiuni... Cum ? Vi s-a 
mai telefonat ?... Și ați hotărît 
să transmiteți emisiunea de la 
radio cu o oră înainte ?... Da, 
mulțumesc foarte mult !... Cum... 
Ce bine ar fi ?

țară, iar bănuiala, ajungînd la urechile autorităților locale, a- 
cestea ar fi comunicat-o mai departe, telefonic, la Tecuci (de 
unde și pretenția la premiu a jandarmilor tecuceni).

77) Din Neamț, Pantelimon plecase deoarece nu mai putea 
sta prin codrii — venise frigul, iar în sate era prea cunoscut 
(fusese mereu silit să facă apel la diferite gazde, și oamenii 
— ca urmare a numeroaselor arestări prin comune — prinseseră 
frica și începuseră chiar să-l refuze, cei care-1 primeau îl sfă
tuiau, totuși, într-una să se predea). în ziua de 11—12 noiem
brie a stat la un locuitor din satul Ocea (comuna Grumăzești), 
după care a coborît în comuna Viișoără (o altă extremitate a 
județului), a urcat dealuri și munți, ziua și noaptea, ca să 
ajungă în județul Tecuci (oprindu-se în satul de lîngă Podul 
Turcului, unde avea să fie prins). Avea de gînd ca, după ce 
și-o „aduna" vreo 500 de lei, să treacă în Basarabia pe la Ga
lați. Cum însă fusese simțit de jandarmi, el n-a putut face 
nici o mișcare și tot. întîrzia, sperînd să pună mîna pe ceva 
parale. Plănuise ca, la două-trei luni însă, spre primăvară, să 
revină în țară, după ce măsurile de urmărire ar mai fi slăbit 
$i lumea l-ar mai fi uitat. El cunoștea destule din cele ce se puneau 
la cale întru urmărirea sa, înțelegînd situația în care se putea 
afla din clipă în clipă, mai ales de cînd cu schimbarea vremii 
care-1 silea, aproape zilnic, să-și caute alt adăpost. Una din 
cauzele care au îngreunat prinderea lui este și faptul că el 
cunoștea și vorbea un dialect oltenesc, cu accentul respectiv. 
Era aproape imposibil să fi recunoscut în omul care se dădea 
drept un „negustor de vite", pe moldoveanul mult căutat. Și 
numai așa se și explică de ce, în peregrinările sale, ed a putut 
sta la masă (ba și petrece, chiar) cu mulți jandarmi, fără ca 
aceștia să fi încercat nici cea mai vagă bănuială că au de-a face 
cu însuși Pantelimon, îl socoteau întotdeauna un burtă-verde 
oltean, gros la pungă, care se îndeletnicește cu cumpărarea por
cilor (firește, știa la perfecție și dialectul moldovenesc). De alt
fel, Pantelimon s-a servit de toate trucurile posibile, de orice 
fel de stratageme, ca să dejoace planurile „vărgaților".

lncepfnd cu acest număr romanul ,,PANTELIMON" 
va apare LUNEA, MIERCUREA și VINEREA, iar 
romanul „OCHII DOCTORULUI KING", MARȚEA, 
JOIA ȘI SÎMBĂTĂ.
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR 
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

DIN SESIUNEA IUNIE 1968
Printr-un ordin al ministrului învățămîntului s-au stabilit cen

ți ele și președinții comisiilor pentru examenele de bacalaureat de la li
ceele de cultură generală și de la liceele de artă și examenul de di
plomă la liceele pedagogice și institutele pedagogice de învățători din 
cesiunea iunie 1968.

EXAMENELE ÎNCEP ÎN TOATA ȚARA ÎN ZIUA DE 17 IU
NIE A.C., ORELE 9 DIMINEAȚA cu proba scrisă la literatura română, 
în vederea pregătirii examenului, președinții comisiilor se vor prezenta 
!a centrele la care au fost numiți în dimineața zilei de 16 iunie a.c. Se 
menționează mai jos centrele unde vor funcționa comisiile, liceele care 
tor prezenta candidații la fiecare centru, precum și președinții comi
siilor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Liceul „I. L. Caragiale". Comisia nr. 
1. secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „I. L. Caragiale“ și 
liceul nr. 34 (curs seral, învățămînt 
:ără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Mihai Botez, prof. univ. dr. ma
gmatică, Institutul politehnic ,.Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „I. L. Caragiale". Comisia nr. 
secție umanistă. Se vor . prezenta 

andidați de la Liceul „I. L. Cara- 
^iale", Liceul ,.M. Sadoveanu", Liceul 

Dr. Petru Groza", liceele nr. 32, nr. 
‘4 și nr. 35 (învățămînt fără frecvență 

restanțieri). Președinte Antoneta 
Antonin Pierret, conf. univ. dr. filo
logie Universitatea București.

Liceul „M. Sadoveanu“. Comisia nr. 
3. secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „M. Sadoveanu“, li
nele nr. 32, nr. 34 și nr. 35 (curs seral 

ii restanțieri). Președinte Aurel T. Ni- 
colau, prof. univ. dr. docent fizică Uni
versitatea București.

Liceul „Dr. Petru Groza". Comisia 
nr.AK, secție reală. Se vor prezenta 
carwidați de la Liceul „Dr. Petru Gro
za"* și Liceul nr. 32 (curs seral și 
restanțieri). Președinte Constantin Io- 
nescu Bujor, prof. univ. matematică 
Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul „D. Cantemir". Comisia nr. 
' secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „D. Cantemir" și 
Liceul nr. 10 (curs seral, învățămînt 
ară frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Sergiu Gagolniceanu, prof. univ. 
dr. chimie. Institutul agronomic ,.N. 
Bălcescu" București.

Liceul „Spiru Haret". Comisia nr.
6. secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul ..Spiru Haret“ și Li- 
■eul nr. 32 (curs seral și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Palade, prof, u- 
niv. fizică, Institutul dg petrol, gaze și 
geologie București.

Liceul „Spiru Haret“. Comisia nr.
7. secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Spiru Haret" și Li
ceul nr. 37 (învățămînt fără frecvență 
si restanțieri). Președinte Ion Tobo- 
*aru, conf. univ. dr. filozofie Institutul 
de artă teatrală si cinematografică „I. 
L. Caragiale" București.

Liceul „Emil Racoviță". Comisia nr. 
R. secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Emil Racoviță" (curs 
seral). Președinte Cornel Stanciu, conf. 
univ. dr. matematică Institutul de con
strucții București.

Liceul „Emil Racoviță". Comisia nr.
9, secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Emil Racoviță" (curs 
'erai, Învățămînt fără frecventă și res- 
•^Qțieri). Președinte Florin Georgescu, 
conf. univ. filozofie Institutul de cul
tură fizică București.

Liceul „Mihai Viteazul". Comisia nr.
10, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Mihai Viteazul" 
'curs seral). Președinte Gabriel Sudan, 
nrof. univ. dr. matematică Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" București.

Liceul „Mihai Viteazul". Comisia nr.
11, secție mixtă cu limbile de predare 
română si greacă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul ..Mihai Viteazul" 
3i Liceul nr. 14 (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Aron 
Petric, conf. univ. istorie Universita
tea București.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 12, secție 
'cală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 15 (curs seraLsi restanțieri). 
^reședințe Constantin Rabega, prof, 
univ. dr. chimie Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 13. secție 
mixtă cu limbile de predare română 
-i maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 15 și nr. 9 (învățămînt 
'ără frecvență si restanțieri). Prese- 
’inte Francisc Albert, prof. univ. dr. 
■himle Institutul politehnic ..Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Alex. Sahia". Comisia nr. 14. 
-ecție mixtă. Se vor prezenta candidați 
d° la Liceul „Alex. Sahia" și Liceul 
?3 August" (curs seral și restanțieri). 

"‘reședințe Mirco Jivcovici, conf. univ. 
'i’ologie Universitatea București.

Liceul „23 August". Comisia nr. 15, 
«ecție reală. Se vor prezenta candidați 
qe la Liceul ..23 August" (curs seral), 
"■reședințe Ovidiu Dragnea, prof. univ. 
matematică Institutul de construcții 
București.

Liceul seral de cultură generală 
București. Comisia rir. 16. secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
<eral de cultură generală București 
'curs seral). Președinte Mircea Tîrno- 
vean, conf. univ. matematică Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Liceul seral de cultură generală 
București. Comisia nr. 17, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
ieral de cultură generală București 
curs seral). Președinte Mihai Pascu, 

'•onf. univ. dr. fizică Universitatea 
București.

Lioeul seral de cultură generală 
București. Comisia nr. 18, secție mixtă. 
Qe vor prezenta candidați de la Liceul 
seral de cultură generală București 
'curs seral și restanțieri). Președinte 
Ion Radulescu, conf. univ. dr. geogra
fie Universitatea București.

Lioeul „M. Basarab". Comisia nr. 19. 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „M. Basarab" (curs seral). 
Președinte Gheorghe Constantinescu, 
prof. univ. Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

Liceu! „M. Basarab". Comisia nr. 20. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul ..M. Basarab" și Liceul 
..Alex. I. Cuza" (curs seral. învățămînt 
*ără frecventă și restanțieri). Președin
te Constantin Antonescu, prof. univ. 
dr. docent st. biologice Universitatea 
București.

Liceul nr. 39. Comisia nr. 21, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 39 (curs seral și învățămînt 
fără frecventă). Președinte Haralambie 
Chirilei, prof. univ. dr. docent șt. bio
logice Institutul agronomic „Nic. Băl- 
cescu" București.

Liceu! „M. Eminescu". Comisia nr. 
22. secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „M. Eminescu" (curs 
seral și învățămînt fără frecventă).

Președinte Ion Ionașcu, prof. univ. dr. 
1 istorie Universitatea București.

Liceul „Gh. Șincai". Comisia nr. 23, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la~ Liceul .,Gh. Sincai" (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Constantin Disescu, 
prof. univ. dr. fizică Institutul agrono
mic ..Nic. Bălcescu" București.

■ Liceul nr. 30. Comisia nr. 24. secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 30. nr. 41 și Liceul „I. 
Creangă" (curs seral și restanțieri). 
Președinte Alexandru Isopescu. conf. 

, univ. chimie Academia de studii eco- 
I nomice București.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia nr. 25, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Gh. Lazăr“ (curs seral). 
Președinte Aurel Pîrvu, prof. univ. 
matematică Institutul de construcții 
București.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia nr. 26. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Gh. Lazăr" (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Mihai Zapan, prof. univ. dr. do
cent chimie Institutul de petrol, gaze 
și geologie București.

Liceul „D. Bolintineanu". Comisia 
nr. 27. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul ..D. Bolintinea
nu" (curs seral, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Sabin 
Antonescu, conf. univ. șt. economice. 
Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ București.

Liceul nr. 27. Comisia nr. 28. secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 27 (curs seral și restanțieri). 
Președinte Sanda Hanganu. conf. univ. 
dr. matematică Institutul de construc
ții București.

Liceul nr. 36. Comisia nr. 29. secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 36 (curs seral și restanțieri) 
Președinte Mihai Sarian, prof. univ. 
matematică Institutul politehnic -Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Nic. Bălcescu". Comisia nr 
30. secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul «Nic. Bălcescu” 
(curs seral. învătămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Adrian Io
nescu, piof. univ. dr. docent si. bio
logice Institutul de cultură fizică 
București.

Liceul „T. Vladimirescu". Comisia 
nr. 31, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „T. Vladimi- 
rescu" (curs seral). Președinte Dan 
Ștefănescu. conf univ. matemat:.ă 
Institutul politehnic ..Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul ,,T. Vladimireseu" Comisia 
nr. 32. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul ..T. Vladimi- 
rescu" și Liceul nr. 33 (învățămînt fâră 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Oisie Șafran, conf. univ. filozofie Uni
versitatea București.

Liceul nr. 25. Comisia nr. 33. secte 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 25 și nr. 31 (curs seral și 
restanțieri). Președinte Emilia Itiesea. 
conf. univ. dr. docent st. biologice 
Universitatea București.

Liceul nr. 40. Comisia nr. 34. secu? 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 40 (curs sera’.. învătămin: 
fără frecvență și restanțieri1 Preșe
dinte Dimitrie Camboli. conf univ. 
dr. chimie Institutul politehnic -Gh. 
Gheorghiu-Dej* București.

Liceul nr. 6. Comisia nr. 35. secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ’.a 
Liceul nr. 6 (curs seral și restanțieri). 
Președinte Igor Ivanov, conf univ. chi
mie, Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul „Aurel Vlaicu". Comisia nr. 
36, secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Aurel Vlaicu" (învă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri) 
Președinte Leo Gruia, conf. univ. ma
tematică, Institutul politehnic ..Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul „I. Neculce". Comisia nr. 37. 
secția mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul ..I. Neculce" (curs 
seral. învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Gheorghe Th. 
Gheorghiu, prof. univ. dr. docent ma
tematică, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul de muzică nr. 1. Comisia nr.
38. secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele de muzică 
nr. 1 și nr. 2 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Alexandru Trifu, prof, 

univ. pedagogie psihologie Conserva
torul „Ciprian Porumbescu" București.

Liceul de arte plastice. Comisia nr.
39, secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul de arte plastice 
și Liceul de coregrafie (curs de zi). 
Președinte Mircea Mancaș, prof. univ. 
dr. filozofie Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale" 
București.

Liceul „G. Cașbuc". Comisia nr. 40, 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „G. Coșbuc" (curs se
ral, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Octavian Floarea, 
conf. univ. dr. chimie Institutul poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Liceul „D. Cantemir". Comisia nr. 
41 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „D. Cantemir" (exa
mene de diferență). Președinte George 
Herman, conf. univ. dr. șt. biologice 
Institutul de medicină și farmacie 
București.

JUDEȚUL ALBA

„Horia, Cloșca și Crișan" Alba lulia 
și Liceul din Teiuș (curs seral, învă- 
țamînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Lupescu. prof. univ. 
fizică Institutul politehnic Timișoara.

Liceul „I. Mureșanu" Blaj. Comisia 
nr. 4 secția mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „L Mureșanu" 
Blaj și Liceul din Jidvei (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Teodor Tripcea. lec
tor univ. dr. istorie Universitatea Ti
mișoara.

Liceul „Horia, Cloșca și Crișan" 
Abrud. Comisia nr. 5 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Liceul 
„Horia Cloșca și Crișan" Abrud. liceele 
din Baia de Arieș. Cîmpeni și Ziatna 
(curs seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ion Popescu 
conf. univ. matematic: Universitatea 
Timișoara.

Liceul „Bethlen Gabor" Aiud. Co
misia nr. 6 secție mixtă candidați de 
la Liceul ..Bethlen Gabor" Aiud fi 
Liceul din Ocna Mureșului <?urs seral, 
învățămînt fără frecventă si restan
țieri). Președinte George Tomuța onf. 
univ. dr. filozofie Universitatea «Babeș- 
Bolyai" Cluj.

niescu conf.
Politehnic laș:

Liceal nr. 4 R*eâa_ Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Liceele nr. 4 si nr. 3 Bacău 
(curs sera! și restanțieri). Președinte 
Valerian Poeinoe. conf. univ. dr. st. 
biologice Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău.

Liceal ..Vasile Aleesandri" Bacău. 
Comisia nr. 3 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidat: de la Liceul «V. 
Alecsandri" si Liceul «G. Ba co via" 
Bacău (învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Mircea Sandu- 
Io viei conf. univ. dr. fizică. Universi
tatea —AL L Cuza” Iași.

Liceal dia Bahați. Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Liceul din Buhusi (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan- 
țiert). Presed.sîe Constantin Marinesen 
conf. uni.- st. soc^le Institatul peda-
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JUDEȚUL ARAD

Liceal „Ion Slavici" Arad. Comisia 
nr. 1 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul .Jon Slavici- Arad 
(curs seral). Președinte Aurel Colin, 
conf. univ. dr. matematic: Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Arad. Comisia nr. 2 
secție mixtă Se vor prezenta răni dat 
de la Liceele nr. 2. nr. 1 și nr. 5 
Arad (îavățâmint fără frecn 
restanțieri). Președinte Z- Gi 
prof. univ. dr. chimie Institut 
tehnic Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad Coroisâ 
secția reală. Se vor prezenta c 
de Ia Liceu! nr 3 Arad (cun 
Președinte Ioan Bitea cont, as
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Președinte St. Basinger, roef. -j—.-r 
fizica Institutul politehnic Thaisoara.

Liceal lore. Comisia nr. 4 serice 
mixtă. Se vor prezenta eaadidari de 
la Liceele din Ineu. Ptaeota. Ce-^e_ 
Gurahonț. Sebeș și Sintaca rurs feruL 
învătămint fără frecventă »i restan
țieri). Președinte Profir Dererata mcf. 
univ. dr. fizică InsCtuîu! de se Pe
troșeni.
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Liceul din Sebeș. Comisia nr. 1 
secția mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul din Sebeș și Liceul 
economic special Sebeș (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan- 
țieri). Președinte P. Tribunescu, conf. 
univ. dr. chimie Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul din Cugir. Comisia nr. 2 sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul din Cugir (curs seral 
și restanțieri). Președinte Emil Stoica, 
conf. univ. fizică Institutul de mine 
Petroșeni.

