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Joi, 11 iunie 1970, tovarășul 
£ Nicolae Ceaușescu, secretar 
w general al Partidului Comu

nist Român, președintele Con-

siliului de Stat, a primit pe 
A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cotnvorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovără
șească.
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Proletari din toate țările, uniți-vă! DECRET
-j

■

A: al Consiliului de Sfat
AUTC

bl • privind repartizarea in producție
a absolvenților invafamintului

■’ < • superior
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•
 Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia a adoptat un decret cu privire la reparti
zarea în producție a absolvenților învățămîntului

•
 superior de zi. Decretul reglementează, pe baza 

unor criterii unitare, modul de organizare a ac
țiunii de repartizare, drepturile și obligațiile or-

•
 ganizațiilor socialiste la care sînt repartizați ab
solvenți, precum și ale acestora, începînd cu pro-

Inundată de aproape 60 de zile, întreprinderea de prefabricate

din beton Giurgiu a realizat sarcinile de plan pe primele cinci luni

Prășitul porumbului pe ogoa
rele C.A.P. din Ștefănești, 

■ Ilfov.
Foto : N. SCARLET

Beneficiarii au primit la timp produsele contractate

OAMENII

moția anului universitar 1969/1970.
Decretul subliniază că, în conformitate cu pre

vederile Constituției privind dreptul la muncă al 
cetățenilor țării, statul nostru asigură tilturor 
absolvenților instituțiilor de învățămînt superior 
loc de muncă, potrivit pregătirii dobîndite de a- 
ceștia, organizațiile socialiste fiind obligate să fo
losească absolvenții în activități corespunzătoare 
specialității pentru care au fost repartizați.

Repartizarea se face potrivit unui plan întocmit 
r anual pe baza nevoilor de cadre ale județelor, 

ramurilor, subramurilor, domeniilor economice și 
social-culturale, acordîndu-se prioritate absolută 

9 zonelor* și județelor deficitare. Acțiunea de repar
tizare nominală în producție se efectuează de 
comisii organizate de Ministerul Învățămîntului 
sau de către acestea împreună cu Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii, Comitetul' de Stat pen
tru Cultură și Artă și Ministerul Sănătății. Ele 

£ cuprind personal didactic și delegați ai organi
zațiilor studențești. La lucrările comisiilor parti- 

_ cipă delegați ai comitetelor executive ale consi- 
liilor populare județene, ai ministerelor și celor
lalte organe centrale în sistemul cărora urmează 
să se repartizeze absolvenții. Absolvenții aleg or-

V I N G
La Giurgiu, Dunărea a fost 

mai clementă cu oamenii. Sau, 
poate, s-a văzut, încă o dată, în
vinsă de ei. Nu definitiv pentru 
că ea caută, fără răgaz, breșe în 
digul de apărare și în vigilența 
orașului. Totuși, datorită spiritu
lui de prevedere și energie cu 
care au luptat și luptă încă oa
menii, rănile produse aici nu sînt 
extrem de grave. în schimb con
dițiile specifice de relief prelun
gesc, în timp, competiția dintre 

nînt și apă, mult peste limi- 
r j atinse în altă parte. Aveam 

rie edificăm definitiv asupra 
AQestui lucru vizitând, printre al
tele, întreprinderea de prefabri
cate din beton — Giurgiu.

Alegerea noastră n-a fost, de
sigur, întîmplătoare. Unitatea 
respectivă a avut de suferit mai 
mult decît celelalte asaltul ape
lor. Iar prin piofilul său, ea pre
zintă o importanță deosebită în 
cadrul eforturilor depuse pentru 
repararea și refacerea căilor de 
comunicație, a rețelelor de ener
gie electrică, a podurilor etc.

Așezată pe o limbă de pămînt, 
Litre Dunăre și un braț al ei 
(Veriga), întreprinderea de pre
fabricate din beton este sub apă 
încă de acum două luni. Inun
dația a afectat patru piste de 
turnare, dintre caie două linii 
tehnologice de grinzi cu goluri, 
una de borduri și o pistă de tur
nare a betoanelor pentru grinzi 
post-comprimate. Prin urmare, 
sînt paralizate 75 la sută din to
talul liniilor existente. In plus,

„Vă mulțumim

dragi colegi!"
Noi. elevii Liceului nr. 1 din 

Luduș, județul Mureș, care am 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor ce au provocat 
mari pagube nu numai econo
miei naționale dar și avutului 
nostru personal, ținem să vă 
adresăm vouă, tuturor colegi
lor noștri, de pe întreg cuprin
sul patriei noastre, mulțumiri 
calde si pline de recunoștin
ță pentru ajutorul pe care ni 
l-ați dat, prin darurile pe care 
ni le-ați trimis.

Deși sînteți departe și risi
piți pe meleagurile patriei 
noastre dragi, sufletește ați fost 
alături de noi și mina voas
tră frățească noi o simțim a- 
proape, dindu-ne curaj, unin- 
du-ne mai puternic în munca 
și lupta noastră de viitor.

Apele distrugătoare care au 
Invadat localul școlii și inter
natul, atingînd în interiorul 
sălilor cota de 2 metri, dis- 
trugînd cea mai mare parte 
a materialelor didactice și ca
sele unora dintre noi, astăzi 
s-au retras și Mureșul curge 
din nou domol în albia sa, iar 
munca de reconstrucție și re
facere este în toi.

Ginii urile noastre se îndreap
tă spre voi. dragi colegi, și nu 
găsim cuvinte potrivite pentru 
a vă mulțumi și a ne exprima 
încă o dată recunoștința noas
tră sinceră față de voi și fami
liile voastre, față de toți cei 
care ne-ați ajutat. Gestul vos
tru frățesc nu o să-1 uităm 
niciodată .’

Vă asigurăm că sub îndru
marea organelor de partid și 
de stat, a organizației U.T.C. 
și de pionieri, cu mic ș-i mare, 
vom munci cu perseverentă 
ca în cel mai scurt timp în 
școala și în orașul nostru să 
fie sărbătoare.

ELEVII LICEULUI NR. 1 
LUDUȘ

ălelierul de împletit sîrmă și ate
lierul mecanic.

Nefiind posibilă stăvilirea inun
dației, bătălia s-a duS atei pen
tru salvarea materialelor și mo
toarelor periclitate. Bătălie dîrză, 
necruțătoare încleștare, o cursă 
contra cronometru, între apă și 
om. Atunci, în zilele de cumpă
nă, momentele deveneau drama
tice. în cîteva zile, ele verificau 
conștiinfe, înregistrau — ca pe 
un lucru firesc — fapte de eroism, 
îmbinau tragismul situației cu 
sublimul gesturilor umane. Drept 
urmare, întreprinderea de prefa
bricate nu a suferit pierderi ma
teriale. Materialele care ar fi 
putut fi supuse degradării au 
fost depuse în locuri sigure, iar 
electromotoarele din zonele afec
tate de ape au fost demontate și 
transportate în hala de traverse 

•— singura rămasă în funcțiune.
Tovarășul Gheorghe Bogatu, 

secretarul organizației de partid, 
și Eugen Căciulan, secretarul 
U.T.C. al unității, subliniau cu 
deosebită căldură aportul nepre
cupețit al uteciștilor la salvarea 
materialelor și motoarelor ame
nințate de ape. în memoria tu
turor stăruie chipuri și gesturi 
de cutezanță, dovezi elocvente, 
pure — căci evenimentele grave 
exclud teribilismele sau demago
gia — de dăruire și spirit de sa
crificiu, manifestări spontane (ne
bănuite, în condiții normale) de 
inventivitate și ^inițiativă. Insta
latorul Gheorghe Cristea ă schim
bat rapid toata instalația de aer 
de la motocompresoarele aduse 
pentru înlocuirea electrocompre- 
soarelor scoase din funcțiune o 
dată cu întreruperea curentului 
electric. Strungarii Ion Boșman 
și Nicolae Vișan au Continuat, 
cît a fost necesar, să lucreze, 
stînd în apa care le ajungea pînă 
la brîu? Echipa de fierari-beto- 
niști, condusă de Valentin Dobri- 
că, lucra sub un acoperiș, care 
o apăra de ploaie. Cînd pista de 
lucru a fost inundată, fierarii-be- 
toniști au mutat atelierul pe aco
periș și au continuat lucrul, aco
lo, pînă cînd s-a întrerupt cu
rentul electric. în condițiile în 
care accesul salariaților în incin
ta întreprinderii este posibil nu
mai cu ajutorul tractoarelor sau 
bărcilor, și în măsura în care 
transportul materialelor a deve
nit extrem de dificil, priceperea 
și hărnicia șoferilor-tractoriști a 
fost supusă la un nou și sever 
examen. Pe care Florea Coandă,

Gheorghe Vlad și Nicolae Marcu
— ca să dăm numai cîteva nume
— l-au trecut (și îl trec zilnic) 
cu strălucire.

Canalizate în efortul general, 
contribuțiile individuale capătă 
sensuri mai înalte. Semnificativ 
este faptul că, deși întreprinde
rea suferă de două luni de pe 
urma apelor, sarcinile de plai} se 
realizează în 
fost posibil acest lucru ? Din 
momentul în 
de lucru au devenit impractica
bile, s-a trecut la folosirea maxi
mă a spațiilor din hala de tra
verse, neafectaiă. Aici, atunci, 
cînd cotele apelor au scos din 
funcțiune centrala termică, o lo
comotivă și diaga „Rasova“ au

continuare.- Cum a

care unele sectoare

NICOLAE BALTAG

(Continuare în pag. a V-a)
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ANGAJAMENTELE
• CELOR DE LA „GRIVIȚA ROȘIE"

Cunoscuta uzină bucureșteană 
„Grivița Roșie" contribuie in
tens la ajutorarea întreprinde
rilor chimice care au avut de 

A suferit de pe urma inundațiilor. 
“ In ultimele zile această mare 

unitate industrială a livrat a- 
agregate pentru instalația de 
fabricat sodă a Uzinelor „Ocna 
Mureș", utilaje complexe pen
tru cuptoarele de carbid și li
nia de săruri de bariu ale Com
binatului chimic din Tîrnăveni, 
precum și utilaje tehnologice

4b pentru instalația de îngrășă
minte azotoase a Combinatului 
din Tg. Mureș.

A Concomitent, colectivul uzinei 
w a hotărît să-și suplimenteze an

gajamentele anuale, dînd în plus 
economiei naționale mărfuri în 
valoare de 2 milioane lei. De 
asemenea aici s-a lucrat două 
duminici din luna mai, în 
schimburi complete, obținînd o 
producție totală în valoare de 
circa 3 milioane lei. în cursul 

A acestei luni, colectivul uzinei 
muncește zilnic în schimburi 
prelungite. (Agerpres)

ULTIMELE TELEGRAME DE PE FRONTUL APELOR

NOI PA GUBE PRO VO
• RIMNICUL VILCEA: Alunecări îngrijoră
toare în zona barajului Hidrocentralei de pe 
Lotru.
• SALAJ : De 26 de ore ploi torențiale, adevă
rate fluvii dezlănțuite din nori.
• DEJ : In 12, ore, 2 viituri de o forță neobiș
nuită.
• BIHOR : 46 de comune și 11 444 de hectare 
inundate.
• SATl! MARE: Someșul și ploile torențiale 
au ridicat din nou orașul în picioare.
• BISTRIȚA NASAUD: Pîraie fără nume au 
devenit rîuri de nestăvilit.
• B RAI LA : Șiretul a înecat iarăși-Vădenii și 
Baldovineștii.
• GORJ : Ploile torențiale s-au transformat în 
grindină nimicitoare.

• VÎLCEA

I CA TE DE
INUNDA ȚII

Cit mai multe cărămizi, cit mai multe materiale de construcție, 
pentru zonele calamitate.

Lotrul și afluenții săi au adus 
mari pagube în zona șantierului 
hidrocentralei. Ploile căzute fără 
întrerupere în ultimele două zile 
au ridicat cotele acestora la ni
vele neobișnuite, distrugătoare, 
în cinci locuri șoseaua de legă
tură a șantierului cu drumul na
țional Rm. Vîlcea-Sibiu a fost 
spălată de ape pînă la roca 
mamă. Kilometri întregi de fos
tă șosea constituie acum firul cel 
nou al apelor. Totodată, în zona 
barajului s-a produs o îngrijoră
toare alunecare de teren ce a 
antrenat zeci de mii de metri 
cubi de pietriș, pămînt și stîncă. 
Din colonia muncitorească și lo
calitățile aflate pe firul văilor au 
fost evacuate 30 de familii îm
preună cu bunurile lor. A fost 
avariată stafia telefonică ce de
servește șantierul.

O serie de măsuri urgente 
stabilite de comitetul județean 
de partid au și fost traduse ime
diat în viață. Specialiștii în ca
drul șantierului de construcții, 
alți specialiști dirijați aici din u- 
nitățile economice ale județului, 
îndrumă activitatea brigăzilor de 
intervenție, în bună parte alcă
tuite din cei ce au constituit 
șantierul national al tineretului, 
din cei mai buni meseriași. Tot
odată, cu elicoptere și alte mij
loace s-au transportat importan
te cantități de apă și pîine. în 
15 puncte sie șantierului au fost 
amplasate pichete de observație, 
echipe de intervenție. Peste tot 
se muncește eioic în scopul re
ducerii pe cît posibil a pagube
lor.

• SĂLAJ
De aproape 30 de ore ploile to

rențiale, adevărate fluvii ce iz
vorăsc din nori, n-au mai conte
nit. în numeroasele văi ale jude
țului s-au acumulat imense vii
turi ce au determinat creșterea 
nivelului apelor Crasna, Almașul 
și Agrișul cu mult peste baremul 
de inundații. Ca urmare, orașul 
Șimleul Silvaniei și încă 48 de 
localități se află încă de la amia
za zilei de ieri parțial sau total 
sub ape. Debitul văilor fiind în 
continuă creștere, încă alte locali-

(Continuare în pag. a V-a)
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ganizațiile socialiste și posturile de pe listele în
tocmite de ministere și celelalte organe centrale 
și locale transmise comisiilor de repartizare, prin 
Ministerul învățământului. Aceasta se face în or
dinea mediei stabilite pe baza rezultatelor obți
nute la învățătură, în concordanță cu planul anual 
de repartizare și cu respectarea normelor privind 
ocuparea funcțiilor în domeniul respectiv de ac
tivitate. Au prioritate, indiferent de media ob
ținută, absolvenții care solicită repartizarea în co
munele în care își au domiciliul ei, soțul (soția), 
sau părinții lor, ori în comune apropiate. De ase
menea, se iau în considerare pentru repartizare, 
în limita a 50 de sutimi la medie, și următoarele 
criterii de preferință : nevoia de îngrijire medicală 
deosebită, precum și activitatea obștească și com
portarea avută în perioada de studii.

Absolvenții căsătoriți, cînd soții sînt din aceeași 
promoție și au promovat examenul de diplomă, 
vor fi repartizați în ordinea și după media cea 
mai mare obținută de unul dintre soți, în aceeași 
localitate sau în localități apropiate. Cînd unul 
din soți este angajat al unei organizații socialiste, 
repartizarea celuilalt soț se face cu prioritate în 
aceeași localitate unde se află soțul (soția) sau 
într-o localitate apropiată. La repartizarea în în
vățământul superior și în cercetarea științifică este 
necesară și recomandarea consiliilor profesorale 
ale facultăților din care să rezulte că absolven
tul are aptitudinile necesare desfășurării unei ac
tivități corespunzătoare în domeniile respective.

(Continuare în pag. a Il-a)

VACANTA
MARE

ÎN SALOPETĂ
Acolo unde

e nevoie
în aceste zile la sediul Comi

tetului județean Prahova al 
U.T.C. elevii prezintă numeroase 
cereri de a lucra în vacanta 
pentru refacerea regiunilor si
nistrate.

— înregistrăm cererile ele
vilor în contul generozității, sen
timent manifestat atît de plenar 
de poporul nostru în această 
lună de grea încercări — ne 
mărturisește tovarășul Constan
tin Dinu, secretar al comitetu
lui județean. Ii vom trimite dacă 
va fi nevoie. Pînă atunci le o- 
ferim drept cîmp de manifestare 
a dragostei lor de muncă șantie
rele județului...

Pornind de la hotărîrea lor 
de a-și pune forțele în serviciul 
țarii, vacanța mare care urmea
ză a căpătat o configurație 
neobișnuită, a îmbrăcat, ca 
mă servesc de o figură de 
salopeta. Totuși, problema 
mult mai multe implicații, 
noi încercăm să-i facem să înțe
leagă că, esențial, acum, este să 
muncească, nu indiferent unde, 
ci exact acolo unde e nevoie.

— Așadar, după ce vor schim

mai 
să 

stil, 
are
Și

A TREIA SCRISOARE

DIN COMUNA SARAIU

REGRETELE
DE JOI SEARA
La ultima

neretuhii
na ninip.i

noastră joie a ti- 
n-a venit aproa- 

pe nimeni și dacă nu s-ar 
fi gîndit cineva să-i invite în 
mod cu totul excepțional pe 
tinerii din clasa a VIII-a de 
la școala generală din Saraiu, 
toate 
s-ar fi prăbușit intr-un eșec 
total.
n-au venit la joia noastră decît 
șase fete și vreo opt sau zece 
băieți. N-ar fi pămt chiar atît de 
puțini, la urma urmei, dar în sala

bunele, noastre intenții

Pentru că, în afara lor,

spațioasă de spectacole a cămi
nului abia dacă izbuteam să ne 
descoperim unii pe alții. Totul 
avea un iz de improvizație, de 
făcut în giabă, de nefinisat, ca o 
primă repetiție pe scenă a unor 
interpret nedeprinși cu rolurile 
și foarte stîngaci la gîndul pre
zentării în public. Și chiar așa 
era.

ba uniforma cu salopeta, unde 
îi vom putea întâlni pe elevi în 
zilele vacanței de vara ?

— Aproape două mii de elevi, 
în mai multe serii, vor munci 
pe șantierele DN 1 Izvoarele, 
sere Bărcănești, I.A.S Valea Că
lugărească și I.A.S. Urlați. Din, 
punct de vedere administrativ, 
lucrurile sînt perfectate : s-au 
încheiat minute între între
prinderi și școli, s-au fixat co
mandanții de șantiere, frontul de 
lucru, condițiile de cazare, 
plin proces de desfășurare 
și activitatea educativă : 
școli au loc convorbiri despre 
tradițiile muncii patriotice ale 
tineretului nostru, elevii se con
stituie pe brigăzi și echipe, își 
aleg organizatorii. Firește, aceste 
șantiere mari nu reușesc să cu
prindă pe toți doritorii din rîn- 
durile elevilor. De aceea, vor 
mai putea fi întîlnite brigăzi ale 
elevilor și pe șantiere locale. 260 
de elevi din Cîmpina vor lucra 
la fabrica de cărămizi din lo
calitate; 140 elevi din Comar
nic și-au oferit serviciile la sor
tatul și manipulatul pietrei; 490 
elevi din Ploiești vor munci la 
fabricile de cărămizi „1 Mai“- 
Bucov și ..Drum nou", precum 
și la lucrări edilitare ; 50 de 
elevi din Breaza s-au angajat să 
lucreze la fabrica de var din 
Gura Beliei...

— Iată și forme concrete de 
sprijinire a regiunilor sinistrate...

— Dar toată munca elevilor 
din vara aceasta se va aduna, 
direct sau indirect. în marele e- 
fort pe care îl face poporul nos
tru pentru refacerea ținuturilor 
lovite. Ce credeți : dacă 50 de 
elevi ai Liceului din Ciorani 
contribuie la întreținerea cultu
rilor în C.A.P. este un act de 
mică însemnătate ? Recolte mai 
mari înseamnă micșorarea pier
derilor de recoltă suferite, deci 
onorarea, la proporțiile respec
tive, a îndatoririlor fiecăruia 
dintre noi în marea bătălie de 
refacere a țării. Aș mai adăuga, 
spre liniștea elevilor care n-au 
fost cuprinși în cifrele amintite, 
că organizația noastră județeană 
s-a angajat să mobilizeze la 
strângerea recoltei 7 000 de 
elevi, După cum se poate con
stata, toți elevii au unde munci...

— După manifestările lor de 
pînă acum se poate anticipa că 
își vor face datoria. Cei mai

în 
este 

în

MIRCEA TACCIU MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a 11-a)
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VACANȚA MARE 
IN SALOPETĂ

Acolo unde 

este nevoie
21955 elevi brigadieri 

din Capitală - gata 
pentru muncă

Acum o lună, primeam tele- 
foane Ia redacție: „Elevii liceu- 
lui nostru s-au constituit în bri
găzi de muncă patriotică, și 
după ultima oră de curs, sînt 
gata să meargă acolo unde este 
nevoie de ei". Ultima oră de 
curs va fi mîine. Elevii liceelor 
din Capitală sînt, intr-adevăr, 
gata să înceapă munca. Din cei 
26 916 elevi ai claselor a IX-a, 
a X-a și a Xl-a liceale, 21955 
au alăturat titlului elev pe cel 
de brigadier. De atîția a fost ne
voie deocamdată.

Acum, în clase cea mai frec
ventă întrebare nu mai este „ce 
notă ai luat", ci „tu unde vei 
lucra ?“ Răspunsul vine prompt, 
la ora actuală se știe totul. Unde 
se deplasează brigada, unde fe
tele si unde băieții (spre supăra
rea fetelor, „pentru că ele merg 
unde e mai ușor" și mîndria bă
ieților, „că ei vor munci din 
greu") cine este comandantul, la 
ce oră e plecarea, unde se află 
punctul de întîlnire, ce trebuie 
să-și ia cu ei, unde sînt cazați, 
dacă rămîn tot timpul acolo. Se 
așteaptă doar acea zi de luni di
mineață, cînd se va da semnalul 
muncii.

Elevii - 
ajutoarele noastre

în 15 iunie, dimineața, ne so
sesc ajutoare la muncile noastre 
obișnuite de vară. Vin elevii, 
ne-am obișnuit cu ei. Vin la noi 
să dea o mină de ajutor în fie
care vacanță, cînd este treaba 
mai multă. Noi, toți de aici a- 
vem încredere în ei, îi știm 
cum muncesc. Mărturisesc, deci, 
că îi așteptăm. Știu de acum că 
vom avea drept ajutoare 160 de 
elevi din liceele „Gh. Șincai" și 
„I.L. Caragiale" din Capitală.

