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SA PlNDEASCĂ ȘANSA?

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

DUNAREA
IN SISTEMUL

ENERGETIC NAȚIONAL Porțile de Fier. Hala turbinelor. Capul de ax al agregatului nr. 1. Aici, pentru prima oară. Dună
rea a fost dirijată către „matca“ rosturilor productive. Tabloul de comandă înregistrează un sem
nal ca un mesaj adresat, în acest August. întregii țări: DUNĂREA 1N SISTEMUL ENERGE

TIC NAȚIONAL ! Foto : O PLECAN
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Comitetul Central al Partidului

Cu înălțătoare sentimente de entuziasm și mîndrie patrio
tică, Comitetul județean de partid Mehedinți raportează 
Comitetului Central al P.C.R. — personal dv., stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, noi și prestigioase realizări obținute 
de către constructorii și montorii celui mai mare șantier 
hidroenergetic al țării de la Porțile de Fier și de alte colec
tive de muncă, în cinstea marii sărbători de la 23 August și 
a aniversării unui an de Ia istoricul Congres al X-Iea al parti
dului. Prin eforturi cu adevărat eroice, făuritorii gigantului 
de Ia „Porțile Luminii“ au realizat azi, cu 45 zile înainte de 
termen, legarea în paralel la sistemul energetic național 
a primului hidrogenerator, dind astfel patriei primii kilowați 
de energie și lumină obținuți prin punerea în valoare a 
imenselor potențe ale bazinului Danubiu.

Realizînd șj depășind de pe acum sarcinile actualului cin
cinal. întregul colectiv de muncă de la Porțile de Fier se 
angajează in fața conducerii partidului să nu precupețească 
nici un efort pentru a executa, pînă Ia sfîrșitul anului, un 
volum de lucrări de construcții-montaj de 424 milioane lei 
peste prevederile perioadei 1966—1970.

Conform angajamentelor comune ale montorilor. construc
torilor, și beneficiarului, in acest an la Porțile de Fier vor 
intra în funcțiune două grupuri hidrogeneratoare, iar cel 
de-al treilea, în luna decembrie a.c. va intra în probe teh
nologice. In acest fel se creează condiții ca pînă la sfîrșitul 
anului să se obțină un spor de energie electrică de peste 135 
milioane kilowați-oră.

Hotărîte să intimpine marea sărbătoare a poporului nostru 
cu remarcabile succese, stimulate de marile realizări de pe 
uriașul șantier, șj alte colective de muncă, mobilizate de or
ganizațiile de partid — fabrica de confecții Turnu Severin, 
Țesătoria „Cazanele" și întreprinderea de reparații nave flu
viale Orșova — raportează îndeplinirea sarcinilor de plan ale 
actualului cincinal, obținînd pînă la sfîrșitul lunii iulie o 
producție suplimentară de 164,5 milioane Iei. Pînă la finele 
anului, aceste unități vor realiza peste plan o producție de 
28’ milioane lei.

Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că și 
in viitor muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderi
le mehedințene vor urmări cu consecvență, spirit de dăruire 
și înaltă responsabilitate, îndeplinirea prevederilor vastului 
program adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R. pentru a-și 
aduce un însuflețit și substanțial aport la edificarea socialis
mului in patria noastră.

Așadar, marea, premieră in
dustrială de la Porțile de Fier, 
despre ale cărei „repetiții 
generale“ vă vorbeam cu ci- 
teva zile-n urmă, este un fapt 
împlinit. Marile palete ale a- 
gregatului nr. 1, coborîte la 40 
de metri sub albia Dunării, 
primesc izbiturile apelor, ro- 
tindu-se ■— pentru prima oară 
după ani de îndîrjit și eroic 
efort al constructorilor — în 
sensul cerut de producție.

Pentru prima dată, bătrînul 
și nedomolitul Danubiu tri
mite seîntei de forță electrică 
în marele fluviu al sistemu
lui energetic național. Intră

în „scenă“ — în impunătoa
rea ‘scenă a marelui șantier, 
pe care s-au perindat pînă a- 
cum „personaje“ de seamă ca 
Forța de dislocare a stîncii. 
Puterea de mutare a albiei 
multimilenare, Măiestria ridi
cării, din beton și metal, a 
construcției propriu-zise — 
„eroul central“, „personajul- 
cheie“, pentru ivirea căruia, 
mii și zeci de mii de oameni 
ai muncii — de pe șantier și 
din întreprinderi constructoa
re de mașini, răspîndite-n în
treaga (ară — au lucrat, fără 
preget, aproape un deceniu: 
CURENTUL ELECTRIC !

Profilat pe fundalul gene
ros în semnificații al acestui 
August, incastrat ca un dia
mant în montura de nobil 
metal a faptelor cu care în
tregul nostru popor întîmpi- 
nă, în toate domeniile activi
tății creatoare, cea de a 26-a 
sărbătoare a Eliberării, eveni
mentul de la Porțile de Fier 
depășește, atît ca importantă 
productivă cît și ca putere de 
emoționare, perimetrul ramu- 
rei industriale care l-a pro
dus și depășește chiar hotare-
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COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
AL P.C.R.
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INDUSTRIALE
SOCIALISTE

■

Am pornit pe urmele unor ac- 
_,ri. absolvenți ai Institutului 
de teatru în ultimii 5 ani. Itine- 
rariul : teatrele din Oradea, 
Cluj și Sibiu. Interlocutori ■— 15 
tineri actori și un regizor, 
ra le-am provocat citeva 
mente de autoanaliză, 
pletat și au motivat 
celor 3 teatre.

16 talente remarcate

Duna Gheorglie, unul dintre tinerii electricieni de la Șantie
rul Naval Galați. Iată-l lucrînd la stațiile de comandă ascen

soare pentru cargourile de 10 000 tdw
Foto: O PLECAN

DIN BILANȚUL 
BOGAT AL

LUI AUGUST

• 1NTR-O TELEGRAMĂ 
adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, județul 
Botoșani a anunțat îndepli
nirea integrală a prevede
rilor planului cincinal la 
producția globală industria
lă și beneficii, la data de 
15 august. Totodată, se a- 
nunță realizarea a peste 79 
la sută din angajamentul 
pe anul in curs la produc
ția marfă și integrală a ce
lui de beneficii.
• OAMENII muncii din ju

dețul Vrancea întîmpină apro
piata aniversare a eliberării 
patriei cu importante succese. 
Puternic antrenate în între
cerea socialistă colectivele din 
întreprinderile industriale ale 
județului 
mentele anuale, 
plus la producția i 
lă 3 362 000 lei, iar la 
ducția marfă depășirea 
de 3 442 000 lei.

au realizat angaja- 
obținînd în 

globa- 
pro- 
fiind

• IN CINSTEA celei de-a 
26-a aniversări a eliberării pa
triei, zilnic, colectivele a nu
meroase întreprinderi indus
triale șl organizații economice 
raportează îndeplinirea preve
derilor actualului cincinal,

După Uzina mecanică de 
mașini șl utilaj minier șl Uzi
na metalurgică 1 Mai Ferneziu, 
Fabrica de conserve „Agro- 
fruct“. din Baia Mare este cea 
de-a 3-a întreprindere mara
mureșeană care a îndeplinit 
sarcinile actualului cincinal,

• ÎNTREPRINDEREA de 
construcții navale și de utila
je, este prima unitate indus
trială din județul Tulcea care 
a anunțat îndeplinirea, înainte 
de termen, a prevederilor pla
nului cincinal. Colectivul său 
a realizat pînă acum peste 
prevederi o producție globală 
echivalentă cu 14 765 000 lei șl 
o producție marfă evaluată la 
13 565 000 lei.

Sărbătorim 
în fiecare

azi, ca 
an la 15 

august, Ziua presei 
comuniste românești. Și, 
ca dc fiecare dată, re
flectăm la ceea ce am reu
șit sau nu pentru a merge, 
cu șj mai mult spor, înainte. 

Presa din țara noastră, 
care duce mai departe tra
dițiile glorioase ale presei 
comuniste românești ilega
le, purtînd cu consecvență, 
neabătut cuvîntul partidu
lui în popor, contribuind la 
mobilizarea maselor pentru 
realizarea sarcinilor trasate 
de partid, dind un exemplu 
strălucit de combativitate și 
consecvență revoluționară, 
de principialitate și mili
tantism s-a afirmat încă de 
la Eliberare ca o puternică 
armă ideologică în 
bătălii de clasă 
cucerirea puterii, 
.reconstrucția țării, 
edificarea cu succes a so
cietății socialiste.

Tn ultimii ani, în special 
după Congresele al IX-lea 
și al X-lea ale P.C.R., pro
blematica abordată in pre
să s-a diversificat și îmbo
gățit, intervenind cu mai

multă promptitudine și e- 
ficacitate pentru promova
rea noului, pentru comba
terea inerției. închistării și 
atitudinii dogmatice, pen
tru înrădăcinarea în via
ța noastră socială a prin
cipiilor democrației so
cialiste și echității sociale. 
Presa își aduce contribuția

ZIUA
PRESEI

marile 
pentru 
pentru 
pentru

la dezbaterea cu un înalt 
spirit de exigență a dife
ritelor aspecte ale construc
ției socialismului și activi
tății sociale și de stat, ale 
vieții materiale și spiritua
le ale poporului ; la reflec
tarea veridică a etapelor 
evoluției vieții noastre so
ciale, a politicii creatoa-

re interne și 
partidului și 
nostru, strîns legată 
specificul țării noastre, de 
realitățile contemporane : 
la prezentarea celor mai 
semnificative momente ale 
dezvoltării spirituale și 
ale creșterii conștiinței so
cialiste a maselor, ale dez
voltării personalității uma
ne profund și multilateral 
solicitată de caracterul 
complex, orientat spre pro
gresul științific, tehnic, spi
ritual al vieții.

Sărbătorirea de anul a- 
cesta a zilei presei are loc 
în atmosfera participării 
intense, efective a întregu
lui popor la îndeplinirea 
programului elaborat și sta
bilit de Congresul al X-lea 
al partidului. Sarcini preci
se revin și presei în cadrul 
întregii activități ideologice 
și de propagandă. Sarcini 
al căror rol, subliniat la 
Congresul al X-lea. este 
„de a stimula gîndirea po
litică vie a oamenilor, de 
a-i ajuta să-șj explice des-

externe a 
statului 

de
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în anii 
de studii, propulsate apoi in 3 
importante teatre ardelene. Ta
lente cu posibilități certe de a 
deveni remarcabile ; spectaco
lele de la Cassandra indicaseră 
contururi de posibile personali
tăți ale scenei. In urmă cu 4 ani, 
Viorel Branea primea 
pentru rolul principal 
tul“. In 1965. Marius 
considerat unul din 
promoției (al 2-lea lă
re). La clasa de limbă germană, 
Sigrid Zacharias, Karlheinz Mau- 
rer și Wolfang Ernst dețineau 
succese actoricești pe partituri 
dificile : „Doamna cu cățelul“, 
..învierea“. „Hero și Leandru“. 
„Omul care aduce ploaia“. Dorel 
Vișan s-a impus în 1965 prin- 
tr-un suculent limbaj comic ; 
nume ca Anton Tauf sau Cosmin 
Ghiară au fost reținute ca deo
sebite de spectatorii „Baladelor“ 
de Dominic Stanca și „Viața e 
vis“. Radii Dobre Basarab și Ge- 
raldina Basarab obțineau acum 
un an nota 10 la Examenul de 
stat pentru roluri din Ibsen, 
Sofocle și Priestlev.

Cei cițiva pe. care i-am enu
merat sînt componenți ai garni
turii de speranțe pe.care fiecare 
teatru o solicită cu mare insis
tentă. in fiecare an.

Teatrele reclamă tineri actori: 
au nevoie de ei. Absolvenții 
pornesc Ia marea confruntare cu 
publicul, cu un alfabet învățat 
de patru ani și cu speranța per
fecționării lui. Să nu uităm : cu 
un imens bagaj de vise, năzuințe 
de mari împliniri.

Toate premisele pcr..tru a al
cătui — în acest raid teatral — 
un bilanț de realizări și de satis
facții. Intiia întrebare ar fi fost: 
„Cum ați reușit să vă impuneți 
pe scena aleasă la repartizare?“. 
Am anulat-o. De fapt am înlo
cuit-o cu : „De, ce n-ați reușit ? 
De ce sinteți nemulțumiți de a-

elogii 
din „Idio- 
Niță era 
„vîrfurile“ 
repartiza-

cești ani de profesiune — profe
siune aleasă, visată și pentru 
care vi s-a dat, cu felicitări, vi
za de trecere la absolvire ?“

„Primul an a fost cam pri
ma și ultima stagiune fericită
— spunea Marius Niță, de la 
teatrul din Sibiu. Am jucat. Din 
plin. Roluri importante, dificile“.

Un fel de examen de care 
publicul, și colectivul in care 
intrase, se arăta mulțumit.

„Parcă aș vorbi despre trecu
tul meu glorios (Marius.Niță a 
fost protagonistul acelui "remar
cabil „Rosmersholm“ regizat de 
Aurei Manea). Apoi m-au uitat. 
Și doar trecusem prin „sita“ de 
încercare. .Toc juni de comedie, 
intru in roluri pentru că se îm
bolnăvește cîte un actor sau 
pleacă Papaiani la film. Fac du
bluri. Am discutat., am cerut, 
am vrut să plec la Piatra Neamț, 
unde mă chemau. Nu mi s-a dat 
voie. Am primit, ce-i drept, pro
misiuni“.

„Poate că noi sint.em vinovați
— încearcă să găsească o expli
cație Viorel Branea. La institut 
învățăm cum să ne comportăm 
intr-un teatru ideal. Și cînd a-
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR 
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

SESIUNEA AUGUST 1970

WA

nuiiE
sîntem încă în vacanță. 

Dar se aude zvon de nou an 
școlar. Chiar și aici, în tabără, la 
Ștefești, județul Prahova, unde 
am poposit. Peste 250 elevi au 
pus stăpînire pe frumusețile unui 
fost conac și-l utilizează după le
gile vîrstei.

Mi s-a spus: „aici se învață“. 
Învățătură pentru noul an. Se în
vață ? Nu se învață în clase, nici 
după manuale. Învățătura este 
foarte vie, aproape palpabilă. 
Șapte județe ale țării — Argeș, 
Buzău, Tulcea, Teleorman. Praho
va, Ilfov. Vrancea — și-au întrunit 
în tabăra aceasta, pe cei mai ti
neri uteciști, elevi la școlile gene
rale, începători în munca de se
cretari U.T.C. Sigur, în două săp- 
tămîni nu se poate învăța totul, 
dar se învață mult. Se potrivește 
foarte bine declarația lor: aici 
am învățat abc-ul în munca de 
organizație.

Un grup de activiști și un nu
măr de uteciști, cadre din active
le U.T.C. ale unor licee cu mai 
vechi ștate în munca de organi
zație. au devenit „profesori“. 
Lăudabilă organizarea. S-a pornit 
de la realitatea că elevii sînt ute
ciști de un an, cel mult de doi. 
iar unii doar de citeva luni, ca 
au 14—15 ani și nu pot învăța 
cum să muncească din expuneri 
și lecții — teoretic — deci, că 
instruirea trebuie să fie conform 
principiului „văzînd și făcînd“. 
Așa că fiecare zi de tabără a în
semnat o activitate de organiza
ție, așa cum s-ar putea desfășura 
în orice școală generală. Au parti
cipat la o informare politică și 
s-au convins cît poate fi de inte
resantă și utilă dacă aceasta se 
desfășoară sub forma unui dialog 
pe înțelesul lor. Tabăra a avut 
un festival folcloric, care a antre
nat toate grupele în concurs — 
ușa cum s-ar putea. întîmpla și 
într-o școală. Apoi, s-a inițiat și 
un concurs sportiv dotat cu 
„cupa taberei“ — concurs ce va 
putea fi ușor „transferat“ într-o 
organizație. Serile distractive 
s-atl succedat de citeva ori și nu 
ne îndoim că ele vor avea aceeași 
notă de originalitate și în organi
zațiile lor. Și au mai învățat „la 
fala locului“ să organizeze 
excursii și concursuri de orientare

(Continuare in pag. a VlI-a)

LILIANA MOLDOVAN

Foto . EMIL COJOCARU 'zi

Unul dintre locurile de agre
ment îndrăgit de studenți: 

Ștrandul Tei

Bulevarde largi, un flux neîntrerupt al mașinilor. Și 
totuși, stăruie în cuprinsul vast al acestui oraș american, 
îndată ce te desprinzi din strîmtoarea cîtorva artere 
centrale, o liniște ; o liniște a spațiilor mari, a peluze
lor verzi, a apei largi — cît Dunărea — care desparte în 
interiorul aceleiași aglomerări, două orașe distincte : 
Boston și Cambridge. Nu lipsesc cițiva zgîrîie-nori, dar 
nici cerul, nici perspectiva depărtărilor nu este tăiată. 
Casele se ridică în mod obișnuit la citeva etaje și atit 
în Boston, cit și în Cambridge, întîlnești aproape la tot 
pasul clădiri purtînd semnele secolelor trecute, înconjurate 
cu verdeață, uneori iedera cățărîndu-se peste balcoane, 
cu cele citeva trepte ureînd la peronul de intrare. Ceea 
ce impresionează, însă, cel mai mult, este numărul uni
versităților, întinsele spații ale „campus“-uri!or studen
țești, și tinerețea pe care această studenfime o împru
mută, parcă, întregului. Evident, este vacanță. Dar va
canța, aici, este numai parțială, căci aproape toate 
laboratoarele lucrează (ziua și noaptea pe alocuri), sînt 
multe cursuri și seminarii de vară, bibliotecile sînt des
chise pînă la 12 noaptea. Studențimea, ca peste tot, 
inegală în pasiunea ei pentru munca universitară. Profe
sorii pe care i-am cunoscut aici sînt, însă, mai curînd 
înclinați să rețină nota de pasiune și inițiativă care îi 
caracterizează. Altfel, la Universitatea din Boston, unde 
participăm de trei zile la un interesant dialog : mar- 
xiști-nemarxiști, ultimii ani au înregistrat o creștere sen
sibilă a interesului pentru cursurile de științe sociale, 
printre care cele de dialectică marxistă tind să ocupe 
în momentul de față poziții privilegiate. Acționează aici 
cauze dintre cele mai diverse. Unii vorbesc chiar despre 
un fel de „modă" : moda cursurilor de filozofie marxis
tă. Alții disting mai curînd o înclinație afectiv-romantică, 
decurgînd din saturația pe care o produce spiritul do
minant pozitivist (și vulgar pragmatic) al învățămîntului 
tradițional. Fapt e că, dincolo de impresii și explicații, o 
reală curiozitate își face loc, surprinzînd instanțele ierar
hice ale Universității și chiar pe profesorii de speciali
tate, învăfați pînă de curînd cu săli liniștite și trezindu-se 
parcă dintr-odată în fața unei mulțimi tinere, curioase 
și nerăbdătoare.

Notez că dincolo de cursurile regulate, apar — din 
inițiativă studențească — seminarii de seară, cu expu
neri, întrebări și răspunsuri, la care studenții își invită 
profesorii. La Universitatea din Boston, unul din aceste 
seminarii și-a cîșfigat recunoașterea sa oficială, fiind 
inclus în pianul de învățămînt.

Toate acestea le aflăm în convorbiri fugare, în scurte
le pauze ale propriului nostru seminar. Lucrăm pînă la 
10 seara. Plecăm apoi, pe jos, spre campus-ul studen
țesc. Pe asfaltul străzilor același flux neîntrerupt al ma
șinilor. în schimb trotoarele sînt aproape goale. Numai 
din cînd în cînd cîte o pereche de tineri ținîndu-se de 
mînă.

Boston, august 70.

I
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CEA DE A DOUA 
SESIUNE ÎN 
ÎNVĂȚÂMÎNTUL 
SUPERIOR

TJn comunicat al Ministerului 
Invățămîntiiliii anunță definiti
varea listei institutelor de în- 
vățămînt superior unde, pentru 
completarea locurilor, se va sus
ține un nou examen de admitere. 
Față de locurile anunțate in zia
rul nostru in numerele 6599, 6600 
ți 6601 — din 6, 7 și 8 august — 
menționăm că la următoarele 
institute, facultăți și secții nu ya 
mai avea loc examen dc admi
tere : Institutul politehnic Cluj 
— Facultatea de mecanică : In
stitutul politehnic Iași — Facul
tatea industriei ușoare : Institu
tul agronomic „N. Bălcescu“ 
București — Facultatea horticul- 
tură ; A.S.E. București — Facul
tatea economia producției ; Insti
tutul pedagogic București — 
Facultatea de filologie, secția 
limba și literatura română : In
stitutul de limbi și literaturi 
străine București — Facultatea 
de limbi germanice ; Institutul 
pedagogic Pitești — Facultatea 
de filologie : Conservatorul „C. 
Porumbescu“ București — Facul
tatea de instrumente și canto, 
secția vioară și violoncel : Con
servatorul „G. Enescu“ iși, — 
Facultatea de instrumente și 
canto, secția harpă ; Institutul 
de arte plastice „N. Grigorescu“ 
București. Pentru institutele, fa
cultățile și secțiile anunțate in 
ziarul nostru, cu excepția celor 
menționate, concursul de admi
tere va avea Ioc in perioada 
12—20 septembrie 1970. La Insti
tutul de teatru și la conserva
toare, (secțiile de instrumente 
si canto) probele eliminatorii 
din prima etapă a concursului 
vor avea loc intre 8—11 septem
brie a.c. înscrierile la aceste 
institute se vor face intre 1—7 
septembrie, orele 20. Pentru ce
lelalte institute și facultăți în
scrierile se vor face între 1—10 
septembrie a.c. orele 20.

ÎN ZIARUL NOSTRU DE 
LUNI. 17 AUGUST, VOM PU
BLICA TEXTUL INTEGRAL AL 
COMUNICATULUI MINISTERU
LUI ÎNVATAMÎNTULUI.

TRANDAFIRII
ÎNFLORESC 
ÎN AUGUST

Silit ci te va sute de mii. De 
toate culorile : albi, roșii, gal
beni, roz...

Am revăzut chipul acestui 
oraș după două luni și jumă
tate de la acea zi de tristă a- 
mintire a inundației, a dezas
trului. Ceea ce ne-a atras de la 
inceput privirile in Sighișoara 
au fost trandafirii care reînflo- 
resc sub soarele arzător de au

gust. Oare oe miini sensibile au 
găsit răgaz să replanteze aces
te flori ? Aceleași miini pe care 
le-am văzut și ieri, și alaltăieri, 
in fiecare din aceste zile, in- 
grijindu-le cu dragoste, sau, și 
mai exact, cele citeva sule de 
tineri din oraș, care, așa după 
cum ne spune tovarășul Ioan 
Rusu, secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C. Sighișoara, 
au participat la reamenajarea a 
62 000 mp spații verzi, a locu
rilor de agrement și a bazelor 
sportive.

în perioada lunilor iunie și 
iulie, aproape 1 000 de elevi ai 
celor două licee din localitate, 
ai școlii profesionale Nicovala, 
au muncit apoi, la ridicarea di
gului de-a lungul malului Tir- 
navei. La depozitul cooperației 
de consum, 200 de tineri parti
cipă zilnic la recondiționarea 
diverselor mărfuri.

Valoarea lucrărilor prestate 
de tinerii din Sighișoara pentru 
refacerea orașului lor, poate fi 
evaluată, in limbajul lapidar al 
cifrelor, la "1 970 000 lei.

Astăzi, cînd rănile orașului se 
șterg tot mai mult, atenția ti
nerilor ‘sighișoreni se indreaptă 
spre C.A.P.-urile și I.A.S.-urile 
din jur, care au nevoie de bra
țele lor. în perioada 1—15 au
gust, s-au organizat tabere de 
muncă voluntar-patriotică la 
I.A.S.-urile învecinate.

I. CÎMPEAN

TUTU
...este superbul nume pe care 

l-am citit, deunăzi la amiază, 
gravat in bronz cu partea vi
rilă a unui cui. Țuțu 1 Ca o 
semnătură de artist la soclul 
monumentului sau ea un nume 
de ctitor la o temelie de sfînt 
lăcaș. Și mai erau, în juru-i, 
tot la fel impresionate pe me
tal : Vintilă și Marinache și 
Lola și Miki și Gogu și un vi
guros Ion, un Popescu profund 
specific și un Mitică la fel, ba 
chiar și un Giampaolo de cea 
mai quatrocento sorginte... Erau 
multe asemenea iscălituri de 
însemnare a trecerii inșilor res
pectivi pe la fața acelui loc, 
erau zeci, erau sute, care fru
mos caligrafiate, care înscrise 
nervos, eliptic (Dumitru, de 
pildă), unele așezate perfect o- 
rizontal, ca-ntr-un dictando de 
bronz, altele azvîrlite-n sus. iar 
altele prăvălindu-se, tot oblic, 
către pămint și divulgind, ast
fel, grafologic, personalitatea 
semnatarilor (Marinache — un 
spirit voluntar, de responsabil ; 
Miki — un modest și subaltern 
pesimist). Dar Țuțu. ah. Țuțu ! 
înscris ca un soare in roiul sa
teliților, rămine numele de bază, 
de referință, de neuitare și 
profund specific...

...Specific pentru — lăsind 
gluma Ia o parte — nemernicia 
agresivă și inconștientă a celor 
care își lasă scîrbavnica lor 
urmă in metalul monumentelor 
pe lingă care trec.

Mă credeți, nu mă credeți, 
pomelnicul de mai sus, cu 
Țuțu-1 simbolic la mijloc, l-am 
transcris, deunăzi, la Tg. Jiu, 
de pe poliedrul de bază al Co
loanei lui Brâncuși !... Va să 
zică, artistul nu și-a gravat nu
mele nicăieri, preferind gene
rosul anonimat — ca să rămi- 
nă luciul operei deplin, ca să 
rămînă opera esențialmente a 
tuturor... Tn schimb. numele 
Țuțu-lui este acolo, ca o mur
dărie de pasăre beată, ca să ne 
strice bucuria contemplării !

D. INSU

SCENĂ

— Teatrul Național „I.L. Ca- 
ragiale“ s-a reîntors din vacanță, 
reluînd. în paralel, spectacolele 
în aer liber și repetițiile pentru 
premierele toamnei. Pe prima 
scenă a țării vom vedea în stagi
unea 1970/71 : „Regele L.ear" — 
capodopera shakesperiană pur- 
tînd semnătura regizorului Radu 
Penciulescu. „Săptămîna patimi
lor" de Paul Angliei, o premieră 
pe țară : „Pisica în noaptea Anu
lui Nou" de D. R. Popescu, regia 
Horia Popescu. Pagini ale dra
maturgiei românești : „Danton“ 
de Camil Petrescu, „Gaițele“ de 
A. Kirițescu, „Insula“ de Gellu 
Naum și „Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară" de Eugen Barbu. Re
pertoriul este completat cu texte 
valoroase din teatrul mondial : 
„Virginia XVoolf“ și „Jungla ora
șelor“ de Brecht.

— Săptămîna teatrală — pe 
micul ecran și la radii? — este 
închinată dramaturgilor români. 
— Vom asculta la radio piese 
semnate de Ionel Hristea, Horia 
Lovineșcu și Lucia Demetrius, 
iar în premieră — (luni 17 au
gust pr. I) „Diamante“ de Dan 
Tărchtlă. In regia lui Cristian 
Munteanu — trei actori de mare 
succes ; Irina Răchițeanu-Șirianu, 
Virgil Ogășanu și Nicolae 
Neamțu-Ottonel.

— La televiziune — în regia 
lui Cornel Popa — o altă pre
mieră ; „Un pumn de caise“. Au
tor : Eugen Barbu. Ne reîntîlnim 
cu Oct. Cotescu și Emanoil Pe- 
truț (marți 18 august, în cadrul 
serii de teatru).

• Sîmbătă, 22 august : un sce
nariu dramatic inspirat din eve
nimentele lui august 1944: „Eva
darea“ de Leonida Teodorescu. 
Alături de artistul emerit St. Mi- 
hăilescu-Brăila, avem prilejul să 
urmărim o trupă de actori tineri: 
Costel Constantin (proaspăt an
gajat al Teatrului Național), Ma
rfa Rotarii (al cărei debut cine
matografic îl constituie filmul 
„Viscolul și canarul“ de Manole 
Marcus) și Romeo Stavăr, Ovi- 
diu Moldo van.

T. V

In prim planul săptămînii tele- 
redacția de filme (a cărei activi
tate merită cu prisosință apre
cierile telespectatorilor).

— premieră pe țară „Omul în 
alb“ — film al studiourilor en
gleze în regia lui Alexander Mac- 
kendrick. Reîntîlnire cu un renu
mit actor : Alee Guinnes — pe 
platforma comediei cu surîsuri a- 
mare (duminică 16 august ora 
20,25).