Liceul „Horia, Cloșca și Crișan" 
Alba lulia. Comisia nr. 3 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul

Liceal «Xîe. PiieșsL C>-
mzrla nr. L seeua reală. Se vor pre- 
zen^ can±da^ de La liceul «Xcz. Băi- 
cescu" P.testi rars seral s: rescan- 
tserik Presedm^ SCreea %ansescn. 
conf. naiv. Eriră Institutul de eco- 
structh București.

Liceal -Nic. Băleesca" Pitești. Co- 
orisia nr. 2. secte mixtă- Se vor pre
zenta candidat de La Liceul «Nic. Băl
cescu* și Liceul de muzică Pitești 
(curs de zi. învătămint firi frecventă 
și restanteri). Presedmte Canstaatin 
Pa pasta te. conf. univ. dr. docent filo
logie Universitatea Craiova.

Liceal „Nic. Bălcescu" Piteșii. Co
misia nr. 3. secte mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele din Cos- 

Topo-loveni si Mozăceni (învăță- 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Alexandre Iara cec, conf. 
univ. dr. șt biologice Institutul peda
gogic de 3 ani Pitești.

Lieeul nr. 2 Pitești. Comisia nr. 4. 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr 2 Pitești (curs seral, 
învătămint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gheorghe Lelescu, 
conf. univ. matematică Institutul poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceal nr. 2 Pitești. Comisia nr. 5. 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Pitești, liceele 
din Stîlpeni și Ștefănești (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Augustin Z. N. Pop, 
conf. univ. filologie Institutul pedago
gic de 3 ani Pitești.

Liceul „Alex. Odobescu" Pitești. Co
misia nr. 6. secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Alex. 
Odobescu" Pitești (curs seral. învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Nicolescu, prof, 
univ. dr. matematică Institutul de 
petrol, gaze și geologie București.

Liceul „Alex. Odobescu" Pitești. Co
misia nr. 7. secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Alex. 
Odobescu" Pitești și Liceul din Vedea 
(învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gheorghe Vrabie, 
conf. univ. dr. filologie Institutul pe
dagogic de 3 ani Pitești.

Liceul „Dinicu Golescu" Cîmpulung. 
Comisia nr. 8. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Dinicu 
Golescu" Cîmpulung (curs seral și 
restanțieri). Președinte Chiriac Vasi- 
liu, conf. univ. dr. matematică Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej 
București.

Liceul „Dinicu Golescu" Cîmpulung. 
Comisia nr. 9. secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Di
nicu Golescu" și Liceul nr. 2 Cîmpu
lung și Liceul din Rucăr (învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Ilie Puia, lector univ. dr. istorie 
Academia de studii economice Bucu
rești.

Liceul din Curtea de Argeș. Comisia 
nr. 10. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele din Curtea de 
Argeș, Domnești și Corbenl (curs se
ral. învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Dan Al. Petrescu, 
conf. univ. dr. chimie Institutul peda
gogic de 3 ani Pitești.
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Liceal ar. 4 Oradea CoeMa 
secție mixtă. Se vor pretexta
dați de ia liceele nr. 4 să nr. 5 Onora 
(restanțieri). Presed^ite Citea Mire 

conf. univ. dr. Filozofie Unrrerx.tatea 
«Babeș-Bolyai* Cluj.

Lieeul ar. 1 Beias- Co 
secție mixtă. Se vor____________
dați de Ia liceele nr. I fi nr. 2 Be.ok 
liceele din Vașeă i și Orarri dr. Pete . 
Groza (curs seral. învăticdsî firi 
frecventă si restantierik. Presedtata 
Cornel Olaru conf. univ. dr. st. ee>- 
nomice Universitatea Timișoara.

Liceul din Marghita. Cocrisia sr. 7. 
secție mixtă cu limbile de predare 
română si maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la liceele din Margh.ta. 
Valea lui Mihai, Săcuieai ș: Pc-pesr. 
(curs seral. învățămînt fără freevectă 
și restanțieri). Președinte L Meuessy 
sef lucrări dr. chimie Institutul Poli
tehnic Timișoara.

Liceul din Salonta. Conrisia nr. 3 
secție mixtă cu limbile de predare 
română și maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul din Salonta 
(curs seral, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Franeise 
Manok, lector univ. dr. chimie Uni
versitatea „Babeș-Bolyai- Cluj.

Liceul nr. 3 Oradea. Comisia nr. 9. 
secție reală cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 3 Oradea (curs sera! și 
învățămînt fără frecventă). Președinte 
Edmund Felszeghy, Drof. univ. dr. chi
mie Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 Oradea. Comisia nr. 10. 
secție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 3. nr. 2, nr. 4 și nr. 5 
Oradea (învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Ștefan Gyurko. 
conf. univ. dr. științe biologice Uni
versitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

prezenta

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

JUDEȚUL BACĂU

Liceul Nr. 4 Bacău. Comisia Nr. 
secția reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Nr. 4 Bacău (curs seral 
și restanțieri). Președinte

1

Liceul „George Coșbuc" Năsăad. Co
misia nr. 1 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „G. Coș- 
buc“. Liceul nr. 2 Năsăud. licean dia 
Beclean, Nimigea și Sîngeorgij 
(învățămînt fără frecvență și restaa- 
țieri). Președinte Vlad Vâzdâoțeaan. 
conf. univ. dr. fizică. Institutul poli
tehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Bistrița. Comis_a rr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1. nr. 2 Bistrița, 
liceele din Prundul Bîrgăului și Teaca 
(curs seral, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Victor Vas- 
cenco, conf. univ. dr. filologie 
sitatea București.

JUDEȚUL BOTOȘANI

Liceul din Dărăbani. Comisia nr !. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidau 

Gheorghe ■ de la Liceele din Dărăbani si Râd 4 uri

Prut (învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Iosub Vaisman, 
conf. univ. șt. biologice Institutul agro
nomic „Ion Ionescu de la Brad" Iași.

Liceul „A. T. Laurian" Botoșani. 
Comisia nr. 2, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „A. T. 
Laurian" Botoșani și Liceul din Tru
dești (curs seral, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ion 
Grigoraș. conf. univ. dr. filozofie Uni
versitatea ..Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „M. Eminescu" Botoșani. Co
misia nr. 3. secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „M. Emi
nescu** Botoșani și Liceul din Ștefă- 
nești (învățămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Niculae Asandei. 
conf. univ. dr. chimie Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul nr. 1 Dorohoi. Comisia nr. 4, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1. nr. 2 Dorohoi, 
liceele din Bueecea. Vomiceni și Să- 
veni (învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Alexandrina 
Barbu, lector univ. dr. st. biologice 
Universitatea ..AI. I. Cuza" Iași.

JUDEȚUL BRAȘOV

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia nr. 1 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Brașov (curs seral). 

i Președinte Gheorghe Iacobescu, conf. 
sniv. dr. matematică Institutul Poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia nr. 2. 
secția reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Brașov (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan- 
țieri). Președinte Emil Șerban. conf. 
univ. matematică. Institutul politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov. Comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 3 si nr. 1 Brașov 
(rar» seral. învătămint fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Alexandru 
Romanovici, prof. univ. dr. șt. biolo
gice. institutul pedagogic de 3 ani 
Brașov.

Liceul nr. 4 Brașov. Comisia nr. 4, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 4 Brașov (curs seral). 
Președinte Florea Dudiță. conf. univ. 
dr. fizică. Institutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 4 Brașov. Comisia nr. 5. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 4 și Liceul „Unirea" 
Brașov (restanțieri). Președinte Iuliu 
Morariu. prof. univ. dr. docent șt. 
biologice. Institutul politehnic Brașov.

Liceul „Unirea" Brașov. Comisia 
nr. 6. secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul ..Unirea" Brașov 
(curs seral). Președinte Tiberiu Roman, 
conf. univ. matematici. Institutul de 
petrol, gaze și geologie București.

Liceul „Unirea** Brașov. Comisia 
nr. 7. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Unirea" Bra
șov (învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Alexandru Todi- 
cescn. conf. univ. dr. ‘fizică. Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul „Unirea- Brașov. Comisia 
nr. 8. secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de Za Liceul «Unirea- B-așov 
(curs seral. învătămint fără frecvență 
si restanțieri». Președinte Gh. Facsko. 
prof. univ. dr. chimie. Institutul poli
tehnic Timișoara.

Liceul de mezică Brașov. Comisia 
nr. ?. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de !a Liceal de muzică Bra
sov. Liceele din Săc 
nicuîui (cursori de 
tantieri). Presed.nte 
•iresea. cocf amv. 
tul oedszrrr de 3 an:

LieexJ dni Cad’.ea 
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JUDEȚUL BRĂILA

Liceul „B. P. H&șdeu" Buzău. Comi
sia Nr. 2 secția umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „B. P. 
Hașdeu", Liceul „M. Eminescu" Buzău, 
Liceul „Al. Vlahuță" și Liceul Nr. 2 
Rm. Sărat, liceele din Pătîrlagele și 
Beceni. (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Barbu Teodorescu conf. univ. dr. fi
lologie Universitatea București.

Liceul „M. Eminescu" Buzău. Comi
sia Nr. 3 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul ,,M. Eminescu" 
Buzău și Liceul din Pătîrlagele (în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Simona Popp conf. univ. 
dr. matematică Universitatea Bucu
rești.

Liceul 
Comisia 
prezenta 
Vlahuță" .. 
(curs seral. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ștefănuță 
Enache conf. univ. dr. matematică 
Institutul Politehnic „Gh. Gheorghiu 
Dej" București.

Liceul ,.M. Eminescu" Buzău. Co
misia Nr. 5 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „M. Emi
nescu" și Liceul ,.B. P. Hașdeu" Bu
zău. Liceul „Al. Vlahuță" și Liceul 
Nr. 2 Rm. Sărat, liceele din Pătîrla
gele, Pogoanele și Beceni (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Dorin Cristescu șef 
lucrări dr. matematică Institutul Poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ Bucu
rești.

Liceul „M. Viteazul" Turda. Comisia 
nr. 13 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „M. Viteazul" și 
Liceul Nr. 2 Turda, Liceul Nr. 3 Cîm- 
pia Turzii și Liceul din Iara. (învăță- 
mînt fă,ră frecvență și restanțieri) Pre
ședinte Corneliu Degan prof. univ. 
dr. docent șt. biologice Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA

„Alex. Vlahuță" Rm. Sărat. 
Nr. 4 secție reală. Se vor 
candidați de la Liceul „Al. 
și Liceul Nr. 2 Rm. Sărat

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

1Liceul nr. 1 Reșița. Comisia nr. 1 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 1 Reșița (curs 
seral). Președinte Nerva Porumb, prof, 
univ. matematici. Institutul politeh
nic Timișoara.

Liceul nr. 1 Reșița. Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1, nr. 2 Reșița și 
Liceul din Bocșa (curs seral, învăță- 
mint fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Leon Sauciuc, prof. univ. dr. 
docent chimie. Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 1 Caransebeș. Comisia nr. 
3 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 1. nr. 2 Caran
sebeș. liceele din Mehadia și Otelul 
Roșu (curs seral. învățămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte Mihai 
Bilă. conf. univ. fizică. Institutul poli
tehnic Timisoara.

Liceul din Oravița. Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Oravița, Grădinari. 
Moldova Nouă, Bozovici, Berzasca și 
Anina (curs seral, învățămînt . fără 
frecventă si r-estanțieri). Președinte 
loan Horescu. conf. univ. dr. chimie 
Universitatea Timisoara.

JUDEȚUL CLUJ

Comisia 
prezenta 

Șincai"
Liceul „Ady Șincai", Cluj.

Nr. 1. secție mixtă. Se vor 
candidați de la Liceul „Ady 
și Liceul „M. Eminescu" Cluj (curs 
seral, invătâmînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Avram Radu 
prof. univ. dr. șt. biologice Institutul 
de medicină și farmacie Cluj.

Liceu) „E. Racoviță" Cluj. Comisia 
nr. 2 mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „E. Racoviță" Cluj 
(invătâmînt fără frecvență și restan-

Liceul „Mircea cel Bătrîn". Constanța 
Comisia nr. 1 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Mircea 
cel Bătrîn" Constanța (curs seral) Pre
ședinte Marin Dumitrescu conf. univ. 
matematică Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu Dej" București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn" Cons
tanța. Comisia nr. 2 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Liceul 
„Mircea cel Bătrîn" Constanța, liceele 
din Năvodari și Mangalia (curs seral 
și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Vlasiu conf. univ. dr. matematică Insti
tutul de construcții București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn" Cons
tanța. Comisia nr. 3 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Liceul 
„Mircea cel Bătrîn" Constanța (învă- 
țămînt fără frecvență) Președinte Va- 
sile Hurmuz conf. univ. dr. istorie 
Universitatea București.

Liceul Nr. 2 Constanța. Comisia nr. 
4 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Nr. 2 și Liceul „Mir
cea cel Bătrîn" Constanța (restanțieri). 
Președinte Ion Berceanu prof. univ. 
științe economice. Institutul agronomic 
„Nic. Bălcescu" București.

Liceul Nr. 2 Constanța. Comisia nr.5 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 și Liceul eco
nomic special Constanța (curs seral). 
Președinte Mihai Atanasiu conf. univ. 
dr. matematică Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu Dej" București.

Liceul nr. 3 Constanța. Comisia nr.6 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 3 și Liceul de muzică 
și arte plastice Constanța, liceele din 
Năvodari, Eforie și Techirghiol (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Oscar Kreind- 
ler prof. univ. matematică Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ Bucu
rești.

Liceul nr. 4 Constanța. Comisia nr. 7 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele din jud. Constanța (res
tanțieri). Președinte Constantin Corbu 
conf. univ. dr. istorie Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Medgidia. Comisia nr. 8 
secție mixtă.. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 1 Medgidia (curs 
seral și învățămînt fără frecvență) 
Președinte Gheorghe Cosma conf. univ. 
fizică Universitatea București.

Liceul nr.^ 1 Medgidia. Comisia nr. 9 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia liceele Nr. 1 și Nr. 2 Med
gidia, liceele din Ostrov și Adamclisi 
(restanțieri). Președinte Dodu Stoian 
conf. univ. dr. matematică Institutul 
de Construcții București.

Liceul nr. 1 Medgidia. Comisia nr. 10 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele din Băneasa, Hîrșova, 
Cogealac, M. Kogălniceanu, Cerna
vodă, Negru Vodă, Cobadin și Toprai- 
sar (învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Costică Pavel lec
tor univ. dr. st. biologice Universitatea 
Craiova.ri res- __

Draga- tieri). Președinte Vaier Fărcășan prof. 
Zr.r. tu- univ. dr chimie. Universitatea ..Ba- 

beș-Bolyai* Cluj.
nr 10. Liceul ..G. Barițiu" Cluj. Comisia 
ni-iati nr. 3 secție mixtă. Se vor prezenta 

candidați de la Liceul „G. Barițiu" Cluj 
| fi Liceul Huedin (curs seral, învăță- 

mint fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ioan Bechet conf. univ. șt. 
biologice Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceal Nr. 7 Cluj. Comisia nr. 4 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 7, Nr. 2, Nr. 6, Nr. 8, 

! Nr. 14, Nr. 15, și Nr. 16 Cluj și Li
ceul din Gilău (curs seral și restan- 

I tieri). Președinte Augustin Pop prof, 
univ. dr. docent chimie Universitatea 

i «Babeș-Bolyai" Cluj.
Liceal Nr. 10 Cluj. Comisia nr. 5 

secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele Nr. 10 și Nr. 12 Cluj 

I (curs seral și restanțieri). Președinte 
Ioan Grecu prof. univ. dr. chimie Insti- 

> tutui de medicină și farmacie Cluj.
Liceul de arte plastice Cluj. Comi

sia nr. 6 secție umanistă cu limbile de 
predare română și maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul de arte 
plastice. Liceul de muzică și Liceul 
de coregrafie Cluj (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Iuliu Csehi, prof, 
univ. dr. docent filologie Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Nr. 7 Cluj. Comisia nr. 7 
secție reală cu limba de predare ma
ghiară. Se voi- prezenta candidați de la 
Liceul nr. 7 Cluj (curs seral și res
tanțieri). Președinte Carol Kalik conf. 
univ. dr. matematici Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 7 Cluj. Comisia nr. 8 sec
ție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Nr. 7 și Liceul „Ady Sincai" 
Cluj, Liceul „Bethlen Gabor" Aiud și 
Liceul Nr. 2 Bistrița (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Iosif Pataki conf. univ. dr. 
istorie Universitatea „Babeș-Bolyai* 
Cluj.

Liceul Nr. 12 Cluj. Comisia nr. 9 sec
ție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Nr. 12, Nr. 3, Nr. 10. Nr. 11, Nr. 
14, Nr. 15 și Nr. 16 Cluj, liceele Nr. 1 
și Nr. 2 Dej, Liceul „P. Maior" Gherla, 
Liceul „M. Viteazul" Turda, Liceul 
din Huedin (curs seral și restanțierri). 
Președinte loan Zsako conf. univ. dr. 
chimie Universitatea 
Cluj.