în ce ne privește, ne-am pre
gătit să-i primim. în timpul cît 
muncesc la noi, elevii vor fi ca
zați aici. Dormitoarele sînt pre
gătite, totul este curat, proaspăt. 
Ne-am gîndit și la un meniu co
respunzător pentru niște adoles
cenți care vin de la învățătură 
să muncească. Ne-am gîndit și 
la distracția lor de după orele 
de muncă. E normal, însă, să ne 
fi gîndit mai mult la ceea ce vor 
face ei ca brigadieri. Frontul de 
lucru le este asigurat. Se vor 
specializa, dacă pot spune astfel, 
în sectorul legumicol, la între
ținerea, recoltarea culturilor. Un 
alt grup va lucra la recoltarea 
fructelor — cireșe, vișine — și 
întreținerea pomilor. Totul se va 
desfășura pe grupe, iar grupele
•VUmiVIwniMMIMNHNMNIUIIIIIIIIUIIIHIIHIIIHHIIIIIIIimW

TELEGRAME
Tovarășul N'ICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Maiestății 
Sale Regina ELISABETA A II-A o telegramă cu următorul 
conținut :

Cu ocazia aniversarii zilei dumneavoastră de naștere. îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez, Maiestate, calde felici
tări și urări de prosperitate și pace poporului britanic.

Generalul de Divizie JUAN VELASCO ALVARADO, pre
ședintele Republicii Peru, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, o telegramă în care se spune :

Rog Excelența Voastră, poporul român și guvernul său să 
accepte mulțumirile națjunii peruviene pentru sentimentele 
de solidaritate exprimate de Excelența Voastră.

Acord pentru deschiderea Centrului de Informare 
al O.N.U. la București

în urma acordului interve
nit între guvernul român și 
Organizația Națiunilor Unite, 
la București s-a deschis un 
Centru de Informare al 
O.N.U., pentru a pune la dis
poziție, în România, materia
le documentare privind Orga
nizația Națiunilor Unite și ac
tivitățile acesteia.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a numit ca Director 
al Centrului pe Dl. Sayed 
Abbas Chedid. Dl. Chedid este 
cetățean al Republicii Arabe 
Unite. Domnia Sa lucrează în 
cadrul Oficiului de Informare 
Publică din Secretariatul 
O.N.U. din anul 1962 și de 
atunci a activat în Kinshasa, 
New Yo»k, Cairo, Abidjan și 
gakar,

Vreți să le știți adresele ? 
C.A.P. Pantelimon, Dobroiești 
Otopeni, Chitila, Bragadiru, 
Dudu, I:A.S. — Mogoșoaia, Po
pești Leordeni, Afumați, Ferma 
,.30 Decembrie", Șantierele : 
Baza de agrement — Panteli
mon —- II, Baza nautică Strău- 
lești, Bd. Ion Șulea, amenajarea 
malului Dîmboviței, Ștrandul ti
neretului, fabricile de conserve 
„Flora", „Fulger" și „Bragadiru", 
Fabrica de cărămidă „7 Noiem
brie", în școli la unele reparații...

In programul comandamentu
lui am mai găsit o specificație : 
disponibili — 5 021 elevi— adi
că tot atîția sînt gata pentru 
orice solicitare.

îi știm pe elevi dornici de 
muncă, puși pe fapte mari. To
varășa Zenovia Angliei, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., ne trăda secre
tul că brigăzile elevilor se vor 
chema la întrecere, iar liceele 
sînt hotărîte să-și arate unele ce- 
lorlalteyce știu să facă și cînd 
este vorba de muncă, de hărni
cie. Dar nu anticipăm. Vom a- 
vea ocazia de luni să vedem la 
fața locului ce fac elevii briga
dieri.

L. L.

se vor rota în legumicultura și 
pomicultură, încît interesul ele-, 
vilor să - fie mereu viu și, tot
odată, să le oferim posibilitatea 
să capete dexteritate de lucru 
în cît mai multe sectoare, să do- 
bîndească acel simț practic atît 
de necesar omului, chiar dacă 
nu aceasta le va fi meseria vii
toare. Tehnicienii noștri vor asi
gura îndrumarea de specialitate 
necesară, și nădăjduim ca elevii 
să treacă rapid și bine peste pe
rioada de acomodare, să aibă din 
primele zile un randament de 
muncă tineresc.

Spuneam că îi cunoaștem pe 
elevi, că ne-am însușit oarecum 
deprinderea pedagogică de a lu
cra cu ei, de a ni-i apropia. în a- 
ceastă vară, avem speranța că ele
vii vor da foarte mult, vor fi și 
mai harnici. Afirm lucrul acesta, 
întrucât știu cu cît entuziasm s-au 
înscris în brigăzile de muncă pa
triotică, cît de dornici sînt să fie 
de folos țării în aceste zile de re
construcție. Noi, aici, le dăm 
ocazia să contribuie la belșugul 
pieții pentru populație.

Sintem, deci, gata să le spu
nem „Elevi, bine-ați venit !“

Ing. ROMEO TOMESCU.
directorul I.A.S. Popești Leordeni

Dl. Chedid, care a sosit la 
București, a fost primit de 
ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu.

CRONICA 
U.T.C.

I Ieri a sosit în Capitală, Jean 
Noel Innocente de Souza, se
cretarul general al Mișcării 
de Tineret din Dahomey, 
care la invitația C.C. a1 
U.T.C., va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București—Oto
peni. erau de față tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C;, activiști ai 
C.C. al U.T.C.

(Urmare din pag. 19
mulți an renunțat, din același 
sentiment al datoriei, la bucu
riile obișnuite ale vacanței, la 
excursii, tabere de odihnă...

— Da, au renunțat, și-au de
pus economiile făcute în acest 
scop în contul 2 000. Totuși, co
mandamentul județean de or
ganizare a vacanței consideră că 
elevii trebuie să-și folosească o 
parte a verii pentru recreere, în
cît să înceapă viitorul an șco
lar cu forțe refăcute. Și a luat 
măsuri de organizare a unor 
cluburi în toate localitățile din 
județ, a unei tabere de corturi 
la Padina, a unor excursii prin 
țară. De asemenea, elevii care 
au neapărată nevoie vor pleca în 
tabere la mare și munte. Desi
gur, cortegiul de bucurii, care 
însoțește de obicei vacanțele 
elevilor noștri, este restrîns, să-i 
spun așa, la strictul necesar. 
Ne-au impus-o elevii înșiși a- 
ceastă măsură de austeritate și 
au făcut-o din toată inima. Au 
credința că îi așteaptă destule 
vacanțe frumoase și că depinde 
și de ei sa le asigure celor vii
toare cununa de frumuseți care 
le este proprie.

Golul și 
tabloul!

Un gest total deplasat, 
inexplicabil, nejustificat. Un 
tînăr artist, debutant, deschi
de o expoziție în sala clubu
lui Casei municipale de cul
tură din Rm. Vîlcea. O expo
ziție apreciată. Un talent 
care pornește pe drumul con
sacrării. Un tînăr care are 
nevoie de încurajare, de con
fruntare cu ceilalți tineri 
pentru care creează. Dar a- 
cești tineri care au umplut 
alaltăieri seara pînă la re
fuz sala clubului, absorbiți 
total de micul ecran, și-au 
amintit de tablourile lui nu
mai atunci cînd brazilienii 
ne-au înscris primul gol. Pe 
cine să-și verse focul ? A 
fost sacrificat un tablou. Alt 
gol. alți nervi, alt tablou, 
înscrie România. Bucurie ! 
Din nou arta e sacrificată 
pe altarul zeului Fotbal.

Dimineața, tînărul artist 
plastic își culegea mîfinit ta
blourile călcate în picioare, 
hotărît să desființeze expo
ziția.

Deocamdată, autorii a- 
cestui act de vandalism nu 
au fost identificați. Sperăm 
însă că organele în drept să 
acțione iu vor intîrzia să-i 
aducă fața opiniei pu
blice.

V. RAVESCU

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

JURNALUL l NEI CAMERISTE: 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11.30; 14; 16,15; 18,30; 21). Grădina 
Capitol <ora 20,15).

PROCESUL : rulează la Central 
(orele 20,45).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Central (orele 8,45; 10,45; 
12.45; 14.45; 16,45; 18,45).

ACȚIUNEA VULTURUL : rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15,30 în 
continuare; 18; 20,30), Arta (orele 
10,30; 15,30; 18). Grădina Arta 
(ora 20,15).

VlNiTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30), Grivița (orele 16;
18.15) .

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Republica 
(orele 9.15; 11.30 13,45; 16.15; 18,45;
21.15) , București (orele 8,45 ; 10,45 ; 
12,45 ; 14,45 ; 16,45; 19; 21), Stadio
nul Dinamo (ora 20,30), Arenele 
Romane (orele 20,15), Grădina Fes
tival (orele 20,15).

MISTERIOSUL „X* DIN COS
MOS : rulează la Luceafărul (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21),
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), Grădina Doina (ora
21.15) .

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CA : rulează la Gloria (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Flamura (orele 11: 16: 18.15; 20,30).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Timnuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

MARII,E VACANȚE ; rulează 
la Melodia (orele 8,45; 11; 13,30; 16
18,30 20,45), Feroviar (orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). Mo
dern (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15: 20,30).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE-

Institutul politehnic Galați — studenții anului IV Construcții navale 
și instalații de bord în laboratorul de electronică și automatizări 

Foto : O. PLEC AN

OAMENII
ÎNVING

(Urmare din pag.,1) 

fost adoptate pentru a asigura 
necesarul de aburi al halci. Tot
odată, 70 de salari ați, rămași dis
ponibili datorită paralizării celor 
patru piste, au fost detașați la 
secțiile din Ploiești ale întreprin
derii. Eforturile de a produce 
suplimentar, peste plan (în sec
țiile neafectate, de la Ploiești), în 
scopul echilibrării balanței de 
plan pe întreaga întreprindere, 
sînt vizibile. Pe luna mai, de pil
dă, secția Giurgiu . a înregistrat' 
un deficit de producție de 
173 000 lei. Secția Ploiești, însă, 
ca urmare a măsurilor luate, a 
depășit cifra propusă cu 174 000 
lei. în total, planul lunar al în
treprinderii a fost realizat, mai 
puțin indicatorul de productivi
tate a muncii. în ansamblu, to
tuși, ne cele cinci luni ale anului 
în curs, planul este realizat și 
depășit la toți indicatorii (inclu
siv la cel de productivitatea mun
cii).

Din păcate, deocamdată, la 
întreprinderea de prefabricate 
din beton, secția Giurgiu, nu se 
poate discuta, încă, despre repu
nerea în funcțiune a pistelor 
inundate.. Dar, oamenii aînt preo
cupați, în permanență, de acest 
lucru. „Cînd apele vor scădea, 
la cota de 7.40 m (acum : 7,92 m) 
— ne splinei tovarășul inginer 
Valeriu Guțu, șeful secției Giur
giu — condicile de lucru se vor

Perla Mării Negre — Mamaia — reintră în „drepturile sale*. 
Sezonul estival a început!

RIEI : rulează la Excelsior (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Tomis 
(orele 9.30—15.30 în continuare; 
18). Grădina Tomis (ora 20.15).

URMĂRIREA : rulează Ia în
frățirea lorele 10; 15,30; 18; 20.15), 
Drumul Sării (orele 15,15; 17,45;
20,15).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR ; rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30).

O ÎNTÎMPLARE : rulează la 
Buzești (ora 18,30).

BĂNUIALA : fulează la Buzești 
(orele 11; 16,15), Grădina Buzești
(ora 20,30).

SIMPATICUL DOMN „R“ : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 18,15), 
Grădina Aurora (ora 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Dacia <orele 
8,30;—20,30 în continuare), Volga 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16. 18,15; 20,30),
Grădina Bucegi (ora 20,30). Miori
ța (orele 11; 15 ; 17,30 ; 20).

BUNĂ ZIUA, CONTESA : rulea
ză la Unirea (orele 16; 18,15),
Grădina Unirea (ora 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,15).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30; 18; 20.15). Crîngași ore
le 15,30; 18; 20,15), Cosmos (orele 
13,30; 18; 20,15).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20.45).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Viitorul (ora 20,15). 

îmbunătăți mult. Se va redeschi
de calea ferată, dispărând, în 
acest fel, pericolul blocării spa
țiului unității cu produse finite.

La 7 m vor putea fi folosite 
toate platformele de producție. 
Atunci, vom avea de efectuat 
multe remedieri, va trebui să re
facem terasamentul căii ferate pe 
o distanță de 200 m, vor trebui 
rebobinate unele motoare ale 
utilajelor de la platformele exte
rioare, ea ii? au fost sacrificate 
pentru a se asigura continuitatea 
producției în hala de traverse, 
vom avea de scos mîlul ș.a.m.d. 
Dacă apele se vor retrage repede, 
hărnicia și spiritul de dăruire al 
salariaților noștri, verificate deja 
în ultima vreme, ne îndreptățesc 
să sperăm în realizarea promptă 
a tuturor măsurilor ce se vor im
pune pentru ca viața întreprin
derii să-^și reia făgașul normal“.

Pentru moment, însă, grijă cea 
mare a conducerii întreprinderii 
rămîne aceea de a soluționa pro
blema stocurilor de carbid, mic
șorate îngrijorător prin pierderile 
pe care le-a suferit fabrica pro
ducătoare din Tîrnăveni și de a 
evita blocarea spațiilor neinun
date ale halei de traverse cu ma
terialele finite, pînă la reluarea 
circulației pe calea ferată a uni
tății. Măsurile preconizate de pe 
acum au început să dea roade. 
Investigațiile trebuiesc, însă, ex
tinse.

ÎN NORD SPRE ALASKA ; ru
lează la Viitorul (orele 15,30 ; 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Progresul (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Progresul 
(ora 20,15).

INIMĂ NEBUNA, NEBUNA DE 
LEGAT : rulează la Moșilor (orele 
10; 15,30; 18), Grădina Moșilor (ora
20,15).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18), 
Grădina Rahova (ora 20,30).

ARTICOLUL 426 — Seria I, II : 
rulează la Cinemateca (Union) (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 18), Gră
dina Vitan (ora 20,30).
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Opera Română : CHOPlNlANA 
— BOLERO — TRICORNUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNĂ — ora
19.30 ; la Sala Palatului : MY 
FAIR LADY — ora 19,30 ; Tea
trul t “Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
ȚA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA 
ora 20 ; (Sala Studio) : PURICE- 
LE ÎN URECHE — ora 20 ; Tea
trul de Comedie : DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20 ; Tea
trul „C.I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : CÎND LUNĂ E ALBAS
TRA — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
O LUNĂ LA ȚARĂ — ora 20 ; 
Teatrul Mic : PREȚUL — ora 20; 
(la Arănele Romane) : • PRIMA
RUL LUNII Șl IUBITA SA — 
ora 20 ; Teatrul Giulești : COME

DECRET
al Consiliului de Stat 

privind repartizarea in producție 
a absolvenților invătdmîntului 

superior
fârmare 'din pag.

Absolvenții instituțiilor de în- 
vățămînt superior care nu au 
promovat examenul de diplomă, 
vor fi repartizați în producție 
după repartizarea celor care au 
promovat acest examen. Cei care 
fără motive bine justificate nu 
se prezintă la comisii sau refuză 
să aleagă postul, vor fi repartizați 
din oficiu.

Decretul prevede obligativita
tea ca absolvenții să se prezinte 
la organizațiile socialiste în ter
men de o lună de la data repar
tizării, cu excepția celor reparti
zați în învățămînt, care se vor 
prezenta la data de 1 septembrie. 
Absolvenții care îndeplinesc ser
viciul militar au obligația să în- 
cunoștiințeze despre aceasta, în 
scris, organizația socialistă și să 
se prezinte la postul respectiv, în 
cel mult 20 de zile de la termi
narea obligațiilor militare.

în scopul desăvârșirii pregătirii 
lor, absolvenții instituțiilor de 
învățămînt superior de zi, sînt 
obligați să efectueze la unitatea 
la care au fost repartizați, un 
stagiu de 3 ani, în specialitatea 
în care s-au pregătit, cu excep
ția subinginerilor și a absolvenților 
învățământului juridic, p ntru care 
durata stagiului este de 2 ani. în 
timpul efectuării stagiului, absol
venții vor putea fi transferați în 
interesul serviciului în aceeași 
specialitate.

Absolvenții fără examen de 
diplomă, care pînă la expirarea 
perioadei de stagiu nu promo
vează examenul, pierd dreptul la 
ocuparea postului ce li s-a asi
gurat prin repartizare, ei putînd 
fi încadrați pe funcții potrivit 
dispozițiilor lc-gale în vigoare.

Absolvenții care s-au prezentat 
la organizația socialistă unde au 
fost repartizați și cărora în pe
rioada stagiului, din motive ne
imputabile lor — desființări de 
unități, reduceri de posturi sau 
alte asemenea situații — li se 
desface contractul de muncă, vor 
continua stagiul la o altă unitate 
aflată în suboidinea organului 
central sau local la care au fost 
repartizați.

Așa după cum este cunoscut, 
potrivit Legii privind învățămân
tul în Republica Socialistă Româ
nia, studenții încheie la înmatri
culare în anul I, un contract din 
care rezultă obligația acestora ca 
după absolvire să efectueze sta
giul în organizația socialistă la 
care vor fi repaitiz&ți. Prin decret 
se stabilește că absolventul care, 
fără a avea motive temeinice 
(accidente, boală), nu se prezintă 
în termenul legal la postul unde 
a fost repartizat, este obligat la 
plata unei penalități civile, în

DIE CU OLTENI — ora 20 ; Tea
trul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora
19.30 ; (Cal. Victoriei) : NICUȚĂ 
LA TANASE — ora 19.38 ; Tea
trul ..Țăndărică» (Cal. Victoriei): 
O POVESTE CU CÎNTEC — ora 
10.
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremleră • 17,05 Bule
tin de știri • 17,10 Teleșcoală. 
Limba română : Modalități de 
realizare a comicului la Alecsan- 
dri și Caiagiale. Prezintă prof. 
Maria Pavnotescu. Fizică : Cîmpul 
fizic. Prezintă prof. Lidia Panaio- 
tu • 18,00 Recital de poezie Tudor 
Arghezi. Fragmente înregistrate 
din spectacolul Studioului de poe
zie al Radiodifuziunii • 18,05 Fol
clorul românesc peste hotare. An
samblul „Mugurel" din Craiova — 
în Belgia e 18,40 La volan — emi- 
siun pentru conducătorii auto • 
18.55 Recital Juliette Greco și 
Charles Trenet (Franța) • 19.15 
Anunțuri, publicitate • 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20,00 Film artistic : „Maes- 
trul“ — o producție a studioului 
TV din R. P. Polonă • 21,25 „Mai 
aveți o întrebare ?“ — emisiune 
de cultură științifică. Contribuții 
românești la dezvoltarea aviației 
• 22,25 Pentru iubitorii muzicii 
de jazz. Benny Goodman și or
chestra sa « 22,55 Telejurnalul de 
noapte • 23,10 închiderea emi
siunii. 

raport cu durata studiilor de la 
facultatea absolvită. Totodată, cei 
care părăsesc nejustificat locul 
de muncă în perioada stagiului 
și au primit indemnizație de in
stalare sînt obligați să o restituie. 
Activitatea desfășurată de absol
vent într-o altă organizație socia
listă decît. aceea în care a fost 
repartizat, nu se recunoaște drept 
stagiu în vederea încadrării sale 
definitive.

Decretul prevede înlesnirile 
materiale ce se acordă absolven
ților repartizați în producție : 
transportul de la domiciliu la lo
cul de muncă, pentru ei, membrii 
familiei și gospodăria lor. De 
asemenea, cei repartizați în 
comune, care au avut domici
liul în alte localități, vor primi, 
la prezentarea la post, o indem
nizație de instalare egală cu un 
salariu lunar. Absolvenții cu exa
men de diplomă care nu benefi
ciază de indemnizația de insta
lare pot primi, la cerere, la pre
zentare la post,' o jumătate din 
salariu ca avans, cu obligația 
restituirii în 6 rate lunare con
secutive. Indemnizația de insta
lare sau avansul din salariu se 
acordă cu condiția ca absolven
ții să se stabilească în localită
țile în care se află unitățile la 
care au fost repartizați.

Organizațiile socialiste și orga
nele locale respective vor asigura 
absolvenților ce le-au fost repar
tizați din alte localități, locuințe 
corespunzătoare. în condițiile le
gii. Pe baza dispoziției de repar
tizare, absolvenții își pot schim
ba domiciliul în localități decla
rate de lege ca orașe mari.

Decretul conține prevederi 
menite să asigure respectarea în
tocmai de către organizațiile so
cialiste, a dispozițiilor de repar
tizare a absolvenților în produc
ție. Astfel se . sancționează cu a- 
mendă contravențională refuzul 
unei unități de a încadra un ab
solvent repartizat într-unul din

SPORT- _ _ ____ .________

LUD JUÂMI1T©
Ziariștii străini prezenți la 

meciul din Guadalajara au a- 
preciat că cei mai buni jucă
tori ai celor două echipe au 
fost Pele și Jairzinho precum 
și Dinu și Nunweiller.

Antrenorul Zagalo : „Cu ro
mânii a trebuit să depunem 
eforturi surprinzător de mari. 
După ocaziile avute la poartă 
trebuia să cîștigăm, însă, cu 
un scor mai mare. Echipa mea 
a jucat poate puțin cam reți
nut, poate pentru că un rezul
tat egal îi era suficient pentru 
calificare. Apărarea noastră nu 
a fost prea puternică ieri.. 
Schimbările făcute atît în li
niile de atac cît și în apărare 
au făcut echipa să devină mai 
slabă și nu mai puternică. Sînt 
fericit că am cîștigat dar nu 
sînt satisfăcut de felul în care 
am obținut victoria. In ambe
le reprize am început bine dar 
acțiunile noastre au slăbit apoi 
în intensitate".

Zagalo a apreciat că Everaldo 
și Clortoaldo nu au fost loviți 
prea tare și vor fd capabili să 
joace imediat ce va fi nevoie 
de ei.

Antrenorul Niculescu: „Com
portarea echipei mele m-a sa
tisfăcut. Am pierdut doar, la 
o diferență minimă. în fața 
marii favorite a campionatului 
mondial. Dacă am fi avut pu
țin noroc am f-i putut obține 
chiar un rezultat de egalitate.

Brazilia este o echipă mare 
cu jucători posedînd o tehni
că minunată. Ei trebuie să in
tre în finală și nu voi fi sur
prins dacă vor cîștiga titlul 
mondial pentru a treia oară".

întrebat despre motivele în
locuirii lui Adamache cu Ră- 
ducanu, antrenorul român a 
răspuns : „Două goluri în trei 
minute ar fi afectat orice por
tar din lume și era evident că 
Adamache devenise nervos și 
profund tulburat".