— la Telecinemateca de 
miercuri 19 august — o pagină 
de aur din arhiva cinematogra
fiei mondiale : „Visul unei nopți 

de vară" — regizată în stilul fas
tuos, strălucitor al lui Max Rein- 
hardt. O peliculă celebră, cu in- 
terpreți celebri : Olivia de Havi- 
land și Mickey Rooney (în Puck).

— Mai reținem din programul 
emisiunilor TV — „Cala marilor 
interpreți români” (miercuri 19 
august) care ne oferă secvențe cu 
una din stelele Operei Romîne : 
Magda Ianculescu. Cîntăreață de 
mare sensibilitate, dublată de o 
talentată actriță. Magda Iancu
lescu a cucerit publicul european 
prin creațiile sale din „Bărbierul 
din Sevilla“, „Traviata“, „Ma- 
non", „Boema“ și recent în 
„Aida" (miercuri 19 august)

— O atracție muzicală — ge
nericul emisiunii de sîmbătă 22 
august pr. I : „Oaspeți ai cinte- 
cului românesc“. Reîntîlniri 
plăcute cu Mărie Laforet, Ca- 
linca, Midinette, Jacques Hustin 
și Roy Black.

PORTATIV

— „Tineretul la rampă" — re
ținem pe micul ecran această sur 
gestivă „rampă de lansare“ în 
preajma „Concursului G. Enescu". 
Pianista Crimhilda Cristescu, vio
lonistul Șerban Lupu și soprana 
Eugenia Moldoveanu susțin un 
concert în compania orchestrei 
Radioteleviziunii (dirijor Carol 
Litvin) — joi 20 august pr. II

— Televiziunea — păstrînd, 
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INDISPENSABILE APARTAMENTULUI MODERN

în ciuda caniculei, temperatura 
înaltă a emisiunilor muzicale, ne 
oferă (duminică 16 august, pe 
programul II) 2 pagini impor
tante ale baletului românesc. Vom 
asculta sub bagheta lui Ionel 
Perlea și Mircea Basarab : „Nun
ta în Carpați“ de Paul Constan- 
tinescu și „La piață“ de M. Joia.

— Evenimentul muzical pen
tru telespectatori : reîntîlnirea cu 
simfonii beetohveniene dirijate 
de Zubin Mehta, Ionel Perlea, 
Kurt Mazur și Mihai Bredi- 
ceanu. „Permanențe peste
veacuri“ se numește această e- 
misiune regizată de Marianti 
Bânu (marți 18 august)

— în cadrul emisiunii radio
fonice „Concertul capodoperelor“ 
— ni se oferă „Sătească" de 
Gebrge Enescu și celebre pagini 
simfonice din tezaurul muzical 
compus de Glande Debussy și 
Igor Stravinski.

PLASTICĂ
— Universitatea populară 

București ne invită la o expoziție 
documentară „Ludwig Van Be
ethoven“ — inițiativă meritorie 
încadrată în Anul Beethoven. 
Gazdă este Sala Dalles (B-dul 
Bălcescu nr. 18)

— în sala Casei Centrale a Ar
matei semnalăm expoziția pic
torului Nicolae Savopol. In cu
prins — 44 de picturi. Motiv ins
pirativ — marea.

£

SUNETUL MUZICII rulează la
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,30).

PROFESORUL INFERNULUI ru
lează la Centra] (orele 9 ; 11 : 
13 ; 15 . 17 : 19 ; 21).

INTRUSA rulează la Capitol 
(orele 16,30 ; 18,30 . 20,30).

MONȘTRII rulează la Capitol 
(orele 9.15 ; 11,30 . 14) ; Arenele 
Romane (orele 20); Melodia (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30, 21);
Modern (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 : 16 ;
18.30 ; 20,45)

ORA HOTARÎTOARE rulează la 
Lumina (orele 9,15—16 în continu
are ; 18.30 . 20,45).

DRAGOSTE ȘI VITEZA rulează 
la Sala Palatului (ora 19.30) ; 
Republica (orele 9; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15), Festival
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; ]6 ; 18,30 ; 
21) ; Grădina Festiva] (orele 20,15) : 
Stadionul Dinamo (orele 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM ru
lează Ia București (orele 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16,30 • 18,45 ; 21) ; Luceafă
rul (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Favorit (orele 10 : 13 :
15.30 . 18 f 20,30) ; Grădina Doina 
(orele 20,15) : Grădina Tomis 
(orele 20,15) ; Parcul Herăstrău 
(orele 20,30).

ARGOMAN SUPERD1ABOLICUL 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15:
13.30 ; 16 ; 18 30 ; 20.45) ; Bucegi
(orele 16 ; 18.15) ; Floreasca (orele
15.30 ; 18 i 20.30) ; Grădina Bucegi 
(orele 20.30)

TIGRUL rulează la Doina (orele
11.30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) -
orele 10 — Program pentru copii.

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—21 în continuare).

PETRECEREA rulează la Fero
viar (orele 9 t 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30) ; Aurora (orele 9 : 
11,15; 13.30- 16: 18,15): Grădina
Aurora (orele 20,15).

JANDARMUL SE ÎNSOARA ru
lează la Excelsior (orele 9 : 11.15 ;
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20.30) ; Gloria
(orele 9 : 11.15 t 13,30 : 16 ; 18.15 ; 
20,30) ; Tomis (orele 9 : 11.15 : 
13,30; 15,45; 18,15), Grădina Expo
ziția (ora 20).

PAN WOLDYTOWSKI rulează 
la Grivlța (orele 10 ; 16 ; 19.30) : 
Flamura (orele 10 : 16 ; 19,30).

FREDDY ȘI CTNTECUL PRE
RIEI rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45; 20), Crîngași (orele 
15,30; 18; 20,15).

ACEASTA FEMEIE rulează la 
Buzești (orele 15.30 ; 18) ; Arta 
(orele 15,30 ; 18) ; Grădina Arta 
(orele 20,15) ; Grădina Buzești 
(orele 20,30) ; Progresul Parc 
(orele 20 15).

DREPTUL DE A TE NAȘTE ru
lează la Dacia (orele 8,45—20,30 în 
continuare) ; Lira (orele 15,30 ; 
18) ; Grădina Lira (orele 20,15 : 
Miorița (orele 11 j 15 : 17,30 ; 20).

R

AFURISITUL DE BUNIC rulea
ză la Unirea (orele 15,30 ; 18) ; Gră
dina Unirea (orele 20,30).

MARILE VACANȚE rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30 ; 17.45 ; 
20).

CĂSĂTORIE in stil GREC ru. 
lează la Giulești (orele 15,30 ; 18 ; 
20,30).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO rulează la Cotrocenl (o- 
rele 15,30 ; 17,45 : 20) ; Vitan (o- 
rele 15,30 ; 18) i Grădina Vitan 
(orele 20.30).

NOUL ANGAJAT rulează la 
Volga (orele 16 . 18,15 ; 20.30) ; Mo
șilor orele 15,30 ; 18) ; Grădina
Moșilor (orele 20,15).

FRAȚII SAROYAN rulează la 
Viitorul (orele 20) ; VA PLACE 
BRAIIMS ? (orele 16 ; 18).

AȘTEAPTA PÎNA SE ÎNTU
NECA rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,15), Cosmos (orele
15,30; 18; 20,15).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE rulează la Mun
ca (orele 16 . 18 ; 20).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

SALARIUL GROAZEI rulează 
la Rahova (orele 15,30 18) : Gră
dina Rahova (orele 20,30).

ANICIKA rulează la Progresul 
(orele 15,30 18).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT ■ rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20,15). ’

MARI SUCCESE DE ODINIOA
RĂ rulează la Grădina Capitol 
(orele 19.45 : 21.45).

CĂPITANUL FRACASSE : ru
lează la Cinemateca — Union (o- 
rele 9: 11: 13- 15).

GHICI CINE, VINE LA CINA ? ; 
rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20).

SIMBATA 15 AUGUST

Teatrul Evreiesc de Stat : 
MAZEL-TOV — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (la Grădina Boema) : 
SONATUL LUNII — ora 20 ; 
A.R.I.A. (ia Teatrul de vară ,,23 
August“) : SOSESC D1SEARĂ — 
ora 20 ; Teatrul Național .,1. L. 
Caragiale“ (la Teatrul de vară 
„Herăstrău“) : HEIDELBERGUL
DE ALTA DATA — ora 20.

DUMINICA 16 AUGUST

Teatrul Evreiesc de Stat : 
ACTUL DE CĂSĂTORIE — ora 
19,30; Teatrul Țăndărică (str. A- 
cademiei) : TIGRIȘORUL PETRE 
— ora 11 ; Teatrul „C. Tănase“ 
(la Grădina Boema) : SONATUL 
LUNII — ora 20 ; A.R.I.A. (la 
Teatrul de vară ,,23 August“) : 
SOSESC DISEARĂ — ora 20.

Olv
SIMBATA, 15 AUGUST 19»

PROGRAMUL I

• 16,00 Microavanpremieră 
16,05 Emisiune în . limba germană 
e 17,00 Jocurile Balcanice de atle
tism • 18,30 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! — emisiune 
pentru tineret • 19,30 Tele
jurnalul de seară • 20,00
Tele-enciclopedia > 20,50 Cînt și 
joc pe-ntinsul țării — program 
prezentat, de Ansamblul „Ciocîr- 
lia“ < 21,20 „Saltul căprioarei“ — 
reportaj despre orașul Piatra 
Neamț • 21,40 Film serial : „In
coruptibilii“. Episodul „Procesul 
lui Eliot Ness“ • 22,30 Din carne
tul cu amintiri al „Cerbului de 
Aur“. Recital Connie Franeiș 
• 23,15 Telejurnalul de noapte ; 
Sport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Poesis • 20,15 La fîntîna 
dorului • 20,40 Scurt-metrajul ar
tistic „Doi oameni și un dulap“ — 
lucrarea de diplomă a regizorului 
polonez Roman Polanski • 20.55 
Seara melomanului. Invitatul emi
siunii — prof. dr. docent Miron 
Miron o 21,55 Revistele săptămînii 
• 22,05 Film serial : „La fiecare 
km“ (VIII).

DUMINICA, 1« AUGUST 1970

PROGRAMUL I

• 9.00 Vara copiilor • 10,00 Via
ța satului • 11,15 în reluare, la 
cererea telespectatorilor : •»•acital 
Pia Colombo și Dan Q.&taru
• 12,00 De strajă patriei . 12,30 
Emisiune în limba măghiarfi
• 17,00 Microavanpremieră • 17.05 
„La stejar, la rădăcină“ — muzi
că populară • 17,30 Jocurile Bal
canice de atletism • 19.40 Tele
jurnalul de seară • 20,10 Moisei 
— un sat erou — reportaj TV
• 20,25 Film artistic „Omul în 
alb“ — premieră pe țară • 21,30 
Omagiu patriei — versuri din 
creația poeților noștri contem
porani • 22.05 Selecțiuni de la 
Festivalul de muzică ușoară — 
Split 1970 • 22,55 Telejurnalul de 
noapte ; Telesport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Teatrul TV : Seara, tîr- 
ziu, în tipografie — de Al. Miro- 
dan • 20,30 Arte frumoase • 21.00 
Din tezaurul baletului românesc 
• 21,40 Desene animate • 21.55
Reluarea serialului de sîmbătă 
seara (III).

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

O producție a studioului Mosfilm
cu : Leonid Kuravliov, Tamara Siomina, Larisa Lujina, Janna Prohorenko

O coproducție 
cu : Gert Fröbe, Lex Barker,

vest-germană—italo—franceză 
Daliah Lavi, Fausto Tozzi

Producție a studiourilor sovietice
cu : Hodja Narilev, Roman Homiatov, Aleksandra Zavialova



® în întreaga politică de dezvoltare a economiei, partidul și <

<[ statul nostru au îmbinat criteriile de eficiență economică cu nece-

sitatea ridicării tuturor județelor țării • Noi cetăți industriale pe ]

j harta țării • Mutații esențiale în substanța demografică a patriei ,
]! • Valoarea economică de azi a județelor care erau „pete albe" în

!’ geografia antebelică • în fața cifrelor chiar și metaforele cele mai J

inspirate sînt fragile • Noblețea civilizației industriale pe vechi J

]! și glorioase meleaguri ale istoriei • Civilizația industrială socia-

> listă - un oxigen care vitalizează toate domeniile vieții. !<

Stă în datina sărbătorii din această 
lună a exploziilor solare de a con
tura un bilanț al realizărilor pe 
care întregul popor le-a tre

cut în activul său. La a douăzeci 
și șasea aniversare a Eliberării, o dată cu 
fiecare treaptă urcată spre culmile civili
zației și prosperității, inventarul realiză
rilor pare mai dificil de alcătuit. A prinde 
in contururi clare noua zare a civilizației 
industriale născută și amplificată, an de 
an, prin eforturi titanice, sub inepuizabila 
șansă pe care a adus-o României revolu
ția socialistă, înseamnă a numi miile de 
fabrici și uzine apărute pe teritoriul pa
triei, înseamnă a le pune pe acestea, la 
rindul lor. sub constelația eliberatoare de 
energii — plinea de preț și de toate zilele 
a industriei — a hidrocentralelor disemi
nate cu o rară știință de la un capăt la 
celălalt al arcului carpatic. A contura noua 
civilizație, arhitecturată de Partidul Co
munist Român printr-o neobosită inspira
ție de geniu înseamnă a realiza un tablou 
dinamic în care pulsul înaintării anuale, 
pendulînd constant în jurul procentului de 
13 la sută (unul dintre cele mai ridicate 
ritmuri de dezvoltare în lumea contem
porană !), dă sens și ritm devenirii viitoa
re dar și proba incontestabilă că resursele 
de energie, de talent, de încredere in vi
itorul pașnic se reîmprospătează și se 
amplifică permanent.

Ocupîndu-ne cu îndreptățită justețe lo~ 
Bul în concertul națiunilor și al actualei ci- 
woizații a revoluției științifico-tehnice, 
se'ița de portret a geografiei noastre eco
nomice, avînd rădăcini în istoria modernă 
a țării, nu se mai poate compara cu ce a 
fost, deoarece reperele au fost cu mult 
excedate, compararea economiei socialiste 
a anului 1970 cu cea a României antebe
lice nu-și mai ajunge sieși ! O zi de muncă 
în România de azi (care realizează produc
ția globală a anului 1938 în doar trei săp- 
tămîni !) este nu numai cantitativ supe
rioară dar și de o diversificare la care an
tecedentele lipsesc. Nu numai că în urmă 
doar cu două decenii nu produceam nici 
locomotive electrice, nici cargouri de mare 
tonaj, nici oțeluri superioare, nici rulmenți 
sau utilaje pentru industria chimică, nici 
o gamă largă de tractoare, nici mașini e- 
lectronice, nici mase plastice și fibre sin
tetice, nici autoturisme și autocamioane 
dar ele sînt astăzi. în dialogul nostru eco
nomic cu lumea, tot atîtea însemne ale 
prestigiului, ale faimei cucerite cu trudă 
dar și cu compensatorii satisfacții.

Și, totuși. în ciuda ritmului accelerat de 
dezvoltare și de diversificare a economiei 
românești și — nu e nici un paradox ! — 
tocmai datorită acestui lucru pot fi sur
prinse și mai bine dimensiunile majore 
ale acestui portret, sensurile sale proprii, 
substanța devenirii noastre economice. Se
cretul — care a încetat de mulți ani să 
mai fie secret — constă în aceeași operă 
riguros proiectată dar cu o mare capaci
tate de adaptare la condițiile concrete ale 
inaugurării fiecărei noi etape, armonios 
articulată in toate laturile sale intime de 
către Partidul Comunist Român, tn în
treaga sa politică de dezvoltare armonioa
să, plurivalentă a economiei naționale par
tidul și statul nostru au acordat o aten
ție deosebită îmbinării criteriilor de efi
ciență economică cu necesitatea ridică
rii tuturor județelor țării, prin valorifica
rea superioară a potențialului material și 
uman al întregii țări, pentru afirmarea de
plină a inițiativei și capacității creatoare 
a întregului nostru popor. „în stabilirea 
amplasamentelor noilor obiective indu
striale — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la Congresul al X-lea — 

,von> continua să îmbinăm organic consi
derente de eficiență economică cu criteri
ile sociale legate de necesitatea ridicării 
județelor și localităților mai puțin dezvol
tate, a accelerării progresului lor econo
mic și social“.

★

Dacă statisticile, prin indicatorii lor sin
tetizează doar o parte din dimensiunile și 
complexitatea civilizației industriale, ele 
au însă meritul de a descoperi omului ne
avizat proporțiile mutațiilor produse. Este 
suficient să ne referim doar la cițiva in
dicatori — e adevărat, fundamentali — 
pentru a .avea o imagine a devansării 
timpului în cei 26 de ani, pe care-i înscrie 
revoluția declanșată la 23 August 1944 
Dacă ritmul nostru de dezvoltare în acoas- 
tâ perioadă n-ar fi fost constant în ju
rul cifrei de 13 la sută (cu cit a fost în
registrată creșterea producției începind din 
anul 1950) ci de doar 4 la sută (cu cit s-a 
.nZ^Oltat Gconoraia românească între anii 
1929—1938) volumul actual al producției 
industriale anuale ar fi fost atins de-abia 
după anul 2000. Practic, aproape nici una 
dintre generațiile care conviețuiesc astăzi 
in țara noastră n-ar fi apucat să vadă 
și să beneficieze de ambianța economică 
realizată, prin eforturi încordate dar bine 
chibzuite, la nivelul anului 1970 !

Valorificarea resurselor materiale, me
tamorfozarea bogățiilor ascunse in roca 
dura a Carpaților, redistribuirea elemen
telor fizice, dezvoltarea de energii din 
curgerea uitată a apelor, punerea sub 
stare de veghe activă a materiei care avea 
doar funcție picturală în peisajul nostru 
tradițional s-au făcut printr-o industriali
zare în care opțiunile au fost ierarhizate in 
funcție de nivelul de dezvoltare a fiecărei 
ramuri, de rolul și eficiența lor în valo
rificarea resurselor țării, de aportul lor 
la stimularea efervescenței altor ramuri. 
De la simplu la complex, de la industria 
extractivă la cea prelucrativă a materiilor 
desferecate din adîncuri s-a realizat, prin- 

Itr-o tenacitate care face concurență grani
tului, la activul industriei o pondere spo
rită ramurilor care condiționează decisiv 
dezvoltarea armonioasă a economiei, ca
racterul. ritmurile sale, în două decenii 
de industrializare ramurile energiei elec
trice și termice, metalurgia, construcțiile 
de mașini și chimia realizează aproape 
jumătate din producția globală industria
lă, față de numai o cincime în anul 1938. 
Dezvoltarea lor viguroasă, intensivă a fă
cut să crească, precum crengile pe un 
trunchi viguros, noi ramuri și subramuri 
de o mare semnificație pentru o econo
mie modernă.

ZA producție diversificată la astfel 
II de proporții a atras după sine apa- 

riția (in afara tradiționalelor cita
dele industriale : București, Bra

șov, Hunedoara, ele însele cunoscind 
azi un potențial căruia-i lipsește un 
termen onorabil de comparație în 
trecut) a unor noi centre industriale : Pi- 
teștiul, Craiova, Galați, Bacău, Iași, Cluj, 
Oradea etc.

Dacă în anul 1938, întreprinderile in

dustriale din aproximativ o treime a te
ritoriului țării — am numit la un loc Mol
dova, Oltenia și Dobrogea — furnizau doar 
12 la sută din producția industrială a țării 
iar ocuparea forței de muncă umane din 
acest teritoriu în industrie era inferioară 
cu 60 la sută mediei pc țară, astăzi, ca 
urmare a unei atente distribuiri a forțelor 
de producție, prin cele circa 25 la sută 
din producția națională care Ie revine 
ele concură din plin la densitatea și com
plexitatea noii noastre hărți economice.

Argeșul, prin noul său triunghi indus
trial, zidit în anii din urmă este o eloc
ventă mărturie a marilor investiții orien
tate în această zonă umană a cărei fai
mă „industrială“ se rezuma cîndva la li
coarea picurată din alambicul așezat în 
ogrăzile gospodarilor. Această zonă a ță
rii, lipsită de tradiții industriale, cunoaște 
acum ritmurile grave, de orgă ale uzine
lor constructoare de mașini — fabrica 

de motoare electrice Pitești, uzina de au
toturisme. uzina mecanică „Muscel“ — 
peisajul său reverberează prin serpenti
nele de aluminiu ale noului Combinat pe
trochimic cu numeroasele sale fabrici, la 
Poenari, Berevoești, Godeni, Jugur, Boteni, 
Cîmpulung, ciocanele pneumatice dislocă 
pădurile carbonizate în străfundurile pă
mîntului ; uriașul castel de apă care strîn- 
ge între coaste de stîncă și beton la Vi- 
draru apele Argeșului dezvoltă o capaci
tate energetică de 220 MW. Verdele vege
tal al munților, transubstanțializat, prin 
pricepere și fantezie, la combinatele și în
treprinderile de industrializare a lemnului 
de la Pitești, Stilpeni, Curtea de Argeș 
și Rucăr devin elemente ale confortului și 
esteticii interioarelor noastre familiare. Pe 
liniștea patriarhală a acestor locuri unde 
nu se întîmplau fapte demne de a figura 
într-o geografie economică își înscriu, zi 
de zi, partiturile lor obișnuite dar atit de 
vitale sirenele celor peste 30 de mari în
treprinderi de interes republican. Astăzi 
aproape trei sferturi din rindul populației 
salariate a județului este cuprinsă în indus
trie și in construcție. Producția globală in
dustrială a crescut in 1967 cu 21 la sută 
față de cea a ultimului an din precedentul 
cincinal, pentru ca in anul acesta ea să 
marcheze o creștere de-a dreptul fantas
tică :_54 Ia sută față de anul 1969.

încă din actualul cincinal un întreg ju
deț lipsit de simbolurile industriei pe în
semnele sale va avea prin industria chi
mică și cea a construcțiilor de mașini — 
două dintre cele mai dinamice ramuri ale 
economiei naționale — o pondere suficien
tă pentru a se legitima ca o zonă puternic 

Uzina de autoturisme din Pitești

industrializată pe harta economiei Româ
niei socialiste.

Valea Uriașilor a numit cineva, atent 
la prefacerile peisajului, devenirea 
din epoca socialistă a Văii Trotu- 
șului. Pe aici, pe unde din vremuri 

străvechi pînă in apropierea timpului nos
tru treceau prin Onești și Oituz în sacale 
sau sub coviltire trase de cai scheletici 
păcura de la Moinești și sarea, destinată 
atuncea numai bucatelor, de la Tg. Ocna 
spre ținuturile de dincolo de munți, a de
venit in mai puțin de două decenii o zonă 
industrială cu numeroase reliefuri moder
ne. Istoria devenirii acestor locuri mi se 
pare de două ori elocventă pentru politica 
de industrializare. în primul rînd distri
buirea forțelor de producție în funcție de 
maximă eficiență economică — în care 
apropierea zăcămintelor este de primă im
portanță — au dus la stabilirea aici, (unde 
sub acest pămînt al istoriei se ascunde o 
mare de țiței) la implantarea sondelor și 
alcătuirea rafinăriei, munții care nu sînt 
din stei ci mai degrabă din sare au pri
mit să fie însoțiți de fabrici de produse 
clorosodice. Mai mult decit atit, această 
nouă zonă industrială este neasemuit de 
grăitoare pentru consecvența politicii de 
planificare chibzuită pe ansamblu și în
etape, de dispunere complementară în
timp a industriilor adiacente. Aici, la 
Borzești. unde istoria ne duce în timpurile 
de glorie vitejească ale Moldovei, în 1952, 

începe existența rafinăriei pentru ca pa
tru ani mai tîrziu lingă săgețile sale cu
tezanțe să apară trunchiurile de dimen
siuni mitologice, din beton ale termocen
tralei. în cadența, de o solemnitate armo
nică a dezvoltării noastre, la alți patru 
ani, a intrat în funcțiune combinatul chi
mic, urmat apoi de combinatul de cauciuc 
sintetic și de produse petrochimice. Un 
peisaj compus cu trudă, cu sudoarea nop
ților albe, cu speranța unui înalt ideal co
munist, un peisaj făurit de om și care-și 
respectă geneza nu este unul încremenit, 
în jurul acestor repere verticale, de la un 
an la altul, semn al diversificării întregii 
noastre economii, au apărut noi secții, 
noi complexe industriale prin care trec in 
transubstanțializarea lor elementele în- 
ghiocate sub scoarța pămîntului.

în Valea Uriașilor uzina de cauciuc sin
tetic a dat reliefuri industriale unei su
prafețe de 150 de hectare. Răbdarea re

porterului de a inventaria cîteva dimensi
uni este compensată de sugestiile pe care 
le pot oferi cititorului asupra uriașelor in
vestiții reclamate doar de un singur obiec
tiv industrial. 27 000 de tone cîntăresc uti
lajele de înaltă și rafinată tehnicitate ale 
uzinei, 24 de mii de aparate de măsură 
Și, control constring materia să ia forma 
hărăzită de om, sistemul circulatoriu al 
butanului și butadienei pină la a deveni 
anual 50 000 tone de cauciuc sintetic se 
întinde pe o lungime de 380 km !

Sarea de la Tg. Ocna care era înainte 
de 1960 doar răsfățul bucatelor, străbate 
in flux continuu cei 22 km pînă la uzina 
chimică unde, în savante compoziții și 
reacții împreună cu gazul metan devine 
produse clorosodice, articole fitofarmaceu- 
tice, mase plastice.

Valea Uriașilor dă aproape jumătate 
din producția industrială a întregului ju
deț Bacău și 12 la sută din producția in
dustriei chimice a României. Valea Tro- 
tușului este partea prin care se legitimează 
fidel întregul care este județul Bacău, un 
județ pe care indicatorii ce sintetizează 
ritmurile sale de dezvoltare îl impun 
printre noile centre industriale ale țării. 
Numai acest județ, care figura odinioară 
printre „petele albe“ din geografia econo
mică a țării realiza prin întreprinderile 
sale — încă în anul 1967 ! — mai mult de 
jumătate din producția industrială a în
tregii țări din 1938. în același an produc
ția de energie electrică și chimică, obți
nută la nivelul țării în 1938 era realizată 
în județul Bacău in 95 de zile !

Sînt cifre grăitoare, sînt cifre care fac 
fragile cele mai inspirate metafore 1 Ele 

dovedesc cu o neasemuită forță știința și 
chibzuință politicii Partidului Comunist 
Român în distribuirea rațională și armo
nioasă a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul patriei. „Numai o societate aie 
cărei forțe de producție se angrenează în 
mod armonios după un plan cuprinzător, 
unic — scria FR. ENGELS în „Anti-Duh- 
ring — poate permite industriei să se in
staleze pe tot cuprinsul țării, astfel incit 
să corespundă cel mai bine propriei sale 
dezvoltări și menținerii, respectiv dez
voltării, celorlalte elemente ale produc
ției“.

Progresele înregistrate în procesul 
de instalare a industriei pe întreg 
teritoriul nu putea fi continuat, pe 

un plan calitativ superior, fără îm
bunătățirea formelor de organizare admi- 
nistrativ-teritorială. Rațiunea noii împăr
țiri era, în primul rînd, îmbunătățirea dis
tribuirii in teritoriu a forțelor de produc
ție, proces complex și îndelungat. Reali
zarea noii organizări administrativ-terito- 
riale era justificată, în primul rînd, prin 
faptul că, așa cum arăta secretarul gene
ral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ea „va crea... un cadru mai 
favorabil pentru repartizarea mai raționa
lă a forțelor de producție, a obiectivelor 
economice pe teritoriul țării, pentru ridi
carea mai rapidă a unor zone insuficient 
dezvoltate, pentru desfășurarea în condi
ții tot mai bune a construcției socialiste 
din țara noastră".

O dată cu înființarea județelor, cele 49 
de noi orașe, care-și legitimează noua 
calitate prin fermenții de activitate in
dustrială care se dezvoltă aici, prin resur
sele materiale și umane bogate ce-și aș
teaptă imediata punere în opera economi
că, adaugă noi repere, pe desfășurătorul 
industriei noastre. Interesant de remar
cat nu numai prin aportul pe care au în
ceput să-1 aducă economiei naționale, dar 
și prin semnificațiile social-istorice pe 
care le atribuie ritmul vital al socialismu
lui este faptul că unele dintre aceste a- 
șezări umane, devenite în ultimii doi ani 
orașe, au cunoscut cîndva, pe diferite 
trepte ale istoriei, momente de strălucire. 
Este cazul Hirlăului, fostă așezare dom
nească de scaun, e cazul Tîrgului Fru
mos, capitală de județ în secolul trecut... 
Ocolite de traseele raptului capitalist din 
cauza dificultății exploatării bogățiilor 
lor, înpinse dincolo de periferia preocu- 

pârilor civilizației urbane, ele au devenit 
cu timpul așezări pustiite de paragină. 
Infuzia de investiții în întreg organismul 
teritorial le-au reanimat, anunțîndu-le, 
nu peste prea mult timp, strălucirea noii 
civilizații industriale.

