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In aceleași

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE, CONDUSE 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN R.P.D. COREEANĂ
CONVORBIRI OFICIALE 

ROMÂNO-COREENE
Vizita protocolară 

la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

CONDIȚII. DE CE 
REZUL TA TELE DIFERĂ ?

Joi, 10 iunie, au început con
vorbirile oficiale între • delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, și 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Democrate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri.

La oonvorbiri au participat 
membrii delegației române : Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Dumitru 
Popa, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P. C. R., George Macovescu,

COMUNICAT COMUN 
cu privire la convorbirile 

oficiale româno-cambodgiene
La 2 iunie 1971, excelența sa 

domnul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, secretar general al Parti
dului Comunist Român, și ex
celența sa domnul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
s-au întîlnit la Pekin cu Sam- 
dech Norodom Sianuk, șeful sta
tului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, și Samdech Penn Nouth, 
președintele Biroului Politic al 
Comitetului Central al F.U.N.K. 
și prim ministru al Guvernu
lui Regal de Unitate Națională 
al Cambodgiei.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire oficială, ia care au 
participat :

— din partea română : exce
lențele lor domnii Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului Municipal de 
partid București, primarul ge- 
peral al Capitalei, George Ma- 

membru al C. C. al P. C. R., 
prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Aurel Măl- 
jtășah, ambasadorul României în 
R.P.D. Coreeană, precum și Ște
fan Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., E- 
milian Dobrescu și Constantin Mi- 
tea, membri supleanți ai C.C. al 
P.C.R., consilieri la C.C. al P.C.R.

Din partea coreeană au parti
cipat : Țoi En Ghen, membru al 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.C., președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, Kim Ir, membru al 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.C., prim-vicepre- 
ședinte al Cabinetului de Mi
niștri, Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri, ge
neral de armată O Jin U, mem
bru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.C., șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
populare coreene, Zăng Zun 
Thek, membru supleant al Comi
tetului Politic al C.C. al P.M.C., 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri, . Yang Hyang Sop, 
membru supleant a' Comitetului 

covescu, membru al C.C. al 
P.C.R:, prim-adjunct al minis
trului afaceriloi- externe, Aurel 
Duma, membru, al C.C. al I’.C.R.', 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în R.P. Chineză.

— din partea cambodgiană : 
excelențele lor domnii Keat 
Chon, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.K. 
și ministru delegat la președin
ția Consiliului de Miniștri, Thi- 
ounn Prasith, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.K. și ministru însărcinat 
cu coordonarea eforturilor lup
tei pentru eliberarea națională, 
alteța sa Sisowath Methavi, di
rectorul Cabinetului șefului sta
tului, și Ker Meas, ambasadorul 
Cambodgiei în R.P. Chineză.

în cadrul convorbirilor, partea 
română a informat despre mun
ca și activitatea desfășurată de 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist, pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al Partidu
lui Comunist Român în vederea 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ea rîndul său, partea cambod
giana a informat despre situația 
din Cambodgia înainte și după 
lovitura de stat reacționară din 
18 martie 1970, despre lupta u- 
nită a poporului cambodgian îm- 
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Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C., Hă Dam, membru al 
C.C. al P.M.C., ministrul aface
rilor externe, Kim lang Nam, 
membru al C.C. al P.M.C., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.M.C., Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene în 
România.

în cadrul convorbirilor, a 
avut loc un schimb de păreri 
asupra dezvoltării pe mai de
parte a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
precum și asupra unor proble
me de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
frățească.

Tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri, împreu
nă cu soția sa, Kim Săng E, a 
făcut joi o vizită protocolară to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și soției sale, 
Elena Ceaușescu.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte tovarășii- Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă
nescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, prim-ad-

Joi dimineața, a avut loc so
lemnitatea acordării unor înalte 
distincții române și coreene.

Tovarășul Kim Ir Sen a în- 
mînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, soției sale, Elena 
Ceaușescu, și tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer ordinul „Dra
pelul Republicii" — clasa I.

Prezidiul Adunării Populare 
Supreme a conferit ordinul 
„Drapelul Republicii" clasa a 
II-a, membrilor delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne.

în cadrul aceleiași solemnități, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
înmînat tovarășului Kim Ir Sen, 
soției sale, Kim Săng E, tova
rășului Țoi En Ghen, membru 
al Comitetului Politie, secretar 
al. C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, și 
tovarășului Kim Ir, membru al 
Comitetului Politic al C. C. al 
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junct al ministrului afacerilor 
externe, și Aurel Mălnășan, am
basadorul român la Phenian.

Din partea coreeană, au .fost 
prezenți tovarășii Țoi En Ghen, 
Kim Ir, Pak Sen Cer, O Jin U, 
membri ai Comitetului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea. Zăng Zun 
Thek, Yang Hyong Sop, mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic, Hă Dam, ministrul aface
rilor externe, Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la 
București, și alte persoane ofi
ciale.

IfflIOR DECORĂRI
Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I.

Prin decret al Consiliului de 
Stat s-au conferit, de asemenea, 
ordinele „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a II-a și 
„23 August" clasa a II-a unor 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a R.P.D. Co
reene.

Conferirea acestor înalte dis
tincții române și coreene, cu pri
lejul vizitei oficiale în R.P.D. 
Coreeană a delegației de partid 
și guvernamentale a țării noas
tre, reprezintă o expresie grăi
toare a legăturilor trainice de 
prietenie și colaborare statorni
cite între cele două partide și 
țări, a sentimentelor de stimă și 
solidaritate internaționalistă pe 
care le nutresc reciproc po
poarele român și coreean.

Vrem să redăm imaginea u- 
nei zile de muncă a tinerilor 
dintr-un anumit atelier, dintr-o 
anumită întreprindere. Motivul 
— să urmărim procesul muncii 
in desiășurarea sa, să sesizăm as
pectele procesului de producție, 
in interdependența lor și nu 
doar să le investigăm intr-o sin
gură direcție, avind în vedere 
cauzele și consecințele lor, vi- 
zind măsurile pe care remedie
rea acestora le impune.

Luni dimineața pășim pe poar
ta Șantierului Naval din Galați 
și ne îndreptăm spre, atelierul 
de strungărie. Avem motive în 
plus pentru a alege acest atelier: 
in ultimul timp am fost dese
ori sesizați de neîndeplinirea 
normelor din partea unor ti
neri de aici, de multele absen-

DIVERTISMENTUL

De fapt, sezbnul estival a. în
ceput o dată cu posibilitatea 
desfășurării activităților cultu
rale în aer liber. Caresponden- 
ții ziarului nostru au între
prins cel dinții raid al sezonu
lui estival cu intenția mărturisi
tă de a urmări, cum este și fi
resc, la început, stadiul pregăti
rilor, intențiile organizatorilor 
culturali.

Municipiul București intîm- 
pină stagiunea estivală 1971 cu 
un plus de exigență, manifesta
tă prin buna pregătire a bazei 
materiale, prin susținerea unui 
program adecvat, prin caracte
rul inedit al unor manifestări, 
prin inaugurarea unor noi baze 
de agrement etc. Cele dinții in
formații le primim de la tova
rășul VALERIU BUCUROIU, 
vicepreședinte al Comitetului 
municipal pentru cultură și ar
tă :

— Vom oreri publicului Capi
talei mai multe genuri de mani
festări. La teatrul de vară 23 
August, Herăstrău, la Arenele 
Romane, vor avea loc specta
cole ale teatrelor profesioniste, 
în funcție de cum vor permite 
condițiile meteorologice. Aproa
pe zilnic sînt programate aici 
spectacole. Pentru sezonul es
tival teatrele bucureștene au 
pregătit spectacole speciale. 
Teatrul „C. Tănase", de exem
plu, va avea stagiune perma
nentă la Grădina Boema. Scena 
din Lipscani va fi rezervată mai 
mult ansamblului „Rapsodia", 
care va prezenta zilnic, pentru 
publicul bucureștean și pentru 
turiști spectacole folclorice. 
Tot aici se inaugurează și o 
stagiune permanentă a „artis
tului amator". Holul acestui 
lăcaș va deveni o expoziție de 
obiecte de artizanat și folclor. 
Formațiile artistice și de ama
tori vor desfășura în această 
vară o amplă activitate pe sce
nele în aer liber din oraș și 
din zonele de agrement din 
preajma Capitalei. O întrecere- 
concurs, ce va avea loc la Are
nele Romane, va antrena for
mațiile artistice ale tuturor sec
toarelor pentru cucerirea tro
feului cu același nume, întrece
re devenită din., acest an..tradi
țională. Formațiile amatoare se 
pregătesc pentru spectacolele ce 
Ie vor susține pe estradele din 
parcul Herăstrău, Pădurea Bă- 
neasa, Mcgoșoaia. Andronache, 
în parcul Vitan etc. La locurile 
de agrement întreprinderile și 
instituțiile au stabilit organiza
rea unor serbări cîmpenești. 
Noul complex de. agrement Du- 
mitrana (sectorul 6) inaugurat 

țe nemotivate sau întirzieri care 
se înregistrează.