Liceul Nr. 2 Dej. 
secție mixtă. Se vor . 
dați de la liceele Nr. 2 și Nr. 1 Dej 
(curs seral, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte loan Hodisan 
lector univ. dr. șt. biologice Universi- 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „P. Maior" Gherla. Comisia 
nr. 11 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „P. Maior" și 
Liceul „Ana Ipătescu" Gherla și Liceul 
din Mociu (curs seral și restanțieri). 
Președinte Victor Săhleanu conf. univ. 
dr. docent st. biologice Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „M. Viteazul" Turda. Comi
sia nr. 12 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „M. Viteazul" 
Turda și Liceul Nr. 3 Cîmpia Turzii , 
(curs seral $1 restanțieri) Președinte [ 
Nicolae Ghlrcoiașu prof univ. dr. ma- i 
tematici Institutul Politehnic Cluj.

JUDEȚUL COVASNA

Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe. Comisia 
nr. 1 secție mixtă cu limbile de pre
dare română și maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr. 1, 
nr. 2 Sf. Gheorghe, liceele din Bara- 
olt, Uovasna și Tg. Secuesc (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Nicolae Almași, conf. 
univ. dr. chimie Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe. Comisia 
nr. 2 secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe și Li
ceul din Tg. Secuiesc (curs seral, învă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Eugen Vargha, lector univ. 
dr. chimie Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai' Cluj.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

nr. î.Liceal ar. 1 Bri.li Cocnisia 
secție reală. Se eae prezenta candidat’- 
de la Liceul rr. I Brăila (curs seral 
si restantier. George Cris-
tesea. coaf. unir. ir. firică Institutul 
Potitehnâe <aeorgh:u-Dej" Bucu
rești.

Liceal ar. 2 Brăila. Comisia nr. 2 
secție reală- Se vor prerecta candidați 
de la Liceul nr. 2 BriLa (curs seral 
s: restanperi? Președinte Constantin 

dr. matematică 
.Gh. Gheorghiu-Ixsri:

„Babeș Bolyai"

Comisia nr. 10 
prezenta candi-

Liceul nr. 3 Tîrgoviște. Comisia nr. 1 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 1, nr. 2, nr. 3 Tîr
goviște, Liceele din Găești, Vișina. Titu 
și Răcari (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Mira Tudor 
conf. univ. șt. biologice Institutul de 
petrol, gaze și geologie București.

Liceul nr. 2 Tîrgoviște. Comisia nr. 2 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 2 și nr. 3 Tîrgoviște 
(curs seral și restanțieri). Pre

ședinte Eugen Mihăileanu conf. univ. 
dr. matematică Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Tîrgoviște. Comisia nr 3 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din județul Dîm
bovița (restanțieri). Președinte Victor 
Grigorescu conf. univ. dr. șt. econo
mice Institutul de medicină și farma
cie , București.

Liceul din Pucioasa. Comisia nr. 4 
secție mixtă. Șe vor prezenta candi
dați de la Liceele din Pucioasa și 
Fieni. (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri) Președinte 
Ion Bulborea conf. univ. dr. Științe e- 
conomice, Universitatea București.

Liceul din Moreni. Comisia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul din Moreni și sec
ția serală Mija (curs seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri) Preșe
dinte Mircea Ionescu Varo conf. univ. 
dr. șt. biologice Universitatea Bucu
rești.

ila. Comisia nr. 5, 
c r prezenta candi- 
din județul Brăila 
■ședințe Nicolae 
v pedagogie Insti- 
ă București.

JUDEȚUL DOLJ

JUDEȚUL BUZĂU

Ureal J. P. Bațdea" Baxiu. Comi- 
u Nr. 1 șecțLi reală. Se vor prezenta 
candidat: de Ia Liceul ^B. P. Hașdeu" 
Buzău, liceele din Beceni și Pogoanele 
(curs sera’.. învitămint fără frecvență si 
restanțieri1'. Președinte Virgil Bogdă- 
nescu conf. univ. matematică Institutul 
de petrol gaze și geologie BurureștL

Liceul „Nic. Bălcescu" Craiova. Co
misa nr. 1 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Nic. 
Bălcescu" și Liceul nr. 4 Craiova, Li
ceele din Dăbuleni și Bechet (învăță- 
mînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte^ Eugen Dobrescu prof. univ. 
fr. Universitateadr. docent matematică
Craiova.

Liceul
Craiova.
nistă. Se ia
Liceul de muzică și arte plastice. Li-

de muzici și
Comisia nr. 2
vor prezenta candidați se fa

arte plastice 
secție ums/

(Continuare în pag. a IV-a)
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ceul „Nic. Bălcescu" Liceul „Frații 
Buzești", Liceul „T. Arghezi“, Liceele 
nr. 3 și nr. 4 Craiova, Liceele din 
Dioști și Filiași (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Lileta Stoianovici Donat lector 
iniv. dr. filologie Universitatea Cra
iova.

Liceul „Frații Buzești" Craiova. Co
misia nr. 3 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Frații 
Buzești Craiova (curs seral și restan
țieri). Președinte Petru Hamburg, conf, 
univ. dr. matematică Universitatea 
Craiova.

Liceul „Frații B uz ești " Craiova. Co
misia nr. 4 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele din ju
dețul Dolj (restanțieri) Președinte Io® 
Safta, prof. univ. dr. docent șt. biolo
gice Universitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Craiova. Comisia nr. 5 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 8 Craiova (curs 
seral șl restanțieri). Președinte Gheor
ghe Vraci® eoni. univ. matematică 
Universitatea Craiova.

Liceul „T. Arghezi" Craiova. Comi
sia nr. 6 secție reală. Se voi’ prezenta 
candidați de la Liceul „T. Arghezl" 
Craiova, Liceele din Dioști, Melineștl 
și Filiași (curs seral, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Președinte 
Eneea Barbu conf. univ. dr. matema
tică Institutul Politehnic „Gh. Geor- 
ghiu Dej" București.

Liceul din Băilești. Comisia nr. 7 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Băilești, Bîrca, Se- 
garcea, Calafat, Poiana Mare, Cornu, 
Plenița și Cetate (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri) Președinte 
Marin Păun conf. univ. dr. gt. biolo
gice Universitatea Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI

Liceul „V. Alecsandrl" Galați. Co
misa nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „V. Alecsandri" 
și Liceul nr. 2 Galați (curs seral și 
restanțieri). Președinte Mircea Ghilî- 
ceanu, conf. univ. Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 5 Galați. Comisia nr. 2 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 5 și nr. 3 Galați 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Ion G&nescu, lector univ., dr. chimie 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Galați. Comisia nr, 3, 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 
nr. 6, nr. 7 liceul „V. Alecsandri" Galați 
liceele din Bujor și Berești (restan
țieri). Președinte Metodiu Răileanu 
lector univ. dr. chimii Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 6 Galați, Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 6, nr. 2 nr. 3, nr. 5, 
Liceul „V. Alecsandri" Galați, liceele 
din Bujor, T. Vladimirescu și Pechea 
(învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Dumitru Bogatu, 
conf. univ. șt. biologice Institutul poli
tehnic Galați.

Lioeul nr. 8 Galați. Comisia nr. 5 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceele nr. 3, nr. 2, nr. 4, 
nr. 0, nr. 0, nr. 7 Liceul „V. Alecsandri" 
*1 Liceul de muzică și arte plastice 
Galați (curs d« zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
David Bujoreanu, conf. univ. filologie 
Institutul pedagogic de 3 ani Galați.

Liceul nr. 2 Tecuci. Comisia nr. 6 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de ia Liceele nr. 2 șl nr. 1 Tecuci 
(cura «erai, învățămînt fără frecvență 
Sl restanțieri). Președinte Zamfira 
albă șef lucrări dr. șt. economice 

Institutul Agronomic „Nic. Bălcescu" 
București.

JUDEȚUL CORJ

Liceul „T. Vladimirescu* Tg. Jiu. 
Comisia nr. 1 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul T. 
Vladlmlreacu Tg. Jiu, liceele din Sadu 
J1 Rovinari (curs seral). Președinte 
rioolae Popescu șef lucrări dr. mate

matici Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu Dej" București.

Liceul „T. Vladimirescu* Tg. Jiu. 
Comisia nr. 2 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „T. 
vladimirescu" și Liceul nr. 2 Tg. Jiu, 
liceele din Tg. Cărbunești, Novaci, 
Sadu, Bîlteni, Rovinari și Pestișani 
(curs seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Virgil Gheor
ghiu prof. univ. dr. fizică Universi
tatea Craiova.

JUDEȚUL HARGHITA

Liceul din Miercurea duc. Comisia 
nr. 1 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele din M. Ciuc, 
Gheorghieni, Cristurul Secuiesc, Sub- 
cetate, Toplița și Liceul „Dr. P. Groza", 
Odorheiul Secuiesc (curs seral, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Bogdan Stugren, conf. univ. 
dr. șt. biologice Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul din Miercurea Ciuc. Comisia 
nr. 2 secția reală cu limba de predare 
maghiară. • Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din M. Ciuc, Dănești, 
Ditrău. Remetea, Sînmartin și Toplița 
(curs seral. învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Emil Schon- 
berger, lector univ. dr. chimie Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Dr. P. Groza“ Odorheiul 
Secuiesc. Comisia nr. 3 secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Dr. 
P. Groza" Odorheiul Secuiesc, liceele 
din Corund, Cristurul Secuiesc, Gheor
ghieni, M. Ciuc, Vlăhița Nouă și Zetea 
(curs seral, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Eugen Gri- 
gercsic conf. univ. geografie Universi
tatea Timișoara.

JUDEȚUL HUNEDOARA

Liceul „Avram Iancu" Brad. Comi
sia nr. 1 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Avram 
Iancu" Brad și Liceul din Gurabarza 
(curs seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Nestor Lu
pei conf. univ. dr. st. biologice Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul „Aurel Vlaicu" Orăștie. Co
misia nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Aurel 
Vlaicu" Orăstie si Liceul din Simeria 
(curs seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Traian Bu- 
nescu conf. univ. dr. filologie Univer
sitatea Timișoara.

Liceul din Ilia. Comisia nr. 3 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele din Ilia și Hațeg (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Dumitru Gutescu conf. univ. fi- 
gică Institutul politehnic Timișoara.

Liceul „Decebal" Deva. Comisia 
nr. 4 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Decebal" Deva 
(curs seral și restanțieri). Președinte 
Victor Prosie conf. univ. fizică Insti
tutul de mine Petroșeni.

Liceul „Decebal" Deva. Comisia 
nr. 5 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de Ia Liceul „Decebal" Deva 
(învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Nicolae Ciacbir ' 
conf. univ. dr. istorie Universitatea I 
București.

Liceul nr. 1 Hunedoara. Comisia | 
nr. 6 secție reală. Se vor prezenta | 
candidați de la Liceul nr. 1 Hune
doara și Liceul din Călan (curs seral). | 
Președinte Nicolae Tecușan conf. univ. 
dr. fizică Institutul politehnic Timi
șoara.

Liceul nr. 2 Hunedoara. Comisia 
nr. 7 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 Hune
doara (curs seral). Președinte Anton 
Policec conf. univ. dr. fizică Institu
tul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Hunedoara. Comisia 
nr. 8 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 2 șl nr. 1 
Hunedoara și Liceul din Călan (învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Afion Mihăe®cu, conf. univ. 
dr. fizică Institutul politehnic Timi
șoara.

Liceul din Petroșeni. Comisia nr. 9 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din Petroșeni șl Pe- 
trila (curs seral). Președinte Dan Mil- 
coveanu conf. univ. dr. fizică Insti
tutul de mine Petroșeni.

Liceul din Petroșeni. Comisia nr. 10 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din Petroșeni și Pe- 
trlla (învățămînt fără frecventă șl res- 
tanțieri). Președinte Emil Pop prof, 
univ. dr. ,șt. biologice Institutul de 
mine Petroșeni.

Liceul din Lupenl. Comisia nr. 11 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din Lupenl șl Vul
can (curs seral și restanțieri). Preșe
dinte Avram Heler conf. univ. dr. fi
zică Institutul politehnic Timișoara.

JUDEȚUL IALOMIȚA

Liceul nr. 2 Călărași. Comisia nr. 1 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 2 si nr. 1 Călă
rași (curs seral. învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Mar
cel Koșculeț, prof univ. dr. docent ma
tematici Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu Dej“ București.

Lioeul din Slobozia. Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din Slobozia, Tăn- 
dărel. Fetești sl Căzăneștl (curs seral, 
învățămînt fără frecventă sl restan
țieri). Președinte Ion Lunga, conf. 
univ. fizlcă-chlmle. Universitatea 
București.

Liceul din Lehlia. Comisia nr. 8 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul din Lehllu flnvătă- 
mînt fără frecventă șl restanțieri). 
Președinte Constantin Albu, lector 
univ. dr. chimie Universitatea Bucu
rești.

JUDEȚUL IAȘI

Liceul din PașoanI. Comisia nr. 1 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din Pașcani. Hălău- 
ceștl șl Tg. Frumos (învățămînt fără 
frecventă șl restanțieri) Președinte 
Natalia Cojeann conf. univ. dr. st. bio
logice Institutul agronomic „Ion Io- 
nescu de la Brad*4 Iași.

Liceal din PașoanI. Comisia nr. 2 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul din Pașcani (curs se
ral, Învățămînt fără frecventă șl res
tanțieri). Președinte Iza Valsman lec
tor univ. dr. matematică Universita
tea „Al. I. Cuza“ Iași.

Liceal Nr. 2 Iași. Comisia nr. 3 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele Nr. 2. Nr. 1. Nr. 3, Nr 4 
Iași șl Liceul din Hîrlău (învățămînt 
fără frecventă sl restanțieri). Preșe
dinte Constantin Ona, prof. univ. fi
zică Institutul Politehnic Iași.

Liceal Nr. 2 Iași. Comisia nr- 4 «ec- 
tle reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele Nr. 5, Nr. 8. Nr 7 Iași. Li
ceele din Răducănenl. Belceștl. Vlă- 
deni șl Hîrlău (restanțieri). Președinte 
Constantin Bor, conf. univ. dr. fizica 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Nr. 5 Iași. Comisia nr. 8 «ec- 
țle reală. Se vor prezenta candidat! 
de la Liceele Nr. 8 șl. Nr. 9 Ieși (cur, 
seral șl restanțieri) Președ nte Elen» 
Bogdan conf. univ. dr. chimie Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Nr. 8 Iași. Comisia ar. « sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de S Liceul Nr. 8 Iași (curs seral) 
si restanțieri de la toate 
iudetul Iași. Președinte Vladimir 
Lambrino conf. univ. chimie Inst*ț“" 
tul de medicină șl farmacie București.

Liceul Nr. 8 Iael. Comisia nr*7 sec- 

nic Iași.
Liceul Nr. 8 Iași. Comisia Nr t șec- 

^r.Wle-

Politehnic Iași. . ,
Liceul de muzică șl arte

Iași. Comisia nr. 9 secție umanistă Se 
vor prezenta candidați de la Liceul de 
muzică și arte plastice, Liceele nr. 1. 
nr. 2. nr. 3 nr. 4. nr. 5. nr. 6. nr. (, 
nr 8 și nr. 9 Iași (curs de zi sl res
tanțieri). Președinte Herț» Perete conf. 
univ. dr. filologie Universitatea 
„AL. I. Cuza" Iași.

Liceul de muzică șl arte plastice 
Iași. Comisia nr. 10 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Iași, Liceele din Hîrlău. Rădu
cănenl, Belceștl șl Vlădenl (Învățămînt 
fără frecventă șl restanțieri). Preșe
dinte Alfred Jeanrenaud conf. univ. 
filologie Universitatea „Al. I. Cuza* 
Iași.

JUDEȚUL ILFOV

Liceul din Buftea. Comisia nr. 1 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Buftea, Snagov, Bo
lin tin Vale șl secția serală 30 Decem
brie (curs seral, învățămînt fără frec
vență șl restanțieri). Președinte Cons
tantin Velichi conf. univ. dr. istorie 
Universitatea București.

Liceul din Brănești. Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Brănești. Urziceni 

și Fierbinți. (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ileana Neo- 
soiu conf. univ. dr. docent chimie In
stitutul Politehnic „Gh. Gheorghiu 
Dej" București.

Liceul nr* 1 Giurgiu. Comisia nr. 3 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din județul Ilfov 
(restanțieri). Președinte Nicolae Mi- 
hăilă conf. univ. matematică Acade
mia de studii economice București.

Liceul nr. 2 Giurgiu. Comisia nr. 4 
secție mixta. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 2 și nr 1 Giur
giu (curs seral, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ni
colae Dorobanțu conf. univ. dr. șt. 
biologice Institutul agronomic „Nic. 
Bălcescu" București.

Liceul nr1. 2 Oltenița. Comisia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 2 și nr. 1 Ol
tenița (curs seral șl învățămînt fără 
frecvență). Președinte Gheorghe Bul
găr conf. univ. filologie Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Oltenița. Comisia nr. 6 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Olte
nița șl Liceul din Hotarele (restan
țieri). Președinte Florin Badea șef lu
crări dr. chimie Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu Dej" București.

JUDEȚUL MARAMUREȘ

Lioeul nr. 1 Bal» Mare, Comisia nr. 1 
•ecție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 
Bala Mare, liceele din Baia Sprie, 
Seini, Tg. Lăpuș, Cavnlc și Somcuta 
Mare (învățămînt fără frecventă șl 
restanfierl). Președinte Eugen Paște», 
conf univ. dr. docent șt. biologice Ins
titutul agronomic „Nic. .Bălcescu" 
București.