A' lba Iulia era înseriată prin multe 
puncte comune acestor localități 
cărora evul capitalist le-a arătat 

ingratitudine față de vechimea și 
noblețea lor istorică. Nu mai departe de- 
cit în urmă cu 6 ani orașul avea doar o 
modestă fabrică de încălțăminte și cîteva 
banale întreprinderi de industrie locală. 
Și aceasta în condițiile unei vîrste bimi
lenare 1 Astăzi, în biografia celor-mai ti
nere centre administrative de județ, Alba 
Iulia ocupă un Ioc al său nu numai prin 
noblețea trecutului dar mai ales prin di
namica prezentului. Fabricii de produse 
refractare îi urmează în partea de sud- 
vest noua zonă industrială a orașului. La 
sfirșitul acestui an va incepe să producă 
fabrica de porțelan, în anul viitor va 
primi botezul producției fabrica de pro
duse unicate și utilaje de construcții. Tot 
aici, vor fi cuprinși în fluxul industrial 
cei care se califică în prezent pentru pro
fesiile necesitate de noua fabrică de gea
muri și fibre de sticlă, de viitoarea tur
nătorie de fontă cu o capacitate de 10 000 
de tone anual etc. Se poate anticipa încă 
de pe acum că în puțină vreme Alba Iu
lia își va ocupa locul meritat, între așe
zările noastre moderne. Explicația ?

Cineva afirma că, cu neînsemnate va
riante, dar urmind strins aceeași ordine, 
indiferent de meridianul în care ia 

naștere, „filmul" unei așezări umane este 
același: un cimp gol, topometrii, o groapă 
de fundații, in mijlocul acestui cimp, ni
vele de beton ureînd una pe spinarea ce
leilalte, turnuri de evacuare sau de con
trol și în spatele lor, într-o perspectivă 
îndepărtată, blocuri cu multe etaje. Ea- 
devărat, oriunde pătrunde industria, pei
sajul patriarhal este racordat la bătaia 
grăbită în schimbări a civilizației. Numai 
că în spațiul nostru socialist, acest proces 
capătă o altă dimensiune, o1 altă perspec
tivă, un alt sens. E un proces condiționat 
de aceeași distribuire atentă, armonioasă 
a noii industrii pe întreg spațiul țării, de 
repartizare chibzuită a forțelor de pro
ducție în funcție atit de condițiile mate
riale și tehnice, cit și de, înalta rațiune a 
umanismului socialist de a aduce toate 
zonele geografice, prin ce au ele specific 
și trebuitor industriei, la unisonul d(; dez
voltare al țării. Echilibrată din punctul 
de vedere al resurselor umane și materia
le, harta României socialiste se prezintă, 
in ajunul celei de a XXVI-a aniversări 
a Eliberării, într-un echilibru dinamic și 
din punct de vedere al efortului economic 
general.

Astăzi, la mai puțin de 3 ani de la noua 
împărțire teritorial-administrativă, fie
care județ dispune de obiective industria
le capabile să pună în valoare resursele 
materiale și umane locale, creîndu-se 
astfel posibilitatea, așa cum arăta secre
tarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU „sistematizării

Borzești — un centru industrial născut in anii socialismului

orașelor și comunelor, dezvoltării lor ar
monioase pe baza unor planuri de per
spectivă, care să asigure o repartizare 
rațională a obiectivelor economice, a do
tărilor social-culturale și tehnice-edilita- 
re, încadrarea lor într-un ansamblu mo
dern de localități pe întreg teritoriul“.

Orașe cu o bogată istorie, vechi centre 
ale spiritualității românești au cunoscut, 
cu fiecare fabrică și uzină ridicată pe va
tra lor, cu fiecare spor de producție rea
lizat. schimbări succesive, înnoitoare, la 
Bacău, la Cluj, la Iași, la Constanța, la 
Pitești, la Brașov, la Călărași sau Buzău, 
centrul de greutate al întregii existențe 
social-economice s-a mutat pe aceste noi 
„platforme industriale“, adevărate orașe 
— prin proporția oamenilor prezenți aici 
in opțul lor de producție — lingă orașele 
tradiționale. Orașele tradiționale nu-și 
păstrează însă nici măcar vechile lor pe
rimetre. Uzinele, fabricile, complexele de 
combinate urcă în trepte spre noile car
tiere cu multe nivele, cu întregul confort 
dorit de omul modern.

Distribuirea teritorială a forțelor de 
producție e în concepția și practica noas
tră socialistă un proces complex, care 
cuprinde ca elemente inseparabile ale a- 
celeiași dialectici, amplasarea noilor o- 
biective industriale și, consecutivă ei, ab
sorbirea și fructificarea diferențiată, după 
aptitudini și pregătire a forței umane de 
muncă. Exemplele sînt numeroase dar 
semnificative prin implicații. Construirea 
zonei industriale a Constanței — în care 
domină industria ușoară și alimentară — 
își are rațiunea atit în apropierea mănoa
selor cimpuri dobrogene, atit în numărul 
mare de consumatori pe care-1 cuprinde 
litoralul, dar și în faptul că orașul era 
cunoscut cîndva prin numărul său mare 
de șomeri. Zona industrială a orașului, 
extinderea portului, serviciile portuare la 
care se adaugă, deloc neglijabil, serviciile 
cuprinse în industria fără fum. dar atit 
de mănoasă, a turismului estival absorb 
în întregime excedentul forței de muncă, 
creînd fiecărei familii — prin creșterea 
numărului de membri salariali — mari 
disponibilități materiale care se reflectă 
nemijlocit în creșterea nivelului de trai.

Implicațiile industrializării, repercusiu
nile ei în diverse medii și domenii de 
viață sînt mult mai numeroase și mai 
complexe. La loc central se situează noua 
dinamică demografică, care a afectat, 
prin mișcări ritmice, toate structurile so
ciale. O primă și elocventă expresie a 
creșterii ponderii industriei în economia 
națională este faptul că majoritatea ora
șelor țării și-au sporit substanțial popu
lația. Statisticile, ne arată că multe dintre 
ele — Craiova, Constanța, Brăila, Piatra 
Neamț, Petroșani, Suceava etc — și-au 
dublat numărul de locuitori ; altele ca 
Bacău, Pitești, Reșița, Baia Mare, Mediaș, 
au azi o populație de trei ori mai nume
roasă ca înainte de război. Dacă în 1948 
doar 3,7 milioane locuiau în orașe, numă
rul cetățenilor ce trăiesc astăzi în mediul 
urban . este mai mult decit dublu. Piteș- 
tiul, care avea în 1930 o populație cifrată 
sub 20 000 încorporează azi peste 100 000 
de locuitori. într-o situație asemănătoare 
se află și Constanța. Constanța veche, 
care dormita pe malul mării ca un hamal 
înmuiat de căldură și lihnit de foame, 
Constanța „pitorească“ prin duhorile ei 
exhalate din veacuri, cu pescarii, cu ca
fegiii, cu maghernițele negustorilor și 
mahalalele sordide nu mai poate fi regă
sită. în Constanța mai degrabă găsești azi 
vestigiile fostei cetăți Tomis de acum 
2000 de ani, păstrate și ocrotite cu jus
tificată mîndrie față de străvechea civi
lizație pe care a găzduit-o aici, la Pontul 
Euxin, decit urmele întristătoare ale ora
șului din urmă cu citeva decenii. Pe kilo
metri întregi, în locul fastelor cartiere 
faimoase doar prin cîrciumile cu taraf și 
mititei se înalță azi miile de apartamente 
concurind prin liniile lor arhitectonice 
modernele hoteluri ale litoralului.

Grație industrializării, dar și solici
tată de acest proces, civilizația in
dustrială a României socialiste cu
prinde organic in structurile sale 

și cele peste 1 800 000 de locuințe con
struite în orașele și satele țării. Multe din 
orașele patriei sînt azi lipsite de periferia 
tradițională ; mahalalele eradicate astfel 
au mutat centrele de greutate ale esteticii 
și densității populației în centura mărgi

nașă a lor. Nume ca Drumul Taberei, Ti
tan, Tătărași, Țiglina, Steagul Roșu, To
mis, Gheorghieni și încă multe altele au 
dobindit azi faima de a reprezenta an
sambluri urbane de o înaltă ținută. Nu 
există practic nici un oraș mai însemnat 
care să nu se poată mîndri cu cel puțin 
un asemenea cartier. Majoritatea dintre 
ele au fost înălțate pe teren gol, altele 
au schimbat mahalalele insalubre în care 
prosperau doar cîrciumile, în ansambluri 
urbane dotate cu toate accesoriile nece
sare vieții moderne. Unui străin de noile 
noastre realități, metamorfozarea vechi
lor cartiere i s-ar părea incredibilă. 
Și pe bună dreptate I Să he amin
tim cum descria Panait Istrati vechiul 
cartier brăilean numit Comorofca : „Pia
ța avea o întindere de cel puțin două 
hectare și de jur împrejur se înșirau în 
neregulă case mici cu fațadele văruite în 
galben, împroșcate cu noroi. Ferestrele 
erau vopsite albastru sau verde aprins. 
Curți desfundate ; porți și garduri aple
cate. în mijloc era maidanul de gunoaie, 
movile de murdării, gropi și băltoace de 
apă verde, in care zăceau stîrvuri de pi
sici, de găini și de purcei, pe care le sfj- 
șiau porcii mari, flămînzi, care se bălă
ceau in mocirlă și scormoneau cu ritul“. 
Cartierul din apropiere, Brăilița nu șe 
deosebea cu nimic exceptînd sumedenia 
de cîrciumi unde hamalii și căruțașii din 
port trăgeau spre înserat să-și verse obi
da, să-și amine sfișietoarele întîlniri cu 
copiii flăminziți acasă. Da, cu greu poate 
accepta cineva mijlocit schimbările petre
cute aici. Și, totuși, cartierele mărginașe 
ale Brăilei sînt străbătute de strada 
Galați, care a dobîndit ținuta unul adevă
rat bulevard, străjuit de nu mai puțin de 
1600 de apartamente de confort superior, 
deservite de mari și diversificate com
plexe comerciale. în Brăilița majoritatea 
caselor sînt noi sau restaurate în ultimii 
ani. Cu electrificarea și canalizarea, cu 
străzile asfaltate sau pietruite brăilițenii 
s-au obișnuit de mult. Tot așa cum au ui
tat munca brutală din port, tot așa cum 
au deprins profesii moderne specifice în
treprinderilor la care lucrează și printre 
care Uzina de utilaj greu „Progresul“ este 
una dintre marile realizări ale_ industriei 
noastre constructoare de mașini.

Presupunind noi dimensiuni urbanisti
ce (numai în cincinalul viitor se vor 
muta în apartamente noi aproximativ 
500 000 de familii) mișcările demografice 
își găsesc fructificarea prin parcurgerea 
necesară a calificării, a policalificării, a 
recalificării, pe care le impune o econo
mie modernă, dinamică pe care le presu
pune ea în prelungirea celor 10 clase de 
școală devenite obligatorii pentru toți ce
tățenii țării. Acest proces de personaliza
re profesională atit a noilor forțe umane 
integrate în producție, cit și a celor asi
milate mai de mult, duce, implicit, la lăr
girea orizontului spiritual al slujitorilor 
noii economii.

Transformat și transfigurat astfel prin
tr-o intensivă și armonic distribuită indus
trializare, orașul românesc devine, de Ia 
un an la altul, o gazdă generoasă de ci
vilizație și cultură, în care prezența mun
cii bazată pe tehnica cea mai înaintată 
este stimulată de un mediu ambiant în 
care știința și cultura concură alături de 
spațiul estetic deschis formării rafinamen
tului pentru frumos, la dezvoltarea unei 
personalități umane multilateral și armo
nios dezvoltate.

Noua civilizație industrială a României 
socialiste — definită de Congresul al 
X-lea cu o strategie științific fundamen
tată, bazată pe studierea profundă a reali
tăților naționale .reglementînd atent rit
murile ofensivei în diferite domenii ale e- 
conomiei — va consacra și mai mult Ro
mânia ca o țară industrializată în plin 
avînt, cu largi și bogate disponibilități de 
a ajunge din urmă țările dezvoltate din 
punct de vedere industrial. Garanția rea
lizării acestor obiective rezidă în împlini
rile pe care le are deja la activul său e- 
conomia noastră națională, din conduce
rea de către Partidul Comunist Român a 
întregii noastre națiuni socialiste.

Pagină realizată 

de V. ALEXANDRU
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A. DUMITRU, Craiova : Sînteți foarte supărat pe 
Biine și pe alți comentatori sportivi pentru criticile pe 
care i le aducem lui Angelo Niculescu. Dumneavoastră 
pretindenți că, dacă n-ar fi existat respectivul antrenor, 
noi n-am fi ajuns să vedem Mexicul în viata noastră, că 
el ne-a dus acolo „în circă“ și că pentru asta ar trebui 
să-i fim recunoscători. Vă asigur că nu pe spinarea lui 
Angelo Niculescu sau a Federației am mers noi în 
Mexic, că atunci cînd a fost cazul l-am lăudat destul și 
că pentru greșelile săvârșite la Guadalajara îl criticăm 
cu toată îndreptățirea. Dacă sînteți cumva curios, în
trebați Federația Română de Fotbal cam ci te mii de 
scrisori a depozitat în sertarele ei. scrisori în care spec
tatorii fac reproșuri conducerii tehnice a echipei naționa
le de fotbal. Eventual, întrebați de ce nu se dă publi
cității măcar o infimă parte dintre acestea.

C. G., Sibiu : Mă rugați să-l sfătuiesc pe Eugen Barbn 
să nu se mâi lege în articolele sale de comentatorii 
Televiziunii și, în special, de Cristian Țopescu. Sfătuiți-1 
dumneavoastră direct, de ce vreți să mă băgați pe mine 
în bucluc ?

RAMONA A. — Brașov, M. ION — Drăgășani și AL- 
COR — Constanța: Versurile pe care mi le-ați trimis 
sînt acceptabile. Continuați cu curaj.

va scoate, curînd, în public. Există și unele zvonuri pri
vind întemeierea unei formații mixte la Rapid, dar nu e 
nimic sigur. în orice caz, primiți felicitările mele sincere 
și îndemnul fierbinte de a vă afilia de urgență unui club 
bucureștean. Cine știe, poate că la campionatul mondial 
viitor nu vom mai fi nevoiți să suportăm mofturile lui 
Răducanu și vom apela la serviciile dumneavoastră. Vă 
asigur că vorbesc foarte serios și-i invit pe cei ce zîm- 
besc în colțul danturii să-și vadă de treaba lor.

nu știi să lucrezi, nu ești 
obișnuit.

M-am legat de lipsa de. 
ocupație a eroinei Nufi 
Nițu pentru că și eu am 
stat acasă un an de zile, 
fără serviciu, deci fără o 
ocupație de bază. Nu pen
tru faptul că nu mi-ar fi 
făcut plăcere, ci pentru că 
n-am avut unde. Și să știți 
că nu '
apelez 
pentru 
toți la 
trebuie

M-am pregătit pentru 
medicină, dar pentru 8 su
timi (și asta mai mult de 
la oral mi se trage) am 
venit acasă așa cum am 
plecat, poate mai decep
ționată. Mă aflu iarăși în 
situația de a nu avea ser
viri, iar de la părinți nu 
mai sînt în stare să le cer 
nici măcar minimumul de 
existență. Mă întreb și vă 
întreb : ce-aș putea face 
să nu mai fiu o greutate 
în familie, să nu mai fiu 
un monstru în ochii mei ? 
Și nu sînt un caz solitar. 
La admitere am întîlnit 
colege în situația mea care 
au plecat bocind în pumni.

Ne pregătisem un grup 
de colege să vă scriem 
imediat după examen și să 
vă informăm despre ne-

L. M., Buhuși: „Cu 
permisiunea dv., am să în
cerc să relatez, tn cîteva 
rînduri, o situație poate 
mai puțin clarificata pen
tru noi, absolvenții de li
ceu. Totodată vreau să-mi 
cer scuze pentru îndrăz
neala de care am dat do
vadă. Cu conștiința împă
cată că o să-mi iertați ges
tul. am să încerc să vă 
vorbesc despre articolul 
„Cosmetica unui ideal 
fals“, apărut în „Scînteia 
tineretului“ din 31 iu
lie a.c.

N-aș vrea să fiu înțelea
să greșit, că o apăr pe e- 
roină. Nu. Dimpotrivă, a 
acuz pentru felul ei de a 
crede că o să-și creeze un 
viitor fericit. Pe mine nu 
m-a surprins faptul că o 
absolventă de liceu are în 
trei ani numai nouă luni 
lucrate și că se ocupă de 
fizicul său ca să placă la 
cei din jur. Este ceva fi
resc, un om la 20—21 de 
ani trebuie să-și găsească 
o ocupație, să-și consume 
energia. Este cazul mul
tor absolvenți de liceu care 
după 12 ani de nervi to
ciți pe băncile școlilor, du
pă un 
obține 
altceva 
stea și 
ploma. 
la facultate sau școală teh
nică, dar aici locurile sînt 
limitate și deci nu pot in
tra nici jumătate din nu
mărul lor. Peste, tot ni se 
spune că nu sîntem pre
gătiți. că nu învățăm. Este 
o concluzie greșită. Să ad
mitem (prin reducere la 
absurd) cazul cînd toți 
concurența s-au pregătit 
la nivelul notei 9 sau 10. 
Examinatorii ce fac în a- 
ceastă situație ? Elevul 
este ascultat la oral și, da
că răspunde de zece, nota 
maximă care se primește 
este 6. pentru că locurile 
sînt puține. La teză se lea
gă de cea mai mică gre
șeală și-ți taie lucrarea. 
Nu se gindesc la faptul 
eă această greșeală se 
poate face sub impulsul 
emoțiilor și că această lu
crare anulată a necesitat 
o muncă enormă din par
tea candidatului. Poate nu 
o să mă credeți, dar si 
știți că așa este, iar la 
sfîrșitul examenului toii 
îți spun c-ai mers nepre
gătit. De aceea vreau să 
arăt că, oricît de pregătiți 
ar fi candidata, toți nu 
pot intra la facultate, pen
tru ci numărul lor este 
incomparabil mai mare 
decit cel al locurilor. In 
timpul sesiunii se întîl
nește foarte des dialogul. 
Ce-ai făcut ? Am picat.

Vii acasă. Ce poți face f 
In învățămînt nu te pri
mește. că nu ești calificat. 
Funcționară nici atît. La 
C.A.P. nu poți merge, că

Aveți dreptate și vă înțeleg mîhnirea. E, într-adevăr, 
foarte trist să te știi la această vîrstă o povară pe spi
narea părinților și este iarăși adevărat că nu toți absol
venții liceelor pot intra în facultăți. Mi se pare, totuși, 
cam exagerată părerea dumneavoastră, a celor căzuți la 
examene, că toți tinerii admiși în facultăți au avut „pile“ 
șj „relații“, că „la admiterea în facultate tronează ne
dreptatea“. Dați-mi măcar un exemplu concret, îl vom 
oerceta și vă vom face dreptate. Dar pînă atunci obiș- 
nuiți-vă să munciți și, cu siguranță, veți afla un loc 
potrivit.

ANONIMĂ, Frumușani, 
județul Ilfov: „Deși sînt 
fată, îmi place foarte mult 
fotbalul. Am 17 ani și aș 
dori nespus de mult să joc

Vă va fi extrem de greu __ , _______
m-a bucurat scrisoarea dumneavoastră. După ce în alte 
țări europene fotbalul cu fustă s-a impus cu autoritate 
(în vara aceasta a fost organizat, în Italia, un campionat 
mondial de fotbal feminin și, dacă știam din timp, re
nunțam la călătoria în Mexic și mă duceam urgent la 
fața locului), în sfîrșit, se decid și fetele noastre să învețe 
driblingul și șutul la păianjen. Dacă pînă acum Federația 
Română de Fotbal (care este un adevărat depozit de 
lipsuri și defecțiuni) a ignorat completamente această 
zonă a activității sale, se pare că din toamnă se va or
ganiza și la noi un campionat de fotbal feminin. După 
câte am auzit, clubul Progresul a încropit deja o puter
nică echipă de fete, încălțate cu crampoane, pe care o

efort maxim de a 
bacalaureatul, n-au 
de făcut decit să 
să-ți pricească di- 
Se hotărăsc să dea

mi-a fost ușor să 
mereu la părinți, 
că mai am 6 frați, 
școală, care și ei 
îngrijiți.

C.R.C.S., Ploiești : „Am 
in față prima rubrică „De 
Ui om la om“ apărută, în 
care dumneavoastră pro
puneți scopurile ei. Con
cluzia mea este că ați de
naturat-o și nu știu dacă 
dvs. sau cititorii sînt' de 
vină. Cei ce scriu și vă cer 
sfaturi, atunci cînd pri
mesc un răspuns ironic se 
lecuiesc de a vă mai scrie 
a doua oară. La început 
ați propus ca în această 
rubrică să se poarte „un 
dialog deschis și în ter
meni familiari pe temele 
cele mai curente ale vieții, 
care să cuprindă... întrea
ga suprafață a preocupări
lor vîrstei tinere“... „o 
discuție ridicată în zona

ideilor și principiilor“ etc. 
De ce atunci răspundeți 
atît de ironic ? Să știți că 
și eu aș putea fi tot atît 
de „expert“ în această 
problemă și o să am plă
cerea de a vă răspunde cu 
aceeași monedă. Acum 
vreau să vă satisfac o cu
riozitate pe care v-ați ma
nifestat-o în rubrica din 25 
iulie, în care spuneați că 
vreți să vedeți cum arată 
omul în stare „să iubească 
o femeie complexă“. Vă 
răspund: eu sînt omul, a- 
cela. Nu știți cum arăt ? O 
să aflați dacă mă ajutați 
să aflu adresa Măriei T. 
din Cîmpeni. Sper că nu 
mă veți dezamăgi total“.

După abundența de inițiale cu care semnați scrisoarea, 
am crezut că mi se adresează o instituție, eventual un 
fost Comitet Raional pentru Colectarea Sticlelor, dar 
m-am înșelat. Aveți mai multe nemulțumiri împotriva 
mea. Considerați, de pildă, că am denaturat caracterul 
inițial al rubricii, abuzînd de ironii. în fond, dacă este 
rubrica mea. de ce să n-o denaturez ? De ce să nu-mi

MURDILĂ NICULINA, 
București : „Am .15 ani, 
sînt elevă în clasa a 
VlII-a și motivul care m-a 
determinat să vă scriu este 
situația familiară foarte 
grea în care sînt obligată 
să trăiesc. Încă din primii 
ani de viață am fost lipsi
tă de orice ajutor din 
partea părinților. Și asta 
datorită faptului că tata 
venea beat acasă, căuta 
scandal, o hătea pe mama, 
uneori și pe noi, la orice

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De
dreptatea care tronează la 
admiterea în facultate, dar 
ne-am gîndit că poate nu 
e bine ceea ce facem.

Nu s-ar putea ca la ad
mitere să se dea numai lu
crări secrete, iar lucrarea 
să se aprecieze nu după 
numărul candidaților, ci 
după conținut ? Sînt atîtea 
și atîtea probleme care mă 
frământă și la care nu pot 
să răspund singură, deși 
în parte le trăiesc și ca 
atare viața ar trebui să le 
rezolve poate fără ajutorul 
meu. Este vorba de destin.

Vă rog încă odată să mă 
scuzați dacă lectura aces
tor rînduri v-a deranjat 
prea mult, iar în cazul cînd 
nu o găsiți la locul ei, nu 
vă cer să o publicați, ei 
să-mi dați un răspuns. 
Vreau să fiu medic și să-mi 
ajut semenii, să le pot face 
un bine. Atîta tot. Recu
nosc că mi-a fost prea 
mare îndrăzneala, dar a- 
cest examen m-a nemulțu
mit prea tare, și mi-arn 
propus să caut cu insis
tență dreptatea“.

și eu fotbal și să ajung un 
hun portar. Spunefi-mi ce 
să fac ca să ajung fotba- 
listă".

să vă imaginați cit de mult

la OM la OM
de ION BĂIEȘU

cheltuiesc aici harul cu care m-a înzestrat Ăldesus ? Că 
dacă m-aș apuca de ironii 
putea s-o 1 .
ironizați nu-mi mai scriu a doua oară. Vă înșelați. Citito
rii mei știu de glumă și nu se supără niciodată pe mine. 
Ei știu că așa sînt eu de felul meu și că e prea târziu 
acum să mă mai schimb. A treia chestiune : îmi pare 
realmente rău că nu am ocazia să vă cunosc în calitate 
de bărbat complex ; cititoarea Maria T. nu ne-a îngăduit 
încă să-i cunoaștem adresa.

BELDIE TEODORA, 
corn. Băneasa, jud. Galați : 
„Sînt într-o situație deplo
rabilă și vă rog să mă aju
tați. Am 21 de ani și sînt 
singură, cu un copil de doi 
ani și cinci luni. In 1965, 
cînd aveam 17 ani, l-am 
cunoscut pe Marfoi Con
stantin, născut la 3 august 
1940. Ne-am împrietenit, 
iar după un an a plecat 
în armată. Cînd a venit în 
concediu 
și a rămas să facem actele 
după ce termină el armata. 
In februarie 1968 am năs
cut un copil pe care l-a 
trecut totuși pe numele 
lui, deși a amînat tot 
timpul să mergem la sta
rea civilă, punînd diferite 
motive. Cînd, în sfîrșit, am

într-o situație la fel de grea se află și cititoarea NE
GRU MARIA din Huși, strada Neculai Săvescu nr. 4, al 
cărei soț, Negru Vasile, de meserie zidar, a dispărut fără 
urme. Rog călduros conducerile instituțiilor în care se 
află cei doi fugari să-i oblige să-și respecte obligațiile 
față de familiile părăsite.

MIHAI IONEL, actualmente în serviciul militar, roagă 
călduros pe medicii cu prenumele Mihai și Ionel, care 
au dat numele lor unui copil abandonat în luna iulie 
1950 în fostul raion 30 Decembrie, din București, să-i 
scrie pe adresa : Muraru Victor, strada Petru Rareș nr. 
98, Botoșani.

BOLDIJAR ION, născut la Tușnad, județul Sălaj, cu 
domiciliul probabil în București, este rugat să se adre- 
sese redacției pentru a primi informații despre sora sa 
Boldijar Ana, dispărută acum treizeci de ani.

RĂCĂȘANU S„ str. Filimon Sîrhu nr. 8, Cîmpulung, 
jud. Argeș, fiind bolnavă și imobilizată, roagă cititorii 
să-i scrie sau să-i trimită ilustrate.

BOGDAN OPREA, Brăila: Sînteți nedumerit că nu 
ați găsit ziarul în care a apărut capitolul 7 din „Aven
turile Zeiței de aur“. Nici nu aveați cum să-1 găsiți, perir 
tru că nu a apărut. Dintr-o neglijență, care-mi aparține, 
s-au numerotat două capitole cu numărul patru, iar cînd 
am făcut constatarea, am trecut de Ia șase direct la opt, 
ca nu cumva să ies în pagubă financiară.

GIGI FAZZOLARI, Mangalia: Dați-mi adresa. Voi 
încerca să vă ajut.

FLORINA H., Ploiești: Da, se poate.

apuca de ironii pe stradă sau în altă parte a? 
pățesc. In al doilea rînd, vă temeți că tinerii

oră din zi .și din noapte. 
Acum vă rog să mă cre
deți că mie și fratelui meu 
ne este imposibil, să mai 
trăim alături de acest ce
tățean care ne este tată, 
pe care îl iubim ca pă
rinte, dar îl urîm ca om. 
Zic asta pentru că cel 
ce-și brutalizează fără

milă un semen de-al său 
nu merită cuvîntul de om. 
De multe ori mama a fost 
nevoită să doarmă prin 
vecini sau prin pod pentru 
că, dacă o găsea acasă, 
scandalul și bătăile înce
peau imediat. De multe 
ori a luat toporul — da, 
da, ați înțeles bine — să 
o omoare, și, pentru că nu 
o prindea, își vărsa neca
zul asupra ușilor, ferestre
lor și pomilor din curte. 
La ora actuală ușile și 
geamurile sînt sparte, dar 
el nici nu se gîndește să le 
repare, deși în curînd va 
veni frigul. Cred că bău
tura a făcut ca acest om 
să nu nuli aibă nimic ome
nos în el, nici măcar în
fățișarea. Lucrează la 
Competrol și n-aș putea 
spune că nu cîștigă, dar 
pentru noi ziua in care 
trebuie să ia salariul este 
o zi de suferință. Nu nu
mai că nu ne dă nici un 
ban în casă, dar îi bea pe 
toți, nu ne dă nici aloca
ția, iar mama nu poate să 
ne îmbrace și să ne între
țină pe mine și pe fratele 
meu Sändel, care e în 
clasa a IlI-a. Vă rog să 
mă iertați dacă mi-am ju
decat prea aspru părinte
le meu, dar situația în 
care ne găsim este prea 
gravă. Vă rog foarte mult 
publieați-ne scrisoarea, ca 
s-o citească și tata. Nina 
și Sändel“.

ne-am căsătorit

înaintat actele, pe 10 iulie 
1969. a spus că pleacă la 
șerpiei,...................... - ”
șești, și plecat este ji în 
ziua de azi. M-a lăsat 
singură cu copilul, fără 
nici un ajutor, fiind, nevoi
tă să muncesc și în ace
lași timp să am și grija co
pilului. Plus de asta, părin
ții mă persecută înconti
nuu, amintindu-mi mereu 
că trăiesc pe spatele lor. 
Încercați să faceți ceea ce 
n-a reușit legea să facă: 
determinați-l să plătească 
întreținerea copilului care 
îi poartă numele. Legea a 
stabilit să plătească pensie 
alimentară, dar el este pur 
și simplu de negăsit. Vă 
rog faceți tot. posibilul ca 
să mă ajutați, că eu sin
gură nu mă pot descurca“.

la I.M.A. Mără-
Vă promit că vom veni imediat la fața locului pentru a 

vedea ce e de făcut.
B. M„ Burdujeni: Vă mulțumesc pentru permisiunea 

din anecdotele culese dede a mai reproduce câteva 
dumneavoastaiă.