Ochii se îndreaptă în căuta
rea maistrului de schimb, 
Răducan Grigoriu, om tî- 

năr dar cu experiență, in con
ducerea procesului de produc
ție. îl aflăm între strun
guri, dînd indicații unuia, 
răspunzînd la solicitările al
tuia. Mașinile funcționează a- 
proape toate, dovadă că schim
bul a fost preluat în condiții 
bune, că aprovizionarea locuri
lor de muncă s-a efectuat ope
rativ. Pentru a fi in termeni cit 
mai exacți il solicităm pe mai
strul de schimb la un prim dia
log.

— Astăzi avem citeva lucrări 
urgente, ne declară dinsul. Mă 
refer la reperele de la comanda 

cu prilejul sezonului estival, va 
beneficia și de o estradă pe 
care vor evolua, în fiecare du
minică, artiști amatori. La Ex- 
po-flora va concerta în după 
amiezile s calme fanfara. Cei 
mici vor asista, în plimbările 
lor prin parcul Herăstrău, la 
spectacolele teatrelor de păpuși. 
Asemenea programe vor fi pre
gătite pentru ei în această sta-

ADINA VELEA, 
AL. BALGRADEAN, 
C. IONEL
ION DANCEA, 
MIRCEA BORDA, 
V. RAVESCU

(Continuare în pag. a VII-a) 

MUNCA
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

Mă întrebam o dată ce e în capul și în firea oamenilor ’ 
care trudesc pe șoseaua asta din Balta Albă. De dimi- < 
neața, într-un ritm egal, se întîmplă aici tot felul de Iu- « 
cruri. Am văzut întîi un drum de pămînt, ca acelea de pe ‘ 
dealurile copilăriei mele, undeva în Transilvania. Au adus . 
apoi niște linii de fier, ca șinele de tramvai, le-au pus pe < 
margini, încetișor, turnînd în spațiul dintre ele un fel de f 
fundație a drumului. Mi-am adus aminte că am săpat un < 
șanț pe vremea cînd eram student și că am tăiat o ase- < 
menea șosea. Era un drum de armată, de pe timpul austrie- < 
cilor, și ne-a ținut în loc două zile. Fusese făcut cu con- 1 
știința veșniciei și-mi place să-i văd pe oamenii ăștia mt- < 
runți, cu haine de oraș peste cămășile înflorate, ca la sat, < 
îi admir, cum zic, lucrînd în același fel, pentru totdeauna. < 
Au pus deci o temelie, un temei, cum se face. Încet, fără < 
grabă I Au adus drugii ăia de fier, apoi mașina ciudată ’ 
din care au turnat fundația. Unul s-a așezat pe un pietroi < 
și a privit cum se făcea totul. Bănuiesc,, nu sînt sigur, că la < 
un moment dat nu i-a plăcut ceva anumit. N-a spus nimic, ’ 
s-a ridicat, tot așa, liniștit și a dres ceea ce trebuia dres. < 
Mașina continua să meargă. Drumul se constituia sub ochii < 
mei. f

De ce muncesc oamenii ăștia ? De ce fac ei ceea ce e < 
de făcut, acolo, pe șoseaua aceea nouă ? Pentru că ii ‘ 
pune cineva ? Nu, nu cred asta. Pentru că am fost bleste- ‘ 
ntați, ca în Biblie, să ne cîștigăm pîinea cu sudoarea frun- J 

. ții ? Nici explicația mitică nu mai ajunge minții noastre în- < 
setate de adevăr adevărat. Oamenii mei fac totul în mod < 
natural, asta este viața lor, ei muncesc așa cum alții stau, 4 
undeva în ființa lor cea mai adîncă, există resortul care < 
îi determină să muncească. O dată, demult, oamenii au * 
creat o imagine a gestului cutezător și plin de umanitate ■ 
în persoana lui Prometeu. Astăzi ni se pare că ne regăsim ’ 
în gestul grecului zănatec, care a preferat zeilor umanita- < 
tea. Vrem să facem. Defrișăm păduri, întindem șosele, con- < 
struim orașe, zburăm pe alte planete. Ne-ar putea ajunge, J 
dacă ne-am gîndi numai la hrana câștigată cu sudoarea < 
frunții. Dar nu este vorba numai de atît. Noi vrem mai mult. < 
Muncim. S-ar putea spune că literaturizez I La ce se gîn- J 
dese oamenii care fac șoseaua de peste drum ? Desigur ■< 
că nu la Prometeu. Ceea ce nu înseamnă că nu aparțin < 
unei umanități ce se reclamă de la eroul legat cu lanțuri < 
si pedepsit pe o stîncă pentru nemaipomenita lui trufie. De 4 
fa el a pornit cutezanța și cultul faptei. A munci înseamnă < 
de fapt a crede în om, în puterea lui de a se afirma pe 
sine. Mă uit la oamenii din fața mea și sînt plin de invidie. 4 
E atît de bine ceea ce fac ei. Uite, am fost azi acolo jos, < 
drumul e gata I Nu încape discuție, în cîteva zile vor trece j 
mașini pe șoseaua cea nouă. La urma urmei am putea spune 4 
că e mai greu să faci un drum decît să scrii o carte. Și < 
totuși, eu nu scriu bine întotdeauna, oamenii de acolo tre- j 
buie să facă șoseaua bine. Altă lege nu există. De aici 4 
probabil calmul lor, știința absolută a ceea ce reprezintă < 
munca lor. Fără a se gîndi la nu știu ce grozăvie, fără a 
urmări nici o himeră, ei sînt mai durabili, iar lucrul mîi- 4 
nilor lor seamănă cu eternitatea. Se vede că altfel nu 1 
se poate. Acolo se află secretul muncii, în atitudinea lor 1 
față de ceea ce fac. Atunci cînd voi înțelege marele lor 4 
adevăr voi fi cu siguranță un mare scriitor. j

inventar 606 și 607 și pentru 
proiectul 382. Materialul și do
cumentația au fost pregătite din, 
timp și acum se află repartizate 
la muncitori. Sperăm să avem o 
zi bună, deși e luni, după dumi
nică...

— Totuși, observăm că sint și 
mașini care nu funcționează. Nu 
putem crede că ele sint plus 
de... inventar.

— Nu, nici vorbă. Dar doi ti
neri absentează nemotivat : Ion 
Blăgan și Marin Alexandru, a- 
poi doi au întîrziat și abia acum ' 
încep lucrul. Primul e Constan
tin Stratulat, al doilea e Tudo- 
rel Toader.

— în aceste condiții, cu doi 
absenți nemotivați și doi intîr- 
ziați vă rămine bineînțeles și 
o parte din producția zilnică ne
acoperită.

Da. dar aceasta trebuie totuși 
executată : vasul nu poate în- 
tirzia pe cală fiindcă X sau Y 
intîrzie sau absentează. Pentru 
a o realiza, am repartizat mun
citorilor buni, conștiincioși, lu
crări in plus. Vor fi deci cîțiva 
care astăzi vor munci mai. mult 
decit se cere și pentru îndepli
nirea normelor lor.

Eora 8. Pornim de la un ca
păt la altul al atelierului, 
printre cele două șiruri de 

strunguri. Observăm că cinei 
mașini nu funcționează. Unde 
sint tinerii ? Trei sint la polizor, 
să-și ascută cuțitele, unul e după 
material, altul a terminat de e- 
xecutat o comandă.

— Ce vei lucra in continuare 7 
îl întreb pe ultimul.

— Să văd ce imi va da mai
strul.

Se invirte citeva minute in 
jurul strungului, pină îl vede 
maistrul. Ne-am fi. așteptat să 
meargă el la maistru, să-i co
munice că a terminat comanda 
încredințată și să-i ceară altă 
lucrare. Nu ar fi risipit astfel 
niște minute prețioase. Dar nu 
procedează așa. deși tînărul in 
cauză, Ion Constantinescu, după 
cum avea să ni se spună, și 
după cum ne vom convinge și 
noi pină la sfirșitul zilei de 
muncă, e un meseriaș bun. sîr- 
guincios. Să fie doar o indispo
ziție de moment ?

Mergem mai departe, printre 
cele două șiruri de strunguri. 
Remarcăm de pe acum cîțiva ti
neri care lucrează la mașini cu 
multă atenție, cu o aume ele
ganță in mișcări. Intirziem ci- 
teva clipe lingă Gheorghe Drag- 
nea. Filetul pe care îl execută

I. CHIRIC
(Continuare in pag. a Vil-a)
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Primirea directorului 
general al Oficiului 

Iropean al Națiunilor Unite
* La Consiliul de Stat
Vicepreședintele Consiliului de 
at, Emil Bodnaraș, a primit, 
cursul dimineții de joi, pe di- 

x-torul general at Oficiului Na- 
milor Unite din Geneva, 
ittorio Winspeare Guicciardi, 
ire face o vizită în țara 
>astră, la invitația Ministerului 
facerilor Externe.