Mircea Lucescu, căpitanul e- 
chipei, a fost însă mai puțin

A n
Se aduce la cunoștință ce

lor interesați că in perioa
da 1—19 iunie inclusiv a. c. 
se primesc , înscrieri pentru 
admiterea în anul 1 al anu
lui școlar 1970/1971, în LI
CEUL INDUSTRIAL DE 
TRANSPORTURI BUCU
REȘTI, în specialitățile : Ex
ploatare, întreținere și re
parații auto și Drumuri și po
duri.

Se primesc absolvenți ai 
clasei a VIII-a a școlii, ge
nerale dacă nu au depășit 
virsta de 17 ani, în cursul a- 
cestui an, indiferent de lo
calitatea unde iși au domi
ciliul.

La înscriere candidații vor 
prezenta următoarele acte :

— certificat de naștere în 
original și copie ;

— certificat de absolvire a 
școlii generale, in origi
nal sau adeverință de 
promovare a clasei a 
VIII-a ;

— fișă medicală completă, 
eliberată de școala ge
nerală absolvită sau cer
tificat medical eliberat 
de circumscripția medi- 
co-sanitară la care can
didatul se afla in evi
dență ;

— buletin de analiza sin- 

posturile stabilite pe baza cere
rii acesteia. De asemenea, consti
tuie contravenție și se sancțio
nează cu amendă angajarea de 
către o organizație socialistă a 
unui absolvent ce nu i-a fost re
partizat, ori a unuia care nu a 
efectuat stagiul în unitatea unde 
a fost repartizat. în aceste situa
ții, amenda se suportă de către 
persoanele vinovate de săvârșirea 
contravenției, ele putînd fi tot
odată sancționate și disciplinar.

In vederea unei mai strînse 
legături a învățămîntului din ul
timii ani de studii cu viitoarea 
profesiune, decretul Consiliului 
de Stat prevede ca Ministerul In- 
vățămîntului să introducă treptat, 
începînd cu anul universitar 
1970/1971 înainte de practica în 
producție, prerepartizarea studen
ților anilor 111 de la unele facul
tăți și' secții, pe specialități și 
subramuri de specialitate. între 
acești studenți și organizațiile so
cialiste se pot încheia contracte 
prin care acestea le acordă burse,♦ 
iar studenții se angajează să lu 
creze cel puțin 5 ani după ab^r 
vire în unitatea de la care au ph 
mit bursa. Absolvenților reparti
zați în producție în aceeași spe
cialitate sau subramură în care' 
au fost repartizați, li se va re
duce perioada de stjigiu cu du
rata practicii de specialitate efec
tuată.

Decretul Consiliului de Stat 
stabilește cadrul organizatoric 
unitar al acțiunii de repartizare 
în producție a absolvenților insti
tuțiilor de învățămînt superior, 
asigurînd îmbinarea cerințelor 
generale ale societății cu intere
sele personale ale absolvenților 
în alegerea locurilor de muncă, 
ceea ce va permite noilor specia
liști să-și dezvolte în mai bune 
condițiuni capacitatea lor crea
toare pusă în slujba progresului 
societății socialiste.

(Agerpres)

; -ÎS

mulțumit: „Am jucat la în
ceputul partidei ca niște copii 
de scoală. Din păcate am des
coperit prea tîrsiu că brazilie*/ 
nii nu sînt zei, ci simple fii’ 
umane. Trebuia să pornim ni» 
tare încă de la început". ✓

*
Jucătorii brazilieni nu-și fac 

prea multe griji în ce privește . 
meciul d>in sferturile de finală 
cu Peru și se consideră de pe 
acum calificați pentru semi
finale. Cu toate acestea Pele a 
declarat că în persoana fotba
liștilor peruvieni Brazilia va 
cuuoaște un adversar mai di
ficil decît 4-a fost Anglia.

Revelația meciurilor dispu
tate pînă acum este înaintașul 
central vest-german Gerhard 
Muller. care conduce în cla
samentul neoficial al golgete- 
rilor cu 7 goluri. Urmează Jair 
(Brazilia) și Cubillas (Peru) cu 
4 goluri, Pele (Brazilia) și Bî- 
șeveț (U.R.S.S.) cu 3 goluri. 
Printre cei 6 jucători creditați 
fiecare cu cite două goluri în
scrise figurează și Dumitrache.

★
La meciul Anglia — ceho

slovacia, disputat joi după a- 
miază a asistat și antrenorul 
echipei vest-germane, Helmut 
Schoen. De altfel echipa R F.G. 
nu-si ascunde, în cazul unei 
întâlniri cu Anglia, dorința de 
a obține o victorie. „Trebuie 
să încheiem cu englezii o ve
che socoteală, de la Wembley 
din 1966“ — a declarat Becken
bauer.

Se pare că britanicii sînt 
conștienți de această amenin
țare. Bobby Moore, care a ur
mărit. la televizor meciul 
R.F.G. — Peru, a fost impre
sionat de maniera în care Mul
ler a înscris cele trei goluri. 
„Acest Muller este un șuteur 
extrem de periculos — a spus 
el. Va trebui să-l ținem în 
permanentă sub observație. 
Asta ca să fim mai siguri".

u nț
gelui și rezultatul e- 
xamenului radiologie 
pulmonar (radioscopie, 
radiografie sau microra
diografie) efectuate cu 
cel mult trei luni înain
te de concurs.

— CONCURSUL DE AD
MITERE ESTE PRECEDAT 
DE EXAMINAREA MEDI
CALA ELIMINATORIE A 
CANDIDATILOR, CARE SE 
VA FACE PE MĂSURA ÎN
SCRIERII DE CĂTRE POLI
CLINICA C.F.R.

Concursul de admitere se 
va ține în perioada 22 iu
nie—3 iulie a. c. la sediul li- 
ceului și va consta în probe 
scrise și orale la limba ro
mână și matematică, din 
materia claselor V—VIII. .

/ In timpul desfășurării con
cursului de admitere candi
dații- vor avea asupra lor Bu
letinul de identitate.

Informații suplimentare se 
pot obține zilnic de la secre
tariatul școlii între orele 
7—15.30 și la telefon 17 6131, 
din București, calea Griviței 
nr. 391, sec. 8, tramvaie 10, 
6. 24. autobuz 105, troleibuz 
86. 87 (coborîrea la stația 
Mureș).
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII 
COMISIILOR EXAMENULUI 

DE BACALAUREAT
-DIN SESIUNEA IUNIE 1970-

Municipiul București
Liceul „M. Sadovcanu", comi

sia nr. 1 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul ..Mihail 
Sadoveanu" (cursuri de zi).

Președinte Zapan Mihai — 
prof. univ. dr. chimie — Insti
tutul de petrol, gaze și geolo
gie — București.

Liceul „M. Sadovcanu". comi
sia nr. 2 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul ..Mihail 
Sadovcanu" (cursuri serale).

Președinte Luca Constantin, 
conf. univ. dr. chimie — Uni
versitatea București.

Liceul „M. Sadoveanu", comi
sia nr. 3 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Mihail 
'"'•a- weanu" (cursuri de zi și se- 

Ă
r; .eședmte Pop Simona —

conf. univ. dr. mecanică —’ Uni
versitatea București.

Liceul „M. Sadovcanu", comi
sia nr. 4 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Mihail 
Sadoveanu" (cursuri de zi. se
rale și restanțieri).

Președinte Gheorghiu Con
stanța — prof. dr. chimie — 
Universitatea București.

Liceul „I. L. Caragiale", co
misia nr. 5 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații do la Liceul „I. L. 
Caragiale" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Dragomir Virgil — 
prof. univ. matematici — Insti
tutul de construcții București.

Liceul „I. L. Caragiale". co
misia nr. 6 — reală, limba de 
predare română. *Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
„I. L. Caragiale" și nr. 35 
(cursuri de, zi).

Președinte Bucur Florica, 
conf. univ. dr. matematici — 
Institutul , de. construcții Bucu
rești.

Liceu! „I. L. Caragiale", co
misia nr. 7 —• umanistă, (limba 
de predare română. Se -vor pre
zenta candidații de la liceele 
..I. L. Caragiale" și nr. 35 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Petrie Aron, conf. 
univ. dr. istorie — Universitatea 
București.

Liceul „I. L. Caragiale", co
misia nr. 8 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „I. L.

-agiale" (cursuri serale și în- 
mint fără frecvență).
.eședinte Isopescu Alcxan- 
./"-conf. univ. matematici — 

S2_j.demia de studii economice- 
București.

Liceul nr. 24, comisia nr. 9 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Șe vor prezenta candida
ții de Ia Liceul nr. 24, (cursuri 
de zi).

Președinte C. lonescu Bujor, 
prof. univ. matematici — Insti
tutul Politehnic București.

Liceul „Dr. Petru Groza", co
misia nr. 10 — reală, limba de 
pi edare română. Se vor prezen
ta candidații de la „Liceul „Dr. 
Petru Groza" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Frincu Paul, conf. 
univ. dr. matematici — Institu
tul politehnic București.

Liceul „Dr. Petru Groza", co
misia nr. 11 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Dr. 
Petru Groza" (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte Palade Gheorghe, 
prof. univ. fizică — Institutul 
de petrol, gaze și geologie-Bucu- 
rești.

Liceul nr. 32, comisia nr. 12 — 
reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 32 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Camboli Dimilrie, 
conf. univ. dr. chimie — Insti
tutul politehnic București.

Liceul nr. 32, comisia nr. 13 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 

• Liceul nr. 32 (cursuri serale și 
invățămînt fără frecvență).

Președinte Eneia Barbu, conf. 
univ. matematici — Institutul 
politehnic București.

Liceul nr. 32, comisia nr. 14 — 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 32 (cursuri 
de zi, invățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Toboșarii Ion. prof, 
univ. dr. filologie — Institutul 
de artă teatrală „I. L. Cara
giale"-București.

Liceul „C. A. Rosctti", comi
sia nr. 15 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „C. A. 
Rosetti", (cursuri de zi,. învăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Caragheorghe Emil 
prof. univ. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul „C. A. Rosetti", comi
sia nr. 16 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „C. A. 
Roșetti" (cursuri de zi, invăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Mancaș Mircea, 
prof. univ. dr. filologie — Insti
tutul de artă teatrală „I. L. 
Caragiale“-București.

Liceul „Z. Kosmodemian
skaia", comisia nr. 17 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul ,.Z. Kosmodemianskaia" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ștefan Adela, conf. 
univ. dr. docent biochimie — 
Universitatea București.

Liceul „D. Cantemir", comisia 
nr. 18 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Can
temir" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Manoliu Ion, prof, 
univ. matematici. Institutul de 
construcții-București.

Liceul „D. Cantemir", comisia 
nr. 19 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Can
temir" (cursuri de zi, serale, în
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Lăcătușu Matilda, 
conf. univ. dr. științe biologice 
— Universitatea București.

Liceul „D. Cantemir", comisia 
nr. 20 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Can
temir" (candidații care au ab
solvit liceul prin examene de 
diferență).

Președinte Picoș Costicâ, conf. 
univ. dr. științe biologice — 
Universitatea București.

Liceul „Spiru Haret", (Jbmisia 
nr. 21 — reală, limba de pre
dare română. ■ Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Spiru 
Haret" (cursuri de zi, învâță- 
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Filimon Ion, prof, 
univ. dr. matematici — Institu
tul de construcții-București.

Liceul „Spiru Haret", comisia 
nr. 22 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul ..Spiru 
Haret" (cursuri de zi, invăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Kusu Florența, 
prof. univ. socialism — I.E.F.S. 
București.

Liceul „Spiru Haret", comisia 
nr. 23 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „Spiru Ha
ret" (cursuri serale).

Președinte Voinea Nicolae, 
conf. univ. dr. chimie — Insti
tutul do. construcții-București.

Liceul nr. 37,-comisia. nr. 24 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la

- Liceiii nr. 37 (cursuri-’de •zi).
Președinte Alexiu Iulian, conf. 

univ. matematici — Institutul 
de construcții-București.

Liceul nr. 37, comisia nr. 25 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 37 (cursuri 
de zi și restanțieri)..

Președinte Gogălniceanu Ser
giu, prof. univ. dr. chimie — 
Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu" — București.

Liceul „E. Racoviță", comisia 
nr. 26 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „E. Racoviță" 
(cursuri de zi).

Președinte Cornea Paul, conf. 
univ. filologie — Universitatea 
București.

Liceul „E. Racoviță", comisia 
nr. 27 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „E. Ra
coviță" (invățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Petrea Ion, conf. 
univ. dr. fizică — Universitatea 
București.

Liceul „E. Racoviță", comisia 
nr. 28 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „E. 
Racoviță" (cursuri de zi, învă- 
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Cremer Isidor, 
conf. univ. pedagogie — Uni
versitatea București.

Liceul „E. Racoviță", comisia 
nr. 29 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „E. Racoviță" 
(cursuri serale).

Președinte Apostolescu Maria, 
conf. univ. științe biologice — 
I.C.P.P.D.-București.

Liceul „M. Viteazul", comisia 
nr. 30 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Viteazul" 
(cursuri de zi).

Președinte Gheorghiu Th. 
Gheorghe, prof. univ. dr. doc. 
matematică — Institutul poli
tehnic București.

Liceul „M. Viteazul", comisia 
nr. 31 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „M. Vi
teazul" (cursuri de zi).

Președinte — Matei Ion, conf. 
univ. matematici — Institutul 
de construcții București.

Liceu! „M. Viteazul", comisia 
nr. 32 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „M. Vi
teazul" (cursuri de zi).

Președinte Petre Augustin, 
prof. univ. dr. doc matematici
— Institutul politehnic Bucu
rești.

Liceul ,,M. Viteazul", comisia 
nr. 33 — reală, limba de pre
dare română-greacă. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
,.M. Viteazul" și nr. 14 (cursuri 
de zi. învățămint fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Botez Mihail, prof, 
dr. matematici — Institutul po
litehnic București.

Liceul „M. Viteazul", comisia 
nr. 34 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „M. 
Viteazul" (cursuri de zi, în^ăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Bojin Alexandru, 
conf. univ. dr. filologie — 
I.C.P.P.D.-București.

Liceul „M. Viteazul", comisia 
nr. 35 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „M. Vitea
zul" (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte Boțea Emil, prof, 
univ. matematici — Institutul 
de construcții-București.

Liceul nr. 15. comisia nr. 36 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 15 (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Vrînceanu Gheor
ghe, conf. univ. dr. matematici 
— Institutul de construcții- 
București.

Liceul nr. 15, comisia nr. 37 — 
reală, limba de predare ro
mână — maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceele 
nr. 15 și nr. 9 (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Cozma Gheorghe, 
conf. univ. fizică — Universita
tea București.

Liceul nr. 15, comisia nr. 38 — 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 15 (cursuri 
de zi, învățămint fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Vascenco Victor, 
conf. univ. dr. filologie — Uni
versitatea București.

Liceul nr. 15, comisia nr. 39 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 15 (cursuri serale și 
învățămint fără frecvență).

Președinte Ulea Eugen, conf. 
univ. matematică — Institutul 
de construcții-București.

Liceul „G. Coșbuc", comisia 
nr. 40 — reală, limba de pre
dare română. Sa vor prezenta 
candidații de la Liceul ,.G. 
Coșbuc" (cursuri de zi și se
rale).

Președinte Beleș Ion, conf. 
univ. matematici — Institutul 
de construcții-București.

Liceul „G. Coșbuc", comisia 
nr. 41 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul ..G. 
Coșbuc" (cursuri de zi. serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Moisil Gheorghe, 
prof. univ. dr. fizică — Institu
tul politehnic București.

Liceul „Alex. Sahia", comisia 
nr. 42 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Alex. 
Sahia" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Anghelescu Dan, 
conf. univ. dr. fizică — Institu
tul politehnic București.

Liceul „Alex. Sahia", comisia 
nr. 43 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Alex. 
Sahia (cursuri serale și restan- 

«țieri).
Președinte Dulamiță Titi — 

conf. univ. dr. fizică — Institu
tul politehnic București.

Liceul „23 August", comisia 
nr. 44 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „23 Au
gust." (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Vasilescu Vasile, 
prof. univ. dr. științe biologice 
— I.M.F. București.

Liceul „23 August", comisia 
nr. 45 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „23 Au
gust" (cursuri serale).

Președinte Pimsner Victor, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul seral de cultură gene
rală, comisia nr. 46 — reală,
limba de predare româiuă. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul seral de cultură generală 
(cursuri serale).

Președinte Vasiliu Chiriac, 
conf. dr. matematici — Institu
tul politehnic București.

Liceul seral de cultură gene
rală, comisia nr. 47 — reală,
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul seral de cultură generală 
(cursuri serale).

Președinte Ștefănescu Dan, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul seral de cultură gene
rală, comisia nr. 48 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul seral de cultură gene
rală (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte Gavrilaș I., conf. 
univ. matematici — Institutul 
politehnic București.

Liceul „Alex. I. Cuza", comi
sia nr. 49 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Alex. I. Cuza" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte lonescu Dan, conf. 
univ. dr. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul „Alex. I. Cuza", comi
sia nr. 50 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Alex. 
I. Cuza" (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Tuchel Nicolae, 
conf. univ. dr. chimie — I.M.F. 
București.

Liceul ,.M. Basarab", comisia 
nr. 51 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Basarab" 
(cursuri de zi).

Președinte Barbălat Ion, prof, 
univ. matematici — Institutul 
de construcții-București.

Liceul „M. Basarab". comisia 
nr. 52 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Basarab" 
(cursuri serale).

Președinte C. lonescu Bujor, 
prof. univ. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul ,,M. Basarab", comisia 
nr. 53 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „M. 

Basarab" (cursuri de zi, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Ștefănoiu Vasi
le, conf. univ. filozofie — 
I.C.P.P.D.-București.

Liceul „M. Basarab", comisia 
nr. 54 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Basarab" 
(cursuri de zi, serale, invățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Peicu Radu, conf. 
univ. fizică — Institutul de con
strucții-București.

Liceul nr. 39, comisia nr. 55 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții dc la Liceul nr. 39 (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri). . .

Președinte Dobrescu Luigi, 
conf. univ. dr. tehnologie — A- 
cademia de studii economice 
București.

Liceul nr. 39, comisia nr. 56 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la liceele nr. 39 și nr. 43 (cursuri 
de zi, serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Bulborea Ion, prof, 
univ. dr. economie politică — 
Universitatea București.

Liceul „M. Eminescu". comi
sia nr. 57 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezența 
candidații de la Liceul „M. Emi
nescu" (cursuri de zi).

Președinte Ivanov Igor, conf. 
univ. chimie — Institutul de 
construcții-București.

Liceul „M. Eminescu", comi
sia nr. 58 — reală, limba de pre
dare română. Se vor ' prezenta 
candidații de la Liceul „M. 
Eminescu" (cursuri de zi, serale, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Dobrescu Andrei, 
conf. univ. dr. matematici — 
Institutul de construcții-Bucu
rești.

Liceul „M. Eminescu", comi
sia nr. 59 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „M. 
Eminescu" (cursuri de zi, învă
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Kovacs Adalbert, 
conf. univ. dr. filologie — Uni
versitatea București.

Liceul „I. Creangă", comisia 
nr. 60 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „I. 
Creangă" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Armcanu Virgil, 
prof. univ. dr. chimie — Aca
demia de Studii Economice- 
București.

Liceul „I. Creangă", comisia 
nr. 61 — umanistă, limba de
predare română. Se vor prezen
ta candidații de Ia Liceul ..I. 
Creangă" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte 
conf. univ.

Popescu Grigore, 
soc. științific —

I.M.F.-București.
Liceul „Gh. Șincai", comisia 

nr. 62 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Gh. 
„Șincai" (cursuri de zi).

Președinte Gabriel Sudan, 
prof. dr. doc. matematici — In
stitutul de arhitectură „I. Min- 
cu" București.

Liceul „Gh. Șincai", comisia 
nr. 63 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Gh. 
Șincai" (cursuri serale).

Președinte Mărculețiu Victor, 
conf. univ. chimie — Institutul 
politehnic București.

Liceul „Gh. Șincai", comisia 
nr. 64 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Gh. 
Șiqcai" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Florin Georgescu, 
conf. univ. filozofie — Institutul 
de cultură fizică și sport-Bucu
rești.

Liceul „Gh. Șincai", comisia 
nr. 65 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Gh. 
Șincai" (cursuri de zi, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Pascu Mihai, conf. 
univ. fizică — I.C.P.C.D.-Bucu- 
rești.

Liceul nr. 30, comisia nr. 66 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 30 (cursuri de zi și 
serale).

Președinte Zeveleanu Con
stantin. conf. univ. matematici 
— Institutul de construcții- 
București.

Liceul nr. 30, comisia nr. 67 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 30 (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Alexandru Dumi
tru, conf. univ. geografie — 
Academia de Studii Economice- 
București.

Liceul nr. 41. comisia nr. 68 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 41 (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Iovu Mircea, prof, 
univ. dr. chimie — Universita
tea București).

Liceul „Gh. Lazăr". comisia 
nr. 69 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Gh. La
zăr" (cursuri de zi).

Președinte Țițeica Radu, prof, 
dr fizică — Institutul de petrol, 
gaze și geologie-București.

Liceul „Gh. Lazăr", comisia 
nr. 70 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Gh. La
zăr" (cursuri de zi).

Președinte Kreindler Oscar, 
prof. univ. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul „Gh. Lazăr", comisia 
nr. 71 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Gh. Lazăr" 
(cursuri serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Oprea Florea, prof, 
yniv. dr. chimie — Institutul 
politehnic București.

Liceul „Gh. Lazăț**, • comisia 
nr. 72 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Gh. 
Lazăr" (cursuri de zi).

Președinte Trăsnea Ovidiu, 
conf. univ. dr. științe sociale — 
Universitatea București.

Liceul „Gh. Lazăr", comisia 
nr. 73 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul^ „Gh. 
Lazăr (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Rabega Constantin, 
prof. dr. doc. chimie —-'Uni
versitatea București.

Liceul „D. Bolintineanu", co
misia nr. 74 — reală, limba ne 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „D. 
Bolintineanu" (cursuri de zi).-

Președinte Stoka Marius, conf. 
univ. dr. matematici — Institu
tul Politehnic București.

Liceul „D. Bolintineanu", co
misia nr. 75 — realg. limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „D. 
Bolintineanu (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte Sachter Ozias, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul D. Bolintineanu, comi
sia nr. 76 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul 
D. Bolintineanu. (Cursuri de zi, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Antonescu Sabin 
conf. univ. ec, politica — Insti
tutul Politehnic — București.