1. Adam își avea, pro
babil, neplăcerile lui, însă 
și un avantaj de seamă : 
nu i s-a întîmplat nicioda
tă ca Eva să-i vorbească 
despre bărbații cu care 
s-ar fi putut mărita.

2. In paradisul terestru. 
Era îi face o scenă lui 
Adam :

— Te-ai întors tîrziu în 
seara asta. Cu cine ai 
fost ?

— Mii de tunete, răs
punde Adam. cu cine vrei 
să te înșel ? Nu sîntem de- 
cît noi doi aici.

Eva nu rămîne convin
să. Noapted, cînd Adam 
doarme, îi numără coaste
le cu vîrful degetelor...

3. Mark Twain fu zărit 
de un prieten ieșind din
tr-o farmacie. Intrigat, 
prietenul îl întrebă :

— Cum te simți ?
— Dar de ce mă 

trebi ?
— Păi te-am văzut

șind din farmacie. Am cre
zut că ești bolnav.

— Și dacă ai să mă 
vezi ieșind dintr-un cimitir 
ai să crezi că sînt mort ?

4. Twain a scris odată 
un articol de o rară vio
lență împotriva unui om 
de afaceri veros. Articolul 
se termina cu cuvintele : 
„Mister S. nu merită să fie 
nici măcar scuipat“. Dat 
în judecată, Twain a fost 
silit să retracteze. în ace
lași ziar, el a făcut urmă
toarea revenire : „Am de
clarat zilele trecute că

ti

în-

ie-

Mister S. nu merită să fie 
nici măcar scuipat. Prin a- 
ceasta retrag cele scrise și 
declar contrariul: Mister 
S. merită să fie scuipat“.

5. Un ziarist l-a întrebat 
pe Mark Twain dacă este 
adevărat că lucrează la o 
piesă de teatru. Celebrul 
umorist răspunse:

— Puteți anunța în zia
rul dvs. că scriu o piesă. 
O dramă în patru acte și 
trei pauze. Pauzele le am 
deja gata.

6. Balzac se întîlnește 
cu un prieten.

— Ce mai faci ?
— Sînt nefericit,

răspunse amicul. O femeie 
îngrozitor de urîtă s-a în
drăgostit de mine. Poate fi 
ceva mai rău decit dra
gostea unei femei slute ?

— Fără îndoială, ripos
tă scriitorul. Prietenia unei 
femei frumoase.

7. Plecînd de. la un di
neu în lumea mare a Pa
risului, Balzac mărturisea 
unui prieten :

— Ah, dacă vițelul n-ar 
fi avut vîrsta marchizu
lui 1

8. O 
bă pe doctorul Achile 
Flaubert:

— Doctore, e adevărat 
că ouăle proaspete facili
tează emisiunea sunete
lor ?

— Nimic mai adevărat 
doamnă — răspunse doc
torul. lată găinile, de pil
dă : cum au ouat, încep să 
cotcodăcească.

cintăreață il intre-

ZIUA PRESEI
(Urmare din pag. 1)

fășurarea evenimentelor ?i 
să adopte o poziție justă 
față de ele, să dobindească 
o perspectivă clară, pe baza 
concepției marxist-leninis- 
te. asupra dezvoltării socie
tății contemporane, să par
ticipe activ la înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a partidului și guvernului“.

Presa românească, cu- 
prinzînd 650 de publicații 
cu un tiraj de 11 milioane 
exemplare la fiecare apa
riție. radioul și televiziunea 
cu un număr de 4,5 milioa
ne abonați, toată această 
forță de pătrundere a gin- 
dirii înaintate, militante —- 
susținută cu talent, price
pere și devotament de pes
te 4 000 de ziariști — repre
zintă un instrument politic 
al societății noastre socia
liste de o deosebită impor
tanță și eficacitate. După 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la adunarea fes
tivă consacrată împlinirii a 
25 de ani de la apariția 
primului număr legal al 
„Seînteii“. presa ..a devenit 
o puternică forță socială, cu 
o mare capacitate de influ
ențare și un puternic rol 
mobilizator și organizator 
in marea operă de con-

strueție a societății socia
liste". Potrivit prețioaselor 
indicații date cu acel prilej 
de secretarul general al 
partidului nostru, în anul 
care s-a scurs de la Con
gresul al X-lea al P.C.R. e- 
forturile tuturor lucrători
lor din presă s-au concen
trat către studierea atentă 
și responsabilă a realității, 
către o intervenție mai 
promptă și eficientă în 
sprijinul realizării neîntir- 
ziate a sarcinilor trasate de 
partid, către sporirea apor
tului la rezolvarea proble
melor care întîrzie progre
sul economic și social tot 
mai rapid al societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. la perfecționarea vie
ții și organizării sociale, la 
îmbunătățirea relațiilor so
cialiste. la dezvoltarea și a- 
dîncirea democrației socia
liste. Presa noastră și-a in
tensificat aportul pentru a- 
tragerea largă a maselor la 
conducerea și soluționarea 
treburilor obștești, pentru 
dezvoltarea și sprijinirea 
inițiativei de masă, a spiri
tului de înaltă responsabi
litate. în muncă, pentru 
popularizarea experienței 
avansate și evidențierea 
aspectelor noi, pozitive, 
pentru finalizarea acțiuni-

lor sale și urmărirea rezul
tatelor practice. Sînt succe
se evidente cu care, azi, de 
ziua lor, ziariștii noștri se 
mîndresc pe drept cuvînt. 
Tot așa de evident este 
însă că procesul de perfec
ționare continuă către care 
ne îndeamnă partidul tre
buie să cuprindă și mijloa
cele de informare în masă, 
în fața cărora stă sarcina 
concentrării eforturilor spre 
permanenta îmbunătățire a 
legăturii cu viața, munca, 
preocupările și gîndurile 
oamenilor. Ca instrument 
al acțiunii sociale, al trans
formării societății și con
științei sociale, presa tre
buie să se apropie tot mai 
mult de viața -poporului 
nostru în efortul lui gene
ral spre mai bine, spre dez
voltare neîntreruptă. Ca 
semn al profundei profe
sional ități a ziaristului co
munist. așa cum ne în
deamnă partidul trebuie să 
dovedim un și mai dezvol
tat spirit creator, pasiune 
pentru prezentarea vibran
tă în materialele de presă 
a unui bogat conținut de 
idei, o sporită sensibilitate 
față de nou. față de expe
riența profesională și de 
viață a oamenilor muncii, 
tact atit în folosirea criti

cii cit și în prezentarea a 
ceea ce este pozitiv, demn 
de admirație. Lucrătorii în 
presă înțeleg că este de da
toria lor să militeze siste
matic pentru înarmarea în
tregului popor, a opiniei 
publice cu concepția mar- 
xist-leninistă a partidului, 
pentru lărgirea orizontului 
ideologic și de cultură al 
poporului.

Fiecare sărbătoare a zi-

lei presei reprezintă și pen
tru noi, slujitorii presei de — 
tineret, un prilej de reîn-W 
noire a angajamentului 
nostru profesional — crezul^ 
nostru politic, patriotic și™ 
moral — de a contribui cu 
competență, responsabilità- a 
te și talent la îndeplinirea“ 
misiunii cu care am fost in
vestiți — slujirea cu înflă-A 
cărare a intereselor parti- 
dului și poporului român. —

UCENICIE
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turistică. Au văzut cum pot fi 
valorificate talentele, reunindu-le 
intr-o orchestră, bunăoară, chiar 
dacă ea, la început, se va numi, 
ca în tabără, „Anonimii“, ori dîn- 
du-le misiunea să facă o gazetă 
satirică, să decoreze o sală de 
carnaval, să scoată o revistă vo
lantă.

Am citit cîteva răspunsuri la 
un chestionar lansat de coman
damentul taberei cu intenția de. a 
investiga ce știu, ce îi interesează, 
ce apreciază, ce nu le place. La 
ora actuală știu puțin. Dar tabăra 
le-a deschis apetitul pentru mai 
mult. Au văzut că, spre deosebi
re de pionierie, li se cere mai 
mult, le-au fost transferate răs
punderi, că ei trebuie să gîn-

dească, să inițieze, să ia hotărîri. 
să se autoconducă în propria lor 
organizație. Și este foarte im
portant că, în această tabără de 
instruire, au învățat să întrebe, să 
se intereseze cum se poate pro
ceda într-o anume situație. Vor
bește despre asta chiar și numai 
cabinetul metodic al taberei cu 
ingenioasa lui casetă de întrebări
„Ce vreți să știți despre munca 
de organizație“ și răspunsurile
constînd din scurte articole des
pre viața grupei U.T.C., cum se
desfășoară o adunare, ce discută 
comitetul U.T.C. în ședințele
sale, ori din materialul vizual —
jurnale ale unor organizații adu
se în tabără de uteciști, reviste
școlare, planuri de activitate. 

Sigur, în două săptămîni nu se
poate învăța fotul. Dar se învață 
A.B.C.-ul muncii de organizație.

FÂNUȘ NEAGU vă prezintă

Idolii gazonului

Rege încoronat în cîmpul cu tauri. Violent 
la întîlnirile cu mingea și flâmînd de ono
ruri ca o vedetâ de cinema. „Mijlocașii sînt 
gurile de tun ale unei echipe, orice meci se 
cîștigă în zona alunecoasă de la mijlocul te
renului, acolo se construiesc blocadele și se 
ascut săbiile, mijlocul terenului e totdeauna 
sub stare de asediu, în zona aia îmi place 
să trăiesc alături cu Dumitru și cu Radu Nun- 
weiler.

Și rîd cînd mă gîndesc că altădată, în a- 
ceastă zonă, cei dinaintea noastră dansau 
vals vienez. Crezi că era mai frumos a- 
tunci ?“

Atunci, adică pe vremea pianului mecanic 
și gramofonului...

Dinu e tînăr, neobrăzat de tînăr și puter
nic, febril și arțăgos. Sub casca de păr ne
gru care-i acoperă fruntea și tîmplele — și 
i-a adus multe necazuri — Dinu ascunde o 
mîndrie ieșită din comun. Se consideră — 
și e, după cum au afirmat toți specialiștii 
prezenți la El Mundial — cel mai bun fun
daș central din Europa, dar patima care-l 
mistuie e să urce în atac, acolo unde suflă 
și se despletesc vînturi amețite. Jocul lui e 
aspru, Dinu nu urmărește explozia tribune
lor — „eu sînt dator să fac să curgă min
gea, aș fi besmetic cînd aș ține-o lîngă pi
cior ca să culeg aplauze" — a învățat că 
ploaia de aur îmbată și te depărtează de 
ideea de luptă și victorie. Mare jucător, ei 
știe că triumful solid se cucerește nu prin- 
tr-o fază seînteietoare, ci la capătul unei 
bătălii in care ți-a ars sîngele.

Tribunele iubesc artificiul și poanta — far
mecul spectatorului e să fie superficial și 
gălăgios — dar la încheierea celor 90 de 
minute de joc, el uită cele cîteva clipe de 
îneîntare, dacă lucrurile n-au ieșit de par
tea inimii și vînd iubirea pe cruzime.

Tn nopțile mexicane stropite cu speranță, 
udate cu vin, Dinu a fost mîndria și iubirea 
noastră (prea puțini știu că după fiecare 
meci el se lungea pe pămînt rupt și sfîrșit, 
și nu vroia altceva decîr să doarmă), iar la 
două săptămîni după întoarcerea din Mexic, 
aceiași oameni care-i împodobeau numele 
cu fluturi și cu perle, l-au arătat cu deștiul 
și l-au fluierat pentru că într-o noapte și-p 
permis să întîrzie la un pahar.

Intrat sub vîrtejul moraliștilor de seze^1, 
Dinu s-a retras înapoia zîmbetului care-i lu
minează fața și și-a măcinat singur durerea.

„M-am împiedicat, mi-a spus în acele zile, 
uitasem că lumea nu iartă nimic. O voi lua-o 
de la capăt. Ca să reziști, trebuie s-o iei 
mereu de la început“.

Aspru, neiertător. Mereu în primul plan al 
bătăliei.

Și l-am văzut apoi în meciul cu Steaua, 
cavaler al onoarei cînd singur s-a dus la ar
bitru și a cerut să se anuleze golul echipei 
sale. Golul fusese înscris cu mîna.

Din public, îmi amintesc cu tristețe, foarte 
puțini au aplaudat.

Cel mai bun fundaș central din Europa 
își cucerea în clipa aceea un loc în echipa 
lumii.

ww»

LUPTA ESTE DESCHISĂ
• Pronosticurile punctajului nu se confirma • Lia Manoliu învinsă de Olimpia Cataramă • Mariana 

Golit ne-a dat emoții • Korica nu a alergat decit un tur in cursa de 10 000 m.

Pentru pasionații atletismului, 
pentru cei ce urmăresc cu me
ticulozitate cifrele și fac singuri 
acasă calcule in intilnirile atle
tice, pentru aceștia recenta edi
ție a jocurilor balcanice de at
letism promitea o luptă acer
bă între atieții bulgari și ro
mâni. Dar iată că după a doua 
zi de dispute, în clasamentul 
probelor și in cele generale își 
fac puternic simțită prezența și 
atieții iugoslavi, ei ciștigmd 
pină acum un număr egal de 
medalii de aur, patru, cu atie
ții români, care totuși în majo
ritatea probelor au avut com
portări excelente.

Programul de ieri după amia
ză a început cu două probe fe
minine in care evoluau două 
campioane olimpice : Viorica 
Viscopoleanu și Lia Manoliu, ul
tima de-abia întoarsă cu o zi 
Înainte de la două concursuri 
susținute în Italia și R. F. a 
Germaniei. Dacă Viorica a cîș- 
tigat din nou titlul de campioa
nă balcanică, avînd că adversar 
doar performanța ei (6.42 m),
Lia a fost nevoită să se mulțu
mească cu locul II. deoarece 
Olimpia Cataramă, cu un nou 
record personal 57.28 m. și-a în
trecut partenera de echipă cu 
mai bine de 1 m. Tot o dublă 
victorie românească au obținut 
și cei doi mărșăluitori, Leoni- 
das Caraiositoglu și Nicolae 
Maxim în cursa de 20 km pe 
care au dominat-o cu destulă 
autoritate. La înălțime băieți. 
Șerban Ion. oarecum favorit al 
întrecerii, a fost întrecut, cu a- 
eeeași performanță de 2.11 m., de 
tinărul grec Ioannis Kousoulas.

Lupte duse cu indirjire pină 
la ultimii metri ne-au oferit, și 
cursele de 800 m. femei și 400 m 
garduri, unde deși reprezentan
ții noștri s-au depășit pe ei, nu

au reușit să obțină și victoria. 
La 800 m. femei. medaliata 
noastră olimpică Ileana Silai, 
după ce a condus mare parte 
din cursă, a fost întrecută in 
urma atacului prelungit al iu
goslavei Vera Nicolici. Perfor
manțele lor de 2:02,3 și 2:02,5 
se înscriu în fruntea performan
țelor mondiale din acest an. în 
aceeași cursă, junioara Fița Ra- 
fira a sosit pe locul III izbutind 
un nou record republican de 
junioare 2:06,2. In proba de 
400 m. garduri, Ion Răț.oi nu a 
mai putut ajunge pe grecul 
Tzortzis Stavros care a alergat 
excepțional prima parte a cursei. 
Performanțele de 50.7 și 50,8 se
cunde reprezintă noi recorduri 
ale Greciei și României. Ne
așteptată, medalia de bronz cu
cerită la această probă de al 
doilea reprezentant român Ion 
Burcă.

Finala cursei de 100 m femei 
a avut o desfășurare dramatică. 
Reprezentanta noastră Maria
na Goth a luat un start slab ; 
la 50 m avea încă doi metri in 
urma atletei bulgare Kazan- 
djieva. Revenirea ei pe ultima 
parte a cursei a ridicat tribu
nele în picioare, ea reușind să 
ciștige un avans de încă doi 
metri. Timpul realizat de ea 
constituie un record republican 
egalat. A fost o victorie pentru 
care spectatorilor le-a trebuit 
intii un moment de dezmeticire, 
pentru a-i oferi apoi aplauzele 
cuvenite învingătoarei. La bă
ieți, în aceeași cursă, Gheorghe 
Zamfitescu cu 10.4 sec s-a re
cunoscut învins in fața sirbului 
Ivita Karassi (10,2) și a grecu
lui Papageorgopoulos (10.3).

în ultima probă a zilei, 
10 000 ni. campionul ba'c.anic de 
cros iugoslavul Dane Korica a

alergat — pentru a cîștigă — 
doar un tur de stadion, ultimul. 
Tn rest el nu a făcut decit să 
urmeze liniștit pe reprezentantul 
nostru Ion Mustață, care după 
ce a văzut că s-a dus un tempo 
de alergare slab pe primii 3 000 m 
ai cursei, a luat conducerea pe 
cont propriu, luptindu-se de la 
egal la egal cu atleți care aveau 
performanțe superioare lui.

în cursul zilei de azi se vor 
termina probele de pentatlon și 
decatlon, in care pină acum re
prezentanții noștri au situații 
bune. După-amiază, începînd de 
la ora 16.30. se vor desfășura 
cursele de 200 m, 400 m. 1 500 m, 

,fete și băieți, cursele de 110 m 
garduri și 3 000 m obstacole și 
ștafeta de 4 • ]qo m băieți. Din
tre sărituri doar lungimea bă
ieți. iar dintre aruncări, suliță 
băieți și greutate fete și băieți. 
\ or evolua printre alții ’și atieții 
romani Vasile Sărucan și Mi
hai Zaharia, Gheorghe Zamfi- 
resiu. Mariana Goth. Maria 
Linca, Nicolae Perța si Viorel 
Cefan Heana SUai •' Gheorghe
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII
COMISIILOR EXAMENULUI

DE BACALAUREAT
— DIN SESIUNEA AUGUST 1970 —

Examenul de bacalaureat (sesiunea de toamnă) se va desfă
șura în perioada 20—31 august.

Probele scrise sînt programate după cum urmează s
— 20 august — literatura română ;
_  22 august — matematică (secția reală) ți limba străină 

sau limba latină (secția umanistă) ;

— 25 august — literatura maternă pentru absolvenții liceelor 
cu predare în limbile naționalităților conlocuitoare.

Examinarea orală va începe după o pauză de 1—2 zile de 
Ia ultima lucrare scrisă și se va face succesiv, pe obiecte, în 
zile diferite, după programul stabilit de comisia de examen, 
asigurîndu-se cel puțin o zi liberă între obiecte pentru fiecare 
serie de candidați.

MUNICIPIUL
BUCUREȘTI

Liceul „M. Sadoveanu", comi
sia nr. 1 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „M. Sa
doveanu“, (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Fili- 
mon Ion, prof. univ., dr. mate
matici. — Institutul de con
strucții — București.

Liceul „I. L. Caragiale“, co- 
__ misia nr. 2 mixtă, limba de pre

dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele „I. L. 
Caragiale“, „Rosetti“, nr. 24 și nr. 
35. (cursuri de zi. serale. învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Isopescu Ale
xandru, conf. univ. dr. inc. chi
mie, — Academia de studii eco
nomice — București.

Liceul nr. 32, comisia nr. 3 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele „Dr. Petru Groza“ 
și nr. 32, (cursuri de zi. serale 
și restanțieri). Președinte Pe- 
trea Ioan, conf.. univ. dr. fizi
că, — Universitatea București.

Liceul „D. Cantemir", comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele „D. Can
temir“, nr. 10 și nr. 37, (cursuri 
de zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și ex. de diferență). 
Președinte C'iachir Nicolae, 
conf. univ. dr. istorie, — Uni
versitatea București.

Liceul „Spiru Haret", comi
sia ar. 5 mixtă. limba de pre
dare’*' română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Spiru 

‘ serale,
1 a-wfcțămînt fără frecvență și 
restanțieri). _ Președinte Do- 
brescli Luigi, conf. univ. dr. 
doc.-chimie — Academia de 
Studii economice — București.

Liceul „E. Racoviță", comisia 
nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „E. Racoviță“ 
(c“rsu” de zi> serale, fnvăță- 

faț*ă frecvență și restan- 
țien). Președinte Morlova Irina 
conf. univ. dr. doc. șt. biolo- 

Institutul agronomia 
” *•. Bălcescu" — București.

Liceul „M. Viteazul", comisia 
nr, 7 _reală, limba de predare 
Wjână. Se vor prezenta candi
dați! de Ia Liceul „M. Vitea
zul , (cursuri de zi. serale si 
restanțieri). Președinte Oprea 
clorea, prof. univ. matematici 
-Bucur^tiInStitUtU1 politehnic 

comisia 
fomâ a cta’ hmba de predare 
riPtlirSv,?r Prezen‘a can
didați! de la liceele „M. Vitea- 
?u nr- 14, (cursuri de zi 
invățămint fără frecventă si 
restanțieri)). Președinte Teodo- 
•escu Barbu, conf. univ. dr °- 
r°^le’ ~ Universitatea Bucu-

Liceul nr. 15, comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 15 si nr' 
9. (cursuri de zi. serale și res
tanțieri). Președinte Botez Mi
nai, prof. univ. dr. matematici, 
— Institutul politehnic — București.

Liceul „G. Coșbuc", comisia 
nr. 10 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul ,.G Coș
buc“, (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Toboșaru 
Ion, prof. univ. dr. filozofie. — 
— Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caragia
le“ — București.

Liceul „Alexandru Sahia", 
comisia nr. 11 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Al. 
Sahia“. cursuri de zi. serale și 
restanțieri). 
ciu Corneliu, 
matematici, 
construcții —

Liceul „23 August", comisia 
nr. 12 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceu) „23 August“, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Djamo Nico
lae. conf. univ. geografie. — A- 
cademia de studii economice — 
București.

Liceul seral de cultură gene
rală, comisia nr. 13 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
seral de cultură generală, 
(cursuri serale). Președinte Dră- 
ghici Nicolae, conf. univ. mate
matici, — Institutul politehnic 
— București.

Liceul seral de cultură gene
rală, comisia nr. 14 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
seral de cultură generală, 
(cursuri serale). Președinte Bo- 
beica Traian, conf. univ. fizică. 
— Universitatea București.

Liceul „M. Basarab", comi
sia nr. 15 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „M. Ba
sarab“. (cursuri de zi, serale și 
învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Bogdănescu Virgil, conf. 
univ. matematici, — Institutul 

Președinte Stan- 
conf. univ.

— Institutul de 
București.

dr.

de petrol, gaze și geologie — 
București.

Liceul „M. Basarab", comisia 
nr. 16 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele „M. Basa
rab“ și „Alex. I. Cuza“, (cursuri 
de zi,’ serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Carabu- 
lea Anatol, conf. univ. dr. ma
tematici — Institutul politeh
nic — București.

Liceul nr. 39, comisia nr. 17 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele nr. 39 și 43, 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Voinea Nico
lae, conf. univ. dr. chimie, — 
Institutul de construcții —-
— București.

Liceul „M. Eminescu“, comi
sia nr. 18 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele „M. E- 
minescu" și nr. 41, (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președin- 

| te Strihan Andrei, prof. univ 
dr. filozofie. — Institutul de 
artă teatrală și cinematografi
că ,.I. L. Caragiale" — Bucu
rești.

Liceul „I. Creangă", comisia 
nr. 19 mixtă, limba de preda
re română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele „I. 
Creangă“ și nr. 30, (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Boico Cristina, conf. 
univ. filozofie, — Institutul de 
construcții — București.

Liceul „Gh. Șincai“ comisia 
nr. 20 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „Gh. Șin
cai", cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Georgescu 
Florin, , conf. univ. filozofie.
— Institutul de educație fizică, 

"șl Sport — București.
Liceul „Gh. Lazăr", comisia 

nr. 21 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de Ia Liceul „Gh. La
zăr“, (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Rădulescu 
Ion, prof. univ. dr. doc. geogra
fie — Universitatea București.

Liceul „D. Bolintineanu", co
misia nr. 22 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ța candidații de la Liceul ,.D. 
Bolintineanu", (cursuri de zi 
serale, învățămînt fără frecven
ța și restanțieri). Președinte 
Pimsner Victor, conf. univ. 
matematici, — Institutul poli- 
tehnic — Bucureștj.

Liceul „G. Călinescu", comi
sia nr. 23 mixtă, limba de pre- 
c ace română. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul ,G Că- 
hnescu", cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Zeve- 
mXUmCt?nStantin> conf' Qniv 
matematici, — Institutul de 
construcții - București.

Liceul nr. 36. comisia nr. 24 
mtxia, hmba de predare româ- 
de" lat îVOr ,prczenta candidații de la l iceu) nr. 36, (cursuri de 
te &

.Liceu) „N. Bălcescu", corn=. 
sia nr. 25 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
eesncu“dt4' liceeIe Bă -cescu , nr. 33, nr. 42, nr 1 si 9 de muzică și Liceul de' arte 
plastice, (cursuri de zi serale 
învățămînt fără frecventă G 

institutul de petrol, gaze si geologie - București 6 ?
Liceul „T. Vîadimirescu". co

misia nr. 26 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ța, cșnd’dații de la Liceul T 
Vîadimirescu". (cursuri de zi' 
serale, învățămînt fără frecven- 
îiP?’rh,restai.ntieri)- Pendinte Ilie Gheorghe, conf. un.iv ma

terna ici, _ institutul de con
strucții — București.

Liceul nr. 25, comisia nr. 27 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele nr. 25 și 31, (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Ștefănescu Dan, conf. 
univ. matematici, — Institutul 
politehnic — București.

Liceul „I. Neculce", comisia 
nr. 28 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „I. Neculce", 
(cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Georgescu Iu- 
lia, conf. univ. dr. chimie, — 
Institutul politehnic — Bucu
rești

Liceul „A, Vlaicu", comisia 
nr. 29 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „A. Vlai
cu“. (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Turcu Ioan, 
conf. univ. dr. socialism 
țific, — Universitatea 
rești.

Liceul nr. 6, — comisia 
mixtă, limba de predare
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 6, (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Roman Tiberiu, conf. 
univ. matematici, — Institutul 
de petrol, gaze și geologie — 
București.

I

știin- 
Bucu-

nr. 30 
româ-

Liceul „D. Petrescu", comi
sia nr. 31 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Pe
trescu, (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Grama 
Ion, prof. univ. dr. doc. topo
grafie, — Institutul agronomic 
„N. Bălcescu“ — București.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri- 
șan" — Alba Iulia, comisia nr. 
I mixtă, limba de predare ro
mână Se vor prezenta condi
dații de la Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan“ din Alba-Iulia 
(cursuri de zi, serale, invăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Sainiac Anton, 
conf. univ. dr. electrotehnică, 
Institutul de mine Petroșani.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan“ — Abrud, comisia nr. 2 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele din Abrud, Cim- 
peni. Baia de Arieș și Zlatna 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restanți
eri). Președinte Veza Samson, 
lector univ. geografie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Avram lancu" — 
Aiud, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare românâ- 
maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la liceele din Aiud 
și Ocna Mureș (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Kechedy Elișabeta, lector univ. 
dr. chimie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“, Cluj.

Liceul „I. Mureșianu" — Blaj, 
comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
din Blaj, Jidvei și Teiuș 
(cursuri de zi, serale, învâță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Bobescu 
Gheorghe, conf. univ dr. ing., 
Institutul politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Cugir, comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul din Cugir (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Proșie Victor, conf. univ. chi
mie, Institutul de mine Petro
șani.

Liceul de cultură generală 
Sebeș, comisia nr. 6 mixtă, lim
ba de predare rdmână-germană. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Sebeș (cursuri de 
zi, serale, invățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Gătej Pintilie, conf. univ. dr. 
ing. Institutul, politehnic Brașov.