- La Ministerul
Afacerilor Externa

La 10 iunie 1971, Vittorio Win- 
jeare Guicciardi, director ge- 
îral al Oficiului Națiunilor U- 
ite din Geneva, care, la invi- 
iția Ministerului Afacerilor Ex- 
-rne, se află într-o vizită în 
ira noastră împreună cu soția, 
fost primit de ministrul afa- 

irilor externe, Comeliu Mă- 
escu. Cu acest prilej, au fost 
aordate probleme privind co
borârea României cu Oficiul 
iropean al O.N.U.
La primire au participat Nico- 

.e Ecobescu, adjunct al mi- 
istrului afacerilor externe, Ion 
ateu, ambasador, reprezentan- 
il permanent al Republicii So- 
aliste România pe lingă Ofi- 
ul Națiunilor Unite din Gene- 
i, Constantin Ene, director în 
I.A.E.
In continuare, ministrul afa- 
îrilor externe a oferit un de- 
m în onoarea oaspeților. La 
’jun au participat Mia Groza, 
icepreședinte al Marii Adunări 
aționale. loan Ursu, președin
te Comitetului de Stat pentru 
nergia Nucleară, Angelo Micu- 
sscu. ministru secretar de stat 
i Ministerul Agriculturii, In- 
ustriei Alimentare, Silvicultu- 
i și Apelor, Nicolae Ecobescu, 
>n Datcu, și alte persoane ofi- 
ale.
Au luat, de asemenea, parte 
iccolo Moscato. ambasadorul 
aliei la București, S. A. Chedid, 
irectorul Centrului de Informa- 
î al O.N.U. la București.
V. W. Guicciardi a avut, de a- 

;menea, discuții la Ministerul 
.facerilor Externe, cu Nicolae 
cobescu. pe teme privind acti- 
itățile Oficiului european al 
■ațiunilor Unite.

★

V. W. Guicciardi a făcut joi 
imineața o vizită la Ministe- 
ul Invățămîntului, unde a avut 

întrevedere cu ministrul Mir- 
ea Malița.

★

In cursul după-amiezii oaspe- 
?le a făcut o vizită la Centrul 
e perfecționare a Cadrelor de 
onducere din întreprinderi — 
.E.P.E.C.A. — de la Otopeni și 
i Centrul de Informare al Or- 
anizației Națiunilor Unite din 
bucurești.

Joi după-amiază, tovarășul Vir
il Trofin, președintele Consiliu- 
ui Central al Uniunii Generale a 
Indicatelor din România, a pri- 
nit pe participanții la Sesiunea 
Comitetului de conducere al 
J.I.S. din Transporturi, Porturi 
i Pescuit.

Joi dimineața a plecat la 
fiena delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
ovarășul Leonte Răutu, mem- 
iru al Comitetului Executiv 
il C.C. al P.C.R., care va face 
> vizită în Austria, la invita- 
ia Comitetului Central al 
-artidului Comunist din Aus

tria.
La plecare, pe aeroportul in- 

ernațional Otopeni, delegația 
t fost salutată de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
îl C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
Andrei Vela, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, 
îdjunct de șef de secție la C.C. 
îl P.C.R., de activiști de partid.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis- 
:e România, Ion Pățan, a primit 
ioi după-amiază, pe senatorul 
imerican Abraham Ribicoff, a- 
flat intr-o vizită particulară în 
țara noastră.

Delegația condusă de minis
trul educației din Danemarca, 
Helge Larsen, care ne vizitează 
in prezent țara, a avut joi o în
trevedere cu ministrul învăță- 
mîntului, Mircea Malița. și 
membri ai conducerii . ministe
rului. cu care a discutat pro
bleme privind organizarea în- 
vățămîntului din cele, două țări» 
precum și perspectivele de co
laborare în acest domeniu,

în tara noastră a sosi-t o de
legație economică guvernamen
tală din Malayezia, condusă de 
Abdul Gaffar Baba, ministrul 
dezvoltării naționale și rurale 
din această țară.

Ministrul 
afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, 

va face o vizită oficială» 
in Canada

La invitația secretarului de 
stat pentru afacerile externe 
al Canadei, Mitchell Sharp, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, va face o 
vizită oficială în Canada, în
tre 15 și 18 iunie 1971.

• Piatra Neamț: Succinte considerații la mijloc de festival • Succesele scenografiei românești prezente la PragaeCompe
tiția adezivilor industriali • Serbări folclorice in jud. Brașov • Cei mai mici școlari în spectacol • La „Telecinematecă" — 

premiere nedorite de nimeni • Azi, meciul cu Iugoslavia în „Cupa Davîs“

Prof. univ. arh. TRAIAN Nl- 
TESCU despre : 
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La ora cînd transmit, Festiva
lul spectacolelor de teatru pentru 
tineret și copii se află exact la 
jumătatea desfășurării sale. Ori
ce concluzie nu poate fi, așadar, 
decît înjumătățită. Orice verdict 
definitiv riscă să se pomenească 
răsturnat pînă la sfirșitul acestei 
săptămîni teatrale. Sîntem, cel 
mult, la ora supozițiilor.

Și totuși...
Și totuși, îndrăznesc să afirm 

încă de pe acum că, după cum 
o demonstrează unele momente 
ale Festivalului, teatrul românesc 
pentru copii este pe un drum 
bun, de continuare tot mai in
sistentă a unei personalități 
distincte. Mărturie stă admira
bila demonstrație de vervă, de 
fantezie, de spontaneitate care 
este spectacolul Harap Alb, în 
regia Zoei Anghel-Stanca, pre
zentat de Teatrul tineretului din 
Piatra Neamț. Mărturie stă 
deopotrivă nivelul de limpezire 
a profesionalității pe care l-a 
atins trupa specializată a Tea
trului bucureștean „Ion Crean
gă" (prezentă aici cu „Pinocchio" 
de Raffaello Lavagna), și mai 
cu seamă cîțiva dintre tinerii ei 
actori în frunte cu Alexandrina 
Halic, cu Daniela Anencov, cu 
Janine Stavarache.

Mai îndrăznesc să afirm însă, 
tot de pe acum că și acest festi
val mi-a lăsat deschis un semn 
de întrebare asupra noțiunii de 
„Teatru pentru tineret". Specta
colele văzute pînă azi sînt, sub 
acest raport, contradictorii și ne
dumeritoare. In ce mă privește, 
continui să cred că mesajul po
litic și estetic al unei opere pre- 
cdm „Leonce și Lena", se apropie 
incomparabil mai mult de un a- 
semenea ideal decît imaginea 
nalv-literaturizantă asupra tine
retului pe care o propune bună
oară „Prestigioasa Eoredana" de 
Anca Bursan și Gh. Panco.

Fără îndoială, simpozionul teo
retic care va începe în dimineața 
zilei de mîine și ale cărei nu
meroase și variate comunicări au 
și fost multiplicate și puse la 
dispoziția participanților, va 
oferi prilejul unor confruntări 
interesante de opinii în acest 
cimp problematic. '

SEBASTIAN COSTIN
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IDENTIFICAREA UNEI 
CĂRȚI RARE

Biblioteca documentară de stat 
„Telekl-Bolyai“ din Tîrgu Mu
reș — instituție care de 170 de 
ani adăpostește un bogat și va
loros fond de tipărituri, cărți și 
manuscrise — a intrat în pose
sia unei foarte prețioase cărți, 
făcînd parte din. vechile tipări
turi românești, apărute în seco
lul al XVIII-lea. Specialiștii au 
stabilit că este vorba de „Ceaslo
vul" tipărit la Iași, în. anul 1777, 
în timpul domniei lui Grigore 
Alexandru Ghica. Scrisă cu li
tere cirilioe, cartea are 348 de 
foi. Gravurile interioare aparțin 
celebrului gravor Gavril Stri- 
bliski. In prezent doar Bibliote
ca universitară din Iași mai de
ține un astfel de vechi ceaslov.

CRONICARUL NOSTRU 
VĂ RECOMANDA...

...Pe Iuri Iarvent în rolul 
principal al filmului RE
GELE LEAR regizat de Gri
gori Koziniev după bine cu
noscuta piesă a lui Shakes
peare. Este al treilea film 
realizat de Kozințev după 
texte „sacre“ ale literaturii : 
DON QUIJOTE și HAM
LET.