Liceul G. Călinescu, comisia 
nr> 77 _ reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul G. Căli
nescu. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Daiban Constantin, 
conf. univ. dr. matematici — 
Institutul de construcții Bucu
rești'

Liceul G. Călinescu, comisia 
nr. 78 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul G. Că
linescu (Cursuri serale și res
tanțieri).

Președinte Cucurezeanu Ilie, 
conf. univ. fizică — Institutul 
politehnic — București.

Liceul G. Călinescu, comisia 
nr. 79 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceul 
G. Călinescu. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Grigorescu Vic
tor — conf. univ. dr. economie 
politică — Institutul de medi
cina și farmacie — București.

Liceul nr. 36, comisia nr. 80 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 36. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Dumitrescu Dan, 
prof. univ. dr. matematici — 
Institutul de construcții — 
București.

Liceul nr. 36, comisia nr. 
81 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 36 (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte • Cotigaru Buium, 
conf. univ. lng. — Academia 
de studii economice — Bucu
rești.

Liceul N. Eâlcescu, comisia 
nr. 82 -- reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul N. Băl- 
cescu (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Bîrcă Gălățeanu 
— prof. dr. doc. fizică — Insti
tutul politehnic București.

Liceul N. Kălcescu, comisia 
nr. 83 — reală, limba de pre
dare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
N. Bălceșcu (cursuri de zi).

Președinte Vladimirescu Ion, 
prof. univ. dr. matematici — 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul N. Bălceșcu, comisia 
nr. 84 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul N. Bălceșcu 
(cursuri de zi și serale).

Președinte Ungureanu Ion, 
eoni. univ. matematici — Insti
tutul de construcții București.

Liceul N. Bălceșcu, comisia 
nr. 85 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
N. Bălceșcu (cursuri de zi, în- 
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Strihan Andrei, 
prof. univ. dr. estetică — Insti
tutul de artă teatrală ,,I. L. Ca
ragiale" — București.

Liceul T. Vladimirescu, co
misia nr. 86 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
T. Vladimirescu (cursuri de zi).

Președinte Guță Crăciun, 
conf. univ. dr. matematici — In
stitutul politehnic București.

Liceul T. Vladimirescu, comi
sia nr. 87 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
T. Vladimirescu (cursuri serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Ursea Vasile, 
conf. univ. dr. matematici — 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul T. Vladimirescu, comi
sia nr. 88 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul 
T. Vladimirescu (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Hanganu Gheor
ghe, conf. univ. dr. filologie — 
Institutul politehnic București.

Liceul nr. 21, comisia nr. 
89 — reală, limba de predare 
germană. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 21 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Hollinger Abra
ham, conf. univ. dr. matema
tici —- Universitatea București.

Liceul nr. 25, comisia nr. 90 
— reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 25 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Nissini Alexandru, 
conf. univ. dr. matematici — 
Institutul de construcții Bucu
rești. '

Liceul nr. 25, comisia nr. 91 
reala, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 25 (cursuri se
rale).

Președinte Wisner Paul, 
conf. univ. dr. matematici — 

Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 25, comisia nr. 92 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. -25 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte lonescu Virgil, 
conf. univ. matematică — Insti
tutul de construcții București.

Liceul nr. 31, comisia nr. 93 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 31 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Ieremia Tiberiu, 
conf. univ. dr. șt. biologice — 
I.M.F. București.

Liceul nr. 33, comisia nr. 94 — 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 33 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Șerbănescu Ana, 
conf. univ. dr. chimie — Insti
tutul petrol, gaze, geologie — 
București.

Liceul nr. 33, comisia nr 95 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 33 (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Dinu Mircea, prof, 
univ. dr. filozofie — Institutul 
agronomic „N. Bălceșcu" — 
București.

Liceul nr. 42, comisia nr. 96 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 42 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Nicolescu Lili Jea
nne, conf. univ. dr. matematici 
—. Institutul politehnic Bucu
rești.

Liceul 1. Neculce, comisia 
nr. 97 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul I. Ne
culce (cursuri de zi).

Președinte Soare Mircea, conf. 
univ. dr. doc. matematici — In
stitutul de construcții Bucu
rești.

Liceul I. Neculce, comisia 
nr. 98 — reală, limba de pre
dare română. Se voi* nrezenta 
candidații de la Liceul I. Ne
culce (cursuri serale).

Președinte Bobeica Traian, 
conf. univ. mecanică — Uni
versitatea București.

Liceu! 1. Neculce. comisia 
nr. 99 — mixtă limba de pre
dare iomână. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul I. Ne
culce (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Albert Francisc, 
prof, univ, dr. chimie — Insti
tutul politehnic București.

Liceu] A. Vlaicu, comisia 
nr. 100 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul A. Vlai
cu (cursuri de zi).

Președinte Sarian Mihai, prof, 
univ. ’matematici — Institutul 
politehnic București.

Liceul A. Vlaicu, comisia 
nr. 101 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezența 
candidații de la Liceul A. Vlai
cu (cursuri de zi, serale, învă
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Hila Virgil, cont, 
univ. dr. matematici — Insti
tutul de construcții. București.

Liceu] A. Vlaicu, comisia 
•nr. 102 — umanistică, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
A. Vlaicu (cursuri de zi, învă
țămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Bădila Nicolae, 
conf. univ. dr. ec. politică — 
Institutul politehnic București.

Liceul nr. 6, comisia ar. 103 — 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 6 (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte Teodorescu Gri
gore, conf. univ. chimie — In
stitutul Politehnic — București.

Liceul nr. 6, comisia nr. 104 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații deja Liceul nr. 6 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Georgescu Iulia, 
conf, univ. dr. chimie — Insti
tutul politehnic București.

Liceul D. Petrescu, comisia 
nr. 105 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul D. Pe
trescu (cursuri de zi și serale).

Președinte Solomon Osias, 
conf. univ. dr. chimie — Insti
tutul politehnic București.

Liceul D. Petrescu, comisia 
nr. 106 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul D. Pe
trescu (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Ceaușescu Nicolae, 
conf. univ. dr. I.E.F.S.-Bucu- 
rești.

Liceul de arte plastice, comi
sia nr. 107 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
de arte plastice (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Tohăneanu Alexan
dru, conf. univ. dr. pedagogie 
— Institutul de arte plastice 
„N. Grigorescu" — București.

Liceul de muzică nr. 1, co
misia nr. 108 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul de 
muzică nr. 1 (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Chiținuă Ion, prof, 
univ. dr. doc. filologie — Uni
versitatea București.

Liceul de muzică nr. 2, co
misia nr. 109 — umanistă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
de muzică nr. 2 și Liceul de 
coregrafie (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Boldan Emil, conf. 
univ. filologie — Universitatea 
București.

Județul Alba
Liceul „Horia, Cloșca și Cri- 

șan" — Alba Iulia, comisia 
nr. 1 — reală, limba de pre
dai^ română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan" — Alba Iulia 
(cursuri de zi).

Președinte Simion Emil, șef 
lucrări, dr. fizică — Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" — Alba Iulia, comisia 
nr. 2 —reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Horia, Cloș
ca și Crișan" — Alba Iulia 
(cursuri serale. învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Iâncu Vasile, conf. 
univ. chimie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" — Alba Iulia, comisia 
nr. 3 — Umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Horia. Cloșca și Crișan" — 
Alba Iulia (cursuri de zi, în- 

vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Fanache Vasile, 
lector univ. dr. filologie — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan** — Abrud, comisia nr. 4 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan"’— Abrud, (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frec
vență si restanțieri).

Președinte Ceuca Traian, șef 
lucrări dr. șt. biologice — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Avram Iancu" — Aiud, 
comisia nr. 5 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Avram 
Iancu" — Aiud. (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Ureche Vasile 
lector univ. dr. matematică — 
Universitatea ..Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Avram Iancu" — Aiud, 
comisia nr» 6 — umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Avram Iancu" — Aiud. 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Zdrenghea Maria, 
lector univ. dr. filologie — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Bethlen Gabor" — 
Aiud, comisia nr. 7 — mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Bethlen Gabor" — 
.Aiud. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Molnar Eugen, 
conf. univ. geografie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Ion Mureșianu" — 
Blaj, comisia nr. 8 — reală, lim
ba -de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Ion Mureșianu" — Blaj, 
(cursuri de zi. invățămînt tară 
frecvență și restanțieri).

Președinte Helgiu Iulian, conf. 
univ. fizică — Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul „Ion Mureșianu" — 
Blaj, comisia nr. 9 — mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ion Mureșianu" — Blaj.

. (cursuri de zi, serale. învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Botoc Margareta, 
șef lucrări dr. șt. biologice — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cimpeni, comisia nr. 10 — mi
xtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Cimpeni (cursuri 
de zi, învățămint- fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Tămășan Traian, 
lector univ. dr. șt. economice 
— Institutul politehnic Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cugir, comisia nr. 11 mixta, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceul din Cugir (cursuri de zi, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte BîHan Gheorghe, 
lector univ. filozofie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cugir, comisia nr. 12 — reală, 
limba de predare- română. Se 

- vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cugir. (cursuri se
rale).

Președinte Rădulescu Marcel, 
lector univ. dr. matematici — 
Universitatea ..Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Ocna Mureș, comisia nr. 13 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Ocna Mureș, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Coman Nicolae. șef 
lucrări dr. șt. biologice — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul die cultură generală —■ 
Sebeș, comisia nr. 14 — reală, 
limba de predare româno-ger- 
mană. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Sebeș, 
(cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Schlect Zeno — lec
tor univ. dr. fizică — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Sebeș, comisia nr. 15 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Sebeș, (cursuri de 
zi. învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Vințeler Onofrei, 
lector univ. dr. filologie — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Horea" — Zlatna, co
misia nr. 16 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
..Horea" — Zlatna (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte Marusciac Dumitru, 
șef lucrări matematică — Insti
tutul politehnic — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Baia de Arieș, comisia nr. 17 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. S.e vor prezenta candida
ții de la Liceul din Baia de 
Arieș. (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte Maghiaru Ovidiu, 
lector univ. filozofie — Univ. 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
J id vei, comisia nr. 18 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul din Jidvei. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Negrea Ion, lector 
univ. matematică — Institutul 
politehnic — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Țeiuș, comisia nr. 19 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Teiuș. (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte Boancă Chirion, șef 
de lucrări matematică — Insti
tutul politehnic — Cluj.

Județul Arad
Liceul „I. Slavici" Arad, co

misia Nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „I. 
Slavici" Arad (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Drugăriu Cornel, 
conf. univ. dr. chimie Univer
sitatea Tijnișoara.

Liceul „I. Slavici" zArad, co
misia Nr. 2 mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul „I. Slavici" Arad (cursuri 
de zi, serale, invățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte Hegheduș Ladis- 
lau, lector univ. fizică Univer
sitatea Timișoara.

Liceu! Nr. 2 Arad, comisia 
Nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can

didații de la Liceul Nr. 2 Arad 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Vintilescu Doina* 
lector univ. pedagogie Univer
sitatea Timișoara.

Liceul Nr. 3 Arad, comisia 
Nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul Nr. 3 Arad 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Florea loan, conf. 
univ. dr. chimie Institutul poli
tehnic Timișoara.

Liceul Nr. 3 Arad, comisia 
Nr. 5 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Nr. 3 Arad 
(cursuri serale).

Președinte Ungureanu Cornel, 
prof. univ. dr. fizică Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad, comisia 
nr 6 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 3 Arad 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Grigerssik Eugen, 
conf. univ. geografie — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 4 Arad, comisia nr.
7 — mixtă, limba de predare 
română-germană. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr, 4 Arad (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Stoica loan, lector 
univ. dr. filologie — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 5 Arad, comisia nr.
8 — reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 5 Arad 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Dodon Eugen, prof, 
univ. dr. mecanică — Institutul 
politehnic — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Cliișineu Criș, comisia nr. 9 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Chișineu Criș 
(cursuri de zi, .serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Neamț u Nicolae, 
lector univ. matematici — Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Sîntana, comisia nr. 10 — mix
tă limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceul din Sîntana (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Simion Cosma, 
conf. univ. dr. chimie — 
I.C.P.P.D. -- Timișoara.

Liceul de cultură generală 
lncu, comisia Nr. 11 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Ineu (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Antone loan, prof, 
gradul I, directorul Liceului 
.,1. Slavici" din Arad.

Liceul de cultură generală 
Ineu, comisia Nr. 12 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ineu (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Bunescu Traian, 
conf. univ. dr. drept. Universi
tatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Cernei, comisia Nr. 13 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cernei (cursuri de 
zi și restanțieri),

Președinte Cazan Paul, lector 
univ. matematici Universitatea 
Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Pîncota, comisia Nr. 14 reala, 
limba de predare română. .Se 
vor prezenta candidații cie la 
Liceul din Pîncota (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Drecin Gheorghe, 
lector univ. matematici. Univer
sitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Sebiș, comisia Nr. lă mixtă, 
limba .de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sebiș (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Belu Alexandru, 
lector univ. filologie Universi
tatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Gurahonț, comisia Nr. 16 mix
tă, limba cie predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Gurahonț (cursuri 
de zi, serale, invățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Tcaciuc Mihai, 
lector univ. șt. economice. Uni
versitatea Timișoara.

Liceu] de cultură generală 
Lipova, comisia Nr. 17 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele din Lipova și din Să- 
vîr.șin (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Aczel Otto, lecțor 
univ. fizică Universitatea Timi
șoara.

Liceul „I. Creangă" Curtici, 
comisia Nr. 18 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „T. 
Creangă" — Curtici (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Rosa Victor, lec
tor univ. șt. biologice, Univer
sitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Vinga, comisia Nr. 19 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vinga (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Clebe Petru, pro
fesor gradul II, directorul Li
ceului Nr. 4 Arad.

Liceul G. Coșbuc — Nădlac, 
comisia nr. 20 reală, limba de 
predare română-slovacă. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
G. Coșbuc — Nădlac (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Vescu Victor — 
lector univ. dr. filologie — Uni
versitatea București.

Liceul Gh. Lazăr — Pecica, 
comisia nr. 21 reală, limba de 
predare româno-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele Gh. Lazăr și nr. 2 Peci
ca (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Stein Emil, șef lu
crări chimie — Universitatea 
Timișoara.

Județul Argeș
Liceul „N. Bălceșcu" Pitești, 

comisia Nr. 1 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „N. Bâl- 
cescu" Pitești (cursuri de zi).

Președinte Buhuș Pavel, prof, 
univ. dr. matematici — Institu
tul politehnic din București

Liceul ,,N. Bălceșcu". Pitești 
comisia Nr. 2 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta^ candidații de la Liceul- „N. 
Bălceșcu" Pitești (cursuri de zi). 

Președinte Pușcașu Silviu,

(Continuare în pag. a IV-a)
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conf. univ. mecanică — Univer
sitatea Craiova.

Liceul „N. Bălcescu" Pitești, 
comisia Nr. 3 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul ,,N. Băl
cescu" Pitești, (cursuri serale).

Președinte Barca Furmuzache, 
șei lucrări dr. chimie — Insti
tutul politehnic București.

Liceul „N. Bălcescu" Pitești, 
comisiaNr. 4 mixtă, Jimba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „N. 
Bălcescu" Pitești și Liceul de 
muzică Pitești (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Marinescu Ion, 
prof. univ. dr. șt. biologice — 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul Nr. 2 Pitești, comisia 
Nr. 5 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Nr. 2 Pitești 
(cursuri de zi).

Președinte Floarea Octavian, 
conf. univ. chimie — Institutul 
politehnic București.

Liceul Nr. 2 Pitești comisia 
Nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul Nr. 2 Pi
tești. (cursuri de zi, invățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Părnuță Gheorghe 
lector univ. dr. filologie Insti
tutul pedagogic București

Liceul Nr. 2 Pitești, comisia 
Nr. 7 reală, limba cîc predare 
română. Se vor prezenta candiy 
dații de la Liceul Nr. 2 Pitești 
(cursuri serale).

Președinte Mirescu Nicolae se£ 
lucrări matematici Institutul po
litehnic București.

Liceul Nr. 2 Pitești, comisia 
Nr. 8 umanistă, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul Nr. 2 Pitești 
(cursuri de zi).

Președinte Mocanu Marin lec
tor univ. filologie Institutul pe
dagogic Pitești.

Liceul „Al. Odobescu" Pitești 
comisia Nr. 9 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Al. 
Odobescu* Pitești (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Alecu Petre lector 
univ. matematici — Institutul 
politehnic București.

Liceul „Al. Odobescu" Pitești, 
comisia Nr. 10 reală, limba de 
predare româna. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Al. 
Odobescu" Pitești (cursuri sera
le, învățămînt fără frecventă și 
restanțieri).

Președinte Vasiliu G. conf. 
univ. dr. științe biologice. — In
stitutul pedagogic Pitești.

Liceul „Al, Odobescu" — Pi
tești, comisia nr. 11 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Al. Odobescu" — Pitești 
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Iuracec Alexandru, 
conf. univ. dr. șt. biologice —* 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul Vlaicu Vodă — Curtea 
de Argeș, comisia nr. 12 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Vlaicu Vodă“ — Curtea 
de Argeș (cursuri de zi, invăță
mint fără frecvență 
țieri).

Președinte Zgură Gheorghe, 
șef lucrări dr matematici — In
stitutul politehnic București.

Liceul Vlaicu Vodă — Curtea 
de, Argeș, comisia nr. 13 reală, 
limba de predare română. Se vor

• prezenta candidații de la Liceul 
„Vlaicu Vodă" — Curtea de Ar
geș (cursuri serale).

Președinte Costinescu Polixe- 
nia, lector univ. dr. chimie — 
I.P.G.G. — București.

Liceul Vlaicu Vodă — Curtea 
de Argeș, comisia nr. 14 uma
nistă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de’ la Liceul „Vlaicu Vodă*’ — 
Curtea de Argeș (cursuri de zi, 
invățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Vrabie Gh., prof, 
univ. dr. filologie — Institutul 
pedagogic Pitești.

Liceul „Dinicu Golescu" — 
Cîmpulung, comisia nr. 15 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Dinicu Golescu" (cursuri de zi).

Președinte Carabulea Anatol, 
prof. univ. dr. matematici — 
Institutul politehnic București.

Liceul „Dinicu Golescu" — 
Cîmpulung, comisia nr. 16 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 

‘ „Dinicu Golescu" — Cîmpulung 
(cursuri de zi, invățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Leonăchescu Nico
lae, conf. univ. fizică — Institu
tul de construcții București.

Liceul „Dinicu Golescu" — 
Cîmpulung, comisia nr. 17 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Dinicu Golescu" — Cîmpulung 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte Pop Radu, conf. 
univ. fizică — Institutul de con
strucții București,

Liceul „Dinicu Golescu" — 
Cîmpulung, comisia nr. 18 uma
nistă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul „Dinicu Golescu" y 
Cîmpulung (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Goga

și restan-

candidații de la Liceul nr. 2 
Cîmpulung (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Crețu Traian — 
conf. univ. dr. fizică — Institu

itul politehnic București.
Liceul nr. 2 Cîmpulung, comi

sia nr. 20 umanistă, limba de 
predare română. Se^vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 2 
Cîmpulung (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Dron Virgil, lector 
univ. filologie — I.C.P.P.D -

■ București
Liceul de cultură generală 

Topoloveni. comisia Nr 21 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Topoloveni (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Petrescu Gheorghe 
lector univv matematici, — Insti
tutul pedagogic București.

Liceul de cultură generală To
poloveni. comisia Nr. 22 uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Topoloveni (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte Moise Ion, lector 
univ. dr. filologie — Institutul 
pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală Cos- 
tești, comisia Nr. 23 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Costești (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte Niță Antoaneta lec
tor univ. matematici — Institu
tul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură
Costești, comisia Nr. 24 umanis
tă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Costești (cursuri de ■ 
zi, învățămînt fără frecvență și . 
restanțieri).

Președinte Dragomirescu
Gheorghe conf. univ. filologie 
— Institutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală Ste- 
fănești. comisia Nr. 25 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Ștefănești (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte Diaconu P. conf. 
univ. dr. științe biologice —♦ In
stitutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală 
Corbeni, comisia Nr. 26 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Corbeni (cursuri de zi, sera
le, învățămînt fără frecvență).

Președinte Enescu 
prof. gr. I directorul 
din Costești Argeș.

Liceul de .cultură 
Domnești, comisia Nr.
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la- Liceul 
din Domnești (cursuri de zi).

Președinte Ionescu Crișan 
șef lucrări dr. matematici — In
stitutul de construcții București.

Liceul de cultură generală Ru- 
căr, comisia Nr. 28 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Rucăr (cursuri de zi).

Președinte Iosif Elena lector 
univ. pedagogie Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală Ve
dea, comisia Nr. 29 reală, lim
ba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Vedea (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Leșoanu Nicolae 
lector univ. dr. filologie — Aca
demia de Studii Economice 
București.

Liceul de cultură generală 
Vedea, comisia Nr. 30 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vedea (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Riureanu Ovidiu 
lector univ. dr. filologie — Insti
tutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală 
Stilpeni, comisia Nr. 31 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Stilpeni (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Petroianu Radu 
lector univ. mecanică — Institu
tul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală Mo- 
zăceni. comisia Nr. 32 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Mozăceni (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Pașol Paul conf. 
univ. dr. științe biologice — In
stitutul agronomic „N. Bălcescu" 
București:

generală

Nicolae
Liceului

generală
27 reală,

Județul Bacău

Președinte Goga Ecaterina, 
lector univ. filologie — Universi
tatea București,.

Liceul nr. 2 Cîmpulung. co
misia nr, 19 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta

Liceul „G. Bacovia" 
comisia nr. 1 mixtă, 
predare română. Se 
zenta candidații de 
G. Bacovia — Bacău 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Chiriac Elena, 
conf. dr. șt. biologice — Uni
versitatea București.

Liceul V. Alecsandri — Ba
cău, comisia nr. 2 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul V. Alecsandri — Bacău 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Diaconescu Eleo
nora, conf. univ. chimie — Ins
titutul politehnic Iași.

Liceul V. Alecsandri — Bacău, 
comisia nr 3 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul

— Bacău, 
limba de 
vor pre

ia Liceul 
(cursuri

V. Alecsandri și Liceul de mu
zică — Bacău, (cursuri de zi)..

Președinte Gabrea «
conf. univ. filologie — 
tul pedagogic Bacău.

Liceul nr. 3 Bacău, 
nr. 4 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 
Bacău (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Ploscaru Ion, conf. 
univ socialism — Conservatorul 
de muzică „Ciprian Porum- 
bescu- București.