Liceul „N. Bălcescu" Pitești, 
comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta condidații de la liceele de 
muzică și „N Bălcescu" Pitești 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restanți
eri). Președinte Hurmuz Vasile, 
conf. univ. dr. istorie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 — Pitești, co
misia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 — 
Pitești (cursuri le zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Bomboe 
Petre, conf. univ. matematici dr. 
ing. Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

Liceul nr. 3 — Pitești. co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 3 — 
Pitești, din Topoloveni și sec
ția serală Ștefănești (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri) Președinte 
Mărculețiu Victor, conf. univ. 
chimie, Institutul politehnic 
București.

Liceul de cultură generală 
Curtea de Argeș, comisia nr. 4 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Curtea 
de Argeș, Corbeni și Domnești 
(cursuri de zi, serale, învăță- 
mint fără frecvență și restanți
eri). Președinte Marinescu Du
mitru — lect. univ. matematici, 
Academia de studii economice 
— București.

Liceul nr 1 — Cîmpulung, 
comisia nr. 5 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Cimpulung (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Pirnuță 
Gheorghe, lector univ. dr. filo
logie. Universitatea București.

Liceul nr. 1 Cîmpulung. comi
sia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 — Cimpulung și liceele 
din Rucăr și Stîlpeni (cursuri 
de zi. serale, invățămint fără 
frecvență, restanțieri). Preșe
dinte Mirescu Nicolae. șef lu
crări matematici, Institutul po
litehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Vedea, comisia, nr. 7 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 

prezenta candidații de la Liceul 
din Vedea (cursuri de zi, învă- 
țămint fără frecvență și restan
țieri) .Președinte Simion Sorin, 
lector univ. matematici. Insti
tutul pedagogic de 3 ani — Pi
tești

Liceul de cultură generală — 
Costești, comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta condidații de la 
liceele din Costești și Mozăceni 
(cursuri de zi, serale, invățămint 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Arsenescu Nicolae, 
lector univ. fizico-chimice, Insti
tutul pedagogic de 3 ani — Pi
tești.

Liceul „I. Slavici" — Arad, 
comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română-germană-ma- 
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de Ia liceele „I. Slavici“ 
și nr. 4 — Arad și Liceul din 
Vinga (cursuri de zi, serale. în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ardelean 
Victor, conf. univ. geografie, 
Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 2 — Arad, comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr 2 și 
nr. 5 — Arad, nr. 1 — Pecica și 
liceele din Chișineu-Criș, Sintâ- 
na. Curtici. Lipova, Pincota și 
Săvîrșin (cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Turcu 
Ioan, conf. univ. dr. electroteh
nică. Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 — Arad, comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română-maghiară-slovacă. Se 
vor prezenta condidații de la 
liceele nr 3 — Arad, nr. 2 — 
Pecica și Liceul Nădlac (cursuri 
de zi .serale și fără frecvență). 
Președinte Grigercsik Eugen, 
conf. univ. geografie, Universi
tatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Ineu, comisia nr. 4 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la li- 
■ceele din Ineu, Cermei Sebiș și 
Gurahonț (cursuri de zi, se
rale, invățămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Gas- 
par Dumitru, lector univ. ma
tematici, Universitatea Timi
șoara.

Liceul nr. 2 Bacău, comisia 
nr. 1 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 1, nr. 2 
și de muzică Bacău și Liceul din 
Podu Turcului. (Cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Vlad Arte- 
nie, conf. univ., dr, chimie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul nr. 4 Bacău, comisia 
nr. 2 mixtă, limba dc predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 4 Bacău. 
(Cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Maftei Elena, conf. 
univ. dr. psihologie. Universita
tea București.

Liceul nr. 1 Bacău, comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 3 și nr. 4 
Bacău. (Cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Alislar 
Dumitru, conf» univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău.

Liceul de cultură generală 
Buhuși, comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul de cultură generală Bu
huși. (Cursuri de zi. serale, in
vățămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Rusii Ste
luța, lector univ. șt. biologice, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău.

Liceul de cultură generală 
— Moinești. comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
Moinești. (Cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Tănă- 
sescu Victor, lector univ. istorie. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău.

Liceul de cultură generală — 
Comănești, comisia nr, 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul Comănești și Secțiile se
rale din Zemeși .și Dărmănești. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri), Președinte Condrea Ion, 
șef lucrări mecanică. Institutul 
politehnic Iași.

Liceul nr. 1 — orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, comisia nr. 7 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej și Liceul din 
Tg. Ocna. ■ (Cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Prutea- 
nu Octavîan, șef lucrări tehno
logie, Institutul politehnic Iași.

Liceul nr. 1 — Brăila, comisia 
nr. 1 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Brăila. 
(Cursuri de zi, serale, invâță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Petrescu Ion, 
conf. univ. dr. geografie. Insti
tutul pedagogic de 3 ani Ga
lați.

Liceul nr. 2 — Brăila, comisia 
nr.’ 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 Brăila. 
(Cursuri de zi, serale, învăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Teodorescu 
Grigore, conf. univ. chimie. In
stitutul politehnic București.

Liceul nr. 3 — Brăila, comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română, Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 Brăila. 
(Cursuri de zi, serale, invăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Bohațiel Teo
dor, șef lucrări, dr. fizică, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 4 — Brăila, comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 
Brăila. (Cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Baiiu 
Constantin, conf. univ. dr. ingi
ner, Institutul politehnic Galați.

Liceul nr. 5 — Brăila, comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 5 Brăila și 
liceele din însurăței. Movila 
Miresii și Măxincni. (Cursuri 
de zi, invățămint fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Gavri- 
liuc Angela, șef lucrări chimie, 
Institutul pedagogic de 3 ani, 
Galați.

Liceul de cultură generală — 
Făurci, comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele din Făurei și landa.' 
(Cursuri de zi. serale, învăță- 
mint fără frecventă și restan
țieri). Președinte Hornar Solo- 
mon, lector univ. chimie, Aca
demia de studii economice. 
București.

Liceul nr. 1 — Bistrița, comi
sia -nr. 1 mixtă, limba de preda
re română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Bistrița și liceele 
din Prundul Birgăului și Teaca. 
(Cursuri de zi, serale, invăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Oroș Ioan, 
conf. univ. dr. științe biologice, 
Universitatea „Babeș-Bolyai“, 
Cluj.

Liceul „G. Coșbuc" — Năsăud, 
comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la liceele nr. 1 
și nr. 2 Năsăud și liceele din 
Beclean, Singeorz Băi și Nimi- 
gea. (Cursuri de zi, serale, in
vățămint fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Cordoș E- 
mil, lector univ. dr. chimie. U- 
niversitatca „Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul „E. Gojdu“ — Oradea, 
comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „E. 
Gojdu" — Oradea (Cursuri de 
zi, serale și restențieri). Preșe
dinte Milcoveanu Dan, conf. 
univ. dr. fizică, Institutul de 
mine - Petroșani.

Liceul „E. Gojdu" — Oradea, 
comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „E. 
Gojdu“ — Oradea și liceele dir» 
Aleșd și Vadu Cricului. (Cursuri 
de zi, serale, invățămint fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Galea Virgil, prof. univ. 
dr. doc. chimie. Institutul de me
dicină și farmacie Cluj.

Liceul „Alexandru Moghioroș" 
— Oradea, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Al. Moghioroș“ Oradea. 
(Cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Sebok Petru, 
șef lucrări șt. biologice. Institu
tul agronomic „Dr. P. Groza“ 
Cluj.

Liceul nr. 4 — Oradea, comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
nr. 2, nr. 4, nr. 5 și Liceul de 
muzică și arte plastice — Ora
dea. (Cursuri de zi, serale și re
stanțieri). Președinte Blajovici 
Traian, lector univ. filologie. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Oradea.

Liceul „Samuil Vulcan“ — 
Beiuș, comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
Samuil Vulcan și nr. 2 Beiuș și 
liceele din or. Dr. P. Groza și 
din Vașeău (Cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Stan- 
ciu Cornel, lector univ. șt. bio
logice, Institutul pedagogic de 
3 ani Oradea.

Liceul de cultură generală — 
Marghita, comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candida
ții de la liceele din Marghita, 
Săcuieni, Valea lui Mihai și Po
pești. (Cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Tabără Vic
tor, șef lucrări dr. matematici, 
Institutul politehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Salonta comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candida
ții de la liceele din Salonta și 
Ținea. (Cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Pop Mir- 
cea, lector univ. șt. biologice, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Oradea.

BOTOȘANI
Liceul „A. T. Laurian" — Bo

toșani, comisia nr.l mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„A.T. Laurian“ Botoșani. (Cursu
ri de zi, serale, invățămint fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Martiniuc Constantin, 
prof. univ. dr. doc. geografie. 
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul „M. Eminescu" — Bo
toșani, comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu" Botoșani. 
(Cursuri de zi, serale, invăță
mint fără frecvență și restan
țieri).' Președinte Huiu Constan
tin. conf. univ. matematici, Insti
tutul politehnic — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Dărăbani. comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
din Dărăbani și Rădăuți Prut. 
(Cursuri de zi. Invățămint fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Rusu Dumitru, lector univ. 
dr. istorie. Universitatea „Al. I. 
Cuza" — Iași.

Liceul nr. 1 — Dorohoi, co
misia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 din Dorohoi. (Cursuri de 
zi, serale, invățămint fără frec
vență si restanțieri). Președinte 
Jurcă Valentina, lector univ. dr. 
chimie. Universitatea „Al. I. 
Cuza“ Iași.

Liceul de cultură generală — 
Săveni, comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
din Săveni și din Vorniceni. 
(Cursuri de zi. serale, invăță
mint fără frecventă și restan
țieri). Președinte Deleanu Spiri- 
don. șef lucrări meeanică. Insti
tutul politehnic Iași.

Liceul de cultură generală — 
Bucecea, comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Bucecea. (Cursuri de 
zi, serale, invățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Zet Dumitru, șef lucrări meca
nică. Institutul politehnic Iași.

Liceul de cultură generală — 
Trușești, comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele din Trușești și din Stefă- 
nești. (Cursuri de zi. serale, in
vățămint fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Apreute- 
sei Constantin, lector univ. ma
tematici, Universitatea „Al. I. 
Cuza" — Iași.

Liceul ,.B. P. Hașdeu" — Bu
zău, comisia nr. 1 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
„B. P. Hașdeu" și „M. Emines
cu“ — Buzău și liceele din Be- 
ceni și Pogoanele ; (cursuri de 
zi. serale, invățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Corbii Constantin, conf. univ. 
dr. istorie. Universitatea Bucu
rești.

Liceul „AI. Vlahuță" — Rm. 
Sărat, comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
..Al. Vlahuță" și „Ștefan cel 
Mare" Rm. Sărat ; (cursuri de 
zi. serale, invățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Brindaș Costică, lect. univ. geo
grafie, Institutul pedagogic de 
3 ani Bacău.

Liceul de cultură generală — 
Pălirlagele, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Pătîrlagele ; (cursuri de 
ziv serale, în.vățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Petrescu Ion Burloiu, conf. 
univ. dr. geografie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Constanța.

BRAȘOV
Liceul nr. 1 Brașov, — comi

sia nr. 1 mixtă, limba de preda
re română-germană. Se vor pre
zenta -candidații de la liceele de 
muzică nr. 1 și nr. 2 Brașov și 
liceele din Rupea, Feldioara. 
Predeal și Săcele ; (cursuri de 
zi, serale, îmvățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Bednar Horst, conf. univ. dr. 
chimie. Institutul politehnic 
Brașov.

Liceul nr, 4 — Brașov, comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 3 și nr. 4 
Brașov ; (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Nicoles- 
cu Alexandru, prof. univ. dr. 
matematici, Institutul d.e petrol, 
gaze, geologie Bucureșfi.

Liceul „Unirea“ — Brașov, co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul Unirea- 
Brașov și secția serală Lunca 
Clinicului ; (cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte lonașcu 
Gheorghiță, conf. univ. dr. ing., 
Institutul politehnic Brașov.

Liceul „Unirea“ — Brașov, co
misia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul Unirea- 
Brașov și Liceul din Săcele; 
(cursuri de zi. serale, invățămint 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Vajda Alexandru, 
conf. univ. dr. ing. Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul dc cultură generală — 
Codlea, comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română-ger
mană. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Codlea ; 
(cursuri de zi, serale, invățămint 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Bednar Victoria, lec
tor univ. dr. chimie. Institutul 
pedagogic de 3 ani Brașov.

Liceul nr. 1 — Făgăraș, comi
sia nr. 6 mixta, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 Făgăraș și Liceul din Șer- 
caia ; (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Alexandru 
Ștefan, prof. univ. dr. ing. In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală — 
Zărnești, comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele din Zărnești și Rîșnov ; 
(cursuri de zi. serale, invățămint 
fără frecvență și restanțieri) 
Președinte Matlac Ioan, șef. lu
crări dr. ing.. Institutul politeh
nic Brașov.

Liceul de cultură generală — 
or. Victoria, comisia nr. 8 mix
tă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Orașul Victoria ; 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Turcu Aurel, 
lector univ. fiz.-chimice, Uni
versitatea București.

CONSTANȚA
Liceul „Mircea cel Bătrîn" — 

Constanța, comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la lice
ele „Mircea cel Bătrîn“ și nr. 
3 Constanța : cursuri de zi, se
rale, invățămint fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Să- 
veanu Lucius, prof. dr. doc. fi
zică. Institutul pedagogic de 3 
ani Constanța.

Liceul „M. Eminescu“ — Con
stanța, comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
preze'nta candidații de la liceele 
„M. Eminescu“ și nr. 4 Constan
ța și liceele din Năvodari. M. 
Kogălniceanu, Hirșova și To- 
praisar ; (cursuri de zi. serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Mageru 
Victor, prof. univ. dr. fizică, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Constanța.

g.iceul de cultură generală — 
Mangalia, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
din Mangalia, Techirghiol și 
Eforie Sud ; (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Teo
dorescu Georgeta, șef. lucrări 
fizică. Institutul agronomic „N. 
Bălcescu“ București.

Liceul nr. 1 — Medgidia, co
misia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
Madgidia și liceele din Cerna
vodă, Negru Vodă. Cogealac, 
Cobadin, Adamclisi. ‘ Băneasa și 
Ostrov ; (cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Vericea- 
nu Gheorghe, conf. univ. dr. 
chimie. Institutul pedagogic de 
3 ani Constanța.

Liceul nr. 2 — Medgidia co
misia nr. 5 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
Medgidia ; (cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Gherbanov- 
schi Nicolae, lect. univ. fizică, 
Universitatea București.

COVASNA
Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe, 

comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele nr. 1 și nr. 2 Sf. Gheorghe, 
din Baraolt și din Covasna. 
(Cursuri de zi. serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Bogdan Strugren, 
conf. univ. dr. șt. biologice, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ — 
Cluj.

Liceul de cultură generală Tg. 
Secuiesc, comisia nr. 2 mixtă lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Tg. Secuiesc. (Cursuri 
de zi, serale, invățămint fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Balogh Dezideriu. lector 
univ. filolofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

CLUJ
Liceul „Ady-Șincai" Cluj, co

misia nr. 1 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
„Ady-Șincai“ și „E. .Racoviță" — 
Cluj și Liceul din Huedin. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte I4obeș Ioan, 
prof. univ. dr. șt. biologice, Ins
titutul agronomic „Dr. P. Groza“ 
Cluj.

Liceul „G. Barițiu" Cluj, co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
,.G. Barițiu“. „G. Coșbuc“, „M. 
Eminescu", „N. Bălcescu“, nr. 6 
și nr. 15 Cluj și Liceul din Gilău. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Precup Oeta- 
vian, conf. univ. șt. biologice, 
Universitatea Babeș-Bolyai. Cluj.

Liceul nr. 10 Cluj, comisia nr 
3 mixtă, limba de predare ro
mână-maghiară. Se voi- prezenta 
candidații de la liceele nr. 10, 
nr. 12, nr. 14 și Liceul de arte 
plastice — Cluj. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte 
Vasculescu Traian, prof. univ. 
dr. doc. șt. medicale, Institutul 
de medicină și farmacie Cluj.

Liceul „Brassai“ Cluj, comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare ro
mână-maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la liceele „B^as- 
sai“, nr. 3. nr. 11 și Liceul de 
muzică — Cluj. (Cursuri de zi, 
serale, invățămint fără frecven
ță și restanțieri). Președinte 
Mozcs Paul. prof. univ. șt. bio
logice, Institutul agronomic „Dr. 
P. Groza“ Cluj.

Liceul „M, Viteazul“ Turda, 
comisia nr. 5 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele „M. Vi
teazul“ și nr. 2 Turda și liceele 
din Cimpia Turzii și Tara. 
(Cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Oprean Aurel, 
conf. univ. pedagogie-psihologie. 
Institutul politehnic Cluj.

Liceul nr. 2 Dej, comisia nr. 6 
mixtă, limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la liceele ..A. Mure
șianu“ și nr. 2 Dej. „A. Ipătes- 
cu“ și „P. Maior“ din Gherla. 
(Cursuri de zi, serale, invăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Trif Mihai, 
șef lucrări dr. șt. biologice, Uni
versitatea Babeș-Bolyai — Cluj.

CARAȘ—SEVERIN
Liceul nr. 1 Reșița, comisia 

nr. 1 mixtă, limba de predare 
română-germană. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 1 
Reșița. (Cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Pușcașu 
Silviu, conf. univ. fizică, Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Reșița, comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 2 și nr. 3 
Reșița și Liceul din Bocșa. 
(Cursuri de zi. serale. învăță
mînt fără . frecventă și restan
țieri). Președinte Drugărin Cor
nel, conf. univ. dr. chimie. Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 1 Caransebeș, co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 

nr. 2 Caransebeș și liceele din 
Mehadia și Oțelu Roșu. (Cursuri 
de zi, serale, invățămint fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Iliaș Tiberiu Nicolae, 
conf. univ. dr. mecanică. Insti
tutul de mine Petroșani.

Liceul de cultură generală O- 
ravița. comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
din Oravița. Grădinari. Anina, 
Bozovici. Moldova N. și Ber- 
zasca. (Cursuri de zi. seral", in
vățămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Crista Ni
colae, șef lucrări, dr. șt. biolo
gice, Institutul agronomic — Ti
mișoara.

Liceul „N. Bălcescu“ Craiova, 
comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul ,,N. 
Bălcescu". (Cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Papastate 
D. C„ prof. univ., dr. doc. filo
logie, Universitatea Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Craio
va, comisia nr. 2 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de. la Liceul 
„Frații Buzești“ și Liceul de mu
zică și arte plastice. — Craiova. 
(Cursuri de zi, serale, invăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Vernescu Du
mitru, conf. univ. matematici, 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 3 Craiova, comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 Craiova. 
(Cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Păun Marin, 
prof. univ, dr. șt. biologice, Uni
versitatea Craiova..

Liceul „T. Arghezi" Craiova. 
comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,.T. Arghezi“ Craiova. (Cițrsuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Avramescu Cezar, conf. 
univ. dr. matematici. Universi
tatea Craiova.

Liceul „N. Titulescu" Cra
iova, comisia nr. 5 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
..N. Titulescu" Craiova și liceele 
din Bechet. Dăbuleni. Filiași și 
Melinești. (Cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Donat- 
Stoianovici Lileta, conf. univ. 
dr. filologie. Universitatea Cra
iova.

Liceul de cultură generală 
Bailești, comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
din Bailești. Birca. Cornii. Cali
cea Mare și Segarcea. (Cursuri 
de zi. serale, invățămint fără 
frecvență si restanțieri). Pre
ședinte Rădulescu Gheorghe, 
lector univ. chimie. Universi
tatea Craiova.

Liceul de cultură generală Ca
lafat, comisia nr. 7 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații dc la liceele 
din Calafat. Cetate. Plenița și 
Poiana Mare. (Cursuri de zi. se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Gilan 
Marin, conf. univ. dr. șt. biolo
gice. Universitatea Craiova.

Liceul de cultură generală 
Dioști, comisia nr. 8 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Dioști. (Cursuri de zi și re
stanțieri). Președinte Pătrașcu 
Ion. lector univ. dr. filologie, 
Universitatea Craiova.

DÎMBOVIȚA
Liceul nr. 2 — Tirgoviște,

comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
nr. 2 Tirgoviște din Băleni și 
secțiile serale din Mija și Doi- 
cești, (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte lonescu 
Virgil, conf. univ. matematici,
— Institutul de construcții — 
București.

Liceul „Enăchiță Văcărescu" 
Tirgoviște, comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele „E. Văcărescu“, nr. 1 din 
Tirgoviște și Liceul din Mo- 
reni. (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Cristescu 
Al., lector univ. șt. biologice. — 
Institutul pedagogic de 3 ani — 
Pitești

Liceul de cultură generală 
Pucioasa, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații -le 
Ia liceele din Pucioasa și Fieni, 
(cursuri cțe zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Dodoc Petre, 
șef lucrări matematici dr ing.
— Institutul politehnic — București.

Liceul de cultură generală 
Gaești, comisia nr. 4 mixtă, 
hmba oe predare română Se 
yor prezenta candidații de la 
Liceul din Găești. (cursuri de 
zi, serale, invățămint Iară frec
vența și restanțieri). Președinte 
Radu Nicolaie, lector univ. ma
tematici, — Institutul pedago
gic de 3 ani — Pitești. S

Liceul de cultură generală 
Hmh u com,*la nr- 5 mixtă, Hmba de predare română Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele din Răcari și Titu 
mîntUf- -der Z*’ s'?rale' mvăță- 
Herh nra f5?cventă Și restan- 
ru sef T’ed,n-te Sand,‘ nmni- 
ra Ș matematici. dr.ing. — Institutul de petrol g-^e îi geologie - București S

Liceul „V. Alecsandri" Ga
lați, comisia nr. 1 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„V. Alecsandri“ Galați, (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Orănescu Amedeu, conf. 
univ. mecanieă. — Institutul po- 
litehic — Galați.

Liceul nr. 2 — Galați, comi
sia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceele nr. 2 
și nr. .6 Galați, (cursuri de zi, 
serale și restant eri) Președin
te Popovici Mcxandru, prof. 
univ. șt. biologice. - Institutul 
politehnic - Galați.

(Contniuuie in pug. a Vl-a)
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Liceul „Al. I. Cuza" Galați, 
comisia nr. 3 mixta, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 

Al I. Cuza“ Galați, (cursuri 
de zi, serale, învățămînt lara 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Tudose C. Costna, cont, 
univ. dr. fizică, — institutul 
pedagogic de 3 ani Galați..

Liceul nr. 5 — Galați, comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 4 și nr. 
5 ‘și Liceul de. muzică și arte 
plastice Galați, (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te Sîrbu Ion, conf. univ. dr. fi
lozofie, — Institutul politehnic
— Galați.

Liceul nr. 7 — Galați, comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 7 Ga
lați, (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Berg- 
man Iosif, conf. univ. dr. ing.,
— Institutul politehnic — Iași.

Liceul nr. 1 Tecuci, comisia 
nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 1 și 2 
Tecuci, (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Cășeriu 
Cezar, lector, univ. șt. biologi
ce, — Institutul pedagogic de 
3 ani — Bacău.

Liceul de cultură generală 
Tg. Bujor, comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
l’ceele din Tg. Bujor și Berești, 
(cursuri de zi și restanțieri) 
Președinte Moraru Constantin, 
conf. univ. inginer. — Institu
tul politehnic Galați.

Liceul de cultură generală 
„T. Vladimirescu", comisia nr. 
8 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la liceele „T. Vladi
mirescu“ și Pechea. (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecventă 
și _ restanțieri. Președinte Si- 
mionescu Ioan, lector univ. ma
tematici, — Institutul pedago
gic de 3 ani — Galați.

Liceul „T. Vladimirescu" — 
Tg. Jiu, comisia nr. 1 mixtă, 
limba dc predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul ,.T. Vladimirescu“ — Tg. 
Jiu și liceele din Sadu și Tg. 
Cărbunești (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte C’omeș 
Ion, prof. univ. dr. șt. biolo
gice, Universitatea Craiova.

Liceul „Ecaterina Teodoriu" — 
Tg. Jiu, comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Ecat. Teodoroiu“ — Tg. Jiu și 
liceele din Bîlteni. Novaci și 
Rovinari (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gonteanu 
Aurel, șef lucrări chimie, Insti
tutul de mine Petroșani.

Liceul de cultură generală — 
Motru, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceu] din Motru (cursuri de 
zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Maloș Constantin, lector 
univ. șt biologice, Universi
tatea Craiova.

HUNEDOARA
Liceul „Decebal" — Deva, co

misia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele „Dece
nal“ Deva, din Brad, din Criș- 
cior, din Ilia, din Certej și dih 
Șimeria _ (cursuri de zi, serale, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Pop 
Emil, prof. univ. dr. geologie, 
Institutul de mine , Petroșani.

Liceul nr. 2 — Hunedoara, co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Că- 
lan. Hațeg, Orăștie, nr. 1 și nr. 2 
— Hunedoara (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Stoica 
Emil, conf. univ. termotehnică, 
Institutul de mine Petroșani.

Liceul de cultură generală — 
Petroșani, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta can
didații de la liceele din Petro
șani, Lupeni, Vulcan, Uricani 
și Petrila (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri) Președinte Nico- 
lescu Vergii, prof. univ. dr. 
chimie, Institutul de mine Pe
troșani.

HARGHITA
Liceul de cultură generală — 

Miercurea Ciuc, comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la liceele din 
Miercurea Ciuc, Odorheiul 
Secuiesc, Cristurul Secuiesc, 
Sînmartin. Vlăhița și Corund 
(cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Kristô Bêla, 
conf. univ chimie, institutul pe
dagogic de 3 ani — Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală — 
Toplița, comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română-ma- 

ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Toplița, 
Gheorghieni. Subcetate și Re
metea (cursuri de zi, serale, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gal Iu- 
liu, conf. univ. socialism știin
țific și (ec. politică. Institutul 
de medicină și farmacie Tg. 
Mureș.

IALOMIȚA
Liceul dc cultură generală — 

Slobozia, comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele din Slobozia, Căzănești 
și Țăndărei (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Cioc Nico- 
lae, șef lucrări chimie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 2 Călărași, comi
sia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 — Călărași și Liceul din 
Lehliu (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Pavliuc 
Nicolae. conf. univ. dr. filolo
gie, Universitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Fetești, comisia nr.. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Fetești (cursuri de 
zi, sțrale, invățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Victor, lector 
univ. fizică, Universitatea Bucu
rești.

Liceul de cultură generală — 
Brănești, comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Brănești (cursuri de 
zi, invățămint lără frecvență și 
restanțieri). Președinte Anto- 
nescu Păun, șef lucrări dr. 
ing.. Institutul politehnic Bucu
rești.

Liceul de cultură generală — 
Bolintin Vale, comisia nr. 2 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Bolintin 
Vale (cursuri de zi. invățămint 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Popcscu Octavi- 
an, lector univ. matematici, A- 
cadcmia dc Studii Economice 
— București

Liceul de cultură generală — 
Buftea, comisia nr. 3 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Buftea (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Comă- 
nescu Maria, lector univ. chi
mie, Universitatea București.

Liceul „I Maiorescu“ — Giur
giu, comisia nr. 4 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
„I Maiorescu“ și nr. 2 din Giur
giu și din Călugăreai (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte 
Spînulescu Ion, șef lucrări dr. 
fizică. Universitatea București.

Liceul „Al. Sahia" — Oltenița, 
comisia nr. 5 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
„Al Sahia“ și nr. 2 din Olte
nița și din Hotarele (cursuri de 
zi. serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri). Preșe
dinte Năstase Anton, lector 
univ. geografie, Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală — 
Urziceni. comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele din Urziceni și Fierbinți 
(cursuri le zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Bucur D. Constantin, 
lector univ. matematici. Institu
tul politehnic București

Liceul nr. 2 — Iași, comisia 
nr. 1 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia liceele nr. 1, nr. 2, 
nr. 4 și nr 6 Iași. (Cursuri_ de 
zi. invățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Grămadă 
Ilie, conf. univ. istorie, Univer
sitatea ..Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul nr. 5 — Iași, comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 3, nr. 5 și 
nr. 7 din Iași și Liceul din Ră- 
ducăneni. (Cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Grindei 
Ioan, prof. univ. dr. matematici, 
Universitatea ..Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul nr. 8 — Iași, comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia Liceul nr. 8 Iași. 
(Cursuri de zi. serale și restan
țieri. Președinte Macarovici Ni
colae, prof. univ. dr. docent 
geologie, Universitatea „Al. I. 
Cuza“ Iași.