în capitala R.S. Cehoslovace 
are loc cea de a doua ediție a 
„Quadrienalei din Praga", ma
nifestare la care țara . noastră 
participă pentru prima oară

Țara noastră va fi reprezen
tată cu lucrări pentru toate cele 
trei secțiuni ale expoziției : na
țională, tematică („Shakespea
re") și arhitectură de teatru. 
Manifestarea reunește sceno
grafi și tehnicieni de teatru din 
peste 30 de țări. în cadrul ei, 
România va prezenta pe o su
prafață de aproximativ 250 mp, 
circa 100 schițe artistice, teh
nice și fotografii, selectate din 
„Trienala de Scenografie" găz
duită recent de Sala Dalles. Se 
va realiza astfel o privire de 
ansamblu a succeselor scenogra
fiei românești din ultimii pa
tru ani.

Secfiunea națională va cu
prinde, in afară de materialul 
iconografic și machetele expu
se, elemente scenografice, cos
tume și recuzită folosite în di
ferite spectacole. în cadrul sec
țiunii „arhitectură de teatru" se 
vor prezenta proiecte, schite și 
idei care vor releva preocupă
rile actuale ale scenografilor și 
arhiteeților de specialitate.

Tot în această perioadă, se 
vor desfășura și lucrările celui 
de-al II-lea Congres al Organi
zației Internaționale a Sceno
grafilor și Tehnicienilor de tea
tru. Delegația țării noastre, com
pusă din arh. sc. Liviu Ciulei — 
președintele Centrului Român, 
arh. sc. Paul Bortnovski (vice
președinte), arh. sc. Traian Ni- 
țescu (secretar general) arh. 
Petre Pădureț și ing. Virgil Pe- 
trovici (membri) va prezenta 
referate de specialitate în con
textul celor două teme ale Con
gresului : „Teatrul în săli cu 
destinații multiple" și „Noile 
forme de expresie în teatru și 
scenografie

bători folclorice. Iată cîteva din
tre acestea.

în 4 iulie, în satul turistic Șir- 
nea are loc sărbătoarea „Măsu
ra laptelui" ; 18 iulie — orașul 
Săcele găzduiește „Tîrgul fecio
rilor"; 25 iulie la Fundata — 
„Nedeia munților"; 15 august, la 
Predeal, „Ecoul înălțimilor"; 29 
august, la Făgăraș, „Cununa"; 
19 septembrie, la Rupea, „Car
navalul cetății"; 26 septembrie, 
la Bran, „Răvășitul oilor". Ex
cursioniștii. amatorii de inedit 
care participă la aceste sărbă
tori tradiționale sînt răsplătiți 
cu minunate spectacole folclo
rice, care mai păstrează încă sa
voarea inegalabilă a autentici
tății.

ADINA VELEA

ȘURUBURILE BAT ÎN 
RETRAGERE

SĂRBĂTORI 
FOLCLORICE 
ÎN JUDEȚUL BRASOV

Iulie, august, septembrie. In a- 
ceste luni au loc în’ împrejuri
mile Brașovului numeroase săr-

Șuruburile și sudura consti
tuie astăzi principalele și cele 
mai uzuale moduri de îmbinare 
a corpurilor metalice. Numai că 
în ambele cazuri este nevoie de 
o manoperă destul de mare și de 
un consum suplimentar de mate
rial. Pe de altă parte, dacă ne 
referim la sudură, nu putem tre
ce cu vederea că operația in sine 
necesită aparate și instalații des
tul de complicate. Dar dacă vrem 
să asamblăm corpuri din lemn 
sau material plastic cu altele din 
metal ? Avem de-a face în acest 
caz cu operații destul de dificile, 
uneori practic imposibile. Așa se 
explică valul de cercetări meni
te să găsească . adezivi de tot 
felul, destinați lipirii unei game 
cit mai mari de produse. Ultimii 
ani au angajat în această com
petiție a căutărilor tot mai 
multe țări. Așa au apărut ade
zivii pentru piele sau lemn, me
tal sau sticlă etc.

De curînd încă un asemenea 
produs s-a înscris în cataloagele 
de specialitate. Este vorba • de 
preparatul japonez „Aron-Alp- 
ha“, fabricat în Europa de fir
ma elvețiană „Panacol A.G.“, sub 
denumirea de Cianolit. Spre deo
sebire de adezivii clasici, acesta 
are un caracter universal, fiind 
destinat lipirii corpurilor de ori
ce fel. Deși tehnologia propriu- 
zisă de asamblare se efectuează 
la temperatura camerei, nu este 
totuși necesară nici o prelucra
re prealabilă suprafețelor.

„TEORIA PENIȚEI

sticla asta de-o litră de țuică pe 
fără să-mi dau seama. Șapte lei !

— Șapte lei costă, dom’le,
care-am băgat-o în buzunar _____ ___________ __ _
Ce atita tevatură pentru șapte lei ! Am greșit — am greșit, că 
așa se mai întimplă la „Autoservire", prea stau toate la vedere, 
„pe bune". Știu eu pe alții care iau cu chilele — și încă pre
meditat, nu ca mine — și nu-i mai prinde nimeni. Iar eu s-o 
pățesc numai pentru o sticluță !... V-o plătesc de trei ori — că, 
uite, am bani — și lăsați-mă-n pace. Uite v-o plătesc și nici n-o 
iau, că, dacă vreți să știți, mie nici nu-mi place băutura. O pun 
la loc în galantar, na, ca să vedeți că nu m-au făcut pe mine 
nici șapte, nici paișpe, nici două'ș'unu de lei. Ilai, zău, că mă 
grăbesc, după masă am școală. Ia domn’ responsabil banii și 
spune-i vinzâtoarci să nu mai ducă atita muncă de educație cu 
mine, că s-a adunat lumea ca la urs... la uite, dom’le, ați che
mat și miliția ! Tov. locotenent, zău dacă oamenii ăștia sint se
rioși ; să vă pună ei pe drumuri pentru șapte lei !... Nu mă lua 
de mină că merg singur. Poți să-mi faci proces verbal, poți 
să-mi dai ce amendă vrei, poți să mă și-nchizi, da’ eu tot o să 
zic că n-aveți dreptate : de ce să faceți atita tevatură pentru 
niște pîrliți de șapte lei ? !

— Ce nu-mi place mie în toată treaba asta, zice după aceea 
locotenentul filozofind, este că băiețașul ăsta de 16 ani — pe 
care-1 trimisei cu mașina • la sector, anume ca să-1 ridice pă
rinții dintr-un loc mai, hm, neplăcut — nu e un șmecher. 
Adică, pricepeți dumneavoastră, el nu se preface cînd zice că 
pentru o tentativă de furt de șapte lei nu merită să ne sesi
zăm. El chiar crede asta, e convins că furtul e furt numai dacă 
e vorba de ceva mai acătării. înțelegeți, pentru el, nu gestul 
contează, ci valoarea obiectului furat. De-aia zic că nu-mi place 
cazul ăsta : că, poate n-o să mă credeți, dar tocmai dintre „ne- 
vinovați" de ăștia se întimplă de se-aleg infractorii ăia 
se tot miră lumea zicînd : Ce-i lipsea, dom’le, 
apucat să fure, că avea părinți cumsecade și mergea 
școala și nu era nici derbedeu ?... Că de-aia le-am și 
sector, la o-ntîlnire cu părinții și cadrele didactice : Tovarășe, 
cînd il vezi pe-ăl mic că își însușește un arșic sau o peniță 
de Ia un tovarăș de joacă sau un coleg; nu-i trece cu vederea : 
arată-i că a comis o infracțiune. Iar dacă fapta se repetă, nu-1 
ierta : arde-1 ca la carte, că dacă nu faci așa, tot dumneata vii 
peste cîțiva ani la mine la sector și-ncepi să plingi : Nu se 
poate să fi furat, tovarășe locotenent, că era copil cuminte, pun 
mina-n foc pentru el... Așa le-am spus, da’ am impresia că nu 
i-am convins pentru că un tată chiar mi-a și zis că fac... teo
ria peniței, că privesc lucrurile prea rigid, prea profesional. 
Auzi, rigid !... Parcă n-ași fi și eu tată...

PETRE DRAGU

de care 
de s-a 
bine cu 
spus la

Una din problemele ce se ridică 
la obținerea adezivilor moderni 
constă în proprietatea lor de a 
putea fi întrebuințați la monta
jul în serie pe bandă. Pentru a- 
ceasta trebuie ca timpul de li
pire să fie extrem de mic, de or
dinul secundelor. Se are, tot
odată, în vedere rezistența le
găturii dintre corpuri în medii 
umede sau cu temperatură ridi
cată. Toate acestea înseamnă de 
fapt o creștere a productivității 
și o reducere în același timp a 
prețului de cost. Calculele întoc
mite pe baza experiențelor arată 
că folosirea adezivilor moderni 
în locul asamblărilor cu șuru
buri, reduce de 5 ori prețul de 
cost al operației, iar înlocuirea 
metodelor obișnuite de/lipire a- 
duce o scădere a investițiilor de 
10 ori.