Liceul nr. 1 Baia Mare. Comisia nr. 2 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 3 Baia Mare 
și Liceul din Cavnic (curs seral și în
vățămînt fără frecvență). Președinte 
luliu Holgiu, conf. univ. dr. fizică Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Comisia 
nr. 3 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 3 Baia 
Mare, liceele din Tg. Lăpuș și Som
cuta Mare (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Tohăneanu conf. univ. filologie Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Comisia 
nr. 4 secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 3 și nr. 1 Baia 
Mare, liceele din Baia Sprie, Seini si 
Sighetul Marmației (curs seral, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Francisc Kovacs conf. 
univ. fizică Institutul politehnic Timi
șoara.

Liceul din Sighetul Marmației. Co
misia nr, 5 Secție mixtă cu limbile de 
predare română și ucraineană. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul din 
Sighetul Marmației (curs seral, învă
țămînt fără frecventă si restanțieri). 
Președinte Nicolae Pavliuc conf. univ. 
dr. filologie Universitatea București.

Liceul din Vișeul de Sus. Comisia 
nr. 6 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele din Vișeul de 
Sus, Borșa și secția serală Băile 
Borșa (curs seral, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Președinte 
Traian Tretiu conf. univ. șt. biologice 
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL MEHEDINȚI

Liceul nr. 1 Tr. Severin. Comisia 
nr. 1 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 1 Tr. Severin 
șl Liceul din Orșova (curs seral). Pre
ședinte Nicolae Drăghici, conf. univ. 
matematici Institutul politehnic ..Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 3 Tr. Severin. Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 3 Tr. Se
verin, liceele din Vînju Mare și Si- 
sești (învățămînt fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte Virgil Armeanu, 
prof. univ. dr. docent chimie Acade
mia de studii economice București.

Liceul nr. 1 Tr. Severin. Comisia 
nr. 3 Secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 Tr. Seve
rin șl Liceul din Cujmir (restanțieri). 
Președinte Gheorghe Rădulescu, șef 
lucrări dr. matematici Institutul Po
litehnic „Gh. Gheorghiu Dej" Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Tr. Severin. Comisia 
nr. 4 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 Tr. Se
verin. liceele din Baia de Aramă, 
Strehaîa, Cujmir și Orșova (învăță- 
mînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Hategan, conf. univ. 
șt. biologice Universitatea Craiova.

JUDEȚUL MUREȘ 
«eraumsam

Liceul nr. 1 Sighișoara. Comisia 
nr. 1, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 1 și nr. 2 
Sighișoara (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Constantin Codreanu, conf univ. dr. 
fizică. Institutul politehnic Cluj.

Liceul nr. 1 Reghin. Comisia nr. 2, 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Reghin, 
liceele din Deda și Gurghiu (curs se
ral, învățămînt fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte Iaroslav Oprea, 
conf. univ. fizică. Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 1 Reghin. Comisia nr. 3, 
secție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Reghin, Liceul nr. 2 
Tîrnăveni, liceele din Iernut, Band, 
Miercurea Nirajulul și Sîngeorgiul de 
Pădure (curs seral, învățămînt fără 
frecventă $1 restanțieri). Președinte 
Andrei Kovacs lector univ. dr. șt. bio
logice. Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 1 Tîrnăveni. Comisia nr. 4, 
«ecție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Tîr
năveni, liceele din Bahnea șl Sîngior- 
glul de Pădure (curs seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte loan Crișan, lector univ. dr. chi
mie, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 2 Luduș. Comisia nr. 5, 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1, nr. 2 Luduș, 
liceele din Sărmaș, Iernut, Rîciu și 
Brad (curs seral, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Vaier 
Crlstea, lector univ. dr. fizică. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceal „AI. Fapta Ilarian" Tg. Mu- ; 
reș. Comisia nr. 6, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Al. 
Papiu Ilarian" și Liceul nr. 4 Tg. Mu
reș (curș seral și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Ion Munteanu 
lector univ. dr. matematici. Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Al. Papiu Ilarian" Tg. Mureș.. 
Comisia nr. 7, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Al. 
Papiu Ilarian", Liceul „Bolyai Farkas" 
și Liceul nr. 1 Tg. Mureș (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte luliu Pop, conf. univ. dr. fizică, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Bolyaî Farkas" Tg. Mureș. 
Comisia nr. 8, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Bolyai Farkas", Liceul „Unirea" și 
Liceul nr. 5 Tg. Mureș (restanțieri). 
Președinte Ion Apostol Popescu, conf. 
univ. filologie. Institutul pedagogic de 
3 ani Tg. Mureș.

Lioeul „Al. Papiu Ilarian* Tg. Mureș. 
Comisia nr. 9, secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Al. Papiu Ila
rian" «i Liceul „Bolyai Farkas" Tg. 
Mureș (curs seral, învățămînt fără 
frecventă și reatantierl). Președinte 
Bela Krist6, conf. univ. chimie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Lioeul „Bolyai Farkas" Tg. Mureș. 
Comisia nr. 10. Secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Bolyai Farkas" 
Tg. Mureș (învățămînt fără frecvență). 
Președinte Andrei Incze, conf. univ. 
geografie, Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj.

Liceal nr. 4 Tg. Mureș. Comisia 
nr. 11, «ecție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 4, nr. 5 și Liceul 
„Unirea" Tg. Mures (curs seral șl res
tanțieri). Președinte Augustin Petre, 
prof. univ. dr. Institutul politehnic | 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul de muzică șl arte plastice din
Tg. Mureș. Comisia nr. 12, secție urna- . 

I nistă cu limbile de predare română și | 
• maghiară. Se vor prezenta candidați | 

de la liceul de muzică și arte plastice i 
din Tg. Mureș (curs de zi și restan
țieri). Președinte Eugen Molnar conf. 
univ. geografie. Universitatea „Babeș- 

| Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL NEAMȚ 
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Liceul „P. Rareș" Piatra Neamț. Co
misia nr. 1, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „P. Ra- 
reș“ Piatra Neamț (curs seral). Pre
ședinte Florin Vălu, conf. univ. dr. 
fizică Institutul politehnic Iași.

Liceul „P Rareș" Piatra Neamț. Co
misia nr. 2, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „P. Ra
reș" Piatra Neamț. Liceele din Raznov 
$1 Bicaz (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Radu Pîrvan, șef lucrări dr. fizică 
Universitatea București.

Liceul „P. Rareș" Piatra Neamț. Co
misia nr. 3, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „P. 
Rareș" Piatra Neamț, Liceele nr. 1 și 
nr. 2 Roman, Liceele din Roznov, Bi
caz și Tg. Neamț (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Paul Popa, lector univ. dr. filologie 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Roman. Comisia nr. 4, 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Roman și Liceul din 
Tg. Neamț (curs seral, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Președinte 
Dinu Wexler, lector univ. dr. mate
matică Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

Liceul nr. 1 Roma®. Comisia nr. B, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Roman (curs seral). 
Președinte Mardarle Sorohan, lector 
univ. dr. fizică Universitatea „Al. I. 
Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Roma®. Comisia nr. 6 
secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Roman și Liceul 
din Tg. Neamț (curs seral. învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Alexandru Poeată.. șef lucrări 
dr. fizică Institutul politehnic Iași.

JUDEȚUL OLT

Liceul nr. 1 Slatina. Comisia nr. 1 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Slatina, liceele din 
P. Olt șl Balș (curs seral, învățămînt 
fără frecvență șl restanțieri). Preșe
dinte Iancu Sager, conf. univ. mate
matici. Institutul de construcții Bucu
rești.

Llcenl nr. Slatina. Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 2 și nr. 1 Slatina, 
liceele din Balș, Iancu Jianu, Drăgă- 
nești și Potcoava (curs seral, învăță
mînt fără frecventă șl restanțieri). 
Președinte Ion Negrea, conf.. univ. șt. 
biologice. Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Caracal. Comisia nr. 3 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Caracal șl 
Liceul din Corabia (curs seral, învă
țămînt fără frecvență șl restanțieri). 
Președinte Marin Gîtan, conf. univ. dr. 
șt. biologice Universitatea Craiova

JUDEȚUL PRAHOVA

Liceul nr. 1 Cîmptaa. Comisia nr. 1 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Cîmplna și Liceul 
din Filipeștil de Pădure (curs «erai). 
Președinte Viorel Dumltraș, prof. univ. 
matematici Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu Dej" București.

Liceul nr. 2 Cîmplna. Comisia nr. 2 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 2 și nr. 1 Cîmplna. 
liceele din Filipeștil de Pădure, Băicoi 
șl Breaza (curs seral), învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Andrei Hilsenrath, conf. univ. dr. chi
mie Institutul de petrol Ploiești.

Liceul nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 3 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Ploiești (curs seral). 
Președinte Mircea Predeleanu, conf. 
univ. dr. matematici Institutul de pe
trol, gaze și geologie București.

Liceul nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 4 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Ploiești. Liceul din 

Plopeni și secția serală Valea Călu
gărească (curs seral). Președinte Moise 
Cuciuc, prof. univ. matematici Insti
tutul de petrol Ploiești.

Liceul nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 5 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și 
nr. 5 Ploiești, liceele din Urlați și 
Plopeni (învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ionel Gavrilaș, 
conf. univ. dr. Institutul Politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 6 I 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele din jud. Prahova 
(restanțieri). Președinte Zamfir Zorin, I 
conf. univ. dr. istorie Universitatea 
București.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia nr. 7 
secție reală. Se vor prezenta candidați I 
de la Liceul nr. 2 Ploiești, liceele din [ 
Vălenii de munte șl Sl&nic (curs seral), i 
Președinte Constantin Ion eseu, conf. 
univ. matematici Institutul de cons
trucții București.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia nr. 8 
secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceele nr. 2 șl nr. 1 
Ploiești, Liceul din Urlați și Liceul de 
muzică și arte plastice Ploiești (învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Savin Bratu, conf. univ. 
filologie Universitatea București.

Liceal nr. 6 Ploiești. Comisia nr. 9 
secția mixtă. Se vor prezenta candid&> 
da la Liceele nr. 6, nr. 3, nr. 4, și 
nr. 5 Ploiești, liceele din Mizil, Băicoi, 
Mineciu Ungureni, Văleni de Munte 
și Ciorani (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Andrei Demeter, conf. univ. dr. șt. 
biologice Institutul de cultură fizică 
București.

Liceal nr. 4 Ploiești. Comisia nr. 10 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 4 Ploiești și Liceul 
din Urlați (curs aerai). Președinte lor- 
gu Nicula, conf. univ. dr. matematici 
Institutul de construcții București.

Liceul nr. 5 Ploiești. Comisia nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 5 Ploiești șl secția 
serală Boldești (curs seral). Președinte 
Elena Stanciu, conf. univ. chimie, Aca
demia de studii economice București.

Liceul din Sinaia. Comisia nr. 12 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Sinaia, Bușteni, Co
marnic și secția serală Azuga (curs 
seral, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Matilda Lăcătușu, 
conf. univ. dr. șt. biologice Universi
tatea București.

JUDEȚUL SATU-MARE

Liceul „M. Eminescu" Satu Mare. 
Comisia nr. 1, secție reală cu limbile 
de predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Liceul 
„M. Eminescu" și Liceul nr. 2 Satu 
Măre, liceele din Cărei, Negrești, Ar- 
dud șl Tășnad (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Andrei 
Ney, lector univ. dr. matematică Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul ,JVI. Eminescu" Satu Mare. 
Comisia nr. 2, secția umanistă cu lim
bile de predare română și maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
„M. Eminescu" și Liceul nr. 2 Satu 
Mare, liceele din Cărei, Negrești, 
Ardud și Tășnad (învățămînt fără 
frecxrență și restanțieri). Președinte 
Pal Soni, conf. univ. filologie Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Mare. Comisia nr.
3, secția reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Satu mare (cure 
seral și restanțieri). Președinte Ni
colae Gheorghiu, conf. univ. matema
tică Institutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Satu Mare. Comisia nr.
4, secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 și Lioeul „M. Emi
nescu" Satu Mare, liceele din Ardud 
și Tășnad (curs seral și restanțieri). 
Președinte Ladîslau Szotyori, lector 
univ. dr. chimie Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL SALAJ 
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Liceul Zalău. Comisia nr. 1, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceeile din Zalău, Cehul Silvaniel, Ji
bou. Ileanda, Gîrbova, Hida șl Crasna 
(curs seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Tiberiu Per- 
secă, conf. univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Șimleul Silvanlei. Comisia nr.
2, secție mixtă cu limbile de predare 
română și maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la liceele din Simleul Sil
vaniel, Sărmășag, Cehul Silvaniel, 
Crasna, Sărmășag și Zalău (curs seral, 
învățămînt fără frecvență șl restan
țieri). Președinte Sigismund Szabo, șef 
lucrări dr. șt. biologice, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL SIBIU

Liceul nr. 1 Sibiu. Comisia nr. 1, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Sibiu (curs seral). 
Președinte Aurel Dreuceanu, conf. 
univ. fizică Institutul politehnic Ti
mișoara.

Liceul nr. 1 Sibiu. Comisia nr. 2, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Sibiu 
(învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Iacoh Suciu, conf. 
univ. dr. fizică Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceal nr. 3 Sibiu. Comisia nr. 3, 
secția reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 3 Sibiu (curs seral). 
Președinte loan Florea, conf. univ. dr. 
fizică Institutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Mediaș. Comisia nr. 4, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Mediaș și LlceuJ 
din Copșa Mică (curs seral). Președin
te Aurel Manea, conf. univ. dr. fizică 
Institutul de mine Petroșani.

Liceul nr. 2 Mediaș. Comisia nr. 5, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 2 șl nr. 1 Mediaș, 
liceele din Agnita șl Copșa Mică (curs 
seral, învățămînt fără frecvență șl res
tanțieri). Președinte Viorel Negru, 
conf. univ. dr. fizică Institutul poli
tehnic Timișoara.

Liceul din Tălmaota, Comisia nr. 6, 
secția mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele din Tăhnaciu, Avrig, Ocna

Sibiului, Săliște șl Cisnădie (curs seral 
și restanțieri). Președinte Nicolae Bo- 
goevici, conf. univ. dr. fizică Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul pedagogic Sibiu. Comisia nr. 
7, secția mixtă cu limba de predare 
germană. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1, nr. 2 și liceul pedagogic 
din Sibiu,. Liceul nr. 2 Mediaș, Liceul 
din Agnita, Liceul nr. 1 Bistrița și 
Liceul din Sebeș (cursuri de zi, serale., 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Roland Menges, conf. 
univ. dr. chimie Institutul .politehnic 
Timișoara.

JUDEȚUL SUCEAVA

Liceul „Dragoș Vodă" C. Lung Mol- 
doveneao. Comisia nr. 1, aecție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
„Dragoș Vodă" C. Lung Moldovenesc, 
liceele din Vatra Dornei și Moldovița 
(curs seral, învățămînt fără frecvență 
șl restanțieri). Președinte Georgeta 
Dan, conf. univ. matematică Institutul 
politehnic „Gh. Gheortfhta-Dej" Bucu
rești.

Lioeul din Gura Humorului. Comisia 
nr. 2 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele din Gura Hu
morului, Stulplcani Solea, Vatra Dor
nei, Moldavii» șl Liceul „Dragoș Vodă" 
C. Lung Moldovenesc (curs seral, în
vățămînt fără frecvență șd restanțieri). 
Președinte Alexandru Zacordonet, 
conf. univ. filologie Universitatea „Al,
I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Rădăuți* Comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1, nr. 2 Rădăuți, 
liceele din Șiret șl Vicov (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte loan Boișteanu, șef 
lucrări dr. științe biologice Institutul 
agronomic „Ion Ionescu de la Brad" 
Iași.

Liceul „Ștefan ccl Mare" Suceava. 
Comisia nr. 4, secția mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Ștefan 
cel Mare", Liceul nr. 2 Suceava și 
Liceul din Dumbrăveni (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Elvira Botez, conf. 
univ. dr. matematică Institutul peda
gogic de 3 ani Suceava.

Lioeul nr. 2 Suceava. Comisia nr. 5, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din județul Suceava (res
tanțieri)). Președinte Ion Popesou, lec
tor univ. dr. șt. biologice Universitatea 
București.

Lîeeul nr. 1 Fălticeni. Comisia nr. 6, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1, nr. 2 Fălticeni, 
liceele din Drăgușeni, Dolhasca și Li- 
teni (curs seral, învățămînt fără frec
vență șl restanțieri). Președinte Lau- 
rean Someșan, conf. univ. dr. științe 
economice Institutul pedagogic de 3 
ani Suceava.

JUDEȚUL TELEORMAN

Lioeul nr. 2 Alexandria. Comisia nr. 
1 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Alexan
dria (curs seral, învățămînt fără frec
vență șl restanțieri). Președinte Con
stantin Beca, conf. univ. șt. biologice 
Instititutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul nr. 1 Roșiorii de Vede. Comi
sia nr. 2 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 1 șl nr. 2 
Roșiorii de Vede (curs seral, învăță
mînt fără frecvență șl restanțieri). 
Președinte Stan Virgil Gavrilă, conf. 
univ. st. biologice Institutul Agronomic 
„Nic. Bălcescu" București.

Liceul „Unirea" T. Măgurele. Comi
sia nr. 3 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Unirea" T. Mă
gurele și Liceul din Salcia (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Mihai Zagravu, conf. 
univ. dr. filozofie Universitatea Bucu
rești.