Liceul nr. 4 Bacău, comisia 
nr. 5 retflă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 4 Bacău 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Iliescu Gheorghe, 
conf. univ. mecanică — Institu
tul politehnic Iași.

Liceu) nr. 4 Bacău,
nr. 6 — umanistă, 
predare română. Se

Maria,
Institu-

comisia

comisia 
limba de 

____ _   __ vor pre
zenta candidații de la Liceul 

.________,_____de zi, șinr. 4 Bacău (cursuri 
restanțieri).

Președinte' Onu Liviu, Conf. 
univ. dr. filologie — Universi
tatea București.

Liceul nr. 4 Bacău, comisia 
nr. 7 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceu] nr. 4 Ba
cău (cursuri serale și restan
țieri)

Președinte 
conf. univ. dr. 
Universitatea „Al. I. 
Iași.

Liceul de cultură 
Buhuși, comisia nr 
limba de predare român; 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Buhuși (cursuri de 
zi și serale).

Președinte Sticlea Victor, 
conf. univ. geografie — Univer-

. sitatea „Al I. Cuza" Iași
Liceul de cultură generală

Buhuși, comisia nr. 9 — mixtă 
; limba de predare română. Se 

vor prezenta candidații de la 
Liceul din Buhuși (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Ivăseanu Ștefan, 
conf. univ. dr. ing. — Institutul 
politehnic Iași.

Liceul de cultură generală — 
Moinești, comisia nr. 10 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Moinești (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Diaconu Gneorghe, 
prof., gradul II — directorul 
Liceului pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală 
Moinești, comisia nr. 11 uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Moinești (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Cantemir 
conf. univ. filologie — 
tul pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală 
Moinești, comisia nr. 12 — reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Moinești și Secția se
rală din Zemeș (cursuri serale).

Președinte Popa Valeriu, lec
tor univ matematică — Institu
tul pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală Co- 
mănești, comisia nr. 13 -- reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Comănești și Secția 
serală din Dărmănești (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Cășeriu Cezar, 
lector univ. șt. biologice — In
stitutul pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală 
Coniănești, comisia nr 14 — 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Comă
nești (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Coban Grigore, 
lector univ. filologie — Institu
tul pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală 
Tg. Ocna, comisia nr. 15 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Tg. Ocna (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Botezatu Constan
tin, prof, gradul II, directorul 
Liceului nr 4 Bacău.

Liceul nr. 1 Gh. Gheorghiu- 
Dej, comisia nr. 16 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 Gh. Gheorghiu-Dej 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență, și restanțieri).

Președinte Trociu Dumitru, 
lector’ univ. filologie — Uni
versitatea „Al. I Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 — Gh. Gheorghiu 
Dej, comisia nr. 17 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 Gh. Gheorghiu-Dej 
(cursuri de zi și serale).

Președinte Iordăchescu Lucia, 
lector fizică. — Institutul peda
gogic Bacău.

Liceul nr. 2 Gh. Gheorghiu 
Dej, comisia nr. 18 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 Gh. Gheorghiu Dej (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Pocinoc Valerian, 
conf. univ. dr. șt. biologice — 
Institutul pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală ! 
Podu Turcului, comisia nr. 19 
mixtă, limba de predare româ^ ! 
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Podu Turcului 1 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Reischer Corina, 
matematici — 

Cuza“ —

generală
8 reală, 

Se

Traian, 
Institu-

Președinte Ciobanu Anatolie, 
lector șt. biologice — Institutul 
pedagogic Bacău.

Județul Bihor
Liceul E. Gojdu — Oradea, 

comisia nr. 1 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul E. Go
jdu — Oradea (cursuri de zi).

Președinte Berabuția loan, 
conf. univ. dr. fizică — Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul E. Gojdu — Oradea, 
comisia nr. 2 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
E. Gojdu și Liceul de muzică 
și arte plastice Oradea (cursuri 
de zi).

Președinte Țintă Aurel, conf. 
univ. dr. istorie — Universitatea 
Timișoara.

Liceul E. Gojdu — Oradea, 
comisia nr. 3 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul E. Gojdu 
Oradea (cursuri serale).

Președinte Cîmpian Vasile, 
lector univ. dr. matematici — 
Institutul pedagogic Oradea.

Liceul E. Gojdu — Oradea, 
comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
E. Go.idu — Oradea (învățămînt 
fără frecvență si restanțieri).

Președinte Frăsinel Nicolae, 
conf. univ. dr. șt. biologice — 
Universitatea Timișoara.

Liceul 
nr» 5 — 
română 
dații de 
(cursuri 
țieri).

Pjpședinte Rusu Coriolan, 
tor^univ. dr. fizică — Ins 
tul pedagogic Oradea.

Liceul nr. 2 
sia nr. 6 — 
predare 
vor prezenta 
■Liceul nr 2 Oradea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Nev Andrei, lector 
univ. dr. matematici — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „Alex. Moghioroș" — 
Oradea, comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare fnaghiară. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul „Alex. Moghioroș". — 
Oradea (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Almași Nicolae, 
conf. univ. dr. fizică — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „Alex. Moghioroș" — 
Oradea, comisia hr. 8 mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Alex. Moghicroș" — 
Oradea (cursuri serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Kiș Zoltan, șef lu
crări dr. șt. biologice — Uni
versitatea „Babes-Bolvai" — 
Cluj.

Liceul nr. 4 — Oradea, comi
sia nr. 9 reală, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceele 
nr. 4 Oradea și nr. 5 Oradea 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Hamburg Petre, 
conf. univ. dr. matematici — 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 4 
sia nr. 10 — _______
de predare română. Se 
zenta candidații de la 
nr. 4 Oradea (cursuri 
restanțieri).

Președinte Tepelea 
conf. univ. dr. filologie 
tutui pedagogic Pitești.

Liceul nr. 4 Oradea, comisia 
nr. 11 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 4 Oradea 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Szabo Sigismund, 
șef lucrări dr. biologie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Aleșd, comisia nr. 12 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Aleșd (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte ’ Holinger Rudolf, 
lector univ. dr. filologie — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală Va
dul Crișului, comisia nr. 13 mi
xtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vadul Crișului 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Pînzaru Teodor, 
lector univ. geografie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Samuil Vulcan" Beiuș, 
comisia nr. 14 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Samuil 
Vulcan" Beiuș (cursuri de zi).

Președinte — - • - •
lector univ. ____ o„
Institutul pedagogic Oradea.

Liceul „Samuil Vulcan" Beiuș, 
comisia nr. 15 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Samuil Vulcan" și Liceul nr. 2 
Beiuș (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Oprea Iaroslav, 
conf. univ. mat. — fizică — 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
oraș Dr. P. Groza, comisia nr. 
16 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din oraș Dr. 
P. Groza, (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte Grecu Victor, lector 
univ. dr. filologie — Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul de cultură generală

nr. 2 Oradea, comisia 
reală, limba de predare 
Se vor prezenta candi- 
la Liceu.1 nr. 2 Oradea 
de zi, serale și restan-

, lec- 
Institu-

— Oradea, comi- 
mixtă, limba de 

română-maghiară. Se 
candidații de la

— Oradea, comi- 
umanistă, limba 

vor pre- 
Liceul 

de zi și
Gabriel,
— Insti-

Drîmba Lucian, 
dr. filologie —

Vașcău, comisia nr. 17 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la li
ceul din Vașcău (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Mujiteanu Ion, lec
tor univ. istorie — Universi
tatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Marghita, comisia nr. 18 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Marghita 
(cursuri de zi).

Președinte Vargha Eugen, lec
tor univ. chimie — Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală 
Marghita, comisia nr. 19 mixtă, 
limba de predare română-ma 
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Marghita 
(cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Mac Ioan, lector 
univ. ’ geografie — Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Popești, comisia nr. 20 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Popești (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Buța Iuliu, lector 
univ. geografie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Săcuieni, comisia nr. 21 reală, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Săcuieni 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Szotyory Ladislau, 
lector univ. chimie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generala 
Valea lui Mihai, comisia nr. 22 
reală, limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Valea lui 
Mihai (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Kiss Stefan conf. 
univ. șt. biologice — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Salonta, comisia nr. 23 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Salonta (cursuri de 
zi și serele).

Președinte Loziciu Ilie, lec
tor univ. matematici — Institu
tul politehnic Timișoara

Liceul de cultură generală 
Salonta, comisia nr. 24 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de îa Liceul din Salonta 
(cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și 
țieri).

Președinte Blajovici 
lector univ. dr. filologie — 
Institutul pedagogic Oradea.

Liceul de cultură generală 
Ținea, comisia nr. 25 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul din Ținea (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Anghel Cecilia, 
lector univ. chimie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Județul Bistrița — 
Năsăud

restan-
Traian,

Liceul nr. 1 Bistrița, comisia 
nr. 1 — mixtă, limba de predare 
română-germană. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
1 Bistrița. (Cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res-- 
tanțieri).

Președinte Șoarec Miron, conf. 
univ. muzică — Conservatorul 
de muzică „Gh. Dima" — Cluj.

Liceul nr. 2 — Bistrița, comi
sia nr. 2 — mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se 
prezenta candidații de la ’ 
nr. 2 Bistrița. (Cursuri 
invățămint fără frecvență 
tanțieri).

Președinte Bojan Ion. 
univ. dr. șt. sociale — Institutul 
Mcdico-Farmaceutic — Cluj.

Liceul „G. Coșbuc" — Năsăud. 
comisia nr. 3 — mixtă, limba de 
predare” română. Se vor prezenta 
candidații cte ja Liceul „G. Coș
buc" — Năsăud. (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Nicula Alexandru, 
conf. univ. dr. fizică Universi
tatea ..Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 — Năsăud, comi
sia nr. 4 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
Năsăud (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Cordoș Emil, șef de 
lucrări dr. chimie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Beclean, comisia nr. 5 — mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Beclean (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Stanislav Costa, 
lector univ. dr. chimie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Singeorz-Băi, comisia nr. 6 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Singeorz-Băi 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Chirocoiașu Maria, 
lector univ. șt. biologice — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Prundu Bîrgăului, comisia nr. 7 
—i reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Prundu-Bîr- 
găului (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Pop Grigore, lec
tor univ. dr. chimie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.
, Liceul de cultură generală — 

Teaca, comisia nr. 8 — reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Teaca (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Pulbere Ion, conf. 
univ. filologie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Nimigea, comisia nr. 9 — reală, 
limba română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
din Nimigea (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Cădariu Maria, 
lector univ. șt. biologice — U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" —

vor 
Liceul 
de zi, 
și res-

conf.

ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de ,1a Liceul 
„A. T. Laurian“ — Botoșani 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Rozmarin Gheor
ghe, conf. univ. dr. chimie — 
Institutul politehnic Iași.

Liceul „M. Eminescu" — Bo
toșani, comisia nr. 3 — uma
nistă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „M. Eminescu" — 
Botoșani (cursuri de zi, învăță
mântul fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Parfene Constan
tin, lector univ. filologie — 
I.C.P.P.D. — Iași.

Liceul „M. Eminescu" — Bo
toșani, comisia nr. 4 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „M. Eminescu" — Boto
șani (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Vălu Florin, conf. 
univ. dr. ing. — Institutul poli
tehnic — Iași.

Liceul de cultură generală 
Vorniceni, comisia nr. 5 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul Vorniceni (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Agrigoroaie Ion, 
lector univ. istorie — Universi
tatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul nr. 1 Dorohoi, comisia 
nr. 6 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 — Doro
hoi (cursuri de zi, serale, învă- 
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Erhan Viorel, șef 
lucrări dr. geologie — Univer
sitatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul nr. 2 Dorohoi, comi
sia nr. 7 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
condidații de la Liceul nr. 2 — 
Dorohoi (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Mititiuc Mihai, șef 
lucrări dr. șt. biologice — Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul de cultură generală 
Săveni, comisia nr. 8 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Săveni (cursuri de zi, 
ser&le, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Tamaș Vasile, lec
tor univ. doctorand matematici 
— Universitatea „Al. I. Cuza“ — 
Iași.

Liceul de cultură generală 
Rădăuți Prut, comisia nr. 9 rea
lă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Rădăuți Prut 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Volcinschi Adrian, 
șef lucrări biologie — Universi
tatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală 
Darabani, comisia nr. 10 — mix
tă. limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Dărăbani (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Pleșca Gheorghe, 
lector universitar geografie — 
I.C.P.P.D. — Iași.

Liceu! de cultură generală 
Trușești, comisia nr. 11 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul din Trușești (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res- 
tanțicri).

Președinte Vîlceanu Florentin, 
prof, gradul II directorul liceu
lui „A. T. Laurian" — Botoșani.

Liceul de cultură generală 
Ștefănești, comisia nr. 12 — 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Ștefănești 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Leonte Ștefan, 
prof, gradul I. Liceul „M. Emi-... 
nescu" — Botoșani.

Liceul de cultură generală 
Bucecea, comisia nr. 13 —
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de Liceul din Bucecea (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Toma Constantin, 
șef lucrări dr. șt. biologice — 
Universitatea „Ăl. I. Cuza“ — 
Iași.

nr.

Județul Brasov

■Cluj.

Județul Botoșani
Liceul A. T. Laurian — Boto

șani, comisia nr. 1 — reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„A. T. Laurian" — Botoșani 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Forst Tania, șef 
lucrări dr. inginer — Institutul 
politehnic — Iași.

Liceul A. T. Laurian — Boto
șani, comisia nr. 2 — mixtă, lim-

Liceul nr. 1 'Brașov, comisia 
nr. 1 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 Brașov 
(cursuri de zi).

Președinte Todicescu Alexan
dru, prof. univ. dr. mecanică — 
Institutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov, comisia 
nr. 2 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 Brașov 
(cursuri serale).

Președinte Rusu Aurel, prof, 
univ. topografie — Institutul po
litehnic — Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov, comisia 
nr. 3 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Brașov 
(cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Romanovici Ale
xandru, prof. univ. dr. șt. bio
logice — Institutul pedagogic 
Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov, comisia 
nr. 4 — mixtă, limba de pre
dare română-germană. Se vor 
prezența candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Brașov (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Păunescu Constan
tin, prof. univ. dr. șt. biologice
— Institutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov, comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 3 Brașov. 
Liceul de muzică și arte plastice
— Brașov. (Cursuri de zi).

Președinte Băicoianu Zoia, 
conf. univ. sculptură — Insti
tutul de arte plastice „N. Gri- 
gorescu" — București.

Liceul
nr. 6 — 
română, 
dații de 
(cursuri ____ , ........ ............. .....
frecvență și restanțieri).

Președinte Soare Iosif, conf. 
univ. dr. mecanică — Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov, comisia 
nr. 7 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 3 Bra
șov (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Papastate Constan
tin, prof. univ. dr. doc. filolo
gie _— Universitatea Craiova.

Liceul nr. 4 Brașov, comisia 
nr. 8 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta ,candi
dații de la Liceul nr. 4 Brașov 
(cursuri de zi).

Președinte Bernard Victoria, 
lector univ. dr. chimie — Insti
tutul pedagogio — Brașov.

Liceul nr. 4 Brașov, comisia 
nr. 0 — reală, limba de predare

nr. 3 Brașov, comisia 
reală, limba de predare 
Se vor prezenta candi- 
la Liceul nr. 3 Brașov 
serale, învățămînt fără

română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 4 Brașov 
(cursuri serale).

Președinte Alexandru Ștefan, 
prof. univ. dr. mecanică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 4 Brașov, comisia 
nr. 10 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 4 Brașov 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Turcu Ion, conf. 
univ. dr. șt. sociale — Universi
tatea — București.

Liceul „Unirea" Brașov, co
misia nr. 11 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea" Brașov (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Cîmpeanu Vasile, 
conf. univ. dr. mecanică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul „Unirea" Brașov, co
misia nr. 12 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zentă candidații de la Liceul 
Unirea — Brașov (cursuri se
rale).

Președinte Bernar Horst, conf. 
univ. dr. chimie — Institutul po
litehnic Brașov.

Liceul „Unirea" Brașov, co
misia nr. 13 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea" Brașov (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Roman Ion, lector 
univ. filologie — Institutul pe
dagogic — Brașov.

Liceul „Unirea" Brașov, co
misia nr. 14 reală, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Unirea" 
Brașov (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Toth Alexandru, 
conf. univ. matematică — Uni
versitatea Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul „Unirea" Brașov, co
misia nr. 15 mixtă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Unirea" 
Brașov (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restai^ieri).

Președinte Krbbl Paul, lector 
univ. dr. chimie — Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul nr. 1 Făgăraș, comisia 
nr. 16 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 Fă
găraș (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Iliescu Constantin, 
șef lucrări dr. mecanică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Făgăraș, comisia 
nr. 17 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 Fă
găraș (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte Dogaru Victor, 
conf. univ. dr. ing. — Institutul 
politehnic — Brașov.

Liceul nr. 2 Făgăraș, comisia 
nr. 18 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 Fă
găraș (cursuri 
vățămînt fără 
tanțieri).

Președinte 
conf. univ. dr. ___
stitutul pedagogic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Feldioara, comisia nr. 19 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul din Feldioara (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Cotta Nicolae, sef 
lucrări dr. ing. — Institutul po
litehnic — Brașov.

Liceul de cultură genei-ală 
Predeal, comisia nr. 20 reală, 
limba de predare română. 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Predeal (cursuri 
zi și restanțieri).

Președinte Pufan Constantin, 
prof. univ. dr. psihologie — U- 
niversitatea București.

Liceul de cultură generală 
Rîșnov, comisia nr. 21 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Rîșnov (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte Benche Victor, șef 
lucrări dr. mecanică — Insti
tutul politehnic — Brașov.

Liceul de cultură generală 
Rupea, comisia nr. 22 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Rupea (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Gavrilă Stan Vir
gil, conf. dr. șt. biologice — 
Institutul Agronomic „N. Bălce
scu" — București.

Liceul de cultură generală 
Săcele, comisia nr. 23 reală, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta 
dați de la Liceul din 
(cursuri de zi, serale și 
țieri).

Președinte Trif Mihai, 
crări dr. șt. biologice - __
versitatea Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul de cultură generală 
Șercaia, comisia nr. 24 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Șercaia (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Orman Gabriel, 
lector univ. dr. matematici — 
Institutul pedagogic Brașov.

Liceul de cultură generală 
— Or. Victoria, comisia nr 25 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
deja liceul din Victoria( cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Vulcan Vasile, prof, 
univ. dr. mecanică — Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Zărnești, comisia nr. 26 — mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Zărnești (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Rișcuța Sabin, șef 
lucrări chimie — Institutul po
litehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Zărnești, comisia nr. 27 reală, 
limba de predare română, Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul din Zărnești (cursuri se
rale).

Președinte Drăgulănescu Au- București, 
rel, n 
Institutul

Liceul
Codlea, 
limba de 
mană. Se 
ții de la__ _ __
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Lazăr Iacob, conf. 
univ. fizică — Institutul politeh
nic Cluj.

Liceul de cultură generală 
Codlea, comisia nr. 29 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de ■ la 
Liceul din Codlea (cursuri se-

de zi, serale, în- 
frecvență și res-
Sonerniu loan, 
geografie — In-

Se 
la 
de

candi- 
Săcele 
restan-
șef lu-
- Uni-

conf. univ. matematici — 
politehnic — Brașov, 
de cultură generală 
comisia nr. 28 reală, 
predare română-ger- 

vor prezenta candida- 
Liceul din Codlea

rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Homaș Tudor, conf, 
univ. dr. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Secția serală din Lunca 
Clinicului, comisia nr. 30 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la 
Secția serală din Lunca Clinicu
lui (cursuri serale și restanțieri).

Președinte Constantinescu A- 
lexandru, șef lucrări dr. ma
tematici — Institutul politehnia 
Brașov.

Județul Brăila
Liceul nr. 1 Brăila, comisia 

nr. 1 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Brăila 
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Orănescu Amedeu, 
conf. univ. ing. — Institutul po
litehnic Galați.

Liceul nr. 1 Brăila, comisia 
nr. 2 mixtă, limba dc predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Brăila 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Stănculescu Petre, 
lector univ. șt. biologice — 
I.C.P.P.D. București.

Liceul nr. 2 Brăila, comisia 
nr. 3 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 Brăila 
(cursuri de zi si restanțieri).

Președinte Cristescu Dorin, 
conf. univ. dr. matematici — 
Institutul politehnic — Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Brăila, comisia 
nr. 4 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Brăila (cursuri 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri)..

Președinte Vasilescu Alexan
dru, conf. univ. ing.. — Insti
tutul politehnic Galați.

Liceul nr. 2 Brăila, corf'sir 
nr. 5 umanistă, limba de 
dare română. Se vor > 
candidații de la LiceuĂ^^ 
Brăila (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri)..

Președinte Cristescu Matei, 
conf. univ. filologie — Acade
mia de studii economice Bucu
rești.

Liceul nr. 3 Brăila, comisia 
nr. 6 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 Brăjla 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Sulgerescu Dumi
tru, lector univ. matematici — 
I.C.P.P.D. — București.

Liceul nr. 3 Brăila, comisia 
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenda candi
dații de la Liceul nr. 3 Brăila 
(cursuri de zi. serale. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Moraru Constantin, 
conf. univ. ing. — Institutul 
politehnic Galați.

Liceu] nr. 4 Brăila, comisia 
nr. 8 mixtă, limba de predare 
română. Se 
didați de la 
(cursuri de 
tanțieri).

Președinte 
conf. dr. șt. 
tutui pedagogic Bacău.

Liceul nr. 5 Brăila, - comisia 
nr. 9 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 5 Brăila 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Berciu Lucia, 
conf. univ. dr. filologie — Aca
demia de studii economice 
București.

Liceul de cultură gener 
Făurei, comisia nr. 10 nr. 
limba de predare română./ 
vor prezenta candidați de la 
ceul din Făurei (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Iovănescu Maria, 
lector univ. geografie — Aca
demia de studii economice Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
Ianca, comisia nr. 11 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Ianca (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte Popescu Octavian, 
lector univ. matematici — Aca
demia de studii economice 
București.

Liceul de cultură generală 
însurăței, comisia nr. 12 — re
ală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din însurăței (cursuri de 
zi și restanțieri)..

Președinte Petcu Alexandru, 
profesor gradul I. directorul 
Liceului economic din Brăila.

Liceul de cultură generală
— Măxineni, comisia nr. 13 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Măxineni (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Meiroșu Radu, 
profesor gradul I. directorul Li
ceului nr. 5 Brăila.