V. IOAN

CONFRUNTĂRI Șl 
EXIGENTE

Hotărît lucru, din fosta 
LECINEMĂTECÂ, care 
vreme ne 
lui ecran 
seara, nu 
genericul, 
te săptămîni, asistăm Ia un cor
tegiu de filme in care, de la 
melodrama cea mai desuetă la 
comedia lipsită de gust, drumul 
deloc glorios al acestei emisiuni 
nu a mai cunoscut excepții. La 
început s-a renunțat. în modul 
cel mai discret posibil, la acei 
oameni de specialitate care de 
bine de rău prefațau filmele, 
apoi, pe nebăgate în seamă, s-a 
ajuns la situația de azi.

Ultima emisiune, miercuri 9 
iunie a.c. a fost o mostră a lip
sei de respect fată de ținuta 
inițială a emisiunii.

Filmul lui Henri Koster, 
Desiree, producte Century Fox, 
cu Marlon Brando și Merle O- 
beron în rolurile principale, 
pune în discuție gustul selec
ționerilor.

Desiree se înscrie în linia fil
melor făcute special pentru 
pensionari sau văduve plictisite. 
De mult nu ne-a mai fost dat 
să ăsiștăm la o intrigă atît de 
subțire, cusută cu cea mai albă 
dintre ațe, la un dialog atit de 
artificios, de un retorism supă
rător, capabil să adoarmă pe 
cel mai zelos cineast.

Marlon Brando, în rolul lui 
Napoleon, se achită cu profe- 
sionalitate de partitura cu totul 
ingrată care îi e pusă la dis
poziție. De altfel, din tot fil
mul, doar iocul acestui ferme
cător actor retine atenția. Poate 
că sîntem nedrepți, dar ne-am 
săturat de siropurile de tranda
firi și parfumurile de mușețel 
stătut servite sub recomandarea 
de, culmea ironiei, premieră pe 
țară.

Desigur, bănuim că la miiloc 
sînt și unele, plauzibile, motive, 
dar de aici și pînă la situația 
actuală este un drum destul de 
lung, am spune chiar drumul de 
la bine la rău. 
a fost 
interes 
cîștigat 
ani. să 
rintă.

în sfîrșit, am vrea să fim bine 
înțeleși, nu dorim imposibilul, 
cunoaștem și noi. in parte, di
ficultățile pe care le întîmpină 
cei care alcătuiesc această emi
siune dar nu înțelegem aban
donarea oricăror exigențe și a 
oricărui discernămînt.

TE- 
într-o 

aduna în jurul micu- 
în fiecare miercuri 
a mai rămas decît 

De multe, foarte mul-

Telecinemateca
o emisiune urmărită cu 
Si ar fi păcat ca un bun 
cu atita trudă. în cîțiva 
se piardă cu atita ușu-

ȘTEFAN STOIAN

Centenarul Nicolae lorga

Sesiune științifică comemorativă

fânema
HELLO DOLLY : rulează la 

Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
100 DE DOLARI PENTRU ȘE

RIF : rulează la Scala (orele
9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 2130),
Festival (orele 7,45; 10,30; 13,15; 
16; 18,45; 2130), Stadionul Dina
mo (ora 20,15), Grădina Festival 
(ora 20,15).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
9,15; 11,45), Feroviar (orele 9; 
1145; 15; 18; 20,30). Modern (orele 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Grădina 
Modern (ora 20,30).

REGELE LEAR ; rulează la Ca
pitol (orele 14,15; 17; 20).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Central (orele 9,ÎS; 
11,30; 13 45; 16,15; 18,15; 20,30).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Grivița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Aurora (orele 9; 12.30; 
16; 19,30). Flamura (orele 9; 12,30; 
16; 19 30;), ~ "
(ora 20).

FACEREA 
Bucegi (orele 
reasca (orele 
Grădina Bucegi (ora 20.30).

VULPILE f -------------
lează la . ,
9—20.15 în continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Viitorul (orele 15,45; 
18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Excelsior 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Miorița 
(orele 9.; 12.30; 16; 19,30), Grădina 
Doina (ora 20), Tomis (orele 9; 
12,30; 16), Grădina Tomis (ora 20).

DA-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45), București
(orele 8 30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Gloria (orele 9; 11,15: 13,30; 16;
18,15; 20,30), Grădina Capitol (ora 

■ ■ Romane (ora 20),
9 15; 11,30; -----

Grădina Aurora

LUMII : rulează la 
15,30; 18; 20.30), Flo- 

15.30; 18.15; 20,30),
°ȘI ""ȘORICEII : ' ru- 

Timpuri Noi (orele

20,15), Arenele 
Favorit (orele 
16: 18,15; 20,30).

Z : rulează 
15.30: 18: 20,30).

ELEFANTUL 
ză la Victoria 
13,30: 16: 18,30:

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Lumina (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Progresul (orele 15,30; 1&; 20,15).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Arta (orele 15,30; 18), Grădina Bu
zești (ora 20,30), Grădina Arta 
(ora 20,15).

la Moșilor

SLOWLY : 
(orele 9; 

20,45).

15,45;

(orele

rulea-
11,15;

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Dacia (orele 
8,45—20 în continuare).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 18: 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20,15).

SERATA : rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18), Grădina Lira (ora 
20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : ru
lează la Munca (orele 15; 19). ,

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Cosmos (orele 15; 19).

CAZUL C.L. : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 18; 20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15.30; 17,45; 
20).

EU, FRANGISC SKORINA : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17.45: 20).

SUNETUL MUZICII : rulează
la Giulești (orele 15,30; 19). Vol
ga (orele 9,30; 12,45; 16,15; 19,45), 
Grădina Herăstrău (ora 20,15).

PE COMETA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează Ia Crîngași 
(orele 15.30; 18: 20.15).

VAGABONDUL : rulează
Popular (orele 10: 15,30: 19).

LOS TARANTOS : rulează 
Vitan (orele 15,30; 
Vitan (ora 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: 
lează la Rahova (orele 15,30; 
20,15).

CRONOMETRUL : rulează __ 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

B.D. INTRĂ IN ACȚIUNE ; ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15: 20,30).

la

, _______ la
18), Grădina

ru- 
18;
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Teatrul de Operetă : SE MĂ

RITĂ FETELE — ora 19,30 ; Tea
trul Național ,,I. L. Caragiale" 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra** (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20 ; Teatrul ,,C. Tănase** (.Sala 
Savoy) : BIMBIRICĂ — ora 19,30; 
(la Grădina Boema) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : GEAMANDURA — ora 
20 ; Teatrul „Țăndărică** (Str. 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17 ; Tea
trul „Ion Vasilescu“ : REVISTA 
LA VOLAN — ora 19,30 : (la
Parcul Herăstrău) ; FLOARE DE

Sub îndrumarea învățătoarei 
DOINA 
mai mici 
— Școala 
București, 
rinților, 
un frumos program artistic 
ocazionat de „serbarea abe

cedarului".

VĂTĂȘELU, cei 
elevi — clasa I D 
generală nr. 156 — 
au oferit, ieri, pă- 

cadrelor didactice

Foto : A. PRUNDEANU

• •• UN CEC IN ALB... 
Ion Stănică (18 ani) din Se- 
leasca (Olt) credea că a desco
perit o metodă nouă de a trăi 
fără să muncească. In cîteva 
săptămîni, profitînd și de 
neatenția unor funcționari, el 
a izbutit să scoată de la uni
tățile C.E.C. din raza muni
cipiului Pitești aproape 4 000 
de lei, pe baza unui carnet 
falsificat. Prins în flagrant 
la sesizarea unui casier vigi
lent, infractorul și-a asigurat 
de pe acum un „< 
a cărui valoare, 
detențiune, o va 
stanța de judecată.

,cec“ în alb 
în ani de 
stabili ln-

fatala...• •• PRACTICA 
Elevii școlii profesionale de 
pe lîngă întreprinderea Me
talurgică Aiud se află în sta
giul de practică. Dar, se pare, 
cei responsabili cu îndruma
rea și supravegherea practi- 
canților nu se prea omorau 
cu firea întru îndeplinirea a- 
cestor atribuții. Așa se face 
că, mal în fiecare ai, elevii 
semnau condică de prezență 
nu la întreprindere ci... pe 
malul Mureșului, la scăldat, 
în asemenea împrejurări și-a 
aflat sfîrșitul elevul Viorel 
Georgescu (16 ani), care s'a 
înecat în apele rîulul în timp 
ce... făcea practică în uzină.