Liceul de cultură generală — 
Hîrlău, comisia nr. 4 mixta, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele dir> Hîrlău, Belcești și 
Tg. Frumos. (Cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Volcinschi 
Adrian, șef lucrări șt. biologice. 
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul de cultură generală — 
Pașcani, comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele din Pașcani, și din Hălău- 
cești. (Cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Oniscu 
Cornel, șef lucrări, dr. ing. chi
mie, Institutul politehnic Iași.

MEHEDINȚI“
Liceul „Traian" — Turnu Se

verin, comisia nr. 1 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „Traian“. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te Hamburg Petre, conf. univ. 
dr. matematici, Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 3 — Turnu-Severin, 
comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la liceele nr. 2 
și nr. 3 Turnu-Severin și Liceul 
din Strehaia. (Cursuri de zi, in
vățămint fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Negulescu 
Constantin, conf. univ. dr. ec. 
politică, Universitatea Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Orșova. comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Orșova. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Preșe
dinte Tripcea Teodor, conf. univ. 
dr. filologie, Universitatea Timi
șoara.

Liceul de cultură generală — 
Vinju Mare, comisia nr. 4 mix
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
liceele din Vinju Mare, Cujmir 
și Gogoșu. (Cursuri de zi, în
vățămint fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Iliescu Ion, 
lector univ. dr. filozofie. Uni
versitatea .Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Baia de Aramă, comisia nr. 5 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele din Baia de Ara
mă și Sisești. (Cursuri de zi, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Roșu 
Leonida, lector universitar șt. 
biologice, Universitatea Cra
iova.

Liceul „Gh. Șincai" — Baia 
Mare, comisia nr. 1 mixtă, lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de 
la liceele de muzică și „Gh. 
Șincai" din Baia Mare și liceele 
din Baia Sprie și Seini. (Cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Iancu Victor, conf. univ. 
dr. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 3 — Baia Mare, co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la licee
le nr. 3 Baia Mare și din Cav- 
nic. (Cursuri de zi. serale, in
vățămint fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Toma Vir- 
gil, conf. univ. dr. șt. biologice, 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ — 
Cluj.

Liceul „Dragoș Vodă" — Si- 
ghetul Marmației, comisia nr. 3 
mixtă, ’ limba de predare ro- 
mână-maghiară-ucraineană. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceul „Dragoș Vodă“. Cursuri 
de zi, serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Szocs Huba, lector univ. 
fizică. Institutul pedagogic de 3 
ani, Baia Mare.

Liceul de cultură generală — 
Borșa, comisia nr. 4 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceul 
din Borșa și Secția serală Baia- 
Borșa. (Cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri. Președinte Filip Tă- 
nase, lector univ. filologie, In
stitutul pedagogic de 3 ani — 
Baia Mare.

Liceul de cultură generală — 
Șomcuța Mare, comisia nr. 5 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Șomcuța Marc. 
(Cursuri de zi, invățămint fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Giurgiu Ion, lector univ. 
matematici. Institutul pedagogic 
de 3 ani Baia Mare.

Liceul de cultură generală — 
Tg. Lăpuș, comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Tg. Lăpuș. (Cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Olteanu Dumitru, lector 
univ. matematici, Institutul pe
dagogic de 3 ani Baia Mare.

Liceul de cultură generală — 
Vișeu de Sus, comisia nr. 7 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul Vișeu de Sus. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mint fără , frecvență și restan
țieri). Președinte Stoicoviciu 
Ioan, lector univ. chimie. Insti
tutul pedagogic de 3 ani Baia 
Mare.

Liceul „Papiu Ilarian“-Tg. 
Mureș, comisia nr. 1 mixtă lim
ba de predare română-maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
d la liceele „Papiu Ilarian“ și 
„Unirea“-Tg. Mureș. (Cursuri de 
zi, serale, invățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Pop Teodor, conf. univ. dr. fi

lozofie, Institutul de medicină 
și farmacie — Tg. Mureș.

Liceul „Bolyai-Farcas“-Tg. 
Mureș, comisia nr. 2 mixtă lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de 
la liceele nr. 4, „Bolyai-Farcas" 
și Liceul de arte plastice din 
Tg. Mureș. (Cursuri de zi, se
rale, invățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ke
lemen Arpad, șef lucrări fizică, 
Institutul politehnic — Cluj.

Liceul nr. 1 Sighișoara, co
misia nr. 3 mixtă limba de 
predare română-maghiară-ger- 
mană. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 1 și nr. 2 
din Sighișoara. (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte 
Soare Iosif, conf. univ. dr. ing. 
Institutul politehnic — Brașov.

Liceul de cultură generală 
Singeorgiu dc Pădure, comisia 
nr. 4 mixtă limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
din Singeorgiu de Pădure și 
Bahnea. (Cursuri de zi, invă
țămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Toth Ale
xandru, lector univ. fizică, In
stitutul pedagogic de 3 ani — 
Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 Luduș, comisia 
nr.. 5 mixtă limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Luduș și liceele 
din Band, Iernut și Sărmaș. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecventă și restan
țieri). Președinte Mileșan Ioan, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic de 3 ani — Tg. Mu
reș.

Liceul nr. 2 — Reghin, comi
sia nr. 6 mixtă limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la li
ceele nr. 1 și-nr. 2 Reghin și 
liceele din Deda și Gurghiu. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecventă și restan
țieri). Președinte Pop Gheorghe. 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic de 3 ani — Tg. Mu
reș.

Liceul nr. 1 — Tîrnăveni, co
misia nr. 7 mixtă limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Tirnăveni. 
(Cursuri de zi, serale. învăță
mint fără frecventă și restan
țieri). Președinte Săteanu Cor
nel. lector univ. filologie. Uni
versitatea „Babeș Bolyai“ — 
Cluj.

NEAMȚ
Liceul „Petru Rareș“-Piatra 

Neamț, comisia nr. 1 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Petru Rareș“ din Pia
tra Neamț. (Cursuri de zi, se
rale. invățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Roz
marin Gheorghe, conf. univ. dr. 
chimie, Institutul politehnic — 
Iași.

Liceul „Calistrat Hogaș"-Pia- 
tra Neamț, comisia nr. 2 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Calistrat Hogaș“ — Pia
tra Neamț și liceele din Bicaz 
și Roznov. (Cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Pe- 
trescu Alexandru Dan, conf. 
univ. dr. chimie. Institutul pe
dagogic dc 3 ani — Pitești.

Liceul nr. 2 — Roman, comisia 
nr. 3 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 1 și nr. 
2 din Roman și Săbăuani. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Popa Angela, 
conf. univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Tîrgii Neamț, comisia nr. 4 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele din Tg. Neamț, 
și Borca. (Cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Moroi Gheorghe. șef lucrări 
chimie, Institutul politehnic — 
Iași.

Liceul nr. 1 — Slatina, comi
sia nr. 1 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
din Slatina. (Cursuri de zi, se
rale. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Anto
nescu Nicolae, conf. univ. dr. 
matematici. Institutul de" con
strucții — București.

Liceul nr. 1 — Slatina, comi
sia nr. 2 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 din Slatina și din Pot
coava. (Cursuri de zi, serale, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Rusii 
Florența, prof. univ. socialism 
științific. Institutul de Educa
ție Fizică și Sport — București.

Liceul nr. 1 — Caracal, comi
sia nr. 3 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 1 și nr. 
2 din Caracal. (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri). Președinte 
Iuracec Alexandru, conf. univ. 
dr. st. biologice, Institutul pe
dagogic de 3 ani — Pitești,

Liceul de cultură generală — 
Corabia, comisia nr. 4 mixtă 
limba de predare română. Se 

vor prezenta candidații de la 
Liceul din Corabia. (Cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Lambrino Vladimir, conf. univ. 
chimie, Institutul de medicină 
și farmacie — București.

Liceul de cultură generală — 
Balș. comisia nr. 5 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la li
ceele din Balș și din Iancu 
Jianu. (Cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Frasinul 
Nicolae, conf. univ. dr. st. 
biologice, Universitatea — Ti
mișoara.

Liceul de cultură generală — 
Piatra Olt, comisia nr. 6 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele din Piatra Olt și din 
Osica de Sus. (Cursuri de zi, 
serale, invățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Coles Nicolae, conf. univ. dr. 
st. biologice, Universitatea — 
Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Drăgănești-Olt. comisia nr. 7 — 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la liceele din Drăgănești-Olt 
și din Văleni. (Cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frec
ventă și restanțieri). Președin
te Bobîrnac Bogdan, conf. univ. 
dr. st. biologice, Universita
tea — Craiova.

PRAHOVA
Liceul „I. L. Caragiale" Plo

iești, comisia nr. 1 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„I. L. Caragiale“. (Cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Vlasiu Gheorghe, conf. univ. 
dr. fizică, Institutul de con
strucții — București.

Liceul nr. 2 Ploiești, comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 Plo
iești și Liceul din Băicoi. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Maniu Ale
xandru, conf. univ. dr. ing., 
Institutul politehnic — Brașov.

Liceul „N. Bălcescu" Ploiești, 
comisia nr. 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la liceele ,.N. 
Bălcescu“ și „M. Viteazul“. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Antohî Ion, 
conf. univ. matematici, Institu
tul de construcții — București.

Liceul „Al. I. Cuza" Ploiești, 
comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Al. I. Cuza) și liceele din Bol
dești — Scăieni si Plopeni. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Constantines- 
cu Gheorghe. conf. univ. dr. 
chimie. Institutul politehnic — 
București.

Liceul „Dobrogeanu Gherea“ 
Ploiești, comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Dobrogeanu Gherea" 
Ploiești și Liceul din Filipeștii 
de Pădure. (Cursuri de zi. se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri), Președinte Cu- 
ciuc Moise. prof. univ. mate
matici. Institutul de petrol — 
Ploiești.

Liceul de cultură generală 
Bușteni, comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați! de la 
liceele din Bușteni, Azuga si 
Sinaia. (Cursuri d» zi, serale, 
învățămînt fără frecventă si 
restanțieri). Președinte Mancaț 
Mircea. orof. univ. dr. filozofie, 
Institutul de artă teatrală si ci
nematografică „I. L. Caragiale“ 
București.

Liceul „N. Grigorescu“ Cîm- 
nina. comisia nr. 7 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„N. Grigorescu“. (Cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte 
Badale Teodor, lector univ. dr. 
filozofie, Institutul de petrol — 
Ploiești.

Liceul nr. 2 Cîmpina, comisia 
nr. 8 mixtă, limba de predare 
română. Se vor nrezenta can- 
d'dații de la Liceele nr. 2 Cîm- 
P’na, Breaza si Comarnic. 
(Cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Tonescu F,n>- 
che, șef lucrări dr. ing.. Insti
tutul politehnic — Brașov.

Liceul de cultură generală 
Mizil, comisia nr. 9 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor nrezenta candidații de la 
liceele din Mizil si Ciorani. 
(Cursuri de zi. serale, învăță
mint fără frecvență si restan
țieri). Președinte Dobrinescu 
Dumitru, șef lucrări matematici, 
Institutul de petrol, gaze și geo
logie — București.

Liceul de cultură generală 
Urlați, comisia nr. 10 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Urlați si Secția se
rală din Valea Călugărească. 
(Cursuri de zi. serale. învăță
mînt fără frecventă si restan
țieri). Președinte Iordan Petre, 
sef lucrări st. biologice, Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu“— 
B”"’.ire«ti.

Liceul de cultură generală 
Vălenii de Munte, comisia nr. 
11 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezentă candi
dații de la liceele din Vălenii 
de Munte si Slănic. (Cursuri de 
zi. serale. învățămint fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
Burloi Gheorghe. șef lucrări, 
șt. biologice, Institutul agrono
mic „N. Bălcescu“ — București.

Liceul militar „D. Cantemir" 
Breaza, comisia nr. 12 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul militar „D. Cantemir. 
(Cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Dogaru Victor conf. 
univ. dr. ing.. Institutul poli
tehnic — Brașov.

SUCEAVA
Liceul „Ștefan cel Mare" Su

ceava, comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele „Ștefan cel Mare" nr. 2 
și nr. 3 Suceava și liceul din 
Dumbrăveni. (Cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Botez 
Elvira, conf univ. dr. mate
matici, Institutul pedagogic de 
3 ani — Suceava.

X

Liceul „Dragoș-Vodă" Cim- 
pulung Moldovenesc, comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele din Cimpu- 
lung Moldovenesc, Vatra-Dor- 
nei, Vama. Moldovița și Liceul 
militar Ștefan cel _ Mare. 
(Cursuri de zi, serale. învăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gutman Mar
cel, șef lucrări dr. ing. mecani
că. Institutul politehnic — Iași.

Liceul de cultură generală 
Gura-Humorului, comisia nr. 3 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele din Gura-Humo
rului. Stulpicani și Solea. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Cosmulescu 
Paul, șef lucrări dr. mecanică
— Institutul politehnic lași.

Liceul nr. 1 Fălticeni, comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
Fălticeni și Liceul din. Dolhasca. 
(Cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Someșan Lau- 
rian, conf. univ. dr. geografie,
— Institutul pedagogic de 3 ani 
Suceava.

Liceul nr. 2 Fălticeni, comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 2 Făl
ticeni, Boroaia, Liteni și Dră- 
gușeni. Cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Anton Con
stantin, șef lucrări, dr, ing. me
canică, — Institutul politehnic
— Iași.

Liceul nr. 1 Rădăuți, comisia 
nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 Ră
dăuți (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Golov- 
cenco Ioan. conf. univ. fizică,
— Universitatea „Al. I. Cuza“
— Iași.

Liceul nr. 2 Rădăuți, comisia 
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 2 Ră
dăuți, Vicovu de Sus și Șiret, 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Costovici Gheorghe, 
lector univ. matematici. — In
stitutul politehnic — Iași.

Liceul „M. Eminescu“ — Satu 
Mare, comisia nr. 1 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
„M. Eminescu" și nr. 3 Satu 
Mare : (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Veluda Constantin, 
prof. univ. dr. docent chimie. 
Institutul de medicină și farma
cie. Cluj.

Liceul „M. Eminescu“ — Satu 
Mare, comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la liceul 
„M. Eminescu“ Satu Mare : 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Racz Andrei, lector univ. 
matematici, Universitatea Timi
șoara.

Liceul nr. 2 Satu Mare, comi
sia nr. 3 mixtă, limba de nreda- 
re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 Satu 
Mare și Liceul din Ardud ; 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Mureșan Du
mitru, conf. univ. matematici, 
Institutul agronomic „Dr. Petru 
Groza" Cluj.

Liceul nr. 2 — Satu Mare co
misia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații do la Liceul nr. 2 
Satu Mare și Liceul din Ardud : 
fcursuri de zi. învăt.ămînt fără 
frecventă si restanțieri). Preșe
dinte Semlven Eva, lector univ. 
filologie. Universitatea „Babeș 
Bolvai“ Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cărei, comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor nrezenta candidații de 
la Liceul nr. 2 Satu Mare si 
Liceul din Tăsnad ; (cursuri de 
zi. serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Drimba Lucian, lector univ. fi
lologie. Institutul pedagogic de 
3 ani Oradea.

Liceul de cultură generală — 
Negrești, comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Negrești ; (cursuri de 
zi. serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Grecu Victor, lector univ. filo
logie. Institutul pedagogic de 3 
ani Oradea.

SĂLAJ

Liceul de cultură generală — 
Zalău, comisia nr. 1 mixtă lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de la 
liceele din Zalău, Crasna și 
Cehul Silvaniei ; (cursuri de zi. 
'seral, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ncy 
Andrei, lector univ. dr. mate
matici. Universitatea „Babeș- 
Bolvai“ Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Simleul Silvaniei, comisia nr. 2 
mixtă, limba de predare româ
nă-maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Sim
leul Silvaniei și Sărmăsag ; 
(cursuri de zi. seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Benke Alexandru, 
lector univ. șt. economice. Insti
tutul agronomic „Dr. P. Ciroza“ 
Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Jibou, comisia nr. 3 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
din Jibou, Gîrbou, Hida și Ilean- 
da ; (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Maghiaru Ovidiu, 
lector univ. filologie. Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Gh. Lazăr“ — Sibiu, 
comisia nr. 1 mixtă, limba de
predare română-germană. Se
vor prezenta candidații de la
Liceul „Gh. Lazăr“ liceele din 

Cisnădie și Ocna Sibiului și Li
ceul de muzică din Sibiu : 
(cursuri de zi, serale, invățămint 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Vlădescu Ion, pro£. 
univ. dr. inginer, Institutul de 
petro! Ploiești.

Liceul „Octavian Goga" — 
Sibiu, comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „Octavian Goga“ Si
biu ; (cursuri de zi, serale, invă
țămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Wan.vorek 
Constantin, prof. univ. dr. ma
tematici, Institutul politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 2 — Sibiu, comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română-germană. Se vor pre
zenta candidații de la liceele nr. 
2 Sibiu și liceele din Tălmaciu. 
Miercurea Sibiului, Săliște și 
Avrig ; (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Caraghe- 
orghe Emil, prof. univ. mate
matici, Institutul politehnic 
București.

Liceul nr. 1 — Mediaș, comi
sia nr. 4 mixtă, limba de preda
re română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 din 
Mediaș ; (cursuri de zi. serale 
și restanțieri). Președinte Ro- 
manovici Alexandru, prof. univ. 
dr. șt. biologice. Institutul pe
dagogic de 3 ani Brașov.

Liceul nr. 2 — Mediaș, comi
sia nr. 5 mixtă, limba de preda
re română-germană. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 2 din Mediaș și liceele din 
Agnita, Dumbrăveni și Copșa 
Mică ; (cursuri de zi, serale, în
vățămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Rothba- 
cher Ilans, șef lucrări dr. chi
mie, Institutul politehnic Bra
șov.

TULCEA
Liceul nr. 1 — Tulcea, comisia 

nr. 1 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 1 și nr. 2 
Tulcea și liceele din Sulina ; 
(cursuri de zi, serale, invățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Popescu Dumitru, 
conf. univ. dr. șt. biologice. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Constanța.

Liceul de cultură generală — 
Babadag, comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele din Babadag și Topolog ; 
(cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Sălăgeanu 
Gheorghe, conf. univ. dr. șt. 
biologice. Institutul pedagogic 
de 3 ani Constanța.

Liceul de cultură generală — 
Măcin, comisia nr. 3 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la lice
ele din Măcin și Isaccea ; 
(cursuri de zi, serale. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ceangă Emil, șef lu
crări dr. electrotehnică, Institu
tul politehnic Galați.

Liceul nr. 1 — Timișoara, co
misia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
nr. 1, nr. 3. nr. 5, nr. 7 și nr. 8 
Timișoara și liceele din Periam, 
Recași, și Peciul Nou, (cursuri 
de zi, serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Tohăneanu Gheorghe, 
prof. univ. dr. filologie, — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 10 — Timișoara
comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română — germană — 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 2 și nr. 
10 Timișoara și liceele din Jim- 
bolia și Sînnicolau, (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președin
te Stanciu Petre, conf. univ. 
matematici, — Universitatea Ti
mișoara.

Liceul nr. 1 — Lugoj, comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română-germană-maghiară 
Se vor prezenta candidații de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Lugoj și li
ceele din Belint, Buziaș, Făget 
și Nădrac, (cursuri de zi, sera
le, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Albert 
Francisc, conf. univ. dr. filozo
fie, — Institutul agronomic — 
Timișoara.

TELEORMAN
Liceul nr. 2 — Alexandria,

comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română, Se vor prezen
ta candidații de la liceele nr. 1 
și nr. 2 Alexandria, din Zimni- 
cea și Drăgănești Vlașca, 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gruia Leo 
NicU, conf. univ. matematici, — 
Institutul politehnic București.

Liceul „Unirea" Tr. Măgure
le, comisia nr. 2 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
„Unirea“ din Tr. Măgurele și 
din Piatra și Salcia, (cursuri de 
zi, serale, învățămînt tară frec
vență și restanțieri). Președinte 
Bunicelu Elena, șef lucrări șt. 
biologice, — Institutul agrono
mic „N. Bălcescu" — București.

Liceul nr. 2 — Roșiorii de 
Vede, comisia nr. 3 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 din Roșiorii de 
Vede, (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență' și res
tanțieri). Președinte Dulgherii 
Dumitru, șef lucrări, dr. mate
matici, — Institutul de con
strucții — București.

Liceul de cultură generală
Videle, comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele din Videle și Olteni, 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Iliescu Elena, 
lector univ. matematici. — In
stitutul agronomic „N. Băl
cescu“ — București.

VASLUI
Liceul nr. 1 — Vaslui, comi

sia nr. 1 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 Vaslui și Liceul din Co- 
dăești, cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Boișteanu 
Ion, conf. univ. dr. șt. biologice, 
— Institutul agronomic „I. Io- 
nescu de la Brad“ — Iași.

Liceul nr. 1 — Birlad, comi
sia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 
Birlad și din Puești. (cursuri 
de z.i și restanțieri). Președinte 
Irimiciuc Nic., prof. univ. dr. 
mecanică, — Institutul politeh
nic — Iași.

Liceul nr. 2 — Birlad, comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 2 și 
nr. 3 Birlad, (cursuri de zi, se
rale, invățămînt fără frecven
ță și restanțieri. Președinte Po- 
ghire Ponipiliu, șef lucrări, 
dr. geografie, — Universitatea 
„Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul nr. 2 — Huși, comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 1 și nr. 
2 Huși și Liceul din Murgeni, 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Apavaloaie Mihai — 
conf. univ. dr. geografie, — U- 
niversitatea „Al. I. Cuza“ — 
Iași.

Liceul de cultură generală 
Negrești, comisia nr. 5 ipixtă, 
limba de predare rdănână. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Negrești, (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Miftode Vasile, lector 
univ. filozofie, — Universiattea 
„Al. I. Cuza“ — Iași.

VÎLCEA
Liceul „N. Bălcescu" Rm. Vil- 

cea, comisia nr. 1 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceul „N. 
Bălcescu“ Rm. Vîlcea și liceele 
din Brezoi, Băbeni și Lădești. 
(Cursuri de zi. serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Bucurescu Ion, 
prof. univ. matematici, Universi
tatea București.

Liceul „V. Boaită" Rm. Vîl
cea, comisia nr. 2 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceul „V. 
Roaită“ Rm. Vilcea și liceele din 
Govora-Băi și Horezu. (Cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Prese-, 
dinte Golimaș Aurel, conf. univ. 
dr. istorie. Universitatea Cra
iova.

Liceul de cultură generală 
Drăgășani, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 
din Drăgășani și Măciuca. 
(Cursuri de zi, serale, învățămint 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Dogaru Gheorghe 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic de 3 ani — Pitești.

Liceul de cultură generală 
Bălccști, comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați dc ia li
ceele din Bălcești și Grădiște^ 
(Cursuri de zi. învățămint fără 
frecventă si restanțieri). Pre
ședinte Moise Ion. lector univ. 
filologie, Institutul pedagogic de 
3 ani — Pitești.

< VRANCEA
Liceul „Unirea“ din Focșani, 

comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea“ — Focșani (cursuri de 
zi, serale, invățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Roșea Valentin, conf. 
univ. dr. șt. biologice, Institutul 
pedagogic de 3 ani Bacău

Liceul „Al. I. Cuza" — Foc
șani, comisia nr. 2 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
„Al. I. Cuza“ Focșani, din Odo- 
bești, Dumitrești, Gugești 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Moisescu 
Matei Vasile, conf. univ. filo
logie, Institutul de'artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Cara
giale“ — București.

Liceul de cultură generală — 
Adjud, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Adjud (cursuri de 
zi, serale, invățămint fără frec
vență șî restanțieri). Președinte 
Vascan Ioan, lector univ. fizi
că, Institutul pedagogic de 3 
ani — Bacău.

Liceul de cultură generală din 
Pancîu, comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta ca ndidații de la 
liceele din Panciu și Mărășești 
(cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecvență și restanți
eri). Președinte Ioniță Gheor
ghe, șef lucrări chimie. Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ București

Liceul de cultură generală ilin 
Vidra, comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Vidra (cursuri de zi, invă
țămint fără frecvență și restan
țieri). Președinte Mitrea Ioan, 
lector univ. istorie, Institutul 
pedagogic de 3 ani — Bacău

(Continuare in pag. a Vil-a)
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ceele pedagogice de învățători 
și educatoare din Oradea, Arad, 
Beiuș și de la Institutele peda
gogice de învățători și educa
toare din Oradea, Arad și Be
iuș.
mint fără frecvență și 
țieri). Președinte Ion 
Popescu, conf. univ, dr.
— Institutul pedagogic Tg. Mu
reș.

(Cursuri de zi, invăță- 
restan- 
Apostol 

filologie.

■

■
■

Dunărea iii sistemul

Licee economice 

și licee agricole

JUDEȚUL ALBA
Liceul agricol Blaj. Comisia 

nr. 1. Se vor prezenta candidații 
de la liceele : agricol Blaj, a- 
gricol Ciumbrud, economic spe
cial Sebeș Alba, agricol Geoa- 
giu și economic Orăștie (cursuri 
de zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Avrămoaie Petre, șef lu
crări dr. economie agrară — 
Institutul Agronomic „N. Băl
cescu“ — București.

■x.JUDEȚUL ARAD
Liceal economic Arad. Comi

sia nr. 2. Se vor prezenta can
didați! de la liceele : economic 
Arad, agricol Arad și agricol 
Miniș. (Cursuri de zi, serale, în
vățăm! nt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Chiriac 
Ștefan, conf. tiniv. organizare și 
planificare — Institutul Politeh
nic — Timișoara.

Liceul agricol Lipova. Comi
sia nr. 3. Se vor prezenta can
didați! de la Liceul agricol Li
pova. Președinte Moraru Mir- 
cea, conf. univ. agronomie — 
Institutul . agronomic — Timi
șoara.

JUDEȚUL ARGEȘ
Liceul economic Pitești. Co

misia nr. 4. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Pitești. (Cursuri de. zi. serale 
și restanțieri). Președinte Mă- 
noiu Ilie. conf. univ. dr. șt. e- 
conomice — Universitatea Cra- 
iova.

Liceul agricol Curtea de Ar
geș. Comisia nr. 5. Se vor pre
zenta. candidații de la liceele : 
agricol1. Curtea de Argeș, agri- 
coT' Btadu și economic special 
Cimpulung-Muscel. Președinte 
Georgescu Gheorghe. conf. univ. 
dr. agronomie —- Institutul A- 
gronomic „N. Bălcescu“ — 
București.

JUDEȚUL BAC AU
Liceul economic Bacău. Co

misia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Bacău. (Cursuri de zi. .se
rale și restanțieri). Președinte 
Stănescu Ion. lector univ. eco
nomia comerțului —■ Academia 
do 'Studii Economice — Bucu- 
reț. 1.

JUDEȚUL BIHOR
Liceul economic Oradea. Co

misia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Oradea. (Cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte 
Bojan Ioan, conf. univ. dr. șt. 
sociale — Institutul Medico- 
Farmaceutic — Cluj.

Liceul agricol Salonta. Comi
sia nr. 8. Se vor prezenta can
didații de la Liceul agricol Sa
lonta. Președinte Gligor Traian, 
conf. univ. matematică — Insti
tutul Politehnic — Timișoara.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Liceul economic Botoșani. 

Comisia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Botoșani. Președinte Lău
dat Ion, prof. univ. dr. doc. fi
lologie — Universitatea „Al. 
Ioan Cuza" — Iași.

JUDEȚUL BRAȘOV
Liceul economic nr. 1 Brașov. 

Comisia nr. 10. Se vor prezenta 
candidații de la liceele : econo
mic nr. 1 Brașov, economic nr. 
2 Brașov și agricol Tg. Secuiesc. 
(Cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Florea Virgil. 
conf. univ. dr. șt. economice — 
Institutul Agronomic „N. Băl- 
eescu“ — București.

JUDEȚUL BRĂILA
Liceul economic Brăila. Co

misia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la liceele : econo
mic Brăila și agricol Brăila. 
(Cursuri de zi, serale, învăța- 
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Blidea Mana, 
lector univ. șt. economice — 
Academia de Studii Econo
mice — București.

JUDEȚUL BUZĂU
Liceul agricol Buzău. Comisia 

nr 12- Se vor prezenta candi
dații de la liceele : agricol Bu
zău și economic Buzău. Preșe
dinte Badea Ion, șef lucrări dr. 
agronomie — Institutul Agrono
mic „N. Bălcescu“ — București.

Liceul agricol Rîmnicu Sărai. 
Comisia nr. 13. Se vor prezen
ta candidații de la liceele : agri
col Rîmnicu Sărat și agricol 
Tecuci. (Cursuri de zi. învață- 
mi nt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Rizescu Spe
ranța. șef lucrări medicină ve
terinară — Institutul Agronomic 
„N. Bălcescu“ — București.

JUDEȚUL CLUJ
Liceul economie Cluj. Comi

sia nr. 14. Se vor prezenta can
didații de la liceele economice : 
Cluj. Dej și Bistrița. (Cursuri 
de zi. serale și restanțieri). 
Președinte Haiduc Ilie prof.

univ. dr. șt. economice — Insti
tutul Politehnic — Timișoara.