Liceul de cultură generală
— Movila Miresii, comisia nr. 14
— reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Movila 
Miresii (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Duniitraș Constan
tin, șef de lucrări dr. matema
tici, Institutul Politehnic Bucu
rești.

vor prezenta can-
Liceul nr. 4 Brăila 
zi, serale și res-
Ticulescu Dumitru, 
biologice — Insti-

Județul Buzău

k

*r.

Liceul ,.B. P. Hașdeu" — Bu
zău, comisia nr. 1 — reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,.B. P. Hașdeu“ — Buzău 
(cursuri de zi).

Președinte Bogdănescu Virgil 
— conf. univ. matematici — 
I.P.G.G. — București.

Liceul „B. P. Hașdeu" — 
Buzău, comisia nr. 2 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul ,,B. P. Hașdcu“ — Buzău, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Ivănescu Magda, 
șef lucrări dr. chimie — Institu
tul Agronomic „N. Bălcescu*

Liceul „B. P. Hașdeu" — 
Buzău, comisia nr. 3 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se. vor prezenta candidații de 
la Liceul „B. P. Hașdeu“ Buzău 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Ghiță Florea, lec
tor univ. filologie — Universita
tea București.

Liceul „M, Eminescu" — Bu
zău, comisia nr. 4 — reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul

(Continuare in pag. a V-a)
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„M. Eminescu" Buzău (cursuri 
de zi).

Președinte Jercan Elena, lector 
univ. dr. chimie — Universitatea 
București.

Liceul „M. Eminescu" — Bu- 
zău, comisia nr. 5 — umanistă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu" Buzău (cursuri 
de zi).

Președinte Panaitescu Dumi
tru, lector univ. filologie — 
Universitatea București.

Liceul „M. Eminescu“ — 
Buzău, comisia nr. 6 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „M. Eminșscu" Buzău 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Andreuță Smaran- 
da, lector univ. geografie — Aca
demia de studii economice 
București.

Liceul Alex. Vlahuță — Rm. 
Sărat, comisia nr. 7 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
Alex. Vlahuță — Rm. Sărat 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Maior Ovidiu, lec
tor univ. dr. chimie — Univer
sitatea București.

Liceul Alex. Vlahuță — Rm. 
Sărat, comisia nr. 8 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul Alex. Vlahuță — Rm. 
Sărat (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Dragomirescu Mi
hail, lector filologie — Universi
tatea București.

Liceul Alex. Vlahuță — Rm. 
Sărat, comisia nr. 9 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Alex. Vlahuță" — Rm. 
Sărat (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte Olaru Gheorghe, 
șef lucrări matematici — Insti- 
tv ’1 politehnic • București.

•eul „Ștefan cel Mare" —
... Sărat, comisia nr. 10 reală, 

limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Ștefan cel Mare“ Rm. Să
rat (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Tempea Iosif, șef 
lucrări matematică — Institutul 
politehnic București.

Liceul „Ștefan cel Mare" — 
Rm. Sărat, comisia nr. 11 —
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul „Ștefan cel 
Mare" Rm. Sărat (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte loniță Pavel, conf, 
univ. ec. . politică — Institutul 
politehnic București-.

Liceul de cultură generală — 
Beceni, comisia nr. 12 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta caivlidații de la 
Liceul din Beceni .(cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Aldeș Valeria,.pro
fesor gradul I, directorul Liteu- 
lui nr. 2 din Rm. Sărat.

Liceul de cultură generală — 
Pătirlagele, comisia nr. 13 —
reală, limba de predare română. 
Se vor prezerita candidații de la 
Liceul din Pătirlagele (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Frățilă Gheorghe, 
șef lucrări matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Pătirlagele, comisia nr. 14 mix
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Pătirlagele (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

'eședinte Chinui Nicolae, șef 
j -‘rări matematici — Institutul

IRehnic București.
- Liceul de cultură generală — 
Pogoanele, comisia nr. 15 —
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Pogoanele 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ciofu Angela, șef 
lucrări dr. chimie — Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Județul Caraș-Severin
Liceul nr. 1 Reșița, comisia 

nr. 1 — mixtă, limba de pre
dare română-germană. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. I Reșița (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Kyri Iacob, șef lu
crări dr. chimie — Institutul po
litehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Reșița, comisia 
nr. 2 reală limba de predare, 
română. Se vor prezenta c^ndi- 
dații de la Liceul nr. 1 Reșița 
(cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Oancea Nicolae, 
șef lucrări dr. fizică — Institu
tul politehnic-Timișoara.

Liceul nr. 2 Reșița, comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceele nr. 2 și nr. 3 
Reșița (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Toma Ioan, conf, 
univ. chimie — Institutul poli
tehnic-Timișoara.

Liceul nr. 2 Reșița, comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Reșița 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Pop Vasile, șef 
lucrări dr. fizică — Institutul 
politehnic-Timișoara.

Liceul nr. 1 Caransebeș, co
misia nr. 5 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. • 
1 Caransebeș (cursuri de zi, se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Tănase Eugen, 
prof. univ. filologie — Univer- 
sitatea-Timișoara.

Liceul nr. 2 Caransebeș, co
misia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul nr. 2 
Caransebeș (cursuri de zi și re
stanțieri).

Președinte Preda Iosif, conf, 
univ. matematici — Institutul 
politehnic-Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Mehadia, comisia nr. 7 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Mehadia (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Chiriac Romulus, 
profesor gradul I, Liceul nr. 1 
Caransebeș.

Liceul de cultură generală O- 
țelul Roșu, comisia nr. 8 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul din Oțelul Roșu 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). 

Președinte Resa loan, lector 
univ. economie — Universita- 
tea-Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Moldova Nouă, comisia nr. 9 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceele din Moldova 
Nouă și din Berzasca (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Dewaid Adalbert, 
lector univ. dr. fizică — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală O- 
ravița, comisia nr. 10 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Oravița (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Neață Ion, lector 
univ. dr. filologie — Universi- 
tatea-Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Grădinari, comisia nr. 11 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Grădinari 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Pandur loan, lec
tor univ. filozofie — Universi- 
tatea-Timișoara.

Liceul de cultură generală 
IJozovici, comisia nr. 12 — mix
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul din Bozovici (cursuri de 
zi și restanțieri). •

Președinte Constantin Gheor
ghe, lector univ. matematici — 
Universitatea-Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Bocșa, comisia nr. 13 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Bocșa (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Afanasiu Gheorghe, 
șef de lucrări dr. fizică — In
stitutul politehnic-Timișoara.

Liceul de cultură generală A- 
nina, comisia nr. 14 — mixtă, 
limba .de predare română. Se 
vor prezerita candidații de la 
liceul din Anina (cursuri de zi, 
serale și restanțieri);

Președinte Cîmpeanu Aurel, 
șef lucrări dr. fizică — Insti
tutul politehnic Timișoara.

Județul Cluj
Liceul Ady Șincai — Cluj, co

misia nr. 1 — reală, limba de 
predare română—maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul ..Ady Șincai" — Cluj. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Turcu Aurel, cont, 
univ. dr. matematici — Univer
sitatea ..Babeș-Bolyai“ — Cluj.

Liceul Ady Șincai — Cluj, co
misia nr. 2 — mixtă, limba de 
predare română—maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ady Șincai" — Cluj.. Li
ceul nr. 6 — Cluj. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Radu Avram, prof, 
univ. dr. șt. biologice — Institu
tul Medico-Farmaceutic — Cluj.

Liceul G. Coșbuc — Cluj, co
misia nr. 3 — mixtă, limba de 
predare'română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „G. 
Coșbuc" Cluj (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Opreanu Aurel, 
conf. univ. filozofie — Institu
tul politehnic Cluj.

Liceul nr. 3 Cluj, comisia nr.
4 — mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 3 Cluj. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Cseke Wilhelm, 
prof. univ. matematici — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ — 
Cluj.

Liceul „E. Racoviță" — Cluj, 
comisia nr. 5 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul E. Raco- 
viță — Cluj (Cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Tertea Igor. prof, 
univ. dr. construcții — Institu
tul politehnic — Cluj.

Liceul „E. Racoviță" — Cluj, 
comisia nr. 6 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„E. Racoviță" — Cluj. (Cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Onișor Teodor, 
conf. univ. dr. geografie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul „G. Barițiu". — Cluj, 
comisia nr. 7 — mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„G. Barițiu" — Cluj. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Fon Augustin — 
prof. univ. dr. doc. chimie — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul „G. Barițiu“ — Cluj, 
comisia nr. 8 — reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „G. 
Barițiu" — Cluj. (Cursuri sera
le și restanțieri).

Președinte Grecu Ioan. prof, 
univ. dr. chimie Institutul Me
dico Farmaceutic — Cluj.

Liceul „Brassai Samuel" — 
Cluj, comisia nr. 9 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Brassai Samuel" — Cluj. 
(Cursuri serale și restanțieri).

Președinte Literat Liviu. conf. 
univ. dr. chimie Institutul poli
tehnic — Cluj

Liceul „Brassai Samuel" — 
CluL comisia nr. 10 — mixtă 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Brassai Samuel" — Cluj. 
(Cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Kelemen Frede
rick conf. univ. dr. fizică Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul „N. Bălcescu" — Cluj, 
comisia nr. 11 — reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,.N. Bălcescu" — Cluj. (Cursuri 
de zi si restanțieri).

Președinte Codreanu Constan
tin, conf. univ. dr. -fizică Insti
tutul politehnic — Cluj.

Liceul „N. Bălcescu" — Cluj, 
comisia nr. 12 — mixtă limba 
de predare română—maghiară. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul ,.N. Bălcescu". (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Pervain Iosif, prof, 
dr. doc. filologie Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „M. Eminescu" — Cluj, 
comisia nr. 13 — mixtă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,.M. Eminescu" — Cluj. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Ghișa Eugen, prof, 
univ. dr. doc. șt. biologice Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul nr. 10 — Cluj, comisia 
nr. 14 — mixtă, limba de preda

re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 10 Cluj. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Roșea Dumitru, 
prof. univ. dr. doc. șt. biologice 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul nr. 10 Cluj, comisia 
nr. 15 — reală, limba de preda
re română—maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. .10 — Cluj. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Crișan loan, conf. 
univ. dr. chimie Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 11 — Cluj, comisia 
nr. 16 — mixtă, limba'de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 11 
— Cluj. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Pal Arpăd. conf. 
univ. dr. matematici Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 12 — Cluj, comisia 
nr. 17 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 12 Cluj. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Pop Olivia, șef lu
crări Hr. fizică — Institutul po
litehnic Cluj.

Liceul nr. 12 — Cluj, comisia 
nr. 18 — mixtă, limba de preda
re română — maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 12 Cluj. (Cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Bodi Alexandru, 
conf. univ. dr. fizică Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 14 — Cluj, comisia 
nr. 19 — reală, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 14 — Cluj. (Cursurile de zi 
și restanțieri).

Președinte Toma Virgil, conf. 
univ. dr. șt. biologice Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 15 — Cluj, comisia 
nr. 20 — mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 15 — Cluj. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Felszeghy Edmund, 
prof. dr. șt. biologice Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 16 — Cluj, comisia 
nr. 21 — reală, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 16 — Cluj. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Makai Clara, lector 
univ. dr. chimie Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 1 — Turda, comisia 
nr. 22 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 — Turda. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Octavia Crăciun, 
șef lucrări dr. șt. biologice, In
stitutul Medico-Farmaceutic — 
Cluj.

Liceul nr. 1 — Turda, comisia 
nr. 23 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 — Turda. 
(Cursuri serale și restanțieri).

Președinte Vasculescu Traian, 
prof, dr doc. radiologie Institu
tul Medico-Farmaceutic — Cluj.

Liceul nr. 1 — Turda, comisia 
nr. 24 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 — 
Turda și Liceul de cultură ge
nerală din Iara. (Cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Bogdan Andrei, 
prof. univ. dr. geografie Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 1 — Turda, comisia 
nr. 25 — reală, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 1 — 
Turda. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Virag Emerich, 
lector univ. dr. matematici Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul nr. 2 — Turda, comisia 
nr. 26 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 - 
Turda. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Isac Dumitru, conf. 
univ. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cimpia Turzii, comisia nr. 27 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul din Cimpia . Turzii. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ciurchea Maria, 
lector dr. șt. biologice, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cimpia Turzii., comisa nr. 28 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cimpia Turzii. 
(Cursuri serale și restanțieri).

Președinte Stoian Ion, lector 
univ. matematici, Institutul 
Central de Perfecționare a Per
sonalului Didactic — Cluj.

Liceul nr. 1 — Dej, comisia 
nr. 29 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 — 
Dej. (Cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Oros loan, conf 
univ. dr. șt. biologice, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 1 — Dej, comisia 
nr. 30 — reală, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 — 
Dej. (Cursuri de zi și restan
țieri). I .

Președinte Balasz Martin, lec
tor univ. dr. matematici. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul nr. 2 — Dej, comisia 
nr. 31 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul nr, 2 — 
Dej. Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Bulzan Aurel, conf. 
univ. soc. științific, Institutul 
Central de Perfecționare a Per
sonalului Didactic — Cluj.

Liceul nr. 2 — Dej, comisia 
nr. 32 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 — 
Dej. (Cursuri serale și restan
țieri).

Președinte Vezetan Nicolae, 
lector- univ. dr. fizică, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 1 — Gherla, comisia 
nr. 33 — mixta, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 — 
Gherla. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Curea Elena, șef 
lucrări dr. chimie, Institutul 
Medico-Farmaceutic — Cluj.

Liceul nr. 2 — Gherla, comisia 
nr. 34 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 — 
Gherla. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Weiselberger Sa- 
moil, lector univ. chimie, Insti
tutul Central de Perfecționare a 
Personalului Didactic — Cluj.

Liceul nr. 2 — Gherla, comisia 
nr. 35 — mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 2 Gherla. (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Maroși Paul, conf. 
univ. dr. geologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Mociu, comisia nr. 36 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul din Mociu. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Morărescu Simion 
lector univ. filologie, Institutul 
Central de Perfecționare a Per
sonalului Didactic — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Gilău, comisia nr. 37 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Gilău. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Constantin Virgil, 
profesor gradul II, director ad
junct la Liceul nr. 7 — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Huedin, comisia nr. 38 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Huedin. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Balla Emil, lector 
univ. socialism științific, Insti
tutul Central de Perfecționare 
a Personalului Didactic — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Huedin, comisia nr. 39 — reală, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Huedin. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Palkd Atila, pro
fesor gradul II, director adjunct 
— Liceul nr. 11 — Cluj.

Liceul de arte plastice — Cluj, 
comisia nr. 40 — mixtă, limba 
de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul de arte plastice și Li
ceul de coregrafie — Cluj. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Bodor Andrei, prof, 
univ. dr. istorie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Județul Constanța
Liceul „Mircea cel Bătrîn" — 

Constanța, comisia nr. 1 — mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mircea cel Bătrîn" — 
Constanța și Liceul de muzică și 
arte plastice — Constanța 
(cursuri de zi).

Președinte Petrescu Ion-Burloi 
conf. univ. dr. geografie — In
stitutul pedagogic Constanța.

Liceul „Mircea cel Bătrin" — 
Constanța, comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mircea cel Bătrîn" — 
Constanța (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Petrea Dorina, 
șef lucrări dr. chimie — Univer
sitatea București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn" — 
Constanța, comisia nr. 3 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mircea cel Bătrîn" — 
Constanța (cursuri serale și în
vățămint fără frecvență).

Președinte Zlătescu Victoria, 
lector univ. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn" — 
Constanța, comisia nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Mircea cel Bătrin" — Con
stanța (cursuri de zi, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Corbu Constantin, 
conf. dr. istorie — Universitatea 
București.

Liceul „M. Eminescu" — Con
stanța, comisia nr. 5 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „M. Eminescu" Constanța 
(cursuri de zi).

Președinte Covășeanu Zeno- 
bia, conf. univ. bio-chimie — 
Institutul pedagogic Constanța.

Liceul „M. Eminescu" — Con
stanța, comisia nr. 6 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul ,.M. Eminescu" Constan
ța (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Grădișteanu Ion. 
conf. univ. dr. ec. politică — 
Institutul politehnic București.

Liceul „M. Eminescu" — 
Constanța, comisia nr. 7 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „M. Eminescu" — Con
stanța. (Cursuri serale și res
tanțieri).

Președinte Vișinescu Ecateri- 
na, lector univ. dr. matematică, 
— Academia de studii economice 
București.

Liceul „M. Eminescu" — Con
stanța, comisia nr. 8 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „M. Eminescu" — Con
stanța. (Cursuri serale).

Președinte Bulău Leon, șef 
de lucrări dr. inginer — Insti
tutul petrol, gaze și geologie — 
București.

(Urmare din pag. 1)

Cu o seară înainte fuseseră 
scrise afișele. La început anunțul 
urma să se rezume la un text 
rece, oficial, cuprinzînd data, ora 
și locul acțiunii. Am sugerat întoc
mirea încă a unuia cel puțin, 
mai zglobiu, mai vesel, mai plin 
de mister, care să fie în stare să 
promită ceva, să făgăduiască 
bună dispoziție. Nu la modul ști
ințific („vor avea loc concursuri 
distractive", punct), ci învăluind 
puțin lucrurile într-o aură de in
certitudine, să întrebe, să dialo
gheze cu cei care îl citesc, să le 
ofere suficiente argumente să se 
abată din drum dacă au uitat că 
e joi și, amintindu-și la timp, să 
se îndrepte spre căminul cultural.

Nu ne-am dat seama de la 
început că nu vom avea succes. 
Secretarul comitetului comunal, 
locțiitorul său, una din membrele 
comitetului, directoarea căminului 
cultural continuau să aștepte cu 
încredere tinerii. Aleseseră din- 
tr-o carte cu numeroase proble
me distractive glumele pe care le 
socotiseră cele mai potrivite, pre
gătiseră magnetofonul și aștep
tau. Dar timpul trecea inutil. 
Țăcănea o minge de tenis și tele
vizorul umplea sala cînd cu mu
zică, cînd cu intermezzouri sa
vante. Pînă la urmă a apărut di
rectorul școlii generale, revoltat 
că uteciștii din clasa a VIII-a își 
permit o oră sau două de destin
dere. „Trebuie să învețe pentru

Liceul nr. 3 — Constanta, co
misia nr. 9 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
nr. 3 — Constanța. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Nestorescu Emilia, 
lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 3 — Constanța, co
misia nr. 10 — umanistă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 3 — Constanța. (Cursuri de 
zi, învățămîntul fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Tudor Paul, conf. 
univ. dr. istorie, Academia de 
studii economice — București.

Liceul nr. 4 — Constanța, co
misia nr. 11 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 4 — Constanța. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Coroiu Rodica, lec
tor univ.. matematică, Academia 
de studii economice — Bucu
rești.

Liceul nr. 4 — Constanța, co
misia nr. 12 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 4 — Constanța. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Goian Gheorghe, 
prof. univ. pedagogie, I.C.P.P.D. 
— București.

Liceul de cultură generală 
„M. Kogălniceanu", comisia nr. 
13 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „M. Kogăl
niceanu". (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Lerescu Carmen, 
lector univ. dr. chimie, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
— București.

Liceul de cultură generală — 
Năvodari, comisia nr. 14 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Năvodari. (Cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Armaș Silvia, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală — 
Eforie-Sud, comisia nr. 15 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Eforie-Sud. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Tocan Dumitru, 
conf. univ. dr. matematici — 
I.P.G.G. — București.

Liceul de cultură generală — 
Techirghiol, comisia nr. 16 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Techirghiol. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Zarma Mircea, conf. 
univ. medic, Institutul pedago
gie. Constanța.

Liceul de cultură generală — 
Mangalia, comisia nr. 17 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Mangalia și Liceul 
sanatoria! — Mangalia. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Bir Henrich, conf. 
univ. șt. sociale. Institutul po
litehnic — București.

Liceul de cultură generală — 
Cernavoda, comisia nr. 18 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Cernavoda. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Mocearov Maria, 
lector univ. filologie, Academia 
de studii > economice — Bucu
rești.
. Liceul nr. 1 -r- Medgidia, co
misia nr. 19 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul nr. 1 
— Medgidia. (Cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Tudorașcu Radu, 
șef lucrări dr. șt. biologice — 
Institutul agronomic „N. Băl
cescu" — București.

Liceul nr. 1 — Medgidia, co
misia nr. 20 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Medgidia. (Cursuri de 
zi, învățămîntul fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Diaconu Ion, lector 
univ. filologie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 2 — Medgidia, co
misia nr. 21 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Madgidia. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Apostol Rozica, lec
tor univ. economie politică, 
I.C.P.P.D. — București.

Liceul nr. 2 — Medgidia, co
misia nr. 22 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Medgidia. (Cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte Dodoc Petre, șef 
lucrări dr. matematici, Institu
tul politehnic din București.

Liceul de cultură generală — 
Cobadin, comisia nr. 23 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cobadin. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Petrea Vasile, șef 
lucrări dr. șt. biologice, Uni
versitatea București.

examene1*, își motiva dînsul atitu
dinea, iar eu încercam să-l con
ving că tinerii au nevoie și de 
orele astea.

Partea intîia a joii noastre de
butează școlărește. Șefa resortului 
politico-ideologic al comitetului 
comunal U.T.C., profesoară de 
istorie la școală, se hotărîse să ne 
evoce anii războiului antihitlerist 
dar, după primele cuvinte, un 
scîrțîit de bancă a scos-o din să
rite, așa că s-a trezit și ea tot în- 
tr-un fel de internat, a început 
să apostrofeze, să strige „afară- 
afară", să arate nu știu cui ușa 

REGRETELE DE JOI SEARA
cu degetul, să bată din picior. 
Atmosfera care s-ar fi dorit des
tinsă a înghețat. Mă aflam la o 
simplă lecție de dirigenție...

S-a dat, apoi, drumul la dans 
O singură bandă de magnetofon 
cu cîteva piese de muzică popu
lară, cîteva dansuri, dteva hore, 
un pic de muzică ușoară. Lucru
rile se legau greu, cei cîțiva băieți 
stăteau pe scaune, toți într-un 
singur loc, înghesuindu-se unii 
într-alții ca sub o streașină, nu

Liceul de cultură generală — 
Topraisar, comisia nr. 24 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Topraisar. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Hăpăianu George- 
ta, profesor, gradul II — Liceul 
nr. 1 Medgidia.

Liceul de cultură generală — 
Negru Vodă, comisia nr. 25 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Negru Vodă. 
(Cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Popescu Dumitru, 
conf. dr. șt. biologice, Institutul 
pedagogic — Constanța.

Liceul de cultură generală — 
Băneasa, comisia nr. 26 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Băneasa. (Cursuri de 
zi, învățămîntul fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Tunsoiu Aurelia, 
șef lucrări, matematici, Institu
tul politehnic — București.