• •• HOȚUL DE CAI... în 
secolul automobilului mai 
există, totuși, oameni care 
încearcă să trăiască de pe 
urma furtului de cai. Am re
ținut doar unul dintre cele 
cîteva cazuri petrecute în ul
tima vreme. Este vorba de 
Iosif Papp (26 ani) din Valea j 
lui Mihai (Bihor), un geambaș i 
tînăr dar hotărît să facă ave- j 
re cu orice preț. El obișnuia j 
să „aranjeze" și să vîndă j 
caii furați de alții sau de el i 
însuși, ori să prezinte drept 
sănătoase animale 
In aproape doi ani el a co- | 
mercializat, astfel, peste 30 de I 
cai, veniturile ilicite obținute ' 
pe această cale depășind '
50 000 lei.

animale bolnave. |

• •• LOZURI FARA NO
ROC... La cooperativa de con
sum din comuna Șirna (Pra
hova) s-a comis o spargere, 
în urma căreia au dispărut 
bani, o serie de mărfuri și... 
lozuri în plic. Cercetările lu
crătorilor de miliție, ajutați 
de elevii școlii din localitate, 
au dus la descoperirea rapidă 
a obiectelor furate — într-un 
tufiș din marginea satului — 
precum și a autorilor faptei. 
Nicolae Gheorghe (18 ani), 
fără ocupație, abia ieșit din 
institutul de reeducare și 
Sandu Nicolae (20 ani)Ț tot 
pierde vară, au constatat astfel 
că toate lozuitje erau necîști- 
gătoare, ba mai mult, că de 
pe urma acestor lozuri își vor 
pierde, pentru o vreme, liber
tatea.

Redactorul paginii 
IOAN VOICU

CACTUS — ora 20 ; Circul 
Globus : ARENA PRIMĂVERII 
— ora 19,30; Ansamblul „Rapso
dia română** : LA IZVOARE DE 
FRUMUSEȚE ora 18,30.

la
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• 14,30 Tenis de cîmp : Româ

nia (Ion Țiriac, Ilie Năstase) — 
Iugoslavia (Bora Ivanovici, Zeliko 
Franulovici) în cadrul semifina
lelor zonei europene a „Cupei 
Davis“. Primele două meciuri de 
simplu (Transmisiune directă de 
la Arena Progresul). In pauză : 
reportajul „10 minute cu maes
trul emerit al sportului, Emilian 
Cristea11 o 18,50 Lumea copiilor. 
In emisiunea de azi veți urmări 
pe colegii voștri desenînd... pe 
trotuar într-o veritabilă întrece
re a Imaginației • 19,10 Tragerea 
Loto o 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară. Sport
• 20.10 Reflector • 20,25 Pano
ramic științific. Caleidoscop
• 21,10 Film artistic : „Oglinda 
cu două fete" — o producție a 
studiourilor franceze. In rolurile 
principale : Michele Morgan și 
Bourvil • 22,45 Filmul documen
tar „Imagini din Londra". Co
mentariul Catlnca Ralea • 23,00 
Telejurnalul de noapte.

Sub auspiciile Academiei Re
publicii Socialiste România și 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste 
România, joi a avut loc la 
București, sesiunea științifică co
memorativă, organizată cu pri
lejul împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea lui Nicolae lorga.

Au participat academicieni, 
profesori universitari, cercetă
tori. alți oameni de știință și 
cultură, precum și membri din 
țară ai familiei lui Nicolae 
lorga șl fiicele Și nepoatele sale, 
sosite cu acest prilej din Italia 
și Argentina.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei.

în continuare, au vorbit prof. 
Mihai Berza, prof. Dimitrie 
Păcurariu. prof. Constantin Cio- 
praga, prof. arh. Grigore lo- 
nescu și prof. Dumitru Macrea.

în încheierea lucrărilor sesiu
nii, a luat cuvîntul prof. univ. 
Miron Constantinescu, președin
tele Academiei de Științe So
ciale și Politice care, prin 
prisma învățăturii marxist-leni-

niște, a analizat concepțiile fi
lozofice ale lui Nicolae lorga a- 
supra dezvoltării istoriei. Vorbi
torul a relevat faptul că savan
tul român a prezentat istoria 
poporului nostru în strînsă co
nexiune cu aceea a popoarelor 
învecinate, îndeosebi a celor din 
sud-estul Europei. Totodată, vor
bitorul a arătat că opera mare
lui savant nu poate fi interpre
tată decît încadrînd-o în epoca 
în care a trăit și și-a desfășurat 
prodigioasa sa activitate, a ana
lizat meandrele activității poli
tice în decursul vremii a lui 
Nicolae lorga. insistînd asupra 
poziției sale militante împotriva 
primejdiei hitieriste care ame
nința pacea și libertatea popoa
relor.

Tovarășul Miron Constanti- 
nescu a scos în evidență necesi
tatea continuării oercetării lu
crărilor marelui istoric, reco- 
mandînd îrf acest sens Institutu
lui de istorie din București crea
rea unui colectiv ințerdisciplinar 
de studiu sistematic a operei 
lui Nicolae lorga.

(Agerpres)

Primirea delegației de activiști ai Asociației
de prietenie

Joi dimineața, tovarâșu.1 Pom- 
piliu Macovei, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a primit delegația de ac
tiviști ai Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.), con
dusă de tovarășul V. P. Kudi- 
kin, prim-vicepreședinte al A- 
eociației „Znanie". membru in 
conducerea centrală a A.P.S.R., 
care, la invitația 
General A.R.L.U.S., 
vizită în schimb de 
în tara noastră.

sovieto-română

Consiliului 
a făcut o 
experiență

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prieteneasca, au participat to
varășii Mihai Roșianu, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
și Nicolae Ionescu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent V. I. Drozden
ko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

★

în aceeași zi. delegația a pă
răsit Capitala, indreptindu-®e 
spre patrie.

SPORT • SPORT
România-lugoslavia in „Cupa Davis'*

Azi începe la București, pe terenul central din Parcul spor
tiv „Progresul”, unul dintre cele mai importante și mult aștep» 
♦ate meciuri din actuala ediție a „Cupei Davis'1 : partida 
România-lugoslavia. Cele două echipe s-au înfruntat și anul 
trecut la Maribor, victoria revenind atunci, cu 3—2, tenismeni- 
lor iugoslavi.

Ieri, în holul hotelului Lido, în prezența arbitrului austriac 
Otto Heidrich, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din 
prima zi. Sorții au decis ca derbyul meciului, Ilie Năstase- 
Zeliko Franulovici, să se joace chiar azi. Cei doi redutabili 
tenismeni s-au întîlnit anul acesta de două ori — pe terenuri 
acoperite, în S.U.A. — împărfindu-și victoriile. Ilie Năstase 
acuză, în continuare, o stare gripală, însoțită de temperatură- 

plenitudinea forțelor-Sâ sperăm că azi se va prezente în
Meciul va începe la ora 14.30.

Partida a doua, de simplu, aduce față
Ion Tiriac și Bora lovanovici.

Sîmbătă se va juca partida de dublu 
duminică (de la ora 14,30) se vor disputa ultimele două me
ciuri de simplu : Franulovici-Țiriac, și lovanovici-Năstase.

Dată fiind importanța reuniunii, organizatorii au sporit ca
pacitatea tribunelor de la ,'Progresul" cu încă 700 de locuri.

în față pe veteranul

(de la ora 15,30), iar

DERBY-UL A DURAT DOAR
22 DE MINUTE !

Ca 
tului 
după 
iubitori ai handbalului, cu toată 
căldura toridă și capacitatea 
mult prea mică a tribunelor.

Jocul dintre Universitatea 
București și Universitatea Timi
șoara a fost așteptat cu un in
teres dublat de situația celor 
două echipe, de onoarea pe care 
ele o aveau de apărat, mai pre
sus de miza celor două puncte. 
Timișorencele — campioanele 
de anul trecut — ajunse acum, 
cu mare greutate, pe locul se
cund al clasamentului. doreau 
victoria pentru a arăta că. deși 
speranțele lor la titlu sînt mi
nime, ele au totuși cea mai ri
dicată valoare dintre toate teanc
urile noastre divizionare.' Aee-

niciodată, terenul Tinere- 
a fost luat cu asalt ieri 
amiază de cîteva mii de

lași lucru il doreau însă 
vele antrenorului emerit 
peseu, instalate autoritar 
ziția de lider. Partida a fost însă 
de natură să infirme așteptările 
bucureștencelor. care au evoluat 
sub posibilitățile lor. Primele 
minute de joc au consemnat 
cîteva faze de mare spectacol 
create de cele două ..combatan
te". scorul alternînd de ambele 
părți. Totul a durat însă numai 
pînă în minutul 22 cînd timișo- 
rencele obțin un avans substan
țial de 4 puncte : 10—6. Repriza 
a doua a evidențiat cîteva în
cercări ale bucureștencelor do a 
egala, dar în final victoria avea 
să revină tot campioanelor de 
anul trecut, cu rezultatul de 
15—13.

$i ele*
C. Po
pe po-

Pc urmele unui
semnal s. o. s.