Liceal din Videle. Comisia nr. 4 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Videle, Drăgănesti 
Vlașca și Olteni (curs «erai, învăță
mînt fără frecventă șl restanțieri). 
Președinte Raita Nana, conf. univ. 
filologie Universitatea București.

Liceu] din Zimnicea. Comisia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul din Zimnicea (învățămînt 
fără frecvență), liceele din jud. Tele
orman (restanțieri). Președinte Simion 
Căpîlnă, conf. univ. dr. chimie Insti
tutul de medicină șl farmacie Bucu
rești.

JUDEȚUL TIMIȘ

Liceul nr. 1 Timișoara. Comisia nr.
1, «ecție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 1 Timișoara 
și celelalte licee din județ (curs seral 
și restanțieri). Președinte Pompei Mu- 
reșanu, prof. univ. dr. docent chimie 
Institutul agronomic Timișoara.

Liceul nr. 3 Timișoara. Comisia nr.
2, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 3, nr. 4, nr. 7 și 
nr. 1 Timișoara (curs seral și restan
țieri). Președinte Petre Murariu, conf. 
univ. matematică Universitatea Timi
șoara.

Liceul nr. 3 Timișoara. Comisia nr.
3, secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 3 și nr. 6 Timi
șoara. liceele din Ciacova, Gătaia, Pe
riam. Recaș. Dudeștii Vechi, Biled și 
Belint (învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Râul Călinescu, 
prof. univ. dr. docent șt. biologice- 
geografice Universitatea București.

Liceal nr. 5 Timișoara. Comisia nr.
4, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 5 și nr. 8 Timi
șoara, liceele din Sînnicolaul Mare, 
De ta și Peciul Nou (curs «erai și res
tanțieri). Președinte Mari» Bica, conf. 
univ. matematică Universitatea Timi
șoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Comisia nr.
5, secția reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 10 Timișoara 
(curs seral). Președinte Iosif Preda, 
conf. univ. fizică Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Comisia nr. 
5, secția mixtă cu limbile de predare 
română, maghiară șl germană. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele nr. 
10. nr. 1 și nr. 2 Timișoara, Liceul 
nr. 1 Lugoj, Liceul din Jlmbolia si
Buziaș (învățămînt fără frecvență

restanțieri). Președinte Iosif Dick, prof, 
univ. dr. docent chimie Institutul po
litehnic Timișoara.

Liceul de muzică și arte plastice 
Timișoara. Comisia nr. 7, secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul de muzică și arte plastice, li
ceele nr. 10, nr. 4, nr. 7 și nr. 8 Timi
șoara, liceele din Deta, Sînnicolaul 
Mare și Periam (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).. Președin
te Victor Iancu, conf. univ. filologi» 
Universitatea Timișoara.

Liceal nr. 1 Lugoj. Comisia nr. 8, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Lugoj, 
liceele -din Nadrag și Făget (curs seral, 

j învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Paul Tudor, conf. 

I univ, dr. istorie Academia de studii 
economice București.

JUDEȚUL TULCEA

Lioeul nr. 1 Tulcea. Comisia nr. L 
■ecție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Tulcea și Lioeul din 
Sulina (cura seral, învățămînt fără 
frecvență «1 restanțieri). Președinte 
Marina Stoka, cont. univ. dr. materna» 
tică Institutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Liceal nr. 2 Talce». Comisia nr. 2. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din județul Tulcea (res
tanțieri). Președinte Alexandru Kil
ling, șef lucrări‘dr. șt. biologice Insti
tutul de petrol, gaze șl geologie Buetiw 
reș ti.

Ueeid din MMeta. Comisia nr. 3, see- 
tie mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Mă cin și Isaecea 
(restanțieri). Președinte Emil B«dea» 
lector trniv. dr. șt. biologice Universi
tatea Craiova.

Lioeul din Babadag. Comisia nr. C 
«ecție mixtă. Se vor prezenta candle'iți 
de la Liceele din Babadag, ToțT og 
șl Jurllovca (curs seral, învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Ion Filimon, conf. univ. dr. ma
tematică Institutul de construcții 
București.

JUDEȚUL VASLUI

Liceul nr. 1 Rîrlad. Comisia nr. 1, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Lioeul nr. 1 Bîrlad, liceele din 
Murgeni și Puești (restanțieri). Pre
ședinte Carol Holszki, șef lucrări dr. 
chimie Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

Liceul nr. 3 Bîrlad. Comisia nr. 2, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 3 și nr. 2 Bîrlad 
(curs aerai, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ovldlu 
Maior, șef lucrări dr. chimie Univer
sitatea București.

Lioeul nr. 1 Vaslui. Comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Vaslui și Liceul din 
Codăești (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Nicolae Gostar, conf. univ. istorie Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Lioeul din Negrești. Comisia nr. 4, 
«ecție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul din Negrești (restajițleri). 
Președinte Corneiiu Zolyneak, șef lu
crări dr. șt. biologice Universitatea 
„Al. I. Cuza- Iași.

Liceul „Casa Vodă- Huși. Comlai» 
nr. 5, «ecție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Cuza Vodă* 
Huși (învățămînt fără frecvență șl res
tanțieri). Președinte Aglaia ChîritiU 
conf. univ. dr. chimie Institutul poli
tehnic Iași.

JUDEȚUL VILCEA

Lioeul din Drăgășanl. Comisia nr. 1 
•ecție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Drăgășani, Bălceștl 
șl Oveselu- (cure aerai. învățămînt fără 
frecvență șl restanțieri). Președinte 
Bogdan Bobîrnac, conf. univ. dr. st, 
biologice Universitatea Craiova.

Liceul „Vasile Roaită" Rm. Vîlcea. 
Comisia nr. 2 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „V. Roai
tă" Rm. Vîlcea, liceele din Horezu șî 
Grădiștea (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Viorica Caraîani, șef lucrări dr. chimie 
Institutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceal „Nic. Bălcescu" Rm. Vîlcea. 
Comisia nr. 3 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Nic. 
Bălcescu" Rm. Vîlcea (curs seral. în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
■Președinte Nicu Boboc, lector univ. 
dr. matematici. Universitatea Bucu
rești.

Liceul „Nic. Bălcescu" Rm. Vîlcea. 
Comisia nr. 4 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Nic. 
Bălcescu" Rm. Vîlcea. liceele din Bă- 
beni, Călimănești, Brezoiu și Băile Go
vora (curs seral, învățămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte Ion 
Matei, lector univ. dr. șt. biologica 
Universitatea Craiova.

JUDEȚUL VRKNSEA

Liceul „Unirea" Focșani. Comisia nr.
1 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Unirea" și Liceul 
„AI. I. Cuza" Focșani, liceele din Odo- 
bești, Adjud, Panciu, Mărășești. Vidra 
și Dumitrești (restanțieri). Președinte 
Grigore Agopian, conf. univ. matema
tici Academia de studii economice 
București.

Liceul „Unirea" Focșani. Comisia nr.
2 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de Ia Liceul „Unirfeă" Focșani, 
liceele din Adjud, Panciu. Mărășești 
și Vidra (curs sera] și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Aurelian Tănă- 
sescu, conf. univ. matematici Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" București.

Liceul „Alex. I. Cuza" Focșani. Co
misia nr. 3 «ecție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Al. 
I. Cuza" și Liceul „Unirea" Focșani, 
liceele din Odobești, Adjud. Panciu 
și Vidra (învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Maria Rădu
lescu, conf. univ. dr. filologie Univer-

și sitatea București.
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Liceul pedagogic Aiud. Comi- 
tla nr. 1. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de 
educatoare cu limba de predare 
maghiară Aiud, de la Institutul 
pedagogic de învățători cu lim
ba de predare maghiară Aiud și 
de la Liceul pedagogic de învă
țători Abrud (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecventă și re
stanțieri). Președinte Zoltan 
Nahlik, conf. univ. dr. pedago
gie, Universitatea „Babeș-Bo- 
lyal* Cluj.

Liceul pedagogio Arad. Comi
sia nr. 2. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic 
de învățători Arad și de la Li
ceul pedagogic de educatoare 
Arad (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Nicolae Apostolescu, 
prof. univ. pedagogie dr. do
cent, Universitatea Timișoara.

Liceul pedagogic Cimpulung 
Mușoel. Comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători Cîmpu- 
lung Mușcel și de la Institutul 
pedagogic de învățători Cîmpu- 
lung Mușcel (cursuri de zi șl 
restanțieri). Președinte Maria 
Glurgea, cpnf. univ. dr. pedago
gie, Universitatea București.

Liceul pedagogic Bacău. Co
misia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători Bacău și de 
la Institutul pedagogic de învă
țători Bacău (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și re- 
itanțieri). Președinte Vasile Pa- 
velcn, prof. univ. dr. docent 
psihologie, Universitatea „Al. I. 

Taci
Liceul pedagogio Bacău. Co

misia nr. 5. Se vor prezenta 
candidatele de la Liceul peda
gogic de educatoare Bacău 
aîrsuri de zi, învățămînt fără 
aîcventă șl restanțieri). Preșe
dinte Constantin Pufan, conf. 
univ. dr. psihologie, Universita
tea București.

Liceul pedagogio Oradea. Co
misia nr. 6. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic 
de învățători Oradea, de la Li
ceul pedagogic de educatoare 
Cărei și de la Institutul peda
gogic de învățători Oradea 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecventă șl restanțieri). Preșe
dinte Ana Tucicov Bogdan, 
conf. univ. dr. psihologie. Uni
versitatea București.

Liceul pedagogic Cluj. Comi
sia nr. 7. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic 
de învățători Cluj, de la Liceul 
pedagogic de învățători Năsăud 
și de la Institutul pedagogic de 
Învățători Cluj (cursuri de zi, 
Învățămînt fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Dimitrle 
Todaran, prof. univ. dr. peda
gogie, Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul pedagogio Cluj. Comi
sia nr. 8. Se vor prezenta can
didatele de la Liceul pedagogic 
de educatoare Cluj (cursuri de 
zl, Învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Anatolia 
Chireev, prof. univ. dr. docent 
psihologie, Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul pedagogio Constanța. 
Comisia nr. 9. Se vor prezenta 

•"candidați de la Lice'll pedago
gic de Învățători Constanța șl 
de Ia Secția .pedagogică de edu
catoare Constanta, cursuri de zi 
și restanțieri. Președinte Gheor
ghe Dumitrescu, conf. univ. dr. 
pedagogie, Institutul pedagogic 
de 3 ani București.

Liceul pedagogio Craiova. Co
misia nr. 10. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedago
gic de învățători Craiova și do 

Vawl hotel-briu«rit Mbtrtatea".din Galaft, oă invită *J petrecefi o nari plăcută I

LICEUL INDUSTRIAL PENTRU CONSTRUCȚII DE MA. 
ȘINI — PITEȘTI, 

care pregătește tehnicieni în specialitățile l
— automobile și tractoare
— tehnologia construcțiilor de mașini
—• mașini și aparate electric®

Anunța
Concursul de admitere pentru 18—27 Iunie 1968
înscrierile se fac între 1—18 Iunie 1968 la sediul liceului din

Strada Traian nr. 35 telefon 4868 localul Școlii generale nr. 4 
Pitești

LICEUL AGRICOL NR. 2 CRAIOVA. STR BRESTEI NR. 97, 
TELEFON 14 28

Anunța
Concursul de admitere din 17—27 iunie 1968, pentru speciali

tățile — îmbunătățiri funciare și Culturi irigate.
Se pimesc absolvenți ai școlii generala din toată țara băieți 

și fete, în virstă de pînă la 18 ani.
Candidatii vor prezenta la înscriere tn perioada 1—16 iuine 

a.c. următoarele acte :
— cerere
— certificat de naștere și copie
— certificat de absolvire a școlii generale.
— certificat medical .
— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului radio

logie pulmonar.
Obiectele de examen : româna și matematica.

Liceul industrial de postă și telecomunicații
Cu sediul în calea Victoriei 12 Poșta centrala, primește înscri

eri pentru concursul de admitere In anul școlar 1968/69 Ia urmă
toarele specialități :

1. Instalații de telecomunicații (băieți)
2. Exploatarea rețelei poștale și de telecomunicații (fete)
La concurs se pot înscrie absolvenți ai școlii generale care 

împlinesc vîrsta de 17 ani între 1 ianuarie — 31 decembrie 1968, 
indiferent de localitatea în care își are domiciliul.

înscrierile se fac între 1—16 iunie 1968 la sediul liceului pe 
baza unei cereri însoțită de următoarele acte :

— certificat de naștere în original și copie
— certificat de absolvire (în original) al școlii generale
— fișa medicală de la 0—15 ani.
— buletin de analiza sîngelui efectuată cu maximum 3 săp- 

tămîni înainte ide concurs și rezultatul examenului radiologie 
pulmonar efectuat cu cel mult 3 luni înainte de concurs.

Concursul de admitere are loc între 18 și 27 iunie și constă 
din probe scrise și orale la limba română și matematică din ma
teria claselor V—VIII.

Liceul agricol din Odorheiul Secuiesc, județul Harghita

I
i
I
I
I
I

la Institutul pedagogic de în
vățători Craiova (restanțieri). 
Președinte Alexandru Tohănea- 
nu, conf. univ. pedagogie, Insti
tutul de arte plastice „Nic. Gri- 
gorescu' București.

Liceu! pedagogic „C. Negri44 
Galați. Comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele 
pedagogice de învățători și e- 
ducatoare Galați și de la Insti
tutul pedagogic de învățători 
Galați (cursuri de zi, învăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Constantin 
Bender, conf. univ. pedagogie, 
Institutul agronomic „N. Băl
cescu44 București.

Liceul pedagogic de învățători 
cu limba de predare maghiară 
Odorheiul Secuiesc. Comisia nr. 
12. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul pedagogic de în
vățători cu limbile de predare 
română și maghiară Odorheiul 
Secuiesc și de la Institutul pe
dagogic de învățători Odorheiul 
Secuiesc (cursuri de zi și re- 
stanțieri). Președinte Beniamin 
Zorgo, prof. univ. dr. psihologie, 
Universitatea „Babeș-Bolyai* 
Cluj.

Liceul pedagogio Deva. Comi
sia nr. 13. Se vor prezenta can
didați de la liceele pedagogice 
de învățători Deva și Sibiu și 
de la Institutul pedagogic de 
învățători Deva (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Du
mitru Salade, prof. univ. dr. pe
dagogie, Universitatea „Babeș- 
Bolyai* Cluj.

Liceul pedagogio Sighetul 
Marmației. Comisia nr. 14. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul pedagogic de învățători 
Sighetul Marmației, de la Sec
ția pedagogică de învățători și 
educatoare cu limba de predare 
ucraineană Sighetul Marmației 
și de la Institutul pedagogic de 
învățători Sighetul Marmației 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Maximilian Boroș, 
lector univ. pedagogie, Institu
tul pedagogic, de 3 ani Baia 
Mare.

Liceul pedagogic Suceava. Co
misia nr. 15. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedago
gic de învățători Suceava și de 
la Secția pedagogică de educa
toare Suceava (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Mihai 
Lozbă, lector univ. dr. filologie 
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul pedagogio Bîrlad. Co
misia nr. 16. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedago
gic de învățători Bîrlad, de la 
Secția pedagogică de educatoare 
Bîrlad și de la Institutul peda
gogic de învățători Iași (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte Sil
vestru Găină, prof. univ. dr. pe
dagogie, Universitatea „Al. I. 
Cuza“ Iași.

Liceul pedagogic de educa
toare București. Comisia nr. 17. 
Se vor prezenta candidați de 
la Liceul pedagogic de educa
toare București, de la Liceele 
pedagogice de învățători Bucu
rești și Buzău și de la Institu
tul pedagogic de învățători 
București și Buzău (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență șl 
restanțieri). Președinte Ursula 
Șchiopu, prof. univ. dr. psiho
logie, Universitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Secția pedagogică de 
Buftea. Comisia nr. 
prezenta candidatele 
țla pedagogică de 
Buftea (cursuri de

I
I
I

educatoare 
18. Se vor 
de la Sec- 
educatoar® 

_____ ________ __ zi). Preșe
dinte Btellana N&stăsescu, conf. 
unlv. pedagogie, Universitatea 
București.

I
I
I
I
I

INFORMAȚII meridian

• La Invitația personală a dr. 
Donald Hornig, consilier special 
al președintelui S.U.A. pentru 
Știință și tehnologie, tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice 
va face o vizită în S.U.A. înce- 
pînd cu data de 19 iunie a.c. 
însoțit de un grup de oameni de 
știință.

★
Joi dimineața a părăsit Capi

tala delegația economică guver
namentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședin
te 21 Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului ’ de 
Miniștri, membri ai conducerii 
unor ministere.

Au fost de față Hoang Tu. am
basadorul R. D. Vietnam la 
București, șl membri ai amba
sadei, precum și Karl Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Cehoslovaciei la Bucu
rești.