Liceul agricol Turda. Comi
sia nr. 15. Se vor prezenta can
didații de Ia liceele agricole : 
Turda și Bistrița.. (Cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Butnaru 
Horia, conf. univ. dr. agrono
mie — Institutul Agronomic — 
Timișoara.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul economic Constanța.

Comisia nr. 16. Se vor prezenta 
candidații de la liceele : econo
mic Constanța și economic spe
cial Constanța. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te Mircea Coca, lector univ. dr. 
șt. economice — Academia de 
Studii Economice — București.

Liceul agricol Palas. Comisia 
nr. 17. Se vor prezenta candi
dații de la liceele agricole : 
Palas. Agigea și Poarta Albă. 
Președinte Bulboacă Manole, 
conf. univ. agronomie — Insti
tutul Agronomic „N. Bălces
cu“ — București. .

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Liceul economic Tîrgoviște.

Comisia nr. 18. Se vor prezen
ta candidații de la liceele : e- 
conomic Tîrgoviște și agricol 
Voinești. (Cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Vasi- 
lescu Eugen, lector univ. fi
nanțe — Academia de Studii E- 
conomice — București,

JUDEȚUL DOLJ
Liceul economic Craiova. Co

misia nr. 19. Se vor prezenta 
candidații de la Licetil econo
mic Craiova. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te Schiopescu Virgil, lector 
univ. șt. economice — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul agricol Calafat. Co
misia nr. 20. Se vor prezenta 
candidați de la liceele agricole : 
Calafat și Craiova — specialită
țile : agronomie, horticultura, 
contabilitate și merceologie a- 
grioolă. Președinte Brindeu Li- 
viu, cont. univ. dr. ing. mate- 
matică-fizică — Institutul Poli
tehnic — Timișoara.

Liceul agricol Malu Mare. 
Comisia nr. 21. Se vor prezenta 
candidații de la liceele agri
cole •: Malu Mare. Bechet și 
Craiova — specialitatea veteri
nară. Președinte Popescu C. 
Ion. lector univ. dr. agronomie 
— Universitatea — Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul economic Galați. Co

misia nr. 22. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Galați. (Cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte 
Apostu David. conf. univ. șt. 
economice — Institutul Poli
tehnic — Galați.

JUDEȚUL GOR.T
Liceul economic Tg. Jiu. Co

misia nr. 23. Se vor prezenta 
candidații de la liceele : econo
mic Tg. Jiu și agricol Bîrsești. 
Președinte Klepp Horst, lector 
univ. dr. matematică-fizică — 
Institutul Politehnic — Timi
șoara.

JUDEȚUL HARGHITA
Liceul agricol Odorheiul Se

cuiesc. Comisia nr. 24. Se vor 
prezenta candidații de la li
ceele : agricol Odorheiul Secu
iesc, economic Odorheiul Se
cuiesc și agricol special Miercu
rea Ciuc. Președinte Caraianu 
Ilie. lector univ. matematică — 
Institutul pedagogic de 3 ani — 
Baia Mare.

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul agricol Călărași. Comi

sia nr. 25. Se vor prezenta can
didații de la liceele : agricol 
Călărași și economic Călărași. 
Președinte Bereș Vasile, șef 
lucrări — economie agrară — 
Institutul Agronomic — „N. Băl
cescu“ — București.

JUDEȚUL IAȘI
Liceul eeonomic Iași. Comi

sia nr. 26. Se vor prezenta can
didații de la Lioeul economic 
Iași. (Cursuri de zi. serale și 
restanțieri). Președinte Man- 
dache Romulus. lector univ. șt. 
economice — Universitatea „Al. 
I. Cuza“ — Iași.

Liceul agricol Iași. Comisia 
nr. 27. Se vor prezenta candi
dații de la liceele agricole : Iași 
și Podul Iloaiei. Președinte 
Gologan Ion, prof. univ. dr. a- 
gronomie —r Institutul Agrono
mic — Iași.

JUDEȚUL ILFOV
Liceul agricol Dragomirești-

Vale. Comisia nr. 28. Se vor 
prezenta candidații de la li
ceele agricole : Dragomirești-
Vale și Vidra. Președinte Barca 
Frumuzache. șef lucrări. dr. 
chimie — Institutul Politehnic— 
București.

Liceul agricol Fundulea. Co
misia nr. 29. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Fundulea. Președinte Milițiu

Ioan, lector univ. agronomie — 
Institutul pedagogic de 3 ani — 
București.

JUDEȚUL MARAMUREȘ
Liceul economic Baia Mare.

Comisia nr. 30. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic Baia Mare. Președinte 
Bănică Nicolae, lector univ. șt. 
sociale — Institutul pedagogic 
de 3 ani — Baia Mare.

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Liceul economic Turnu Seve- 

rin. Comisia nr. 31. Se vor pre
zenta candidați! de la liceele : 
economic Tr. Severin și agricol 
Halînga. Președinte Popovici 
Sofronie, conf. univ. agrono
mie — Institutul Agronomic — 
Timișoara.

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul economic Tg. Mureș. 

Comisia nr. 32. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic Tg. Mureș. Președinte 
Palaghiță Valeriu. lector univ. 
filologie — Institutul pedagogic 
de 3 an! Baia Mare.

Liceul agricol Tg. Mureș. Co
misia nr. 33. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul agricol 
Tg. Mureș. Președinte Sebiik 
Clara, șef lucrări dr. agrono
mie — Institutul Agronomic — 
Cluj.

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul agricol „Ion lonescu 

de la Brad“ Roman. Comisia 
nr. 34. Șe vor prezenta candi
dații de la Liceul agricol „Ion 
lonescu de la Brad“ Roman. 
Președinte Georgescu Magda- 
lena, șef lucrări agronomie — 
Institutul Agronomic „N. Băl
cescu“—- București.

JUDEȚUL OLT
Liceul agricol Slatina. Cfoilni- 

sia nr. 35. Se vor prezenta can
didații de la liceele agricole : 
Slatina și Drăgășani. Președinte 
Sălăgeanu Gheorghe, șef lucrări 
dr. fiziopatologie — Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu“ — 
București.

Liceul agricol Caracal. Comi
sia nr. 36. Se vor prezenta can
didații. de la liceele : agricol 
Caracal, economic Caracal și 
economic Corabia. Președinte 
Pascu Mihai. lector univ. șț. 
juridice — Academia de Studii 
Economice — București.

JUDEȚUL PRAHOVA
Liceul economic Ploiești. Co

misia nr. 37. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mie Ploiești. ■ Președinte Dunii- 
trescu Popescu Elena, lector 
univ. dr. geografie —■ Universi
tatea București.

Liceul agricol Mizil. Comisia 
nr. 38. Se vor prezenta candi
dații de la liceele agricole : Mi
zil, Valea Călugărească și agri
col special Nedelea. Președinte 
Gavriîă Virgil. conf. univ. dr. 
anatomie — Institutul Agrono
mic „N. Bălcescu“ — București.

JUDEȚUL SATU MARE
Liceul economic Satu Mare. 

Comisia nr. 39. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Satu Mare. Președinte Pa- 
țac Filip — lector univ. șt. e- 
conomice — Universitatea — Ti
mișoara.

Liceul agricol Livada. Comi
sia nr. 40. Se vor prezenta can
didații de ta Liceul agricol Li
vada. Președinte Leancu Marin, 
conf. univ. medicină veterina
ră — Institutul Agronomic — 
Timișoara.

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul agricol Șimleul Silva- 

niei. Comisia nr. 41. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul agricol Șimleul Silvaniei. 
Președinte Salontai Alexandru, 
conf. univ. dr. agronomie — 
Institutul Agronomic — Cluj.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul economic Sibiu. Comi

sia nr. 42. Se vor prezenta can
didații de la liceele economice : 
Sibiu și Mediaș. Președinte 
Tocan Dumitru conf. univ. dr.

matematică — Institutul de Pe
trol, Gaze și Geologie — Bucu
rești.

Liceul agricol Sibiu. Comisia 
nr. 43. Se vor prezenta candi
dații de la liceele agricole : 
Sibiu și Dumbrăveni. Președin
te Costache Dumitru, șef lu
crări agronomie — Institutul A- 
gronomic „N. Bălcescu“ — 
București.

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul economic Suceava. Co

misia nr. 44. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Suceava. Președinte Bir 
Heinrich, conf. univ. șt. econo
mice — Institutul Politehnic — 
București.

Liceul agricol Fălticeni. Co
misia nr. 45. Se vor prezenta 
candidații de la liceele agri
cole : Fălticeni și Sendriceni. 
Președinte Agachi Ioan, lector 
univ. dr. șt. economice — Uni
versitatea „Al. Ioan Cuza“ — 
Iași.

Liceul agricol Rădăuți. Comi
sia nr. 46. Se vor prezenta can
didații de la Liceu! agricol Ră
dăuți. Președinte Pomohaci Ni
colae, șef lucrări dr. agrono
mie — Institutul Agronomic „N. 
Bălcescu“ — București.

JUDEȚUL TELEORMAN
Liceul agricol Alexandria. 

Comisia nr. 47. Se vor prezen
ta candidații de la liceele a- 
gricole : Alexandria și Turnu- 
Măgurele și economic Roșiorii 
de Vede. Președinte Chirilei 
Haralambie, prof. univ. dr. doc. 
agronomie — Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu“ — Bucu
rești.

JUDEȚUL TIMIȘ
Liceul economic Timișoara. 

Comisia, nr. 48. Se vor prezen
ta Candidații de la liceele : e- 
conomic Timișoara și agricole 
Timișoara și Ciacova. Președin
te Nanu Ioan, prof. unîv. dr. 
doc, chimie — Institutul Poli
tehnic — Timișoara.

Liceul agricol Lugoj. Comi
sia nr. 49. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Lugoj. Președinte Constantines- 
cu Gheorghe, conf. univ. dr. 
medicină veterinară — Institu
tul Agronomic — Timișoara.

JUDEȚUL VASLUI
Liceul agricol Huși. Comisia 

nr. 50. Se vor prezenta candi
dații de la liceele : agricol Huși 
și economic Vaslui. Președinte 
Nejneru Ionel, șef lucrări dr. 
agronomie — Institutul Agro
nomic — Iași.

JUDEȚUL VÎLCEA
Liceul economie Rm. Vîlcea. 

Comisia nr. 51. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic Rm. Vîlcea. Președinte 
Preda Gheorghe. conf. univ. dr. 
șt. economice — Academia de 
Studii Economice — București.

Liceul agricol Drăgășani. Co
misia nr. 52. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Drăgășani. Președinte Bălașa 
Mircea. conf. univ. dr. agrono
mie — Universitatea — Craiova.

JUDEȚUL VRANCEA
Liceul agricol Odobești. Co

misia nr. 53. Se vor prezenta 
candidații de la liceele : agri
col Odobești. și economic Foc
șani. Președinte Sotiriu Vlad, 
conf. univ. dr. agronomie — 
Institutul pedagogic de 3 ani — 
Galați.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Liceul economic nr. 2. Comi

sia nr. 54. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
nr. 2. Președinte Bogza Vasile, 
lector univ. șt. economice — A- 
cademia de Studii Economice — 
București.

Liceul economic nr. 3. Comi
sia nr. 55. Se vor prezenta can
didații de la liceele economice 
nr. 3 și 1 București, economic 
Giurgiu și economic .special 
București. Președinte Biji Elena, 
conf. univ. dr. șt. economice —■ 
Academia de Studii Econo
mice — București.

Examenul de diplomă la 
liceele pedagogice și institutele 

pedagogice de învățători 
si educatoare
5

Liceul pedagogic din Cîmpu- 
lung-Muscel, comisia nr. 1, cu 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceul pedagogic de învățători din 
Cimpulung-Muscel și de la Insti
tutul pedagogic de educatoare 
din Cîmnuiung-Muscel. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Mili- 
cescu Emilia, conf. univ. dr. fi
lologie. Universitatea ..Babeș- 
Bolyai“ Cluj.

Liceul pedagogic din Bacău, 
comisia nr. 2, cu limba de pre

dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedagogic 
de învățători și educatoare din 
Bacău și de la Institutul peda
gogic de învățători și educatoare 
din BacUi. (Cursuri de zi, în
vățămint fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Filimon Li- 
viu. conf. univ. dr. psihologie. 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău.

Liceul pedagogic „Iosif Vul
can“ din Oradea, comisia nr. 3. 
cu limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li-

Lioeul pedagogic din Botoșani, 
comisia nr. 4, cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Institutele pe
dagogice de învățători și edu
catoare din Botoșani. (învăță- ■ 
mint fără frecvență și restan- _ 
țieri). Președinte Man Vicențiu, • 
lector univ. pedagogie — Insti- ■ 
tutui pedagogic de 3 ani Suceala. B

Liceul pedagogic din Buzău, g 
comisia nr. 5, cu limba de pre- 
dare română. Se vor prezenta « 
candidații de la Liceul pedagogic ■ 
de învățători din Buzău și de _ 
la Institutul pedagogic de edu- " 
catoare din Buzău. (învățămint ■ 
fără frecvență și restanțieri). g 
Președinte Silvestru Patița, lej> 
tor univ. pedagogie — Institutul • 
de educație fizică și sport Bucu
rești. <■ ®

Liceul pedagogic din Cluj, co- ® 
misia nr. 6, cu limba de predare ■ 
română și maghiară. Se vor pre- _ 
zenta candidații de la Liceele 
pedagogice de învățători din ■ 
Cluj, Abrud. Blaj, Odorheiul Se- g 
cuiesc. Deva, Năsăud și de la 
Institutul pedagogic de învăță- « 
tori din Cluj. (Cursuri de zi, în- ■ 
vățămînt fără frecventă și re- — 
stanțieri). Președinte Pop Ale- ■ 
xandru, prof. pedagogie, inspec- ■ 
tor la Inspectoratul școlar al ju- B 
dețului Cluj.

■

Liceul pedagogic din Cluj, co- ■ 
misia nr. 7, cu limba de predare 
română și maghiară. Se vor pre- ■ 
zenta candidații de la Liceele ■ 
pedagogice de educatoare din 
Cluj și Aiud și de la Institutul 
pedagogic de educatoare din ■ 
Cluj. (Cursuri de zi. învățămint — 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Mariana Roșea, conf. « 
univ. dr. psihologie — Universi- g 
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul pedagogic din Constan- « 
ța, comisia nr. 8. cu limba de _ 
predare română. Se vor prezen- " 
ta candidații de la Liceul peda- ■ 
gogic de învățători și educatoa- ™ 
re din Constanța, de la Institu- 
tul pedagogic de educatoare din ■ 
Constanța și de la Institutul g 
pedagogic de învățători Tulcea. _ 
(Cursuri de zi, învățămînt fără ■ 
frecventă și restanțieri). Preșe- ■ 
dinte Zisulescu Ștefan, conf.™ 
univ. dr. psihologie — Institu
tul pedagogic de 3 ani din Cons- ■ 
tanța. ■

Liceul pedagogic „C. Negri“ « 
din Galați, comisia nr. 9. cu « 
limba de predare română. Se _ 
vor prezenta candidații de la Li- " 
ceul pedagogic de învățători și ■ 
educatoare din Galați. (Cursuri ™ 
de zi și restanțieri). Președinte" 
Ceanșescu Nicolae. conf. univ.® 
pedagogie — Institutul de edu- • 
cație fizică București. _

pedagogic „C. Negri“«
cu B
Se " 
la«

Liceul
din Galați, comisia nr. 19. 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Institutul pedagogic de învăță- g 
tori si educatoare din Galați. _ 
(învățămînt fără frecvență și « 
restanțieri). Președinte Malanca ■ 
Traian. lector univ. pedagogie — _ 
Universitatea „Al. I. Cijza“ I.ași.

Liceul pedagogic de învățători 
din București, comisia nr. 11, cu • 
limba de predare română. Se ■ 
vor prezenta candidații de la Li
ceele pedagogice de învățători 
din București, Craiova și Turnu 
Măgurele, de la secția pedagogi
că de educatoare din Turnu 
Măgurele și de la Institutul pe
dagogic de învățători București g 
și Craiova. (Cursuri de zi și _ 
restanțieri). Președinte Eugen ■ 
Blideanu, conf. univ. pedagogie ■ 
— Universitatea București. g

energetic național
(Urmare din pag.. If

le teritoriului pe care-l nu
mim: procesul de intensivă 
industrializare a țării... Acest 
eveniment își răsfrînge lumi
na semnificațiilor asupra în
tregii noastre societăți, mtn- 
dria de a fi contemporan cu 
ziua în care Dunărea a pro
dus prima scânteie electrică 
fiind trăită, deopotrivă, de oa
menii tuturor profesiilor și 
viratelor, de pe întreg terito
riul țării.

Dar, desigur, azi, sărbătoa
rea este. în primul rind, a 
miilor de constructori de la 
Gura Văii, detașament de for
ță și mîndrie al clasei noastre 
muncitoare; a tuturor, de la 
conducerea tehnico-adminis- 
trativă și politică și pînă la 
ultimul din cei aproape 500 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni ai Montajului de la 
Centrală; a tuturor, de la 
muncitorii comuniști cu tîm.

ple sure, veterani ai Recon
strucției, ai ficatului și Ar
geșului, și pînă la cei mai 
tineri ingineri, comandanți de 
brigăzi sau detașamente in 
cadrul Șantierului național al 
tineretului; a tuturor, de la 
cei care lucrează aici, la Du
năre, din ziua baterii primu
lui țăruș și pînă la cel mai tî- 
năr eșalon, alcătuit din ab
solvenții de școală profesiona
lă, unii cu majoratul încă ne
împlinit, sosiți pe șantier 
numai patru zile în urmă.

...Pornind de la acești 
neri, în mod simbolic, prezen
tele rînduri omagiale, dedica
te constructorilor de la Porțile 
de Fier și marii lor victorii 
din acest August, se pot în
cheia cu mărturisirea mais
trului Nicolae M. Nicolae, se
cretar de partid la „Centra
lă": „Faptul că ne vin acești 
tineri, acești „pui“ ai școlilor 
industriei noastre, tocmai in
tr-un moment în care Hidro
centrala Porților de Fier tră-

cu

ti-

iește marele eveniment al pro
ducției, ne umple, pe toți cei 
vîrstnici, de o caldă emoție. 
Medităm: ce vîrstă aveau a- 
cești muncitori de nici 18 ani 
atunci cînd a fost atacată con
strucția de la Dunăre ? Erau 
niște copii... Și iată-i acum, 
venind să intre în rindurile 
constructorilor. Se poate spu
ne că au crescut o dată cu 
șantierul nostru, ei înșiși fiind, 
din acest punct de vedere, 
niște creații ale acestui timp 
de puternic avînt al industria
lizării țării, timp înnobilat de 
gîndul înțelept al partidului. 
In lumina acestui gînd, ve
nirea tinerilor pe șantier, toc
mai în acest moment de săr
bătoare a construcției noastre, 
ne apare ca o sosire de 
schimb venit să preia ștafeta. 
Un schimb de nădejde către 
care noi, cei vîrstnici, privim 
cu încredere și părintească 
dragoste“.

TALENTUL TREBUIE
SĂ PlNDEASCĂ ȘANSA ?

(Urmare din pag. JJ

dezar-

acum, 
ani ai 
Piatra

aveau

jungem în teatru sintem 
mâți“.

— De ce ești ta Sibiu 
Viorel Branea ? în patru 
fost în trei teatre : Cluj, 
Neamț. Sibiu.

— La Cluj se părea că
nevoie de mine. Și in prima sta
giune am jucat în următoarea, 
nimic nou. Reluări. Era atîta ne
voie de mine incit la propunerea 
mea de a pleca ta Piatra Neamț 
răspunsul prompt a fost : „Per
fect“.

„în prima stagiune am ju
cat (!.)“ — răspuns identic al I.i- 
lianei Welther (Teatrul Național 
din Cluj), sau al lui Cosrnin 
Ghiară (același teatru). Sau al 
celor trei actori de la secția 
germană din Sibiu (Sigrid Za- 
charias, Kariheinz Maurer și 
Wolfang Ernst) care, din nou, 

„Prima stagiu- 
absolvire : 4—5

doua : 2 cel mult

misiuni excepționale pentru ta 
toamnă.

Nici Andrei Zaharia (absol
vent al secției de regie-teatru, 
repartizat acum doi ani la Si
biu) nu vrea să plece din Sibiu. 
Deși in doi ani a montat numai 
două piese impuse, nedorite. 
Mai mult, refuzate de el !

„La două săptămini după re
partizare s-a seliimbat direcția. 
Prima reacție, fără să mă cu
noască : mi-au trimis o scrisoare 
prin care eram anunțat că nu au 
posibilitate să mă cazeze și să 
iau „hotăriri în consecință“ !

(O paranteză necesară : situa
ția cazării tinerilor actori din Si
biu și Oradea — Kariheinz Mau
rei- și Wolfang Ernst stau după 
patru ani tot în teatru. An
drei Zaliaria tot ta teatru. La 
Oradea, Viorica Csiky locuiește 
în teatru. Și îndreptățită ni se 
pare rezerva lor în fața viitoru
lui. O senzație de instabilitate 
îi oprește să-și facă proiecte. Si
tuație cu atît mai gravă în ca
zul actriței Viorica Csiky, una 
dintre ' • -
după 
într-o 
miere pentru ea au însemnat 
cinci roluri importante. Și e pă
cat ca într-o situație normală 
de satisfacție profesională să e- 
xiste totuși un punct nevralgic).

Revenim ta Andrei Zaharia. 
în momentul primirii lui în co
lectiv (identic cu un disimulat 
refuz) nu exista regizor ta secția 
română. Repertoriul propus de 
el a fost refuzat in bloc. Una 
dintre piesele propuse in 1968 — 
„Ploșnița“ — o montează in 
1976. I se solicită piese comer
ciale, care să ooste puțin. Pune 
deci „Viceversa“ de Ștefan Ha- 
ralamb și „Moartea ultimului 
golan“ ca să-și facă norma. Suc
cese de casă. în șirul de amin
tiri puțin luminoase care compun 
primii doi ani de regie ai lui 
Andrei Zaharia — un „scurt
circuit“ care ne pune in gardă : 
..Mi s-a contestat dreptul de a 
pune în scenă ca absolvent al 
IATC. Mi s-a spus că’ acest 
drept trebuie cîștigat prin acti
vități ..auxiliare“, adică ani de 
asistență, punerea în pagină a 
unor recitaluri eterogene, interes 
pentru viața teatrului (!). 
putea conchide : colegilor 
de promoție li s-a acordat 
sistem preferențial".

în alte cuvinte, situația de

nui rol principal. Și în ăcest caz, 
insă s-ar putea ca și Dorei Vișan 
să aibă nemulțumiri pentru că 
n-a fost încercat in roluri de în
tindere.

Spuneam mai sus că absolven
ții vin de la institut cu vise. Am 
vrut să găsim aceste vise mate
rializate în cele trei teatre.

„Ajungi in teatru. începi să tai 
o creangă, incă una și așa me
reu pină ajungi ta rădăcină“ — 
Karlheinz Maurer.

Nu există posibilitatea de a 
întreține și mai ales de a fina
liza aceste vise firești, 
ționare profesională ?

Era odată în Sibiu 
bun — actorii tineri 
zentați printr-n fișă 
publicului Acum...

Tov. Müller, dir. adj. al 
Teatrului din Șibiu-: „Avem 
mulți tineri în teatru. Sir»t 
de acord că n-au fost folo
siți în măsura in care puteau fi. 
Motivele ? Cred că ei le 
mai bine. 
1970—1971 
teatrului 
lor“.

...Mai 
niciodată.

„Nu ne-a întrebat nimeni ni
mic cînd am Venit acum un an 
(spun Radu și Geraldina Basa- 
rab). Ce gen preferăm, ce-am 
jucat la Casandra în patru ani. 
Așa, măcar cu titlu informativ“, 
Cei doi au fost luați la Sibiu... 
în necunoștință de cauză. N-au 
fost văzuți ta Casandra. Aveau 
în schimb locuință în Sibiu. Re
zultatul : ni se pare că distribui
rea lor se face 1a intimptare. 
Radu Ba.sarab face numai ro
luri de comedie (și interpretase 
ta institut cu succes partituri 
dramatice).

„Va trebui să lupt să ies din 
tipar. Nu spun că rolurile comi
ce nu sint folositoare. Dar nu 
numai comedie. Intr-un an în
treg !“

Absolvenți care debutează în... 
figurație. Absolvenți care sint 
folosiți pentru fizic. Absolvenți 
uitați după un prim rol sau un 
prim an de succese.

Absolvenți menținuți — inten
ționat — in anonimat.

Absolvenți la care se renunță ; 
cu un an înainte fuseseră ceruți.

Absolvenții — fac dubluri, sint 
aleși ca ultimă soluție. Tinerii 
actori vor să lucreze cu perso
nalitățile regizorale. Care nu 
vin. Sau nu sint chemate. Tineri 
actori care in 1-2-3-4-5 ani n-au 
reușit să se realizeze. N-au fă
cut nimic deosebit.

Directorii de teatre știu că 
asta e situația tinerilor actori. 
Și promit pentru stagiunea care 
vine. Unii acuză atmosfera de 
„pepinieră" de la institut. Mir
cea Braga, noul director al Tea
trului din Sibiu precizează

— Cind îmi aleg actori tineri, 
prefer să merg prin teatre, utili
zez formula transferului. Promo
ția de la IATC este, de cele mâi 
multe ori. neconcludentă, dato
rită spectacolelor neconcludente. 
Aș sugera o eventuală „practică 
in producție" Și a viitorilor ac
tori. ca și a tuturor studenților. 
Mai exact — posibilitatea tine
rilor de-a se integra in proble
mele unui teatru, a unul specta- 
ool de teatru profesionist. Even
tual le plătim noi bursa pe 
un an.

într-un asemenea bilanț măr
turisirea lui Liviu Rozorea (ab
solvent in 1970) cel mai proaspăt 
angajat al 
din Cluj ne 
cu cea mai 
„Am foarte 
venit aici cu

de perfec-

un obicei 
erau pre- 
personalâ

precizează : 
ne după 
roluri, a 
3, stagiunea trecută, eventual 1“.

Racz Maria de la Teatrul din 
I Oradea (secția maghiară) era a- 
, cum 2 ani una din cele mai fo

losite „speranțe“. în stagiunea 
1 care a trecut a stat trei luni. 
I — Vrei să pleci ?
I — E cea din urmă soluție. Mă 
. întreb însă de ce am stat sta

giunea asta. Nu cer numai ro- 
I luri mari, dar trebuie pur și sim
plu să joc.

„Avem impresia că regizorii,
1 în momentul cînd vine un ac
tor nou îi uită pe cei care n-au 
apucat nici să se obișnuiască cu 
scena profesionistă, nu să se în
vechească“ explică directorul 
Teatrului din Oradea, E. Engel. 

într-o viziune de ansamblu, 
acești tineri absolvenți au avut 

a o evoluție descendentă. Inexpli
cabilă.

La Cluj, directorul adjunct ne 
spune — „tinerii sint utilizați“. 
Poate că are dreptate : cantita
tiv. Grupul de tineri actori in
tră aproape în fiecare spectacol. 
„Calitatea“ tinereții lor nu este 
însă explorată. Studioul expe
rimental — a cărui amploare in 
adevăratul sens al cuvîntului 
este prevăzută în stagiunea vii
toare — va fi — ni se spune în 
continuare la Cluj — platforma 
ideală de realizare oferită tine
rilor actori din Cluj.

Judecind după frecvența nu
melui pe afișe, Liliana W’el- 
ther n-ar avea motive de ne
mulțumire. Și totuși avem in 
față cea mai tristă confesiune : 
„N-am realizat ce-am vrut. Sint 
foarte tristă, incep să nu mai am 
încredere în mine. Simt că nu 
sint folosită. Fizicul și nu even
tualul meu talent e distribuit. 
Poate că e rău să fii modest. Eu 
nu știu să cer. Dar, nici nu ni 
se dă ocazia să cerem. Nu știu 
de fapt de ce am rămas aici 5 
ani. Din comoditate în nici un 
caz. Am vrut să plec, mi s-a 
spus să nu plec. Atît Marile 
satisfacții ? într-o piesă bule
vardieră. Și abia acum, după 5 
ani — Hypolita In „Visul unei 
nopți de vară". Mi s-a promis ta 
acest sfirșit de stagiune că în 
anul care vine voi avea un rol 
„excepțional“. Mai aștept incă 
o dată, incă un an „excepțional". 
Și dacă nu, voi pleca, dar nu în 

din Bîrlad. ■ căutare de promisiuni excepțio
nale.

Cosmin Ghiară a debutat, pre
cizează eî — fericit — într-un rol 
principal. „în a doua stagiune 
n-am făcut cam nimic“.