într-un raid-anchetă publicat 
în ziarul nostru în legătură cu 
neuniformitatea și inconsecvența 
introducerii gimnasticii în cîte
va școli și licee din Capitală — 
intitulat „S.O.S. Gimnastica zilni
că» — relatam, între altele, și 
despre situația întîlnită la Li
ceul ,.Dumitru Petrescu** din sec
torul VIII. Iată că la scurt inter
val, urmare criticilor ziarului, 
am avut plăcuta revelație de a 
constata, la același liceu, o si
tuație radical schimbată in bine. 
Ieri, de pildă, între orele 15,10— 
15,20 un grup masiv de circa 300 
de elevi ai claselor V—VII exe
cutau complexele de exerciții. 
Mai mult decît atît, elevii au 
executat aceste exerciții pe fon
dul unui amuzant cîntec de 3 
strofe și un refren, special com
pus de profesoara de educație fi
zică. Un element în plus, deci, 
care contribuie la angrenarea 
elevilor la această îndeletnicire 
plăcută. „Critica ziarului a avut 
rol stimulator — ne relata profe
soara de educație fizică LAURA 
CAFRIȚA. De altfel, atunci cînd 
ea a fost formulată, toate pregă
tirile erau făcute pentru a se în
cepe gimnastica zilnică. Semnalul 
dv. ne-a impulsionat startul".

Bucuroși de a avea ocazia unor 
astfel de constatări, ne propunem 
să mai reînnoim vizita la Liceul 
..Dumitru Petrescu". Sperăm ca 
strofele cîntecului să nu fie ui
tate prea repede...

VIOREL RABA

FOTBAL

Balcaniada
echipelor de tineret

A fost stabilit programul de 
desfășurare a partidelor din ca
drul „Cupei Balcanice" la fotbal 
rezervată echipelor de tineret. 
După cum am mai anunțat, la 
această competiție participă se
lecționatele Albaniei, Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și României. 
Iată datele la care va juca re
prezentativa țări noastre : 5 iu
lie — cu Bulgaria ; 7 iulie — 

iulie — cu 
cu Albania, 
vor disputa

cu Iugoslavia : 9
Grecia, 11 iulie — 
Toate meciurile se 
la Atena.

★

aseară în 
de 
e- 
de

în ședința ținută 
care au fost judecate actele 
indisciplină comise în uPima 
tapă de campionat —, co b'sia
disciplină a F.R.F. a dat dovadă 
de clemență : 3 din cei 4 fotba
liști eliminați de pe 
fost „achitați". Este 
Pop (Rapid), Ghirca 
Columban (Petrolul
Grozea (Petrolul Ploiești) a fost 
suspendat o etapă.

teren au 
vorba de 
(Farul) și 

Videle) ;
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Manoliu Ion, 
prof. univ. matematici, Institu
tul de Construcții București.

COMISIILOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT
LA LICEELE DE CULTURĂ GENERALĂ

Liceul „M. Eminescu". Comi
sia nr. 58 umanistă, limba de 
predare română. Se vor preznta 
candidații de la Liceul „M. Emi
nescu" (cursuri de zi, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Mancaș 
prof. univ. dr. filozofie, 
tul de artă teatrală și cinema
tografică „l.L. Caragiale" Bucu
rești.

invăță- 
restan-

Mircea,
Institu-

SESIUNEA IUNIE 1971 : ' “A; .- •-'<
■ ...v-’A r. ■*

Liceul „I. Creangă". Comisia 
nr. 59 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „I. Creangă" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Caragheorghe
Emil, prof. univ. dr. matematici, 
Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „G. Călinescu". Comi
sia nr. 76 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „G. Că
linescu" (cursuri de zi și res
tantieri).

Președinte : Zapan Mihai, 
prof. univ. dr. doc. chimie. In
stitutul de petrol, gaize și geolo
gie București.

Liceul „G. Călineseu". Comi
sia nr. 77 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul „G. Că
linescu" (cursuri de zi și se
rale).

Președinte : Rebușapcă Dimi- 
trie, conf. univ. dr. ec. politică, 
Institutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Liceul „Ion Neculce" Comi
sia nr. 95 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Ion 
Neculce" (cursuri de zi, învă- 
tămînt fără frecvență și .res
tanțieri).

Președinte: Georgescu Flo
rin, conf. univ. filozofie, I.M.F. 
București.

Liceul „Ion Neculce" Comi
sia nr. 96 reală limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații 
culce" 
mint 
țieri).

Președinte : Palade Gheorghe 
prof. univ. fizică, Institutul de 
petrol, gaze 
rești.

de la Liceul „Ion Ne- 
(cursuri serale, învăță- 

fărâ frecvență și restan-

și geologie Bucu-

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Liceul „M. Sadoveanu". Comi
sia nr. 1 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „M. 
Sadoveanu" (cursuri de zi).

Președinte: Roșculeț Marcel, 
prof. univ. dr. matematici. In
stitutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ — București.

Liceul „M. Sadoveanu". Comi
sia nr. 2 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Sado
veanu" (cursuri de zi, serale si 
restantieri).

Președinte : Teodorescu Ște
fan, conf. univ. matematici, In
stitutul de Construcții — Bucu
rești.

Liceul ,.M. Sadoveanu". Co
misia nr. 3 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „M. 
Sadoveanu" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Grigorescu Victor, 
conf. univ. dr. ec. politică. 
I.M.F. — București.

Liceul „I. L. Caragiale". Co
misia nr. 4 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „I. L. 
Cara„.ale" (cursuri de zi și re
stanțieri).

Președinte t Gheorghiu Th. 
Gheorghe, prof. univ. dr. doc 
matematici, Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" — Bucu
rești.

Liceul „I. L. Caragiale". Co
misia nr. 5 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „I. L. 
Caragiale" (cursuri serale și în
vățăm! nt fără * frecventă).

Președinte : Popp Simona, 
conf. univ. dr matematici. Uni
versitatea — București.

i

Președinte : Bechet Ioan,
conf. univ. dr. șt. biologice — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

„Avram Iancu" Aiud 
nr. 6 reală limba de 

română. Se vor pre- 
candidatii de la Liceul 

___ Iancu" din Aiud. 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Cosma Dan. șei 
lucrări fizică — Institutul po
litehnic Cluj.

Liceul
Comisia 
predare 
zenta 
„Avram

Liceul „I. L. Caragiale". Co
misia nr. 6 reală Emba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „I. L. 
Caragiale" și Liceul nr. 35 
(cursuri de zi).

Președinte : Cretu Ion, conf. 
univ. dr. matematici, Institutul 
do petrol, gaze și geologie — 
București.

Liceul „T. L. Caragiale". Co
misia nr. 7 umanistă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„I. L. Caragiale" (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Colesnicova Na
dia, conf. univ. filologie. A.S.E. 
— București.

Liceul ,.T. L. Caragiale". Co
misia nr. 3 umanistă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„I. L. Caragiale" și Liceul nr. 
35 (cursuri de zi. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Strungarii Gr„ 
conf. univ. dr. st. biologice, Uni
versitatea — București.

Liceul nr. 24. Comisia nr. 9 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 24 (cursuri de zi si 
restantieri).

Președinte : Luca Constantin, 
conf. univ. dr. ’ "
Universitatea

docent chimie, 
București.

Groza". Comi- 
limba de pre- 

vor prezenta 
„Dr. P.

Liceul „Dr P. 
sia nr. 10 reală 
dare română. Se 
candidații de la Liceul 
Groza" (cursuri de zi).

Președinte : Kreindler Oscar, 
prof. univ. matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorgbiu- 
De.j" — București.

Liceul „Dr. P. Groza". Comi
sia nr. 11 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Dr. P. 
Groza" (cursuri serale).

Președinte : Șerbănescu Ana, 
conf. univ. dr. chimie, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
— București.

Liceul „Dr. P. Groza". Comi
sia nr. 12 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Dr. P. 
Groza" (cursuri de zi și restan
tieri).

Președinte : Teodorescu Ma
ria. conf. univ. dr. șt. biologice, 
Universitatea — București.

Liceul nr. 32. Comisia nr. 13 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 32 (cursuri de zi și 
restantieri).

Președinte : Mihăilă Nicolae 
conf. univ. matematici, A. S. E. 
— București.

Liceul nr. 32. Comisia nr. 11 
mixtă limba de predare română 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 32 (cursuri de zi. se
rale și restantieri).

Președinte : Pașcan Vasile, 
conf. univ. dr. șt. biologice. In
stitutul de construcții — Bucu
rești.

Liceul „C. A. Rosetti". Comi
sia nr. 15 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „C. A. 
Rosetti" (cursuri de 
mint fără frecventă 
țieri).

Președinte : Rusu 
prof univ. filozofie. 
București.

zi. invătă- 
și restan-

Florența.
I.E.F.S. -

EXAMENUL DE BACALAUREAT LA LICEELE DE CULTURA GENERALA SE VA DESFĂȘURĂ 
PERIOADA 18—28 IUNIE A.C.