I
★

Miercuri noaptea a sosit în 
Capitală dr. Vallam Abdoil-

I
I
i
i
i

(Agerpres)

IMBOLDUL
DĂRUIRII
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Dorind să-i cinstească pe 
brigadierii care cu 20 de ani 
în urmă au străpuns munții 
pentru a construi calea fera
tă Bumbești-Livezeni, Comi
tetul municipal și uteciștii 
din Petroșani au lansat tine
rilor de pe cuprinsul județu
lui Hunedoara chemarea de a 
se întrece împreună pe șantie
rele muncii voluntar-patrio- 
tice. In acest scop ei și-au 
luat o serie de angajamente 
pe care le-au propus drept e- 
talon al întrecerii. Dintre a- 
cestea amintim :

— îndeplinirea pînă la 23 
August a.c. a angajamentelor 
luate pe întregul an 1968 la 
colectarea fierului vechi, în
frumusețarea localităților, a- 
menajarea de parcuri și zone 
verzi/

— colectarea pînă la 1 sep
tembrie a.c. de către fiecare 
elev din școlile generale, șco
lile profesionale și licee, a 
unei cantități de 4 kg plante 
medicinale în stare uscată.

— efectuarea pînă 
August a.c. de către 
utecist a cel puțin 50 
de muncă patriotică.

— realizarea prin 
patriotică a următoarelor o- 
biective declarate Șantiere ale 
tineretului: complexul de a- 
grement de la URUM Petro
șani, complexul sportiv al 
grupului școlar minier Lu- 
peni și stadionul sportiv Vul
can.

Pentru realizarea acestor 
angajamente zilele de marți si 
duminică sînt declarate ,/Zue 
ale muncii voluntar-patrio- 
tice", iar prima săptămînă e 

la 23 
fiecare 
de ore

muncă

Primește între 1—16 iunie a.®. Înscrieri pentru concursul de 
admitere in anul I la specialitatea contabilitate și merceologie a- 
gricolă. Concursul va avea loc între 17—-27 iunie și va consta în 
probe scrise și orale la limba română și matematică. Se pot pre
zenta absolvenți ai școlii generale (8 și 
pînă la 17 ani împliniți In cursul acestui

Informații suplimentare se pot obține 
din Odorheiul Secuiesc cu sediul în str.

H «7.LL

Azim, ministrul reformed agrare 
al Iranului, care, însoțit de spe
cialiști, va face o vizită în tara 
noastră, la Invitația președinte
lui Consiliului Superior al Agri
culturii.

Joi dimineața, ministrul ira
nian și colaboratorii săi au fă
cut o vizită președintelui Consi
liului Superior al Agriculturii, 
Nicolae Giosan. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cu pri
vire la realizările și preocupări
le actuale in principalele ra
muri de producție agricole și la 
unele aspecte ale cooperării în 
domeniul agriculturii între cele 
două țări.

Oaspeții iranieni au vizitat a- 
poi Institutul de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii și 
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice — 
Fundulea.

După-amiază, au fost vizitate 
întreprinderea agricolă de stat 
„30 Decembrie14, întreprinderea 
pentru mecanizarea agriculturii 
și Școala de mecanici agricoli 
de la Călugăreni.

Seara, în cinstea ministrului 
reformei agrare și a colaborato
rilor săi, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii a o- 
ferit un dineu.

ftecărei luni, dedicate colec
tării metalelor vechi. O che
mare la întrecere pe care sîn- 
tem convinși că tinerii jude
țului Hunedoara o vor primi 
cu entuziasm.

ALEX. BALGRADEAN

Piața „Unirii" din lași

(Urmare din pag. I)

d® flăcări ieșite din efuzorul avio
nului, rezultat al arderii teribile 
ce pune turbinele tn mișcare 
pentru a-i imprima navei viteza 
de bolid. Am decolat și pilotul a 
cuplat forțajul. Sîntem doar în 
misiune de luptă. Acum cîteva 
secunde radiolocatoarele noastre 
terestre au descoperii în spațiu, o 
țintă aeriană ce se îndreaptă, 
nepoftită, spre hotarul străbun. 
Pilotul de vînătoare de pe aero
nava noastră a primit mandatul 
vatriei de a o întîmpina cu cele
bra formulă strămoșească de in
terdicție ,/Pe aici nu se trece I" 
și de a-i pedepsi cu focul rache
telor de bord necugetata tentati
vă.

Iată-l In acțiune. Trebuie să 
cîștige în cel mai scurt timp înăl
țime. Panta ascensională e aproa
pe verticală, iar viteza uluitoare. 
Altitudinea se modifică ameți
tor : 5000... 6000... Urcăm încă.

7 clase) In vîrstă de 
an.
la secretariatul liceului 
Justiției nr. 12 telefon

I I
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Astăzi, la Piața Scîntell, în 
Jurul orei 15, se dă startul în 
cea mai mare competiție au
tomobilistică internă a anu
lui — „Raliul României44. Cea 
de a III-a ediție a acestei 
tradiționale curse reunește 
48 de echipaje. Concurențli 
își vor disputa șansele par- 
curgînd un traseu în lungi
me de circa 1 600 km. Spre 
deosebire de alți ani, startul 
se va da simultan din Bucu
rești, Oradea și Brașov, con- 
curenții urmînd a se grupa 
la Brașov în aceeași zi în ju
rul orei 22,30, după străbate
rea unui drum de aproxima
tiv 450 km. După o scurtă 
pauză se va da plecarea în 
etapa a Il-a a raliului, co
mună tuturor concurenților. 
Echipajele vor străbate sîm- 
bătă de două ori traseul Bra
șov — Făgăraș — Sibiu — 
Mediaș — Tg. Mureș — So- 
vata — Odorhei — Brașov — 
Rîșnov — Pîrîul Rece — 
Predeal — Brașov.

★

I
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Allan Clarke, centru 
cant la Fulham, a fost tran
sferat Ia echipa Leicester 
pentru suma de 250 000 lire. 
Aceasta este cea mai mare 
sumă plătită pînă 
pentru '1 
jucător englez.

I
I

lătită pînă acum I 
transferarea unui |

I★

La Shkodra s-a disputat | 
intîlnirea de fotbal dintre ■ 
echipele „Vllaznia44 Shko- .

I
ecmpeie „vnaznia" snico- .

I
dra (K. P. Albania) și Fa- | 
rul Constanța (România)

I
contînd pentru turneul bal
canic. Fotbaliștii albanezi 
au obținut victoria cu sco
rul

i
de 2—1.

I ★

I Joi în turneul internațio- 
de polo pe apă de la

I
•

nai_  ___
Budapesta, echipa Iugoslaviei 
a învins cu scorul de 6—4 
(1—0, 2—2, 2—1, 1—1) echipa 
României.

I
I

A

77SINT TREI ZERO UNU!“
Vertiginos. 7000... 8000 m. Moto
rul trepidează nervos. Spargem 
„zidul" sonic. Accelerația sporește 
într-atît incit nava noastră — cu 
planurile în „Delta" — infringe 
cu ușurință puternica forță de 
rezistență ce se creează la bordul 
de atac. Trepidațiile sînt efectul 
acestei înfruntări... Dar iată, a- 
cum viteza sunetului e depășită. 
Zgomotul motoarelor rămîne un
deva departe, în urma. Ne în
dreptăm cu peste 2 000 km pe 
oră spre aliniamentul intercep
tării.

— Trei zero unu... sint „Pla
neta". Continuă ascensiunea... 
Ținta a manevrat in înălțime... 
Atenție în dreapta, la 10.

„Trei zero unu" e indicativul 
pilotului nostru. Cei de la sol, na
vigatorii, i-au trimis noi elemen
te de dirijare Ta țintă. Avem și 
radiolocator de bord, dar pînă tn 
zona țintei avem încă nevoie de... 
călăuză.

Avem impresia că ne îndrep
tăm spre pămînt. Desigur o im
presie falsă. Ceea ce vedem nu 
este cu adevărat Luna. E doar 
chipul ei reflectat pe spuma 
transparentă a norilor. Fiind 
deasupra lor și văzînd „dublura" 

(Urmare din pag. I)

nizatorilor să aducă unele 
modificări rabatoarelor pen
tru a asigura recoltatul fără 
rabat de calitate și a plante
lor căzute.

Nu știm ce anume calcule 
determină că în multe unități 
agricole declanșarea recoltă
rii să fie amînată de pe o zi 
pe alta. Recoltarea se află în 
faza momentului optim. Orzul 
de pe cele 30 hectare de 
la Valea Cînepii, de pildă, a 
început să se scuture dar to
varășul Gheorghe Jainea, pre
ședintele cooperativei agri
cole de producție, se opune 
intrării în lan a combinelor. 
Cît de întemeiate sînt moti
vele invocate rezultă și nu
mai din prezentarea lor! 
„De ce să ne grăbim, doar nu 
au intrat zilele în sac'4. Și 
împrumutînd parcă acest prin
cipiu și la organizația U.T.C., 
aceeași lipsă de grabă se 
constată cînd este vorba de 
inițierea unor acțiuni de an-

etc. De 
Pangră, 

Bravu 
costum 

L talia

Tn sfîrșit, a venit și vara. 
Oamenii se pregătesc de con
cediu, peste puțin timp va 
începe vacanța mare. Maga
zinele sînt tot mai solicitate. 
Cum răspund ele cerințelor și 
gusturilor cumpărătorilor 7

— Aș dori un costum de 
tergal pentru adolescenți.

— Numai măsuri mari. Răs- ‘ 
punsul îl primești la magazi
nul „Adolescentul* din Lip
scani, magazinul „Tineretului* 
din B-dul Bălcescu, O.C.L. 
Confecția-Lipscani, 55, O.C.L. 
Universal „București* și „Vic
toria44, „Favorit“-Drumul Ta
berei, Complex 4, O.C.L. Con
fecția Grivița nr. 236 • “
o săptămînă Mihai 1 
din strada Mihai 
nr. 116—122 caută un 
de tergal măsura 41 
III-a pentru băiatul său.

— începînd de la „Vulturul 
de mare*, toate magazinele 
le-am luat la rînd. Imposibil 
de găsit !“

— Nu cereți prin notele de 
comandă și măsuri mici 7 — 
ne-am interesat la O.C.L. 
Confecția Lipscani 55.

— S-au făcut comenzi, dar 
nu se respectă, afirmă Iii® 
Vasile, șeful unității.

... O.C.L. Confecția. „Ter- 
galul — spune tov. Ion 
Oncioiu, șeful serviciului co
mercial, est un articol defi
citar, în ansamblu. Dar este 
exclus să avem numai măsuri 
mari. Sesizări în acest sens 
nu am primit pînă în pre
zent*.

Din notele de comandă ale 
unităților am constatat însă 
că nu se solicită articolul 
distinct, pe talii și măsuri, 
iar M.C.I. ne-a confirmat că 
necesarul la costumele de 
tergal a rămas descope
rit în 1967 cu 135.000 (din 
400.000) și în 1968 cu 
150.000 (din 470.000). Para
doxal este faptul că în ma
gazinele textile și I.C.R.T.I.- 
București. tergalul-metraj sto
chează. „Avem cantități peste 
necesar, în special din import, 
afirmă Gh. Iancu de la 
I.C.S. „Romarta* ...„Nu mai 
știm unde să-1 ținem (Marin 
Diaconu, O.C.L. Textila 1 
unit 174").

— Tergalul care stochează 
nu se poate folosi pentru con
fecții 7

— Noi avem capacități de 
producție disponibile la acest 
articol, pentru orice cantitate 
de metraj, dacă ni se dă de 
către comerț — a specificat 
Ion Farcaș, director general 
adjunct în Direcția generală 
de aprovizionare și desfacere 
din cadrul M.I.U.

în magazinele de încălță
minte, dezavantajați sînt tot 
adolescenții.

„Pentru fetițe se mai găsesc 
pantofi, pentru băieți aproape 
n-ai ce să cumperi* — ne-a 
spus Florica Iana, din str. 
.Baba Novac nr. 11.

Rafturile cu pantofi pentru 
adolescenți sînt cele mai 
sărace în toate magazinele. 
Măsurile 24—26 pentru ado
lescenți se rezumă la 2—3 
modele și 2—3 sortimente. Un 
pantof fără șiret nu mai e- 
xistă de luni de zile, cu talpă 
bovină nu găsești decît cusut 
pe ramă, neflexibil, inestetic ; 
sandalele au devenit o rari-

Lunii, ni se pare că în loc să ur
căm, coborîm. N-avem îrwd nici 
o temere, pilotul nu se lasă în
șelat de astfel de iluzii. Pentru el 
și fenomenul de „ionizare" este 
ceva obișnuit. De cîte ori n-a 
zburat în straturi de aer puternic 
ionizat. Atunci de jur-tmprejurul 
cabinei prind deodată să roiască 
mii și mii de seîntei. Planurile 
parcă despică jerbe de foc. Ți se 
pare că avionul însuși, arde. Dacă 
pilotul n-ar fi un om cu temeini
ce cunoștințe științifice, dacă 
numai pentru o clipă l-ar părăsi 
stăpînirea de sine și și-ar pierde 
încrederea în aparatura de navi
gație de la bord, ar catapulta. 
Bineînțeles asemenea lucruri nu 
se întîmplă pentru că piloții noș
tri sînt cunoscători ai fenomene
lor fizice, aerodinamice, au mul
tă experiență. Catapultarea e o 
măsură de prevedere pentru ca
zuri extreme. Cînd are de înfrun
tat un pericol real, pe care nu 
mai are cum îl evita, el declan
șează un dispozitiv special care-l 
proiectează cu scaun cu tot afară 
din carlingă, căzînd apoi, teafăr 
cu parașuta.

— Trei zero unu... sînt „Pla

Absențe nemotivate...
trenare a tinerilor la strînge- 
rea fără pierderi a recoltei. 
Deși secretara comitetului 
comunal U.T.C., tovarășa 
Bița Gheorghe, este și membră 
a biroului Comitetului jude
țean U.T.C. Brăila — sau 
poate tocmai că este — nu a 
întreprins nimic pentru a a- 
sigura îndeplinirea hotărîri- 
lor adoptate (pentru care și 
dînsa votase) ca în condițiile 
acestui an tineretul să fie în 
primele rînduri ale amplelor 
acțiuni inițiate în scopul 
strîngerii fără pierderi a noii 
recolte. Cu toate că au fost 
solicitați în număr mult mai 
mare în cadrul acestei coope
rative de producție, numărul 
tinerilor angajați direct în 
acțiunea de recoltare a păioa- 
selor este foarte mic. Din cei 
40 uteciști din brigada a 

tate. In schimb, încălțămintea 
din fețe presate și talpă- 
cauciuc care deja stochează, 
continuă să vină tn. cantități 
mari.

★

— E o lipsă mal veche, 
confirmă Alex. Vicol, șeful 
serviciului încălțăminte din 
M.C.I. In depozite există 
multă marfă dar nu sorti
mentele care se solicită, și asta 
din vina industriei care nu a 
onorat contractele.

Am continuat dialogul, în
ceput la Ministerul Comerțu
lui Interior, cu directorul ge
neral adjunct al Direcției pie
lărie șl încălțăminte din Mi
nisterul Industriei Ușoare — 
Ion Pîvniceru, care ne-a asi
gurat : „Nu am avut nici o 

Cumpărătorii ado
lescenți așteaptă
rezolvări mature

din partea comerțuluir

la

discuție cu comerțul în sensul 
că industria ar produce insu
ficientă încălțăminte pentru 
tineri. Numai fabrica „Pro
gresul* a contractat pe tri
mestrele II și III zece mo
dele. Avem chiar renunțări 
solicitate de M.C.I. Organele 
comerciale ar trebui să ame
najeze un magazin de prezen
tare unde să apară toată 
gama de modele, așa cum se 
procedează și în alte țări*

Ce spune însă șeful Ser
viciului încălțăminte din 
M.C.I., Alex. Vicol ? „Avem 
renunțări, e adevărat, însă 
numai la „Desma“, care sto
chează. (Controverse, dar lip
surile se înregistrează 
cumpărători). Nici la aceasta 
nu am renunța, dacă s-ar 
lucra mai îngrijit*...

★
O lipsă resimțită o 

tituie, de asemenea, și 
mele de natație pentru 
și caschetele de baie.

— Nu s-au comandat pen
tru că nu e sezon — susține 
Suzana Iordan, șeful unității 
„Magazinul sportiv de pre
zentare44, str. Lipscani 21.

Cu alte cuvinte dacă prac
tici înotul în 
nului trebuie 
nul ca să-ți 
articole I

Se vede că 
conduce după același prin
cipiu din moment ce pe tri
mestrul IV 1967 și trimes
trul I 1968 nu a livrat nimie 
din costumele de natație.

— Se livrează cu întîrziere 
sau nu se livrează deloc — a 
afirmat Rodica Marinescu, 
tehnician la Serviciul mate
riale șl echipament sportiv 
din cadrul C.N.E.F.S. în plus, 

cons- 
costu- 
femel

tot cursul a- 
s-aștepți sezo- 
procuri aceste

și F.C.T.B. se

neta". Viraj dreapta 20. Ținta In 
față la 7.

Cu atenția încordată urmărim 
mișcările energice și calme ale 
pilotului. Printr-o ușoară înclina
re a mașinii, introduce avionul 
în virajul ordonat. Privirea stăruie 
atent pe ecranul din față. Din 
clipă în clipă trebuie să-i apară 
imaginea electronică a țintei, 
semnalul ecou al undelor electro
magnetice reflectate de avionul 
infractor și recepționat de insta
lația radar de la bord. Iată sem
nalul. Seamănă unui fluturaș. Nu, 
de scăpat nici nu poate fi vor
ba. Chiar dacă, simplă presupu
nere, interceptarea ar fi ratată, 
ținta tot n-ar avea scăpare. 
Punctul de comandă ar reparti
za-o spre nimicire rachetiștilor 
antiaerieni. Dar nu, o va nimici 
pilotul. Niciodată n-a ratat vreo 
misiune.