— Vrei să pleci din Cluj ?
— Unde să mă duc ? N-am 

venit să plec. Trebuie sS joc. 
Măcar cu noua lege, cind va tre
bui să-mi fac norma. Mă întreb, 
totuși, de ce n-am jucat în nici 
o montare a lui Vlad Mugur ? 

...Mai ales că ta repartiza
re directorul teatrului din Cluj, 
Vlad Mugur, l-a primit pe Cos
min Ghiară in teatru. Oricum, 
și Cosmin Ghiară are citeva pro-

■

Liceul pedagogic de învățători ■ 
din Sighetul Marmației, comisia _ 
nr. 12. cu limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații ■ 
de la Liceul pedagogic și Insti- g 
tutui pedagogic de învățători din 
Sighetul Marmației și de la 
Institutul pedagogic de educa
toare din Baia Mare. -(Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ursu 
I.eontina. prof. lb. română, 
director Liceul pedagogic din Si
ghetul Marmației.

■
■
■Liceul pedagogic de educa

toare din Cărei, comisia nr. 13, 
cu limba de predare română. Se ■ 
vor prezenta candidatele de Ia 
Liceul pedagogic de educatoare 
din Cărei și de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Cărei. 
(Cursuri de zi. învățămint fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte I’intea Letiția. lector upiv. 
Institutul pedagogic de 3 ani — 
Baia Mare.

■

Liceul pedagogic din Sibiu, co
misia nr. 14. cu limba de pre
dare română și germană. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători și edu
catoare din Sibiu și de la Insti
tutul pedagogic de educatoare 
din Sibiu. (Cursuri de. zi. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Oancea Ursu 
Gheorghe. conf. univ. pedagogie 
— Universitatea din Timișoara.

■

■
■

Liceul pedagogic din Suceava, « 
comisia nr. 15. cu limba de pre- ■ 
dare română. Se vor prezenta — 
candidații de la Liceul pedagogic * 
de învățători și educatoare din ■ 
Suceava și de la Institutul pe- g 
dagogic de învățători și educa
toare din Suceava. (Cursuri de ® 
zi, învățămînt fără frecventă și ■ 
restanțieri). Președinte Augustin 
Z.N. Pop, prof. univ. dr. docent. « 
filologie — Institutul pedagogie g 
din Pitești.

Liceul pedagogic <
comisia nr. 16, cu limba de pre- — 
dare română. Se vor prezenta — 
candidații de la Liceul peda- ■ 
gogic de învățători și educatoare 
din Bîrlad. (Cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Fetescu 
Vasile, prof. pedagogie, director 
Liceul pedagogic Iași. ■

fericitele 
un an
stagiune,

„mulțumite“ 
de meserie : 

șapte pre-

spun 
Oricum. în stagiunea 
preocuparea nr. 1 a 

va fi lansarea tineri-

bine mai tirziu decit

Aș 
mei
un

Liceul pedagogic de educatoare 
din București, comisia nr. 17. 
cu limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Liceul pedagogic de educatoare 
din București și de’ la Institutul 
pedagogic de educatoare din 
București. (Cursuri de zi. învă- 
țămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Taiban Maria. 
prof. gr. I nertacogie — Liceul 
pedagogic de educatoare Bucu
rești.

■
■

■

în alte cuvinte, situația de ab
solvent privită ca un „neajuns", 
mai apare. Ca o alarmă gravă. 
Explicăm printr-o mărturisire a 
lui Wolfang Ernst : „înainte de 
institut mi-am făcut ucenicia tot 
ta Sibiu. în acest teatru sint 
mulți actori fără institut. Și de
seori anii de studenție mi se a- 
duc ca un reproș. Am impresia 
că am făcut o greșeală urmind 
institutul. N-am nici un avantaj 
(nici măcar bănesc). Și, în plus, 
in anii in care am fost plecat 1a 
institut, s-au Tormat aici 
teatru mici colective — noi 
zice „prietenii“ — in care 
prea ești primit“.

O greșeală, o imprudență : anii 
de studii ? !

în turneul bucureștean al tea
trului din Sibiu deși era inclus 
și spectacolul lui Andrei Zaha
ria, nu a fost trecut pe afișul 
comun al turneului. în presă a- 
nunțul suna : „Papaiani la Bucu
rești“. Vizibilă — o inexplicabilă 
desconsiderare. Așa cum efectul 
desconsiderării este și sentimen
tul unor tineri actori de a fi 
niște roboți, funcționari care 
trebuie să-și facă sarcinile mi
nimale.

Am întâlnit cîțiva tineri utili
zați cu adevărat, integrați în 
programul de zi al teatrului : 
foarte puțini din cei 16. Mai pre
cis, la secția maghiară din Ora
dea : Viorica Csiky, Vasile Mis- 
ke. Și Dorel Vișan la Cluj, ex
celent in partituri mici și evi
dent utilizat ta maximum. Pen
tru că nu se pune problema u-

la 
am 
nu

Teatrului Național 
reînvie speranțele 
intensă speranță : 

mari emoții. Am 
o „presă“ foarte 

bună și nu vreau să mă fac de 
ris. Dar am venit să mă perfec
ționez, să dezvolt ceea ce am 
cîștigat in institut. Sint la înce
put. Iar țelul meu l-am fixat 
foarte departe ca să nu am nici
odată impresia că l-am atins ; 
să nu mă pot autolinîști. Dar voi 
face totul ca să ajung la el“.
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Declarația Consiliului
MANIFESTĂRI

PESTE HOTARE

de Miniștri al R. D. G.
BERLIN 14 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane a dat

Conferința
de presă

a cancelarului
Brandt

BONN 14 (Agerpres) — 
Cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă ținu
tă vineri la Bonn, că în opinia 
sa, după încheierea cu succes 
a convorbirilor de la Moscova, 
normalizarea relațiilor R.F.G. 
cu alte țări socialiste euro
pene va deveni mai ușoară. In 
luna septembrie, a precizat 
Brandt, guvernul federal spe
ră să realizeze „progrese ho- 
tărîtoare în tratativele cu Re
publica Populară Polonă“.

El a subliniat, de asemenea, 
că „o adevărată destindere in 
Europa centrală este inimagi
nabilă fără o îmbunătățire a 
relațiilor dintre R. F. a Ger
maniei și R. D. Germană“.

publicității vineri o declarație în 
care salută desfășurarea cu suc
ces a tratativelor dintre guver
nele U.R.S.S. și R.F.G., precum 
și Tratatul încheiat între cele 
două state. După ce constată că 
tratatul stipulează respectarea de
plină a integrității teritoriale a 
R.D.G. și inviolabilitatea frontie
rei de stat dintre R.D.G. și 
R.F.G., declarația precizează : 
„Prin aceasta, normalizarea rela
țiilor dintre R.D.G. și R.F.G., pe 
baza egalității, a devenit o ches
tiune care poate fi cu adevărat 
soluționată. Obligațiile incluse în 
tratatul dintre U.R.S.S. și R.F.G. 
fac necesară ca un pas următor 
stabilirea pe viitor a relațiilor di
plomatice normale între R.D.G. 
și R.F.G.“.

în încheiere, în declarație se 
arată că, avînd în vedere că gu
vernele S.U.A., Marii Britanii și 
Franței și-au exprimat în mod o- 
ficial acordul față de atitudinea 
B.F.G. și față de încheierea Tra
tatului de la Moscova, este logic 
ca și aceste state să-și normali
zeze relațiile cu Republica De
mocrată Germană și să' nu mai 
pună piedici în calea primirii 
R.D.G. în O.N.U.

ROMA 14 (Agerpres). 
în cadrul manifestărilor con
sacrate zilei de 23 August, 
in „Pavilionul Națiunilor“ 
tîrgului internațional de 
Messina a fost amenajat 
stand turistic românesc, 
deschiderea tîrgului, standul 
„România“ a fost vizitat de 
ministrul italian al turismu
lui și spectacolelor, Matteo 
Matteotti.

Cu același prilej, în sala de 
festivități a Bibliotecii Ro
mâne din Roma a fost orga
nizată o seară de filme ro
mânești. Au fost prezentate 
două filme documentare pre
cum și filmul artistic 
rile Dunării".

„Valu-

Cores-
Iosif
Mi-

VARȘOVIA 14 — 
pondentul Agerpres, 
Dumitrașcu, transmite : 
nistrul culturii și artei al R.P. 
Polone, Lucjan Motyka a 
inaugurat la Varșovia, o inte
resantă expoziție de artă de
corativă românească. Prile
juită de aniversarea eliberării 
României, expoziția prezintă 
peste 100 de exponate — co
voare, gravuri în metal și 
sculpturi în lemn, ceramică 
și sticlă — care permit locui
torilor capitalei poloneze să 
cunoască o parte din tendin
țele actuale ale artei grafice 
din România.

Cancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt, și premierul sovietic, Alexei Kosîghin, semnînd la 
Moscova Tratatul dintre cele două țări

4, , 'r '?
it

guvern a fost evitata
BELFAST 14 (Agerpres). — 

Primejdia izbucnirii unei crize de 
guvern în Irlanda de nord a fost 
deocamdată înlăturată. O întâl
nire a primului ministru, James 
Chichester-Clark, cu liderii Par
tidului unionist a decurs, joia tre
cută, într-o atmosferă destinsă.

ÎNCHEIEREA ETAPEI A DOUA 
A CONVORBIRILOR SALT
• VINERI s-a încheiat cea 

de-a doua etapă a convorbirilor 
sovieto-americane privind limi
tarea cursei înarmărilor strate
gice care s-au desfășurat timp 
de patru luni in capitala Aus
triei. Părțile au convenit să reia 
negocierile la 2 noiembrie Ia 
Helsinki, oraș care a găzduit, 
de altfel și prima etapă a con
vorbirilor.

A fost dat publicității un co
municat în care se arată că în 
timpul convorbirilor „a fost a- 
nalizat in amănunțime un larg 
cerc de probleme legate de li
mitarea înarmărilor strategice o- 
fensive și defensive".

în ciuda așteptărilor, reprezen
tanții extremiștilor protestanți nu 
au depus o moțiune de neîncre
dere împotriva lui Chichester- 
Clark. Adversarul său, fostul mi
nistru de interne, William Craig, 
nu a apărut la această reuniune. 
Observatorii politici apreciază că 
declarația ministrului britanic de 
interne, Reginald Maudling, po
trivit căreia Marea Britanie va 
instaura un control direct asu
pra Irlandei de nord în cazul 
unor împrejurări excepționale, a 
contribuit la liniștirea spiritelor.

între timp, în Irlanda de nord 
se desfășoară o amplă acțiune a 
poliției pentru urmărirea atenta
torilor care, marți, au ucis doi 
polițiști. Pînă în prezent, aceste 
cercetări na au dus la nici un 
rezultat. ‘Incidentele și actele de 
violență care' au avut loc pînă a- 
cum în Irlanda de nord au pro
vocat pagube materiale în va
loare de aproximativ 40 milioane 
lire sterline. Aceste estimări au 
fost făcute de către Camera de 
comerț din Belfast.

EXPOZITIE ROMANEASCA 
LA MOSCOVA

• IN CADRUL SCHIMBURI
LOR DIRECTE dintre Uniunile 
Artiștilor Plastici din U.R.S.S. 
și Republica Socialistă 
mânia, la muzeul Pușkin 
Moscova s-a deschis vineri 
poziția „Grafioa de carte 
mânească“ Expoziția 
lucrări de Ligia Macovei, 
cel Chirnoagă, Valeriu 
teanu. Marcela Cordescu, 
Brătescu și alți graficieni 
mâni.

La deschidere au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Culturii și Ministerului Aface
rilor Externe, membri ai condu
cerii Uniunii artiștilor plastici 
din U.R.S.S. și ai conducerii 
muzeului de artă Pușkin, artiști 
plastici, critici de artă, ziariști.

A fost de față Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova.

Ro
din 
ex- 
ro- 

cuprinde 
Mar- 
Mun- 
Geta 

ro-

TURNEUL LUI AGNEW
• PURTĂTORUL DE CU

VÎNT AL CASEI ALBE, Ronald 
Ziegler, a anunțat că, între 22 
și 30 august a.c., vicepreședin
tele S.U.A., Spiro Agnew, va e- 
fectua o vizită oficială în mai 
multe țări din Asia de sud- 
est. In cursul turneului său, 
Spiro Agnew va purta convor
biri cu șefii administrațiilor de 
la Saigon, Seul și Bangkok.

• in Încheierea vizitei 
ÎN R.P. CHINEZA a delegației 
Republicii Populare a Yemenu
lui de Sud, condusă de Salem 
Robaya Aii, președintele Con
siliului Prezidențial, a fost dat 
publicității un comunicat in 
care se arată că au fost discu
tate probleme legate de dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări 
și a fost semnat un acord gu
vernamental.

Comunicatul precizează că 
premierul Ciu En-Iai a accep
tat invitația de a vizita Repu
blica Populară a Yemenului de 
Sud.

« CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR a respins vetoul opus de 
președintele Richard Nixon 
proiectului de lege privind a- 
locarea sumei de 4,4 miliarde 
dolari pentru finanțarea unor 
programe școlare. împotriva ve- 
toului prezidențial s-au pronun
țat 289 de deputați, adică o ma
joritate de două treimi necesară 
pentru ca proiectul respectiv să 
fie remis Senatului pentru re
examinare.

• COMISIA PENTRU I 
PROBLEMELE EXTERNE a 
Camerei Reprezentanților a 
adoptat un proiect de lege în 
baza căruia președintele 
S.U.A. este obligat să ex
plice în scris Congresului 
ori de cîte ori angajează 
forțe americane în străină
tate, fără aprobarea preala
bilă a organului legislativ. 
Obligația se extinde și în ca
zul cînd președintele hotă
răște trimiterea de trupe su
plimentare intr-o țară sau 
teritoriu în care sînt deja 
staționate aceste trupe.

In -nota explicativă către 
Congres, președintele trebuie 
să menționeze nu numai cir
cumstanțele care au dus la 
o asemenea hotărîre, ci și 
motivul pentru care nu a ce
rut aprobarea prealabilă fo
rului legislativ.

ȘYDNEY 14 (Agerpres).
Cu prilejul apropiatei aniver
sări a eliberării României, 
Consulatul general român la 
Sydney a organizat o gală de 
film. Au fost prezentate fil
mele „Ecursie în nordul Mol
dovei", „Nicolae Grigorescu“ 
și „Moara cu noroc“.

« COMITETUL PREGĂTI
TOR al celei de-a 25-a sesiuni 
jubiliare a Adunării Generale a 
O.N.U. a hotărit prelungirea de 
la o săptămînă la 10 zile a du
ratei prevăzute pentru cuvintă- 
rile .șefilor de state și de gu
verne care și-au anunțat parti
ciparea. Hotărîrea a fost luată 
ca urmare a faptului că pină in 
prezent aproximativ 60 de șefi 
de state și de guverne și-au re
zervat spațiu în cadrul dezbate
rii plenare. în consecință, dez
baterile din Adunarea Generală 
consacrate aniversării a 25 de 
ani de existență a O.N.U. vor 
începe la 14 și nu la 19 octom
brie cum era prevăzut și se vor

încheia la 24 octombrie, 
cînd a intrat efectiv in vigoare 
Carta O.N.U.

BILANȚ TRAGIC

• UN PRIM BILANȚ, dat pu
blicității joi, arată că, în urma 
inundațiilor recente care s-au 
produs îr.i zona orașului brazi
lian Recife, cel puțin 180. de 
persoane și-au pierdut viața. 
Acestora li se adaugă un nu
măr de 50 de dispăruți. Cerce
tările întreprinse de echipe 
speciale continuă, pentru a se 
putea stabili, pe cit posibil de 
exaet, un bilanț definitiv al 
victimelor și pagubelor provo
cate de recentele inundații.

DESFĂȘURAREA PROCESULUI MANSON
Linda Kasabian, principalul martor al acuzării în procesul 

asasinilor actriței americane de cinema Sharon Tate, a fost in
terogată joi de avocatul apărării, Ronald Hughes, și supusă unei 
reaudieri de către procurorul districtual adjunct Aaron Stovitz, 
care a încercat să contracareze astfel procedeele apărării de 
eludare a principalelor capete de acuzare.

In ședința de joi, Charles Manșon, principalul acuzat la pro
ces, a protestat împotriva „tratamentului" la care este supus 
în închisoare și a făcut obiecții cu privire Ia procedeele utilizate 
de avocatul său Irving Kanarek în cursul interogării martorei 
acuzării, Linda Kasabian. Manșon a recurs de altfel săptămînă 
trecută și la greva foamei, încercînd să-l determine, fără suc
ces, pe Kanarek să suspende interogatoriul luat martorei.
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Hiroșima azi, ia 25 de ani de la folosirea primei bombe ato mice 
avertismentul persistă

S.U.A. Unul din trenurile care transportă gazele toxice din 
Alabama și Kentucky în drum spre Sunny Point

• COMANDAMENTUL 
FORȚELOR TERESTRE 
ALE S.U.A. a anunțat ami- 
narea, pentru a doua oară, 
a procesului intentat locote
nentului William Calley — 
unul din principalii partici- 
panți la masacrul de la Song 
My.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar a 
anunțat la Tel Aviv că avioane 
israeliene au .atacat vineri poziții 
ale armatei iordaniene în regiu
nea de nord a Văii Iordanului.

Sărbătoare in fora Gangelui
15 august reprezintă o 

dată memorabilă în isto
ria contemporană a țării 
Gangelui și Brahmaput- 
rei. Cu 23 de ani in urmă, 
in 1947, după două secole 
de dominație colonială 
India și-a dobîndit inde
pendența, la capătul unei 
îndelungate lupte de eli
berare.

în perioada imediat 
următoare proclamării in
dependenței eforturile 
principale ale țării au 
fost concentrate în vede
rea lichidării grelei moș
teniri a trecutului. In 
primul rînd s-au între
prins studii și cercetări 
pentru a asigura hrana 
cea de toate zilele nume
roasei sale populații. Bă
tălia principală se desfă
șura în agricultură — un 
domeniu in care, în ciuda 
existenței unei milenare 
tradiții, rezultatele erau 
departe de cerințe. S-a 
stabilit ca prin executa- 
rea unor desecări și ame
najări hidrotehnice, apele 
capricioase ale rîurilor, 
ale mlaștinilor, vor pu
tea fi astfel dirijate, prin 
iscusința și munca oa
menilor, incit suprafețe 
însumînd peste 30 la sută 
din terenurile neproduc
tive să poată intra in cir
cuitul economic agricol, 
întinse regiuni ale țării, 
altădată pustii, au fost 
trezite la viață, prin con
struirea unor baraje ce 
asigură nu numai sporuri 
însemnate de energie e- 
lcctrică, dar creează con
diții ca milioane de acri 
de pămînt să-și poto-

lcască setea. Proiectelor 
inițiate in primii ani ai 
independenței li s-au ală
turat altele, urmărind 
modernizarea agriculturii 
prin înzestrarea cu mij
loace tehnice, prin con
struirea unor importante 
combinate chimice de în
grășăminte. Noua strate
gie agricolă — incorpo
rarea îngrășămintelor și 
folosirea pe scară din ce 
in ce mai largă a semin
țelor selecționate in re
giunile deja irigate — a 
lost in linii mari încu
nunată de succes. Cele 
mai mari sporuri de re
coltă au fost înregistrate 
in statele Punjab și Ke- 
raia. Potrivit estimărilor 
oficiale, 
1969—1970 
strîngerea 
record de
oane tone cereale, cu 7 la 
sută mai mare decit în 
anul precedent. Statisti
cile, consemnînd succese
le Indiei în 
meniu vital,
s-a străbătut o parte din 
drumul greu, spre rezol
varea problemei 
tației.

Dar. în 
ocupările 
tura, s-a 
larg interes pentru crea
rea unei industrii na
ționale, interes materiali
zat prin numeroase pla
nuri lansate și realizate 
în diverse domenii. Este 
concludentă in acest sens 
dezvoltarea unor ramuri 
cheie cum sînt industria 
oțelului, extracției, a re
țelei hidroenergetice. Bhi- 
Iai (cel mai puternic cen-

anul 
va 
unei

100—102 mili-

paralel 
privind 
manifestat un

tru industrial indian), 
Rurkela și Durkapur au 
devenit simboluri ale ti
nerei industrii siderurgice 
indiene. Construirea unor 
noi uzine, de tipul celei 
de la Bokaro, va permite 
sporirea producției de 
oțel la 11,2 milioane tone, 
în anul 1973. Un 
deosebit a fost pus 
derea prospectării 
lorilicării surselor 
getice, în special a țițeiu
lui. Se știe că încă din 
1956. la solicitarea oficia
lităților indiene, geologii 
români și-au adus contri
buția la prospectarea unor 
zone de la poalele Hima- 
layei, descoperind primele 
zăcăminte de petrol. Pri
ma sondă de țiței din is
toria Indici a lost con
struită in România. Spe
cialiștii indieni, împreună 
cu tehnicieni români au 
ridicat rafinăria de Ia 
Gauhati, prima din secto
rul de stat, iar în prezent 
in cadrul colaborării fruc
tuoase, România participă 
la realizarea rafinăriei 
de la Haldia, a cărei ca
pacitate de prelucrare fi
nală va atinge două mi
lioane de tone anual. 
Ultimele programe eco
nomice de lungă durată 
prevăd asigurarea unui 
ritm susținut și constant 
al creșterii economice, al 
cărui scop este ridicarea 
nivelului de viață mate
rial și cultural al popu
lației.

In răstimpul care s-a 
scurs din 1947, India a 
înregistrat, așadar, suc
cese remarcabile pe ca-

Etnologul vest-german Tho- 
mas Barthel a reușit să de
monstreze recent că incașii 
cunoșteau scrisul : desenele 
geometrice de pe vase ca 
cel de mai sus nu sînt sim
ple ornamente ci un sistem 

de comunicare

La Brazzaville, capitala Re
publicii Populare Congo, ca 
și în celelalte orașe și sate, 
se desfășoară in mijlocul a- 
cestui august festivități cum 
poate n-au avut loc nicioda
tă pe aceste meleaguri afri
cane. Ritmurile tam-tamu- 
rilor, adunările sărbătorești, 
bilanțurile pozitive din pre
să, marchează un eveniment 
de seamă în viața poporului 
congolez : aniversarea unui 
deceniu de la dobîndirea in
dependenței. Cu 10 ani în 
urmă, la 15 august 1960, sal
ve de tun marcau apariția pe 
harta Africii a unui nou stat 
independent.

Drumul pînă la această 
dată memorabilă, ca și cel 
parcurs în ultimii ani de in
dependență, a însemnat în
cununarea unor eforturi con
tinue. Realizarea unor o-

niocul, pieile și blănurile 
fiind destinate nu numai con
sumului intern, dar și pentru 
export.

Pentru asigurarea econo
miei cu cadrele necesare au 
fost construite școli noi, a 
sporit continuu numărul ce
lor chemați să combată 
neștiința de carte, să pregă
tească contingentele de spe
cialiști. Semnificativ în acest 
sens este și faptul că învăfă- 
mîntul este gratuit, desfășu- 
rîndu-se numai în instituții 
de stat. Congo (Brazzaville) 
se situează pe unul din pri
mele locuri în regiunea Afri
cii de vest în ceea ce priveș
te asigurarea asistenței sa
nitare. O serie de proiecte 
pentru anii următori includ 
modernizarea transporturi
lor, lărgirea prospecțiunilor 
geologice, sporirea investi-

El a afirmat că unitățile iorda
niene atacate au sprijinit grupu
rile de comando palestiniene, a- 
flate pe teritoriul Iordaniei în 
acțiunile lor contra unor localități 
aflate sub controlul trupelor is
raeliene.

La Amman un purtător de cu
vînt militar a confirmat atacul 
aerian israelian.

Imagine din Delhi

BAGDAD 14 (Agerpres). 
Generalul Saleh Mahdi Ammash, 
vicepreședinte al Irakului, s-a în
tors joi seara la Bagdad, după o 
vizită întreprinsă la Damasc. în 
capitala Siriei, vicepreședintele 
irakian a avut convorbiri cu șe
ful statului și guvernului sirian, 
dr. Noureddine Atassi. Din par
tea siriană, la convorbiri au par
ticipat, de asemenea, generalul 
Haiez Assad, ministrul apărării, 
și Mohamecl Rabah Tawil, minis
trul afacerilor interne.

Convorbirile siriano-irakiene se 
înscriu în larga activitate diplo
matică desfășurată în Orientul A- 
proiat. în cadrul lor au fost a- 
bordate probleme referitoare la 
evoluția situației din Orientul A- 
propiat, precum și la poziția a- 
doptată de cele două părți față 
de recentele acțiuni întreprinse 
pentru soluționarea conflictului 
din această zonă.

lea progresului, fiind an
gajată in prezent pe noi 
coordonate ale contem
poraneității.

Evoluția relațiilor ro- 
mâno-indiene a cunoscut 
un curs ascendent, între 
cele două țări intensifi- 
cîndu-se colaborarea po
litică, economică și cultu
rală reciproc avantajoa
să. Un moment deosebit 
în dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre cele 
două state l-a constituit 
vizita oficială in India, a 
președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu,

și a președintelui Consi
liului de Miniștri,. Ion 
Gheorghe Maurer, efec
tuată în toamna anului 
trecut. Relațiile statorni
cite intre România și In
dia corespund tendinței 
spre progres a ambelor 
popoare, dorinței lor de 
pace și colaborare.

Cu ocazia aniversării 
independenței Indiei po
porul și tineretul nostru 
transmit poporului aces
tei țări noi succese pe 
calea prosperității și păcii.

‘IT. io an

* SENATUL AMERICAN 
aprobat participarea Statelor 
Unite Ia convenția de ,1a Tokio 
privind deturnarea avioanelor 
și a altor infracțiuni comise în 
timpul zborului, calificate dreat 
crime.

Textul convenției, ratificată 
pînă în prezent de 22 din cele 
40 de state semnatare, prevede 
că țara în care este înregistrată 
nava aeriană exercită jurisdic
ția sa asupra persoanelor acu
zate de înfăptuirea crimelor do 
zbor.

Totodată, „se 
internaționale 
care statul pe 
a aterizat un 
trebuie să permită i___
și membrilor echipajului 
continue călătoria, obligindu-se 
să înapoieze nava aeriană și în
cărcătura sa proprietarului le
gal.

Peisaj modern

biective fundamentale pri
vind înlăturarea consecințe
lor dominației străine, con
solidarea independenței po
litice și economice a consti
tuit principala preocupare a 
autorităților, evidentă în 
special în ultimii ani. Un ac
cent deosebit s-a observat în 
direcția valorificării însem
natelor bogății pe care le 
deține această țară; în pri
mul rînd prin exploatarea 
întinselor păduri, conținînd 
specii valoroase cum sînt 
abanosul, tekul, mahonul. 
Apoi, a bogățiilor subsolului 
— fier, zinc, cupru, aur, co
sitor și diamante. Au fost 
descoperite și importante 
zăcăminte petrolifere. Preo
cupat pe linia creării și di
versificării unei industrii na
ționale, guvernul a înfăptuit 
un program de naționalizări, 
ale cărei urmări sînt eviden
te în creșterea numărului de 
unități miniere și petrolifere, 
în construirea unui combinat 
metalurgic, a altuia textil, a 
unor întreprinderi de prelu
crare a lemnului, a . unor fa
brici de ciment, a unor o- 
biective electro-energetice. 
Cu toate aceste eforturi, 
baza economiei — la fel ca 
în majoritatea țărilor africa
ne — continuă să fie însă a- 
gricultura. Produsele acestei 
ramuri— nucile de cocos și 
uleiul de palmier, arahidele 
și citricele, cafeaua și ma-

țiilor în industrie precum, și 
atragerea unui număr cit 
mai mare de locuitori în cir
cuitul economic și politic al 
țării, în vederea ridicării 
standardului 
populației.

Pe plan 
(Brazzaville) promovează o 
politică activă pe continen
tul african, pronunțîndu-se 
totodată pentru intensifi
carea relațiilor de colabora
re cu toate statele, pe baza 
principiilor suveranității și 
independenței naționale, a 
egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Manifestînd dorința de a 
extinde relațiile reciproce, 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Congo își intensifică coope
rarea în diverse domenii. 
Schimbul de vizite oficiale 
dintre cele două state s-au 
dovedit utile în crearea unor 
condiții cit mai favorabile 
întăririi prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

Cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării in
dependenței, poporul și tine
retul român transmit poporu
lui și tinerei generații con
goleze calde felicitări, urîn- 
du-i noi succese pe drumul 
progresului și păcii.

stabilesc norme 
uniforme prin 
teritoriul căruia 
avion deturnat 

pasagerilor 
’—i să-și

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis comandantului MA- 
RIEN N'GOUABI, președintele Republicii Populare Congo, o 
telegramă în care se spune

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al meu personal, am deosebita plă
cere să adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și 
progres poporului prieten al Republicii Populare Congo, cu 
ocazia sărbătorii sale naționale.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile de colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta con
tinuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și înțelegerii inter
naționale.
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