Liceul de cultură generală — 
Adamclisi, comisia nr. 27 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Adamclisi. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Stănciulescu Ion, 
lector univ. statistică, Academia 
de Studii Economice — Bucu
rești.

Liceul de cultură generală — 
Ostrov, comisia nr. 28 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ostrov. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Cernat Nicolae, 
profesor, gradul I — Liceul din 
Năvodari.

Liceul de cultură generală — 
Hîrșova, comisia nr. 29 — mixtă, 
liipba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Hîrșova. (Cursuri de 
zi, învățămîntul fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Turdeanu Toșa 
Ana, conf. univ. dr. geografie, 
Institutul pedagogic — Con
stanța.

Liceul de cultură generală — 
Cogealac, comisia nr. 30 —
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Cogealac. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Alexandru Ion 
profesor, gradul II, Liceul nr. 
2 — Medgidia.

Județul Covasna
Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe. 

comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română — maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceul nr. 1 Sf. Gheorghe 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Kolumban Iosif, 
lector univ. dr. matematică — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală nr. 
2 — Sf. Gheorghe, comisia nr. 2 
— mixtă, .limba de predare ro
mână. Se ’vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 2 Sf Gheor
ghe (Cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte Obaciu Gheorghe. 
șef lucrări dr. mecanică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 2 — Sf. Gheorghe. 
comisia nr. 3 — mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
2 Sf. Gheorghe (Cursuri de zi. 
serale, învățămint fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte Urbich Francisc. 
conf. univ. filologie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai* — Cluj.

Liceul de cultură generală din 
Baraolt, comisia nr. 4 — reală, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Baraolt. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Balasz Alexandru, 
lector univ. filozofie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală Tg. 
Secuiesc, comisia nr. 5 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Tg. Secuiesc (Cursuri 
de zi, învățămint fără frecven
ță și” restanțieri).

Președinte Boangiu Gheorghe, 
șef lucrări dr. mecanică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală — 
Tg. Secuiesc, comisia nr 6 — 
mixtă, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Tg. Secuiesc 
(Cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Benke Alexandru, 
lector univ. economie — Institu
tul agronomic „Dr. P. Groza" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Covasna, comisia nr. 7 — mixtă 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Covasna 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Angi Ștefan, lector 
univ. dr. estetică — Conserva
torul de muzică „Gh. Dima* — 
Cluj.

cumva să-i plouă. Cele cinci sau 
șase fete zăboveau în picioare, 
întîrziau prin fața lor, doar-doar 
i-or clinti de pe bănci. Inimioa
rele n-ajutau la nimic. Dansul 
inimioarelor mi s-a părut atunci 
o dulce sporovăială răsuflată, is
prava unor copii din secolul tre
cut ajunsă astăzi pe gustul prun
cilor duși de mînă la grădiniță 
sau a fetelor de liceu toropite de 
sentimentalisme și dulcegării. 
Abia într-un tîrziu îi momește pe 
toți, cu și fără inimioare, o horă 
și după asta cade cortina și par-

ticipanții la joia tineretului plea
că acasă.

Ceva mai tîrziu, aud vorbin- 
du-se despre greutăți organiza
torice pe care le știu din alte 
părți. Daca aș închide ochii și 
n-aș mai auzi decît vocile celor 
care mi se adresează, n-aș putea 
spune că aș recunoaște fără sa 
șovăi comuna unde mă aflu. Și 
aici, doi acordeoniști au plecat 
militari, și aici cei trei băieți de 

la muzicuțe lucrează acum la

NOI PAGUBE 
PROVOCATE

DE INUNDAȚII
(Urmare din pag. 1)

tați de pe Someș sînt periclitate. 
Un prim bilanț al pagubelor pro
vocate de această neașteptată 
dezlănțuire a apelor : 866 de case 
inundate dintre care 103 avariate 
și alte 33 complet distruse. Li se 
adaugă 641 de construcții gospo
dărești. Comandamentul ju
dețean de apărare a inter
venit operativ, evacuînd 553
de familii cuprinzînd 2 064 
de persoane. Pagubele sînt
mari. 39 de poduri au fost com
plet distruse, iar alte 146 avaria
te. Șosele asfaltate, în mai multe 
puncte,. au fost spălate de apă, 
iar 8 457 de hectare, dintre care 
6 080 ha cu culturi de grîu, po
rumb și plante furajere au fost 
acoperite de apele învolburate.

Cîteva mii de oameni, ostași ai 
forțelor noastre annate, membri 
ai gărzilor patriotice, tineri con
stituiți urgent în brigăzi de salva
re se luptă cu furia apelor, sal- 
vînd de .la distrugere bunuri ma
teriale. Noaptea trecută, în jude
țul Sălaj, a fost o noapte de 
muncă, de efort, de încleștare, 
de dăruire dusă pînă la eroism.

• GORJ
în masivul Paring, în nordul 

județului, ploile torențiale, ade
vărate furtuni, au făcut ca apa 
Jiului, precum și a altor pîraie 
mai puțin cunoscute ca Bistrița, 
Sușița, Gilort, Sătișor, Blahnița, 
să crească vertiginos, amenințînd 
cu inundația. încă de la orele 
23 a început să fie concentrată 
forță umană și materială pentru 
preîntîmpinarea pagubelor. Pînă 
în zori, circa 500 de autocamioa
ne, basculante, excavatoare, bul
dozere și peste 25 000 de cetă
țeni erau la datorie. Apele Jiu
lui ca și a celorlalte pîraie cobo
rau învolburate din munte în 
două viituri, depășind cotele li
mită de inundații cu 1 la 3 me
tri. Cu toate măsuVile luate au 
fost inundate parțial mai multe 
localități din județ și obiective 
industriale. In jurul orei 15 cînd 
apele revărsate din matcă erau 
învinse, o grindină nimicitoa
re s-a abătut asupra municipiu- 
lui Tg. Jiu și a mai multor loca
lități din împrejurimi, distrugînd 
complet culturile de pe 4 500 
hectare, precum și plantațiile de 
pomi și vii.

Un prim bilanț al acestei zile 
grele pentru județul Gorj arată : 
la Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului Tg. Jiu 
au fost distruse total sau parțial 
drumuri forestiere pe o lungime 
de 150 km; circa 16 000 m.c. 
masă lemnoasă a fost antrenată 
din parchete ; pe o distanță de 
3 km liniile telefonice au fost 
distruse ; circulația, atît rutieră 
cît și pe căile ferate, dintre Tg. 
Jiu și Petroșani au fost întrerup
tă deoarece la km 98+600 terasa- 
mentul căii ferate este distrus 
pe 25 m. apa săpînd 7 metri a- 

'dîncime ; la Fabrica de cărămidă 
Bîlteni, cariera de argilă a fost 
complet „spălată'" ca de altfel și 
cea de la Bumbești-Jiu. In total, 
pînă în prezent, s-a calculat ca 
au fost distruse drumuri și tera- 
samente pe mai bine de 5 kilo
metri, două poduri în lungime de 
70 metri, complet luate de apă, 
iar alte 6 totalizînd 100 metri, 
grav avariate. Peste 1 200 de clă
diri din diferite localități de pe 
firul apelor au fost inundate din
tre care circa 300 avariate. 
Totodată, s-a anunțat că sînt 
inundate aproape 2 500 hectare 
(în afara celor calamitate de grin
dină). Prin măsurile luate de co
mitetul județean de partid nu 
s-au semnalat victime omenești. 
Nu se semnalează, de asemenea, 
pînă în prezent nici pierderi de 
animale, cu excepția celor din 
munte a căror soartă nu se cu
noaște. La ora 21 cînd transmit 
aceste rînduri mii de oameni,

Constanța, n-au rămas în urma 
lor decît regrete și cîteva instru
mente fără stăpîn : un acordeon 
cu burduf spart, o ghitară cu trei 
corzi, o vioară la care nu știe să 
cînte nimeni, un fluier nefolosit 
și patru muzicuțe nede.sfăcute 
din cutiile lor. Cînd, în sfîrșit, 
plec odată cu ultimii întîrziați 
după ce mă despart de grup și 
pier în bezna șoselei de unul 
singur, mă străduiesc să-mi pun 
în ordine cîteva lucruri de care 
știu bine că va trebui sa țin sea
ma :

• dacă, precum zicea VIad

Pripici, s-ar face petreceri pen
tru tineret în fiecare joi timp de 
cel puțin o lună, ar apărea trep
tat obișnuința, s-ar forma deprin
derea și, în funcție de ceea ce 
faci, și încrederea.

• cei doi foști cîntăreți la mu
zicuță au învățat să cînte singuri 
și se perfecționaseră într-atîta, 
îneît puteau susține un program 
cu muzică de dans spre satisfac
ția satului; cele patru muzicuțe 
existente azi ar trebui să devină 

majoritatea tineri, au rămas și în 
această noapte la posturile lor.

M. DABULEANU

• DEJ
Municipiul Dej a fost inun

dat din nou în noaptea de 
miercuri spre joi, pentru a 
patra oară. Două viituri care 
s-au succedat la scurt interval 
au cuprins cu o forță neobiș
nuită mai multe cartiere ale 
orașului. Au fost inundate nu
meroase case, spitalul, policli
nica C.F.R., complexul ali
mentar, tipografia și alte clă
diri. La Viile Dejului apa a 
pătruns în 70 de locuințe, iar 
la Ocna Dejului, au fost inun
date două școli. Apele Some
șului atinseseră joi la ora 15 
5,80 m, depășind cu aproape 
2 metri cota de inundație.

In urma ploilor torențiale 
căzute a fost inundat și orașul 
Gherla.

Inundații se semnalează și 
la Iclod, Răscruci, Juc și în 
alte localități situate pe ruta 
Dej—Cluj. Șoseaua națională 
pe acest sector este acoperită 
de apă. Circa 5 000 ha de se
mănături refăcute după pri
ma inundație au fost cuprinse 
din nou de ape.

• BIHOR
De două zile, ploi torențiale 

au forțat Văile Dobreștiului, 
Holodului, Adonului, Barcău- 
lui și altele din județul Bihor, 
care au inundat 11 440 hectare 
teren agricol și, parțial, 46 de 
comune. Cel mai mult au 
avut de suferit localitățile Po
cola, .Holod, Ținea, Petrani. 
Fonău, Gurbediu, Dobrești șl 
altele. Au fost inundate 810 
case și evacuate preventiv
1 000 de familii. Au fost, de a- 
semenea, evacuate aproape
2 000 de animale.

Joi dimineață, în amonte de 
Oradea, Crișul Repede și Pe- 
ța, au ieșit din matcă, pe une- 
le porțiuni, inundînd parțial 
Fabrica de cărămizi „Crișana“ 
și stația de îmbuteliere a ga
zelor lichefiate, fabrica de 
ulei, tăbăcăria fabricii „Cri
șul", Baza nr. 4 și vechea uzi
nă de apă.

Comandamentul județean 
pentru prevenirea inundații
lor, a continuat să întreprindă 
măsuri energice pentru evita
rea pagubelor materiale și 
pierderea de vieți omenești. 
Pe tot parcursul pîrîului Peța, 
pînă la ieșirea din Oradea, 
militari, membri ai gărzilor 
patriotice, femei și bărbați, ti
neri și vîrst.nici, studenti și 
elevi, au lucrat cu îndîrjire 
la supraînălțarea digului care, 
pe unele porțiuni, începuse să 
cedeze presiunii apelor.

• BISTRIȚA NĂSĂUD
Pîraie care brăzdează în lung 

și-n lat pămînturile acestui ju
deț — și dintre care multe nu 
au nici un nume — au crescut 
în ultimele două zile într-o ase
menea măsură îneît au luat pro
porțiile unor adevărate fluvii. 
Ieșind din matca lor într-o sin
gură noapte, 10 spre 11 iunie, 
ele au scos din funcțiune kilo
metri de drumuri forestiere, izo- 
lînd sectoarele de exploatare 
Telciu, Anieș, Rebra etc. în a- 
celași timp, mii de hectare de 
abia reînsămînțate a doua oară 
la Cetate, Șieu, Seuț, Chiuza, 
Florești, Butura de jos, Monor 
sînt direct amenințate de revăr
sarea apelor. A fost deteriorată, 
pe traseele Sînmihaiul de Cîmpie, 
Micești și Budești, linia de cu
rent electric și cea telefonică. 
Prezența unor importante forte 
la datorie, în mijlocul primejdiei 
conferă însă certitudinea că na
tura va fi din nou forțată să ce
deze în fața dîrzeniei umane.

baza materială a unui cerc de 
muzicuțe.

• pentru că la școală sînt cî
țiva elevi dintr-a Vl-a și a Vll-a 
care vor să învețe și vreo doi 
dintr-a VllI-a care știu bine să 
cînte, casierul comitetului comu
nal U.T.C., contabilul Ion Hol- 
ban despre care se spune că 
face parte dintre cei ce cunosc 
bine instrumentul, le-ar putea de
veni unora și altora un foarte 
bun instructor.

• în sfîrșit, sala mare a cămi
nului nu este potrivită pentru 
joile tineretului și în cursul săp- 
tămînii, pînă joia viitoare, trebuie 
amenajat un club într-o sală mai 
mică; cum și în ce fel vom ve
dea, dar, în orice caz, viitoarea 
joie pregătită mai pe îndelete, va 
avea loc aici, în club, și nu în
tr-o sală prea solemnă, prea gra
va, lipsită de intimitatea care 
convine mai mult tinerilor.

• și dacă joile, din motive cu 
totul obiective — acum a început 
munca la cîmp și se stă la trea
bă de dimineață pînă seara — li 
se vor părea fetelor și băieților 
nelalocul lor, ne vom gîndi la 
cît din ceea ce preconizăm să 
se desfășoare joi va trebui amî- 
nat, în beneficiul tinerilor și al 
nostru care ne străduim pentru 
ei, pe sîmbătă.



□ Contactele favorizează

VIZITA DELEGAȚIEI M. A. N
SI A CONSILIULUI DE STAT

7

Primirea delegației 
române de către

președintele Mao Tze-dun
PEKIN 11. — Corespondență 

de la Ion Fîntm&ru și Ion Gălă- 
țeanu : Președintele Mao Tze-dun 
și vicepreședintele Lin Biao, au 
primit, în după-amiaza zilei de 
11 iunie, delegația Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de Stat 
ale Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent ol C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care se află la Pekin într-o vizită 
de prietenie la invitația P.C. Chi
nez și a Comitetului Permanent

al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină.

Au fost prezenți Ciu En-lai, 
Cen Bo Da, Kan Șen, " Huan 
Iun-șen.

Din partea română au fost 
prezenți membrii delegației. A 
fost de fața, de asemenea, Aurel 
Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. P. Chi
neză.

întrevederea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie, cor
dială.

Cuvîntările

români la

cadrul 
Luînd

Conferirea ordinului
Tudor Vladi mi rescu"

clasa I
directorului general

al U.N.E.S.CO

★ ★

conviețuirea pașnică
in Europa

■

Declarațiile făcute ziarului nostru de Rainer 
Kollner, membru al Prezidiului federal al 

Tineretului Democrat (Liberal) din
R. F. a Germaniei

PEKIN. — Corespondentă de 
la Ion Fîntînaru și Ion Gălățea- 
nu : Cu prilejul vizitei în R. P. 
Chineză a delegației Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului de 
Stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, ambasadorul României la 
Pekin, Aurel Duma, a oferit o 
recepție în marea 
Reprezentanților 
întreaga Chină.

Au participat 
En-lai, membru 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.I*r Chine
ze, Kan Șen, membru a1 Comi
tetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte al Comitetului Penna-

sală a Adunării 
Populari din

tovarășii Ciu 
al Comitetului

nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină, 
precum și Huan Iun-șen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șef al Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, Li Sien-nien, membra 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, Go Mo-jo, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, și 
alte persoane oficiale chineze.

Au\fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Pekin, corespondenți de presă.

Fundalul sălii era ornat cu 
drapelele de stat român și chinez. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. în timpul 
recepției, cart' s-a desfășurat în
tr-o atmosfeiă de caldă prietenie, 
tovarășii Emil Bodnaraș și Ciu 
En-lai au rostit cuvîntări.

Sesiunea Conferinței Orga
nizației Internaționale a 
Muncii (O.I.M.) și-a conti
nuat dezbaterile în 
diferitelor comisii, 
cuvîntul în Comisia pentru 
drepturile sindicale, delega
ta română, Larisa Muntea- 
nu, s-a referit la faptul că, 
în unele țări, oamenii mun
cii sînt lipsiți de aceste 
drepturi și a propus ca în 
cadrul organizației să se în
treprindă diferite acțiuni 
pentru respectarea lor.

în intervenția sa din a- 
ceeași comisie, reprezentan
tul țării noastre, C. Mitran, 
a insistat asupra corelației 
dintre exercitarea, libertăți
lor sindicale și respectarea 
personalității fiecărui po
por, a dreptului de a decide 
singdr soarta sa. România, 
a spus el — a manifestat 
întotdeauna convingerea 
independența politică și eco
nomică constituie pentru 
fiecare popor condiția pri
mordială a traducerii efec
tive în viață a drepturilor 
civile și sindicale.

în comisia pentru structu
ra organizației. delegatul 
român, Bujor Olteanu, a a- 
rătat că în componența Con
siliului de administrație al 
O.I.M. persistă inegalități 
între statele membre și se 
mențin o serie de prac
tici discriminatorii, contrare 
principiului universalității, 
împotriva țăyilor socialiste. 
Vorbitorul a cerut ca delega
ți conducătorilor de între
prinderi din țările socialiste 
să fie reprezentați în mod 
proporțional in toate orga
nele de conducere ale O.I.M., 
inclusiv Consiliul do admi
nistrație, în conformitate cu 
statutul organizației.

ZAGREB. — Uzina de mașini-unelte „Prvomajska"

O delegație a M.A.N
la Belgrad

Joi după-amiază, a avut loc în 
saloanele ambasadei Republicai 
Socialiste România din Paris ce
remonia conferirii Ordinului „Tu- 
dor Vladimirescu" clasa I direc
torului general al UNESCO, 
Rene Maheu, pentru contribuția 
sa la afirmarea idealurilor de 
pace, progres și cooperare inter
națională prin educație, știință și 
cultură.

în numele președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, înalta distincție a 
fost remisă directorului general 
al UNESCO de către ambasado
rul Valentin Lipatti, delegatul 
permanent al României la 
UNESCO.

Interviul nostru cu Rainer Kollner, membru al Prezidiului fe
deral al Tineretului Democrat (Liberal) din R. F. a Germaniei, 
a avut drept punct de pornire impresiile din România. Tînărul 
cu o înfățișare boemă, volubil, se întîlnise pentru întîia oară cu 
țara noastră. O săptămină înseamnă, desigur, puțin pentru 
cunoașterea multilaterală a unui popor, dar suficient pentru 
descifrarea unor trăsături caracteristice ale existenței sale. „Am 
străbătut sute de kilometri, am văzut foarte multe lucruri, am 
discutat despe numeroase probleme și am intrat în contact di
rect cu realități esențiale ale României. Peste tot primirea a 
fost foarte amabilă, ceea ce ne-a impresionat în mod deose
bit. N-am venit cu idei preconcepute dar trebuie să vă spunem 
că am fost plăcut surprinși de modul deschis în care s-au pur
tat discuțiile".

întilnire intre Emil Bodnaraș
și Norodom Sianuk

PEKTN. — Coiespondentul A- 
gerpres, Ion Gălăteanu, transmi
te : In dimineața zilei de 11 iu- 
nie, a avut loc o întilnire între 
EmiT Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian.

Au participat din partea ro
mână Aurel Duma, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R. P. Chineză, și Mircea Nicola- 
escu, ambasador în M.A.E., iar 
din partea cambodgiană, dr. Ngo

Hou. membru al C.C. al Frontu
lui Național Unit Kampuchea, 
ministrul sănătății publice, reli
giei și problemelor sociale al 
Guvernului regal de unitate na
țională.

Convorbirea caie a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Convorbirile

EXPORTURILE 
IRANIENE

președintelui 
Austriei

ÎN CREȘTERE
• Un bilanț pe primele 

două luni ale anului iranian 
1349 (1970), început la 21 mar
tie, consemnează o creștere 
cu 10 la sută a exporturilor 
de produse iraniene, în com
parație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut. Prin
tre mărfurile oferite de Iran 
pe piețele externe se numără 
produsele petrolifere, covoa
re, bumbac, fructe proaspe
te și uscate, piei, minerale, 
icre negre etc. Creșterea cu 
10 la sută a exporturilor nu 
se referă la aspectul cantita
tiv, ci la cel valoric, Iranul 
obținînd prețuri sporite pen
tru produsele sale de calitate 
superioară.

la Sofia
Joi au avut loc convorbiri ofi

ciale între Ghiorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, președintele Consiliului 
de Miniștri, și președintele Aus
triei, Franz Jonas, aflat în vizită 
oficială la Sofia.

Au fost examinate 
privitoare la relațiile 
și dezvoltarea acestora 
Au fost, de asemenea,
probleme actuale ale vieții inter
naționale, între care, un loc im
portant l-au ocupat problemele 
păcii și securității europene.

probleme 
bilaterale 
în viitor, 
abordate

BELGRAD. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Joi, a sosit la Belgrad - 
delegația Marii Adunări Națio
nale condusă de Mihai Dalea, 
președintele Comisiei pentru po
litică externă a M.A.N., care, la 
invitația președintelui Comite
tului de politică externă al 
Skupștinei Federale, face o vi
zită în R.S.F. Iugoslavia.

Pe aeroportul Surcin, delega
ția a fost întâmpinată de Bogdan 
Osolnik. președintele Comitetului 
de politică externă al Vecei So- 
cial-Politice, de Marian Barișici 
și Șandor Mesaroș. membri ai 
comitetului. La sosire au fost 
de față ambasadorul Republicii 
Socialiste România, la Belgrad. 
Vasile Șandru, și membri ai 
ambasadei'.

în cursul după-amiezii, dele

gația Marii Adunări Naționale 
a vizitat Muzeul Revoluției.

..Seara, președintele Comitetu
lui de politică externă al Vecei 
Popoarelor, Stana Tomașevici- 
Arnesen, a oferit un dineu în 
cinstea delegației. A*i participat. 
Gustav Vlahov, vicepreședinte 
al Skupștinei Federale. Niaz 
Dizdarevici, membru al - Birou
lui Executiv al Prezidiului Uci, 
Bogdan Osolnik, președintele 
Comitetului de politică externă 

,al Vecei Social-Politice, și alte 
persoane oficiale.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția A.D.N., Uniunea Sindi
catelor din R. D. Germană 
(F.D.G.B.) a invitat din nou în 
vederea unor convorbiri o de
legație a Uniunii Sindicatelor 
din R.F. a Germaniei (D.G.B.). 
Ca loc al desfășurării convorbi
rilor este propus orașul Magde
burg. O următoare întilnire — 
se arată în invitație — va putea 
avea apoi loc în R.F. a Germa
niei.