— Sînt 
reperată, 
atac.

Își vor 
măiestria în arta pilotajului și ex
periența de luptător încercat. 
Toată atenția i se concentrează 
spre încadrarea „fluturașului" în 
vizorul colimatorului. Sînt clipe

trei zero unu... Țintă 
Permiteți intrarea la

spune acum cuvîntul

cooperative
din 5. De ce ? O 
poate fi găsită în 
nici unul dintre 
comitetului U.T.C.

cu tinerii, nu 
acestora im- 
are prezența 
campanie de

Il-a, spre exemplu, vor lucra 
pe combine numai 6 ; în bri
gada I abia 30 la sută, iar la 
nivelul întregii 
numai 1 
explicație 
faptul că 
membrii 
nu au discutat 
le-au înfățișat 
portanța ce o 
lor în actuala 
recoltare.

Absența nemotivată la a- 
pelul recoltei am întîlnit-o și 
în alte unități. La S.M.T. Mă- 
xineni, Traian și Jirlău, abia 
două treimi din combine au 
primit certificatul „Bun pen
tru recolta acestui an44, restul 
aflîndu-se încă în atenția 
mecanizatorilor pentru mi
cile retușuri de care au 
nevoie.

costume mai bune.

calitatea lasă de dorit i cos
tumele sînt groase, grele, cu
săturile se desfac, ața se de
colorează.

Aceeași polemică : Industria 
nu produce, comerțul nu cere 
s-a repetat șl în cazul costu
melor de natațle (articol de
ficitar).

— S-au solicitat prin pla
nurile de creație înaintate 
M.I.U. • ' .
dintr-o contextură subțire, e- 
lastică. La 
nu primim 
bleme care 
și-au găsit 
COLAE HENEGARIU, șeful 
serviciului echipament spor
tiv din M.C.I.).

E o surpriză ce aflu despre 
costumele de natațle. La noi 

acestea niciodată 
răspuns. Sînt pro- 
la noi încă nu 
rezolvarea (NI-

nu a venit nimeni să ne ceară 
un costum mai bun. Attt fire 
cît și mașini, tn general 
avem. Schimbarea contextu
ri! nu e o problemă prea 
complicată. Să ni se explice 
precis ce dorește comerțul, ce 
dorește C.N.E.F.S.-ul șl a- 
tunci să vedem dacă spune 
cineva că nu se poate (ION 
SCATULA, director tehnic la 
Direcția confecții din M.I.U.).

în problema lipsei casche
telor de baie, situația se pre
zintă mai „simplu". De doi 
ani industria noastră a înce
tat să producă acest articol 
„Deocamdată trebuie să ne 
mulțumim numai cu importul" 

precizat Teodor Bădic, 
serviciului

— a 
șeful 
rism.

sport-tu-

★
rezultă din cuprinsul

parte, ab-

Ce 
anchetei de față ?

Dacă, In mare 
sențele din rețeaua comer
cială de care ne-am ocupat 
se datoresc unor greutăți o- 
biective (lipsa de materie 
primă, de utilaje etc.) pe care 
industria noastră, în viitorul 
apropiat, promite să le depă
șească, prin intrarea în func
țiune a noi obiective și creș
terea capacităților de pro
ducție la cele existente, cu 
totul de neînțeles apar însă 
comoditatea și dezinteresul, 
lipsa de preocupare pentru a- 
flarea cerințelor populației, 
care generează situații de 
genul celor semnalate.

Comerțul și industria che
mate să satisfacă cerințele șl 
exigențele cumpărătorilor au 
datoria să ia măsurile cores
punzătoare. Și cît mai cu- 
rînd.

ELENA POPA

de intensitate maximă. Cînd a- 
vionul intră în poziție optimă de 
țintă, pilotul apasă pe butonul 
fotomitralierei declanșînd focul 
necruțător al rachetelor de bord. 
Dacă ținta lucind în depărtare, 
ca o stea mișcătoare, ar fi fost 
reală, in acea clipă din ea n-ar 
mai fi rămas decît mii de fări- 
me.

Privirile pilotului capătă o 
strălucire deosebită. Strălucirea 
izbînzii.

Încercăm o dată cu el 
senzație de forță și de 
împlinită. E sublim.

★
Dar numele pilotului ? L-o fi 

chemînd Aurel, ca pe Vlaicu r,

această 
datorie

chemina Aurel, ca pe V , 
Traian, ca pe Vuia ? Ori poate 
Vasile, ca pe viteazul pilot Craiu, 
din primul război mondial ? Cine 
știe. Am uitat să-l întrebăm. S-ar 
putea numi Gheorghe, ca pe îna
intașul său, legendarul Bănciu- 
lescu, ori Petre ca pe sublocote
nentul Mihăilescu, pilot căzut 
eroic în războiul antihitlerist. 
S-ar putea de asemenea să-l che
me Ion, un nume mai puțin în- 
tîlnit în cartea tradițiilor noastre 
aviatice, dar cu o atît de adîncă 
rezonanță românească. S-ar pu
tea însă, tot atît de bine ca te
merarul pilot al supersonicului să 
poarte și numele fiecăruia dintre 
noi.

sint* 
pra- 
cere 
hec- 
asta 

pentru

Oricît de lungi sînt zilele 
acestea de iunie, pentru ță
rănime și mecanizatori se do
vedesc insuficiente, la volumul 
mare al lucrărilor agricole 
ce se cer executate. Numai de 
recoct în județul Brăila 
peste 70 000 hectare iar 
șila a treia la porumb se 
executată pe alte 60 000 
tare. Dacă adăugăm la 
eforturile solicitate 
depozitarea furajelor și lucră
rilor din legumicultura și vii 
ne dăm seama de importanța 
ce o prezintă participarea în 
număr cît mai mare a tinere
tului la muncă. Este de da
toria Comitetului județean al 
U.T.C. Brăila, a tuturor orga
nizațiilor U.T.C., de a inter
veni prin măsuri operative și 
de mare eficiență pentru mo
bilizarea tineretului la lucru. 
Recolta acestui an se cere 
strînsă la timp și fără pier
deri.

GH. FECIORI’



Situația din Franța
® Tendință generală spre normalizare • Deschiderea 

campaniei electorale la televiziune
Cu zece zile înainte de primul 

tur de scrutin al alegerilor din 
Franța se constată o tendință 
generală spre reluarea activității 
normale în toate domeniile. Pînă 
în prezent și-a reluat activitatea 
pe scară națională aproximativ 85 
la sută din numărul muncitorilor 
și funcționarilor. Grevele conti
nuă însă în industria de automo
bile și la radioteleviziunea fran
ceză. Se observă însă și aici do
rința de reglementare a situației. 
In acest scop, joi au fost reluate 
negocierile în aproape toate ra
murile rămase în inactivitate și, 
îndeosebi, între reprezentanții 
sindicatelor și conducerea uzinelor 
Renault și Peugeot. Reprezentan
ții sindicatelor din învățămîntul 
secundar și Ministerul Educației 
Naționale au încheiat un acord 
privind modalitățile de susținere 
a bacalaureatului la sfîrșitul 
lunii iunie și începutul lunii iulie.

In pofida interzicerii de către 
guvern a demonstrațiilor în aer 
liber, în cîteva orașe din provin
cie au mai fost semnalate unele 
manifestații, desfășurate în gene
ral fără incidente. Numai la 
Strasbourg și Poitiers s-au produs 
ciocniri între poliție și manifes- 
tanți.

Condamnînd actele de violență 
la care s-au dedat elementele ex
tremiste în timpul demonstrațiilor 
studențești de zilele trecute, zia
rul „L’Humanite“ critică atitudi
nea unor lideri ai mișcării studen
țești, care „consideră în mod vă
dit că iresponsabilitatea este o 
virtute fundamentală a politicii".

Pe plan politic atenția obser
vatorilor a fost reținută de des
chiderea în cursul serii de 
miercuri a campaniei electorale 
la posturile de televiziune. Inau
gurarea a fost făcută de primul 
ministru, Georges Pompidou, 
care în numele grupării „Uniunea 
pentru apărarea Republicii" 
(U.D.R.) a chemat pe alegătorii 
francezi să-și dea votul candida- 
ților acesteia. In cursul cuvântă
rii sale, Pompidou a exprimat o 
serie de atacuri la adresa P.C.F. 
și a celorlalte forțe de stingă, pe 
care le-a învinuit de a fi creat o 
serie de greutăți guvernului în 
Adunarea Națională în ultimele 
luni.

In cadrul aceleiași emisiuni a 
luat cuvântul, de asemenea, se
cretarul general al P.C. Francez, 
Waldeck Rochet. El a înfățișat cu 
acest prilej cauzele care au dus 
la situația actuală din Franța. 
Waldeck Rochet a prezentat în 
linii mari programul electoral cu 
care se va prezenta în fața ale
gătorilor Partidul Comunist Fran
cez. Ultimul care a vorbit a fost 
Jacques Duhamel, președintele 
grupului „Progres și democrație 
modernă".

în cursul zilei de joi, un grup 
de 271 de intelectuali francezi, 
printre care se află scriitori, ar
tiști, profesori universitari, me
dici, arhitecți, juriști, au publicat 
o declarație în care menționează 
că vor vota pentru candidați’ 
partidului comunist.

I
I

i

ll/IH DELEGAȚIEI VIETNAMUL DE SUD : Mașină aparținînd unui convoi 
american capturat de patrioți

lin nou episod al luptei pentru
putere de la Saigon

Agențiile de presă anunță 
că vicepreședintele regimului 
saigonez, Nguyen Cao Ky, și-a 
prezentat miercuri demisia 
din funcția de șef al Comite
tului de autoapărare din 
Vienamul de sud. Observato
rii politici de la Saigon consi
deră că această demisie în
seamnă de fapt încă un pas 
spre debarcarea lui Ky din 
guvern, arătînd că în ultimul 
timp el n-a mai participat la 
nici o activitate politică. Așa- 
zisul președinte al Vietnamu
lui de sud, Thieu, urmărește 
să înlocuiască unul după al
tul, după cum apreciază agen
ția Associated Press, pe toți 
funcționarii superiori care-1 
sprijină pe Ky. De fapt, men
ționează aceeași agenție, inulți 
din suporterii lui Ky au fost 
uciși la Saigon de rachetele 
trase din greșală din elicop
tere americane.

Acesta constituie încă un e- 
pisod al permanentelor dis
pută pentru putere din cadrul 
atât de discreditatului regim 
saigonez, care se menține nu
mai datorită prezenței pe te
ritoriul sud-vietnamez a celor 
peste o jumătate de milion de 
soldați americani.

Agenția France Presse trans
mite că în dimineața zilei de joi 
explozii în serie urmate de un 
violent incendiu s-au produs în 
apropierea Saigonului : tirul ar
tileriei forțelor patriotice a ni
merit în plin un depozit de mu
niții al trupelor saigoneze.

In noaptea de miercuri spre 
joi, forțele patriotice au bombar
dat, de asemenea, diferite punc
te strategice din localitatea Ca 
Mau, capitala provinciei An Xu- 
yen, din Delta fluviului Mekong. 
Un puternic atac a fost dezlăn
țuit asupra orașului Phuoc Binh, 
situat la 105 km nord de capi
tala sud-vietnameză. După o 
pregătire de artilerie, forțele pa
triotice au atacat unitățile saigo-

neze, pricinuindu-le pierderi în
semnate.

Studenții Universității din Sai
gon au înaintat o declarație „gu- 
vernului“ lui Tran Van Huor.g 
în care cer acestuia să găsească 
o „formulă realistă de pace- pen
tru a se pune capăt războiului 
din Vietnam pe calea tratative
lor. în declarația semnată de Co
mitetul Central al Asociației 
Studențești a Universității se a- 
rată că războiul continua din 
cauza „ambiției imperialiștilor 
străini care impun din ce în ce 
mai multe suferințe și distrageri 
Vietnamului-.

Delegatia P.C.R.. condusă 
de tovarășul Leonte Râurii, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care se află în 
Finlanda la invitația Par
tidului Social-Demorra:. a 
vizitat Uniunea centra
lă a cooperativelor de con
sum. centrul cooperatist de 
aprovizionare și trustul co
operativelor de consum JE- 
lanto“.

Cu prilejul acestor vizite, 
delegația a luat cunoștință 
de organizarea si activitatea 
mișcării cooperatiste din Fin
landa. Delegațza a 5ost în
soțită de Unto Nieni, șeful 
secției de studii a Partidu
lui Social-Democrat â-n Fin
landa.

Jorma Jala va. director ge
neral al Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum, a 
oferit o masă în cinstea de
legației P.C-R. Au partici
pa’ Erkki Raatikainer. se
cretar general al Partidului 
Social-Democrat *’ ~
da, precum și 
organizațiilor 
vizitate.

în cursul zilei_ _ _____
gația P.C.R. a vizitat șantie
rul na\*al Wartsila din Hel
sinki și noile cartiere de lo
cuințe din capitala Finlandei.

Seara, delegația a plecat 
în orașul Oulu, important 
centru industrial și cultural 
din nordul Finlandei, unde 
va lua cunoștință de activi
tatea organizațiilor locale ale 
partidului Social-Democrat 
si va vizita uneie obiective 
economice și sorial-culturaîe.

din Fmlan- 
conducătoru 
cooperatiste
de joi dele

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI
JOHNSON LA 0. N. U

Scrutin STARE DE URGENȚA

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Miercuri seara, după adoptarea 
de către Adunarea Generală a 
Națiunilor Unite a proiectului 
de rezoluție prin care se reco
mandă semnarea de către statele 
membre ale O.N.U. a Tratatului 
de neproliferare a armelor nu
cleare. președintele Statelor Uni
te, Lyndon Johnson, a rostit o 
cuvin tare în fața delegațiilor par
ticipante la sesiune în care s-a 
reient la tratat și importanța sem-

Ocupindu-se de problema ga
ranțiilor, asupra însemnătății că
reia au stăruit numeroși vorbitori 
în cursul dezbaterilor din Comi
tetul politic, vorbitorul a spus : 
„Statele nenucleare care prin a- 
cest tratat și-au luat angajamen
tul sâ renunțe la armele nuclea
re, sint îndreptățite să primească 
as.zurări că puterile care posedă 
astfel de arme în special Statele 
Unite și Uniunea Sovietică, voi 
găsi grabnic calea încetinirii 
cursei înarmărilor nucleare".

Precizind în această ordine de 
idei, că Statele Unite doresc să 
înceapă cit mai repede convor
biri cu privire la limitarea arme
lor nucleare strategice, ofensive 
și defensive, vorbitorul și-a expri
mat părerea că aceste convorbiri 
se vor concretiza în întreprinde
rea de noi pași care să prevină

continuarea lipsită de sens a 
cursei înarmărilor.

Apoi președintele Johnson s-a 
referit Ia activitatea președintelui 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Comeliu Mănes- 
cu declarînd: „In încheiere 
domnule președinte permiteți-mi 
să vă prezint omagiile mele cor
diale. Prin modul cum ați condus 
dezbaterile în această adunare, 
domnule președinte, ați obținut 
noi onoruri pentru țara dumnea
voastră și pentru dumneavoastră 
personal. Președintele Johnson a 
elogiat, de asemenea, activitatea 
depusă de secretarul general al 
O.N.U., U Thant.

Cu greu s-ar putea găsi un an in care urnele sa fi fost puse 
așa des în funcțiune, pe plan mondial, ca anul 1968. Acesta n-a 
fost, pînă acum, sărac în evenimente și nici în cea de-a doua 
jumătate nu există pericolul monotoniei. Dar în rindul tuturor 
întimplărilqr, faptele electorale ocupă, de departe, primul loc. 
Aproape că n-a existat săptămînă în care pe undeva să nu aibă 
loc alegeri. 1968 s-ar putea numi, de aceea, „anul confruntărilor 
electorale".

Și în timp ce Italia, Belgia, Franța. S.U.A. etc., etc. se luptă 
fie cu rezultatele unor scrutinuri, fie cu grijile unor viitoare în
fruntări, Canada se apropie de sfîrșitul campaniei electorale 
proprii.

Alegerile au fost fixate, după cum este cunoscut, de către ac
tualul premier canadian, Pierre Eliot Trudeau, imediat după ve
nirea sa la putere, ca succesor al lui Lester Pearson. în mod nor
mal, următoarea consultare a urnelor trebuia să aibă loc în 1970. 
Cum însă liberalii guvernau ca minoritari (deținînd doar 128 din 
cele 265 do mandate din parlament), și erau la cheremul primu
lui accident mai serios, Trudeau a crezut că e nimerit să ceară 
corpului electoral al țarii un mandat mai solid. De aceea el a 
dizolvat în aprilie vechiul parlament fixînd pentru iunie noile a- 
legeri parlamentare.

La luarea acestei hotărîri primul ministru s-a călăuzit după 
sondajele de opinie care acordau liberalilor 52 la sută din sufra
gii iar conservatorilor numai 35 la sută. Potrivit lui Neue Zurcher 
Zeitung „Trudeau speră, cu oarecare justificare, că, pe de o 
parte ,majoritatea locuitorilor provinciei Quebec îi vor acorda 
votul, dat fiind că este de origine franceză, iar, pe Je altă parte, 
Canada de limbă engleză va vedea în el candidatul care se opu
ne separatiștilor și dorește unitatea țării".

Care este, în realitate, actualul raport de forțe ? Liberalii por
nesc, fără îndoială, avantajați. Mai întîi, pentru că prin programul 
propus, Trudeau preconizează, printre altele, o nouă politică a 
federalismului, care să ducă la consolidarea unității Canadei, in 
contra tendințelor separatiste quebeciene; măsuri menite să 
dea un impuls economiei; reevaluarea politicii externe canadie
ne ; revizuirea atitudinii față de N.A.T.O, și față de Statele Uni
te ; punerea pe baze solide a relațiilor dintre cele două comuni
tăți lingvistice, dintre guvernul federal și guvernele provinciale 
etc. Totodată, partidul de guvernămînt este avantajat și de revi
zuirea limitelor circumscripțiilor electorale : numărul mandatelor 
din orașe a fost mărit în dauna celor rurale. Or, . fieful electoral 
de bază al conservatorilor fiind mai ales în agricultură, ei vor 
pierde și pe această cale.

Nu înseamnă însă că opozanții vor fi, la consultarea ce va 
avea Ioc peste cîteva zile, victime sigure. Un obstacol, pentru 
Trudeau îl constituie atitudinea lui Daniel Johnson, primul mi
nistru al provinciei Quebec. Acesta, considerîndu-se reprezentan
tul tuturor canadienilor de origine franceză, solicită pentru aceș
tia drepturi speciale, în tiinp ce Trudeau este, după cum am 
mai arătat, pentru întărirea absolută a guvernului federal. O pro
blemă o creează, totodată, și atitudinea separatiștilor canadieni, 
care se opun politicii liderului liberal.

Din toate aceste motive, acordînd liberalilor prima șansă, LE 
MONDE nu exclude nici pentru Canada posibilitatea unor „sur
prize nebănuite".

Guvernul Uruguayan a 
decretat joi după-amiază 
starea de urgență în întrea
ga țară ca urmare a „tulbu
rărilor și actelor de violen
ță". Hotărîrea a fost luată 
după o reuniune a cabinetu
lui în care a fost discutată 
situația internă. Doi mi
niștri, respectiv ministrul 
culturii. Alba Roballo, și 
ministrul prevederilor so
ciale, Carlos Queralto, care 
s-a opus acestei măsuri, 
și-au prezentat demisa. Pre
ședintele Uruguayan Jorge 
Pacheco Areco a acceptat 
cele două demisii.

Agențiile de presă infor
mează că de mai multe zile 
în capitala uruguayană a 
avut loc incidente între po
liție și studenți, iar lucră
torii de la instituțiile pu
blice între care și instituțiile 
bancare de stat au declarat 
greve parțiale, cerînd spori
rea salariilor.

Sosirea un ei

cehoslovace

ION D. GOIA

Tel Aviv,
Azer.-.e:

Pavel, di- 
•omânesc.

NOUL CONSILIU

R. S. CEHOSLOVACA : Construcții noi la Praga
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special Agerpres, 
nescu, transmite: 
vizitei făcute la sediul O.N.U., 
cu prilejul încheierii lucrări
lor actualei sesiuni a Adună
rii generale, președintele Sta
telor Unite, Lyndon Johnson, 
a făcut o vizită protocolară, 
la Palatul Națiunilor Unite, 
lui Comeliu Mă nescu, pre
ședintele Adunării Generale, 
ministrul afacerilor externe 
al României. Cu acest prilej 
a avut loc un schimb de pă
reri în legătură cu lucrările 
recentei sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației 
țiunilor Ui

— Trimisul 
Nicolae lo
in timpul

Semnarea unui

La Damasc a avut loc semnarea 
unui acord de cooperare tehnico- 
economică între Republica So
cialistă România și Republica A- 
rabă Siriană.

Din partea română acordul a 
fost semnat de către Alexandrii

Albescu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, iar din par
tea siriană de către Ammar Ja
mal, secretar general al Ministe
rului economiei și comerțului ex
terior. A fost de față ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Arabă Siriană, 
Vasile Pogăceanu.

• CU prilejul zilei Românie 
la pavilionul țării noastre. la 
Tîrgul internațional din Tel A- 
viv a avut loc o recepție la 
care au luat parte Zeef Sharef, 
ministrul industriei și comerțu
lui al Izraelului. E. Almagor, 
directorul general al Tîrgului, 
și alte persoafte oficiale, oa
meni de afaceri, economiști, zi
ariști. Oaspeții au fost întimpi- 
nati de Valeriu Georgescu, mi
nistrul României la 
Marin Vremeș. șeful 
economice și Nicolae 
rectorul pavilionului

creata In 1964 in urma 
unei hotărîri a primei confe
rințe arabe la nivel înalt.

Noul consiliu național — a 
declarat Yehia Hammouda, 
președintele provizoriu al Co
mitetului executiv al Organi
zației de eliberare palestiniană 
— are drept scop unificarea ac
țiunilor organizațiilor palesti
niene. inclusiv operațiunile 
grupurilor înarmate. El a subli
niat că numele celor care fac 
parte din consiliu nu vor fi 
date publicității.

Mariano Rumor, însărcinat de 
președintele Saragat cu for
marea unui nou guvern, a a- 
bandonat încercările în a- 
ceastă direcție.

NAȚIONAL PALESTINIAN
• Agenția M.E.N. anunță că a 

fost creat un nou Consiliu na
țional palestinian, format din 
100 de membri. Acest organism 
cuprinde reprezentanți ai mul
tor organizații palestiniene, 
printre care .Ăl Fatah“. Orga
nizația de eliberare palestinia
nă “ și altele. Noul Consiliu ca
re se va întruni în prima sa 
sesiune la 10 iulie, la Cairo. în
locuiește fosta adunare palesti
niană formată din 400 de

Senatul columbian a 
respins cererea de demi
sie a președintelui Carlos 
Lleras Restrepo, dar mo
tivele serioase care au de
clanșat hotărîrea lui conti
nuă să frămînte cercurile 
politice din Columbia. Și 
aceasta pentru că în cele 
20 de luni de la instala
rea sa în postul de pre
ședinte, Restrepo a încer
cat să schițeze planul unor 
reforme constituționale, 
care au fost însă respinse 
cu puțin timp în urmă de 
Senat. Echilibrul pe care 
părea să-1 dovedească e- 
chipa guvernamentală re- 
prezentînd Frontul Națio
nal (expresia coaliției par
tidelor conservator — 
unionist și liberal) era o- 
glindit în majoritatea de 
două treimi de care dis
punea în parlament. Pe a- 
ceastă majoritate Restrepo 
s-a bazat atunci cînd a 
supus aprobării celor două 
camere proiectul său de 
reforme constituționale pe 
care el îl denumește „pro
gram de transformare 
națională" și care, după a- 
precierile ziarului „COM
BAT", „tinde să moder
nizeze instituțiile colum
biene, printre cele mai ar
haice din America Lati
nă". Sesiunea parlamen-

tară columbiană deschisă 
la 7 mai a luat în discu
ție acest program, care 
pină la urmă a lost apro
bat de Camera Reprezen
tanților, dar respins de 
Senat. Președintele Res
trepo a declarat că aceas
tă respingere pare să fie 
cauzată de eschivarea de 
la vot a unor senatori a-

rului membrilor din par
lament și reprezentarea 
proporțională în guvern a 
tuturor partidelor politice. 
Rațiunea acestei reforme 
„de demolare" ar fi în ve
derile guvernului ridicarea 
atributelor Congresului 
(parlamentul columbian) 
printr-o distribuire mai 
echitabilă a puterii între 
guvern și Congres. Co-

Columbia:

econo-
cs-

te de planificare 
mică menite să pună 
păt dezechilibrului fiscal, 
măsuri antiinflaționiste și 
altele care să stăvilească 
creșterea costului vieții. 
„LE FIGARO" comenta 
în astfel de termeni resen
timentul unei mari părți a 
senatorilor columbieni față 
de asemenea reforme : „Se
natorii care aparțin in ma-

Demisie respinsă
parținînd coaliției guver
namentale.

Care sînt punctele prin
cipale ale acestui program 
prezentat de guvern ? El 
conține 21 de proiecte 
printre care trei reforme 
constituționale. Dintre a- 
cestea cea mai importantă 
pentru viața politică co
lumbiană este reforma —• 
numită „de demolare" a 
Frontului Național, care 
prevede reducerea numă-

laborarea mai strinsă între 
guvern și Congres ar pune 
în minoritate unele gru
puri opoziționiste care, a- 
părîndu-și cu îndirjire in
terese înguste, împiedică 
prin numărul de voturi de 
care dispun aprobarea 
programului guvernamen
tal de „transformare na
țională". Programul aces
ta prevede reforme eco
nomice stringente pentru 
Columbia • unele elemen-

joritate oligarhiei colum
biene refuza de mult timp 
introducerea unor reforme 
mai profunde, care ar risca 
să le lezeze interesele". 
Respingerea la a treia ci
tire în Senat a proiectului 
„de demolare" a lovit în 
proiectele guvernului și 
l-a determinat în cele din 
urmă pe Restrepo să-și 
ofere demisia. La aceasta 
turnură, majoritatea din 
Senat care caută să Ide-

cheze reformele lui Res
trepo, s-a văzut determi
nată să manevreze ca pre
cauție. Deoarece demisia 
președintelui și implicit a 
guvernului comportă ris
cul unor mari complicații 
politice, senatorii au pre
ferat să respingă demisia 
lui Restrepo, ca intenția 
vădită de a aplica o tac
tică de tergiversare în 
legătură ca reforma „de 
demolare". Pentru a de
juca o ademenea tergiver
sare prelungită este pro
babil ca Restrepo să se 
gindească acum la o so
luție pe care a îndepăr
tat-o mai înainte ca anti
democratică — aceea a 
unui plebiscit național. 
Programai guvernamental 
a născut speranțe in ma
sele largi de columbieni 
interesați mai ales în con
secințele favorabile pe 
care reformele economice 
le-ar putea avea asu
pra condițiilor lor de via
ță și de aceea la ora actu
ală Restrepo se bucură de 
o oarecare popularitate și 
sprijin în rindurile lor. 
Ceea ce probabil, ar in
fluența în sensul dorit de 
el rezultatul unui eventual 
plebiscit

• UN avion de pasageri 
Boeing 707, aparținînd compa
niei „Pan American Airways", 
a luat foc miercuri cu puțin 
timp înainte de aterizare pe 
aeroportul din Delhi. Potrivit 
primelor informații, 6 din cele 
63 de persoane aflate la bordul 
avionului și-au pierdut viața.

CRIZA POLITICĂ DE LA ROMA
• în Italia situația este în 

continuare caracterizată de 
lipsa virtuală a unui guvern 
și de adir.cirea crizei politice, 
însoțite de existența unor pro
bleme economice și sociale ur
gente. Partidul democrat-creș- 
tin persistă în refuzul de a 
forma un guvern fără partici
parea Partidului Socialist U- 
r.ificat (P.S.U.), iar P.S.U. re
fuză la rîndul său să-și ia un 
angajament. Socialiștii repro
șează democrat-creștinilor că 
în ultimii cinci ani nu au dus 
la îndeplinire reformele so
ciale și economice promise.

COALIȚIA RESTABILITĂ 
ÎN BADEN-WURTTEMBERG
• DUPĂ îndelungi tratative, 

în landul vest-german Baden- 
Wiirttemberg a fost format un 
nou guvern provincial de coali
ție la care participă reprezen
tanții Partidului Uniunii creș- 
tin-democrat și cei ai Partidu
lui social-democrat. După alege
rile provinciale din 26 aprilie, 
în care social-democrații au în
registrat pierderi importante de 
voturi, aceștia hotărîseră să nu 
mai participe la formarea unui 
nou guvern.

Ei au revenit însă asupra a- 
cestei hotărîri, probabil la insis
tențele conducerii naționale a 
P.S.D.G., care, după cum se știe, 
continuă să colaboreze cu creș- 
tin-democrații în „Marea coali
ție".

• PRIMUL ministru turc 
Suleyman Demirel a avut la 
Ankara o întrevedere cu Rauf 
Denktash și Osman Orek. lideri 
ai comunității turce în Cipru. 
Cu acest prilej a fost examinată 
desfășurarea primei faze a con
vorbirilor preliminare directe 
dintre comunitățile cipriote turce 
și grecești care a avut loc la 
Beirut. De asemenea, a fost 
abordată problema asistenței 
financiare și tehnice pe care 
guvernul de la Ankara o acordă 
comunității turce din Cipru.

Primul ministru al Republicii 
Irak, generalul Taker Yahia, a 
primit pe însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Republicii Socialiste 
România la Bagdad, Nicolae 
Neacșu, ți Ion Marcu, director 
în Ministerul Comerțului Exte
rior, aflat în Irak.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme pricind dezvoltarea 
relațiilor economice româno-ira- 
kiene.

la Budapesta
BUDAPESTA 13 — Core.^dL 

dentul Agerpres, Al. 
transmite : La invitația Comite
tului Central al P.M.S.U., joi a 
sosit la Budapesta o delegație de 
partid ți guvernamentală a R. S. 
Cehoslovace condusă de Alexan
der Dubcek, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia. 
Din delegație fac parte Oldrich 
Cemik, președintele guvernului, 
și alți conducători de partid ți 
de stat cehoslovaci.

La aeroport, oaspeții au fost 
întîmpinați de Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al 
de alți conducători 
de stat.

In cuvîntarea de
Kadar a spus printre altele; „au 
o mare însemnătate întilni- 
rile și schimburile de idei 
tovărășești cu conducători de 
partid ți de stat din țări
le socialiste, privind proble
me care interesează țările ți par
tidele noastre, activitatea desfă
șurată în interesul cauzei comu
ne, experiențelor noastre.

In cuvîntarea de răspuns, A- 
lexander Dubcek a arătat că „a 
venit timpul să semnăm un notN) 
tratat care va reflecta într-un 
chip nou relațiile noastre multi
laterale ți perspectivele lor, pre
cum și schimbările care au sur
venit în Europa și în lume din 
anul 1949 ți de oare trebuie sâ 
ținem seama în politica

P.M.S.U., ți 
de partid ți

salut Janos

noastră.

DOINA TOPOR

Vizita lui Willy Brandt

in iugoslavia
Marko Nikezici, secretar de 

stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a oferit o re
cepție în onoarea vicepreședin
telui guvernului și ministrului a- 
facerilor externe al R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, care în
treprinde o vizită oficială în 
Iugoslavia.

Salutînd vizita oaspetelui 
vest-german, Marko Nikezici și-a 
exprimat speranța „că ea va 
pune capăt stării de imobilitate 
în relațiile noastre". „De fapt, 
prin restabilirea relațiilor diplo
matice, cele două guverne ale 
noastre nu au rezolvat încă 
nici una din problemele deschi
se, existente. Dar ele au creat 
astfel de condiții normale care 
ne oferă posibilitatea să acțio
năm în direcția rezolvării aces
tor probleme și sperăm într-a- 
devăr că vom putea folosi posi
bilitățile ce se deschid".

BELGIA : Imagine din Anvers

In schimbul de păreri 
îl vom avea— a arătat 
rul de stat pentru afacerile ex
terne al R. S. F I., atît în pro
bleme bilaterale cît și în cele 
internaționale se înțelege că nu 
ne putem aștepta la un acord în 
toate problemele, deoarece exis
tă anumite probleme foarte im
portante pentru rezolvarea că
rora nu a sosit încă momentul. 
„Dar în acest context aș dori să 
arăt că din partea noastră con
siderăm că cele două guverne 
împărtășesc reciproc convinge
rea că pacea este principala pre
misă pentru progresul oricărei 
țări. Nikezici a arătat, în în
cheiere, că este convins că as
tăzi, în condițiile unor relații 
normalizate între cele două țări, 
se va putea face în comun ce
va util în problemele esențiale 
ale menținerii păcii în Europa.

In toastul său, Willy Brandt a 
arătat între altele : „știm ce am 
lăsat în urma noastră, Sîntem 
conștienți cîtă nedreptate s-a 
făcut poporului iugoslav prin 
folosirea abuzivă a numelui Ger
maniei. Sperăm că unei genera
ții noi îi va fi mai ușor să trea
că peste dezastrul acelor ani. 
Dar sîntem obligați să pregătim 
terenul pentru realizarea păcii 
și înțelegerii".

Vice cancelarul R. F. G. a 
menționat că țara sa la fel ca și 
Iugoslavia dorește să trăiască în 
coexistență pașnică cu țările cu 
sisteme sociale diferite. Referin- 
du-se la problema securității și 
a păcii în Europa, Willy Brandt 
a spus : „Realizarea păcii euro
pene presupune reducerea în
cordării".

In continuare, Brandt a decla
rat că centrul de greutate al re
lațiilor germano-iugoslave îl va 
reprezenta colaborarea economi
că. El a arătat că este necesar 
ca în realizarea colaborării bila
terale să se țină mai mult sea
ma de interesele comune. După 
părerea lui, coordonarea intere
selor ar putea crea baze sigure 
pentru dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări.

pe care 
secreta-
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