ORIENTUL APROPIAT

Partidele italiene analizează
ȘTIRI CONTRADICTORII______ ____________

DINTRE UNITATI ALE ARMATEI IORDANIENE SI MEMBRI 
Al ORGANIZAȚIILOR DE REZISTENTĂ PALESTINIENEAl ORGANIZAȚIILOR DE

DESPRE INCIDENTELE

rezultatele alegerilor
Rezultatele alegerilor 

regionale, provinciale si 
comunale din Italia sînt 
examinate, m aceste zile, 
cu atenție de către con
ducerile partidelor poli
tice.

Direcțiunea P. C. I. și cea a 
P.D.C. s-au întrunit joi pentru 
ca, în lumina rezultatelor ale
gerilor de duminică și luni, 
să stabilească măsurile ce se 
impun pentru activitatea prac
tică do viitor, să* analizeze pro
blemele pe care le ridică noua 
organizare regională a țării. Se 
pornește de la constatarea, după 
cum a declarat Luigi Longo, 
secretarul general al P.C.I., că 
„cel mai semnificativ fapt al 
acestor alegeri este confirmarea 
pozițiilor cucerite de P.C.I. cu 
prilejul alegerilor din mai 1968, 
precum și progresul ulterior în
registrat de comuniști într-o 
serie de regiuni... P.C.I. a de
monstrat încă o dată unitatea și 
capacitatea sa de luptă. Tar re
zultatele electorale ilustrează 
cu claritate că este tot mai di
ficil progresul țării fără comu
niști, și — cu atît mai mult — 
împotriva lor". Democrat-creș- 
tinii, după cum a declarat For
lani, secretarul național _al 
P.D.C., consideră că alegerile 
„au demonstrat valabilitatea li
niei politice a democrației 
creștine" confirmînd că este 
bine „să se continuie cu răb
dare și stăruință reconstituirea 
unui echilibru politic .și a unei 
colaborări democratice" de cen- 
tru-stînga. Pentru socialiștii 
unitari „alegerile regionale au 
reprezentat o netă afirmare a 
P.S.U." și că acest partid nu 
trebuie să ascundă faptul că 
are „ambiții mai înalte, aspirații 
mai puternice".

Dezbătând problemele „rezol
vate", într-un fel sau altul, de 
rezultatele alegerilor din 7 și 8 
iunie conducerile tuturor forțe
lor politice își concentrează, 
totodată, atenția asupra pro
blemelor „deschise" de acestea : 
alianțele ia nivel regional, mai 
ales în Toscana și Umbria, 
unde se așteaptă ca P.S.I. să 

■ hotărască participarea la alcă
tuirea unei coaliții de Stingă,

împreună cu reprezentanții 
P.C.I. și P.S.I.U/P. : stabilirea 
alianțelor posibile și a progra
mului de activitate la nivel lo
cal, care să țină seama de ori
entarea corpului electoral : ac
celerarea — în lamina votului 
exprimat de alegători — a pro
cesului 
cadrul 
stînga. 
acțiuni 
tinuare . ,____
democratică a țării, de progres 
în domeniile social și economic,

de calificare internă în 
unor partide de centru- 

îndeose.bi P.D.C. ; noi 
de promovare în con- 
a politicii de reînnoire

0 NOUA JERTFA
BUDISTA

LA SAIGON
Un călugăr budist în \îrstă 

de 74 de ani, Thic Thien Lat, 
și-a dat foc ioi dimineața la 
Saigon ,în semn de protest față 
de politica actualei administra
ții sud-vietnameze. Data do ” 
iunie marchează, totodată, 
tristă aniversare : 7 ani de 
sinuciderea, în același fel. a că
lugărului Thich Quang Duc, 
care a provocat o vie emoție în 
rîndurile opiniei publice mon-

11
o 

la

Potrivit surdelor din Amman, 
miercuri noaptea și joi dimi
neața au continuat incidentele 
în capitala iordaniană între uni
tăți ale armatei și membri ai 
organizațiilor de rezistență pa
lestiniene în ciuda faptului că 
miercuri seara intervenise un 
acord de încetarea focului, re
gele Iordaniei, Hussein, a adre
sat națiunii un apel la reinsta
larea calmului.

Pe de altă parte. Comitetul 
Central al Rezistenței Palesti
niene a trimis șefilor statelor 
arabe mesaje în care îi solicită 
să acționeze pentru aplanarea 
conflictului. anunță agenția 
Reuter, citînd un purtător de 
c.uvint al Organizației pentru e- 
liberarea Palestinei. Agenția 
Men transmit? că președintele 
Republicii Arabe Unite. Gama! 
Abdel Nasser, și 
consiliului 
Revoluției 
mer El __
mis regelui Hussein .și preșe
dintelui Organizației pentru eli
berarea Palestinei. Yaser Ara
fat. mesaje în care își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu evo
luția situației din Iordania și 
arată că primul pas în • direcția 
limitării efectelor crizei îl con
stituie încetarea luptelor.

Ultimele știri sosite din Am
man sînt contradictorii. Postul 
de radio Amman a difuzat un 
comunicat al ministerului de in
terne al Iordaniei care mențio
nează că între oficialitățile țării 
și comandamentul luptei armate 
palestiniene s-a realizat o înțe
legere deplină și că situația a 
revenit la normal : surse ale 
organizațiilor palestiniene rela
tează însă că, în diverse puncte

ale capitalei, incidentele au con
tinuat .și în după amiaza zilei de 
joi.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează că în cursul zilei 
de joi în capitala iordaniană au 
continuat contactele între repre
zentanți ai autorităților și cei ai 
organizațiilor palestiniene, în 
vederea eliberării celor. 58 de 
cetățeni străini, reținuți în două 
hoteluri din Amman de către 
membri ai Frontului Popular 
pentru Eliberarea Palestinei.

Ajutor economic

președintele 
Comandamentului 

din Libia. Moa- 
Gedafi. au tri-

și militar sovietic

acordat

R. D. Vietnam
Convorbirile sovieto-vietname- 

ze. care au avut loc recent la 
Moscova, s-a,u încheiat prin 
semnarea unor acorduri privind 
furnizarea de către partea so
vietică de ajutor economic și 
militar suplimentar Republicii 
Democrate Vietnam, relatează 
agenția T.A.S.S.

Potrivit acordurilor semnate, 
în R.D.V. vor fi livrate în anul 
1970 utilaje complete și alte mij
loace tehnice pentru diferite în
treprinderi, precum și mărfuri 
și materiale necesare economiei 
naționale a R.D, Vietnam și în
tăririi în continuare a capacită
ții ei de apărare.

Din cele văzute în Ro
mânia, Rainer Kollner a" 
minfeșfe ;

— Am remarcat 
mâr de construcții 
te, efectele unei 
politici de industrializare. în ca
drul discuțiilor avute pe plan 
universitar și școlar am reținut 
posibilitățile pe care tinerii din 
țara dv. le au pentru a studia, 
posibilități pe care le consider 
mai bune decit la noi dată fiind 
existența învoțămîntului seral și 
fără frecvență.

un mare nu- 
noi și, fireș- 
con secvențe

Itinerariul oaspeților a 
îngăduit și întîlnirea cu 
zonele afectate de furia 
distrugătoare a apelor.

— Am văzut locurile unde 
valurile nestăvilite ale apelor 
au provocat pagube imense — 
spune Rainer Kollner. Oamenii 
muncesc pentru a reface ceea 
ce apele în dezlănțuirea lor au 
nimicit. Au trecur pe lîngă noi 
convoaie de mașini care trans
portau ajutoare pentru cei greu 
încercați. Această solidaritate a 
întregului popor, spiritul de în
trajutorare, ne-a impresionat 
profund.

URHO KEKKONEN 
VA VIZITA S.U.A.

îl solicităm pe interlo
cutorul nostru să ne înfă
țișeze preocupările orga
nizației sale, opțiunile ei 
fundamentale.

Centrul de greutate al 
muncii noastre îl reprezin
tă problemele social-politice. 
Discuțiile teoretice — mai ales 
în ultimul an — au ocupat un 
loc de frunte pentru a explora 
noi forme ale practicii, dar ne 
preocupă nemijlocit și proble
mele concrete cum sînt cele ale 
elevilor și ucenicilor de care ne 
apropiem mai mult în prezent. 
Cu o lună în urmă s-a desfășu
rat conferința noastră federală. 
Am discutat trei zile probleme
le strategiei. S-au înfruntat 
două păreri : una care vrea să 
se orienleze în principal asupra 
muncii la bază și cealaltă care 
concepe organizația doar ca o 
pepinieră a partidului. Organi
zația de tineret — după opinia 
noastră — se află mult mai la 
stînga decît partidul. Avem o 
poziție fermă în probleme pri
vind parlarnenlarismul, dreptul 
de participare în întreprinderi 
și instituții de învățămînt etc. 
Cerem de mult recunoașterea 
Republicii Democrate Germane 
si a frontierei Oder — Neisse. 
Acestea, pentru noi, nu mai 
constituie teme de discuție. A- 
vem o atitudine clară, precis 
formulată. Ne pronunțăm pen
tru o conferință de securitate 
europeană și sprijinim orice e- 
forturi în acest sens.

a-

• CASA ALBĂ a anunțat 
președintele ’ 
Kekkonen, a acceptat invitația 
președintelui Z ” ‘ ’
Nixon, de a face _ ___  __
cială în Statele Unite. Kekko
nen va sosi Ia Washington la 22 
iulie. .

Finlandei, Urho

S.U.A., Richard 
o vizită oli-

Abu Musa și avertismentul britanic

• IN REGIUNILE R.S.S. Kir- 
chiză afectate de recentul cu
tremur, sînt luate măsuri ur
gente pentru ajutorarea popu
lației sinistrate — anunță agen
ția T.A.S.S. A fost '
aprovizionarea cu 
gaze și energie electrică, jar în 
corturi sînt instalate, în mod 
provizoriu, diferite unități pen
tru deservirea populației: spi
tale de . campanie și puncte me
dicale, cantine etc. Totodată, 
continuă să se transporte ci
ment, cherestea și alte materia
le de construcții, destinate re
facerii locuințelor distruse, pre
cum și case prefabricate din 
lemn, pentru adăpostirea sinis- 
traților.

rezolvată 
alimente,

finitiv actelor de terorism din 
insulă.

Răspunzînd unor întrebări ale 
ziariștilor, Spyros Kyprianu a 
arătat că guvernul cipriot se 
află în posesia unor dovezi pri
vind identitatea teroriștilor. 
Totodată, el nu a exclus imixtiu
nea în treburile interne ale 
țării a unor „elemente străine".

A DOUA REMANIERE MINI
STERIALA LA WASHINGTON

tarea sa politică. Cînd P.L.D. a 
avut o poziție nuanțată și s-a 
orientat spre colaborarea cu 
social-democrații, asigurînd a- 
legerea ca președinte a lui 
Heinemann, sondajele preelec
torale i-au atribuit 11 la sută 
din voturi. Jn perioada dinaintea 
alegerilor s-a manifestat neho- 
tărîre în promovarea noii linii. 
Drept urmare, unii alegători au 
preferat să-și dea votul pentru

P.S.D. Lecția este clară, poziția 
celui ce zace IrVtre două scau
ne, poziția echivocului, nu poa
te fi comodă. De aceea, ne pro
nunțăm pentru o atitudine lim
pede, curajoasă și privim viito
rul încrezători. Faptul că libe
ralii sînt partid guvernamental 
împreună cu social-democrații, 
ceea ce era de neconceput cu 
cinci ani în urmă, 
un

reprezintă 
succes încurajator.

— Ce părere aveți în 
legătură cu responsabili
tățile ce revin generației 
tinere în actualele împre
jurări internaționale ?

— Manifestăm deplina înțe
legere a faptului că mișcarea 
de tineret trebuie să aduc<% ' 
contriburie pozitivă la efoî 
pentru asigurarea păcii, mai c 
Ies în Europa. ContribuXkf I 
ceasta le este facilitată tineri 
lor și de Faptul că gîndirea lor 
este mai puțin tributară ide.ilor 
preconcepute. Marea șansă 
pentru tineret este aceea că are 
posibilitatea să se întîlnească 
la nivel internațional, să discu
te diferitele puncte de vedere 
și să; elimine viziunile limitate. 
Diferende vor mai exista, pro~ 
babil, dar schimbul de idei, 
contactele favorizează convie
țuirea pașnică în Europa, în 
lume. Totul este să ne respec
tăm, să punem la baza relații
lor între popoare egalitatea în 
drepturi, independența și suve
ranitatea, respectul legalității 
internaționale.

7.

Vechilor litigii în legă
tură cu bogățiile petrolie
re din Golful Persic li s-a 
adăugat săptămîna trecu
tă încă una cu totul ieșită 
din comun : guvernul bri
tanic care, potrivit unui 
eufemism folosit curent 
în limbaj diplomatic, are 
„răspunderi speciale" în 
regiunea respectivă a fost 
dat în judecată de o com
panie petrolieră ameri
cană.

...Din naivitate sau mai 
curînd, contind pe o re
tragere britanică fără apel 
de la Est de Suez în 1971, 
„Occidental Petroleum 
Corporation" a negociat 
cu sultanul din Umm al 
Qnaiwin explorarea resur
selor petrolifere de pe mi
ca insulă Abu Musa ; con
cesiunea formală n-a fost 
prea greu de obținut de 
către reprezentanții firmei 
americane. Se pare chiar 
că sultanul din Umm al 
Qnaiwin a fost grăbit să 
încheie tranzacția deoare

ce el își dispută dreptul 
asupra insuliței cu rivalul 
său, sultanul din Sharjah 
și a preferat dolari in
tr-un cont bancar sigur 
în locul unei proprietăți 
ipotetice. El a încercat 
chiar să inducă în eroare 
autoritățile britanice, pro- 
mițind că va ține seama 
de „recomandarea" de a 
se amina începerea foră
rilor ; ulterior însă, sul
tanul a considerat că pro
tecția americană i-ar fi 
suficientă pentru a ține 
piept Angliei. El a vrut 
să pună în fața faptului 
împlinit nu numai pe sul
tanul din Sharjah, ci și 
autoritățile britanice, ceea 
ce la Londra a fost consi
derat ca o depășire prea 
flagrantă a măsurii.

Cearta dintre cei doi 
sultani, care oricum nu 
dispun de forța necesară 
pentru a-și impune punc
tul de vedere, a apărut 
doar ca fațada unor di
vergențe mai profunde,

pentru că ambii uitaseră 
că sînt dependenți de au
toritățile britanice și, în 
consecință, acestora le re
vine ultimul cuvînt. Pen
tru „a evita orice compli
cație inutilă", cum s-a a- 
nunțat la Londra, guver
nul britanic „a recoman
dat" sultanilor să amîne 
folosirea insuliței Abu 
Musa pe o perioadă de 
trei luni și să aștepte ver
dictul unui arbitraj im
parțial. Ignorînd această 
„recomandare", sultanul 
din Umm al Qnaiwin s-a 
lăsat tentat de promisiu
nile americane, iar „Oc
cidental Petroleum Corpo
ration" a început forările 
în primele zile ale lunii 
iunie.

Departe insă de a ac
cepta politica faptului îm
plinit în Golful Persic, au
toritățile britanice au ac
ționat cu o energie neaș
teptată : ele au confiscat 
utilajul primei sonde tri
misă de compania ameri-

cană, demonstrînd că s-au 
înșelat amarnic cei ce s-au 
bucurat prea devreme de 
retragerea britanică la 
Est de Suez. Și nu este 
deloc exclus că incidentul 
de la Abu Musa să fi fost, 
folosit pentru lansarea u- 
nui avertisment pentru 
toți cei ce proiectează să 
facă aranjamente în Gol
ful Persic fără a ține sea
ma că datorează „ceva" 
și Londrei... Deci gu
vernul britanic vrea să 
atragă de pe acum atenția 
că își păstrează atuurile 
pentru „menținerea sta
bilității" în Golful Persic, 
iar unitățile mobile păs
trate acolo chiar în număr 
restrîns, sînt capabile să 
impună, la nevoie, un 
punct de vedere „rezona
bil"... In fața acestei mize 
majore, riscul de a în
frunta în justiție pe sem
natarii unui contract de

concesionare dubios a fost 
asumat cu seninătate la 
Londra.

Arătând limpede cine 
este deocamdată stăpin pe 
situație, autoritățile brita
nice au încercat, cum se 
spune, să vîneze doi ie
puri cu un singur,foc, de 
pușcă : ele au dovedit sul
tanilor că refugiul în bra
țele primitoare ale compa
niilor americane nu este 
rentabilă și, totodată, au 
pus în gardă pe temerarii 
întreprinzători americani 
că au de-a face nu cu un 
leu britanic îmbătrînit, ci 
cu un adversar gata de 
luptă.

Indiferent de verdictul 
justiției asupra confiscă
rii materialelor sondei a- 
mericane din Abu Musa, 
țelul autorităților britanice 
de a-și afirma categoric 
prezența în regiunea Gol
fului Persic a fost atirr.

PLOI TORENȚIALE ÎN CEHO
SLOVACIA

• PLOILE TORENȚIALE 
care s-au abătut asupra regiu
nilor Godonina, Brjeclava și 
Brno din R. S. Cehoslovacă 
au provocat pagube mate
riale însemnate. După cum 
anunță agenția C.T.K., au fost 
serios avariate rețeaua electri
că, legăturile telefonice și căile 
de comunicație. Suprafețele în- 
sămînțate sînt în mare măsură 
compromise. Noua mină „Du- 
kla" din localitatea Szardice a 
fost inundată.

• PREȘEDINTELE NIXON a 
procedat miercuri la a doua re
maniere ministerială din ulti
mele cinci zile, înlocuindu-1 pe 
ministrul muncii, Georges 
Schultz, cu James Hodgson, ad
junctul acestuia. Schultz a fost 
numit în funcția de director al 
Oficiului pentru buget și pro
blemele conducerii, creat la 12 
martie, organism care va înlo
cui, începînd de la 1 iulie, ac
tualul Birou al bugetului. Tot
odată, președintele a numit pe 
John Ehrliclimann în funcția 
de director executiv al Consi
liului național pentru afacerile 
interne.

*- Cum se explică 
ceasta deplasare spre 
stînga ?

A început acum vreo cinci 
ani în cadrul studențesc. Multe 
probleme au fost puse sub sem
nul întrebării. Unora li s-a pă
rut, atunci, a fi doar o piatră 
aruncată în apă dar valurile 
provocate au avut efecte neaș
teptate. Minoritatea de atunci 
tinde să devină o majoritate, 
în ceea ce ne privește colabo
răm cu tinerii socialiști pentru 
a reduce tot mai mult influen
ța „Tinerei Uniuni" (organizație 
de tineret creștin-democrată), 
care în numeroase probleme 
are o atitudine conservatoare. 
Cele trei organizații fac parte 
din „Ring Politischer Jugend".

— Ne-ar interesa apre
cierea dv. privind influ
ența organizației liberale 
de tineret.

— Noi avem o afluență de 
membri datorată opțiunilor lim
pezi. în schimb fluctuația P.L.D. 
are cauze care, în ultimă in
stanță, pot fi deduse din orien-

— La încheierea vizitei 
în România, am dori să 
cunoaștem punctul dv. de 
vedere despre legăturile 
de colaborare cu U.T.C. 

>i perspectivele lor.
— Ne bucurăm că vizita e~ 

fectuată la invitația C.C. al 
U.T.C. — repet ; vizită deosebit 
de interesantă — ne-a permis 
un prim contact. O delegație a 
U.T.C. va vizita R. F. a Germa
niei, la invitația organizației 
noastre. Depășind acest schimb 
ja nivelul conducerilor, vrem ca 
în anul viitor șă facilităm unor 
grupe de tineri să viziteze reci
proc țările noastre. Am propus 
ca tot în anul viitor, pentru o 
mai bună cunoaștere mu’uală, 
să facem un schimb de expozi
ții fotografice. Tn general, avem 
convingerea că acest schimb 
cu U.T.C. va fi deosebit de va
loros, deoarece de ambele 
părți există o dispoziție spre în
țelegere și colaborare, pentru 
că discuțiile noasTre au fost sin
cere, deschise, cordiale.

EUGEN IU OBKEA

Z. FLOREA

Surprizele rocilor selenare
*

GUVERNUL DE LA NICOSIA 
E HOTARÎT Să PUNĂ CAPĂT 

ACTELOR TERORISTE

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Ky- 
prianu, a sosit miercuri seara, 
într-o vizită oficială, la Atena, 
într-o scurtă declarație făcută 
presei, Kyprianu a relevat că 
guvernul de la Nicosia este ho- 
tărît să pună capăt în mod de

în urma probelor chimice la care a fost supusă una dintre 
mostrele de rocă selenară adusă de echipajul „Apollo-12" s-a 
stabilit că particulele de sticlă pe care le conține au o struc
tură identică cu cea a sticlei din meteoriții care au căzut de-a 
lungul timpului pe suprafața Terrei. Această descoperire vine 
să elucideze una dintre controversatele probleme legate de ori
ginea „stîncilor" de sticlă descoperite în America de Nord și 
în alte părți ale lumii. în acest fel, teoria privitoare la origi
nea selenară a meteoriților cur.oscuți sub numele de tektite 
capătă noi argumente favorabile. în vreme ce analizele rocilor 
lunare., aduse de cele două echipaje ce au debarcat pe suprafața 
Selenei au arătat că acestea au o vechime de aproximativ 4,6 
miliarde ani, vîrsta tektitelor este apreciată la „numai" 32 mi
lioane ani,, fapt ce mai pune sub semnul îndoielii originea sele
nară a acestor meteoriți..

Senatul american a respins joi 
un amendament propus de Ro
bert Byrd la proiectul de rezolu
ție Cooper-Church care prevede 
blocarea fondurilor destinate 
trupelor americane dislocate în 
Cambodgia, după data de 30 iu
nie, termen la care președintele 
Nixon a promis că vor fi retrase 
toate trupele terestre americane 
din această tară.

Corespondenții de presă apre
ciază că proiectul de rezoluție 
Cooper-Church are acum mai 
multe șanse de a fi adoptat de 
Senat.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București. Piața „Scîntell-, Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzorii diD întreprinderi si Instituții. Tiparul j Combinatul poligrafic „Casa SctntelP