PROBELE SCRISE SÎNT PROGRAMATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

18 IUNIE — la literatura română ;
20 IUNIE— la matematică (secjia reală) și la limba modernă sau la limba latină 
(secția umanistă) ;
22 IUNIE — la 
conlocuitoare.

Examinarea orală ----- . _
se va face succesiv pe obiecte, în zile diferite, tiupu pivyiu>„u< 
asigurîndu-se cel puțin o zi liberă între obiecte, pentru fiecare serie de candidați.

1N

literatura maternă pentru liceele cu predare în limbile naționalităților

va încep» după o pauză de 1—2 zile de la ultima lucrare scrisă și 
după programul stabilit de comisia de examen,

Liceul ,.Z. Kosmodemianska
ia". Comisia nr. 16 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la 
„Z. Kosmodemianskaia" (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Beșliu 
prof. univ. dr. fizică, Universi
tatea — București.

Liceul

Călin,

Liceul „Z. Kosmodemianska
ia". Comisia nr. 17 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Z. Kosmodemianskaia" 
(cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Theodorescu Bar
bu. conf. univ. dr. filologie/1 
Universitatea — București

Liceul „D. Cantemir". Comisia 
nr. 13 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „D. Cante
mir" (cursuri de zi).

Președinte : Solian Alexan
dru, conf. univ. dr. matematici, 
Universitatea — București.

Liceul „D. Cantemir". Comi
sia nr. 19 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Can
temir" (cursuri serale).

Președinte : Bobeică Traian, 
conf. univ. dr. fizică, Universi
tatea — București.

Liceul „D. Cantemir". Comi
sia nr. 20 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Can
temir" (cursuri de zi. invăță
mint fără frecventă și restan
tieri).

Președinte : Teodorescu Gri- 
gore. conf. univ. dr. chimie, In
stitutul Dolitehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

Liceul „Spini Haret". Comisia 
nr. 21 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
date de la Liceul „Spiru Ha
re t" (cursuri de zi).

Președinte : Gheorghiu Con
stanța. prof. univ. dr. doc. chi
mie, Universitatea — București.

Liceul „Spiru Haret". Comisia 
nr. 22 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Spiru Ha
ret" (cursuri serale. învățămînt 
fără frecvență și restantieri).

Președinte : Mocanu Constan
tin. conf. univ. dr. geografie, 
A.S.E. — București.

Liccul nr. 37. Comisia nr. 23 
reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
te de la Liceul nr. 37 (cursuri 
de zi și restantieri).

Președinte : Croitoru Vasi- 
lica. conf. univ. dr. chimie, U- 
niversitatea — București.

Liceul nr. 37. Comisia nr. 24 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 37 
de zi și restanțieri).

Președinte : lonescu 
Mircea, prof. univ. dr. 
biologice.
București.

(cursuri

Varo- 
doc. șt. 

Universitatea —

Liceul „E. Racoviță". Comisia 
nr. 25 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia Liceul „E. Racoviță" 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Florian Alexan
dru, conf. univ. dr. filozofie. In
stitutul de construcții — Bucu
rești.

Liceul „E. Racoviță". Comisia 
nr. 26 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta^ can
didații de la 
viță" (cursuri 
țieri).

Președinte : 
stantin, conf. 
Institutul de 
București.

Liceul ,.E. Raco- 
serale si restan-

Zeveleanu Con- 
univ. matematici, 

construcții —

Liceul „Mihai Viteazul". Co
misia nr. 27 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Mihai 
Viteazul" (cursuri de zi).

Președinte : Botez Mihai. prof 
univ. dr. matematici, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
— București

Liceul „Mihai Viteazul". Co
misia nr. 28 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la" Liceul „Mihai 
Viteazul" (cursuri de zi).

Președinte : Pîrvu Aurel,
prof. univ. matematici. Institu
tul de construcții — București.

Liceul „Mihai Viteazul". Co
misia nr. 29 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Mihai Viteazul" (cursuri serale, 
invățămint fără frecvență și re
stanțieri).

Președinte : Isopescu Alexan
dru, conf. univ. dr. fizică. A.S E 
— București

Liceul „I. Creangă". Comisia 
nr. 60 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor 
candidații de la 
„I. Creangă" (cursuri de 
restanțieri).

Președinte : Hurmuz 
conf. univ. dr. istorie, 
tatea București.

prezenta 
Liceul 

zi și

Vasile,
Universi-

Liceul „Gh. Șincai". 
nr. 61 reală, limba de 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Gh.
(cursuri de zi).

Președinte : Bulău
conf. univ. dr. chimie, 
tul de petrol. 
București.

Comisia 
predare

Șincai'

gaze și

Leon, 
Institu- 
geologie

Liceul nr. 36. Comisia nr. 78 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 36 (cursuri de zi și 
restantieri).

Președinte : Ioniță Pavel, conf. 
univ. ec. politică.^Institutul-Po
litehnic „Gh.
București.

Gheorghiu-De j “

36.
de
prezenta candidații
nr. 36 (cursuri de

Comisia nr. 79 
predare româ-

Liceul „A.
nr. 97 reală 
română. Se 
didații de la Liceul „A. Vlaicu". 
(cursuri de zi).

Președinte : Țițeica 
prof. univ. dr. docent 
institutul de petrol, gaze și ge
ologie București.

Vlaicu" Comisia 
limba de predare 

vor prezenta can-

Kadu, 
fizică,

Liceul ,.B, Gabor" Aiud. Co
misia nr. 7 mixtă limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „B. Ga
bor" din Aiud. (cursuri de zi și 
restantieri).

Președinte : Kovacs Valeria, 
șef lucrări, dr. șt. biologice — 
Universitatea „Babeș-Bolyai1 
Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul". Co
misia nr. 30 reală, limba de 
predare română-greacă. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Mihai Viteazul" și Liceul nr. 
14 (cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Gabriel Sudan, 
prof. univ. dr. doc. matematici, 
Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" — București.

Președinte : Tîrnoveanu Mir
cea, conf. univ. dr. matematici, 
Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" — București.

Liceul „Gh. 
nr. 62 reală,

Șincai". 
limba de

Liceul „Mihai Viteazul". Co
misia nr. 31 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul 
hai Viteazul" (cursuri de 
vățămînt fără frecvență 
stanțieri).

Președinte : Georgescu 
conf. univ. dr. filologie. Univer
sitatea — București.

,Mi- 
zi, in
și re-

Paul,

Liceul nr. 15 Comisia nr. 32 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 15 (cursuri de zi).

Președinte : Blum Isac. prof, 
univ. dr. doc. matematici. In
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 33 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 15 și Liceul nr. 9 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Constantinescu
Gheorghe, prof. univ. geologie. 
Institutul de petrol gaze și geo
logie — București.

l iceul nr. 15. Comisia nr. 34 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la I.ioeul nr. 15 (cursuri 
de zi, învăță mint fără frecven
tă și restanțieri).

Președinte : Velichi Constan
tin, prof. univ. dr. istorie. Uni
versitatea — București.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 35 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 15 (cursuri serale, 
învățămînt fără frecventă si re
stantieri).

Președinte: Rădulescu Ale
xandru, conf. univ. dr. matema
tici. Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dei" — București.

Liceul ,.G. Coșbuc". Comisia 
nr. 36 reală, limba de predare 
română, 
datii de 
(cursuri 
țieri).

Președinte : 
conf. univ. dr. 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej1 
— Eucuresti

Se vor prezenta candi- 
la l iceul „G. Coșbuc" 
de zi. serale și restan-

Cretu Traian, 
fizică. Institutul— - —

Coșbuc". Comisia 
limba de predare

Liceu] „G.
nr. 37 mixtă, 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „G. Coș
buc" (cursuri de zi. învățămînt 
fără frecventă și restantieri).

Președinte : Homos Tudor, 
conf. univ. dr. matematici. In
stitutul nolitehnic „Gh. 
ghiu-Dei" — București.

Gheor-

Comisia 
predare

Liceul „Al. Sahia".
nr. 38 mixtă, limba de . 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Al. Sahia" 
(cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Eliade Eugenia, 
conf. univ. dr. st. biologice, U- 
niversitatea — București.

Liceul „Al. Sahia". Comisia 
nr. 39 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „AI. Sahia" 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Bucur Florica, 
conf. univ. dr. matematici. In
stitutul de construcții — Bucu
rești.

Liceul „23 August". Comisia 
nr. 40 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „23 August" 
(cursuri de zi si restanțieri).

Președinte : Ivanov Igor. prof, 
univ. dr. chimie. Institutul de 
construcții — București.

Liceul „23 August". Comisia 
nr. 41 reală, limba de nredare 
română. Se vor prezenta can
didate de la Liceul „23 August" 
(cursuri serale «i restantieri).

Președinte : Sachter Octavian, 
conf. univ. matematioi. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ — București.

Liceul seral de cultură gene
rală. Comisia nr. 42 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
seral de cultură generală 
(cursuri serale).

Președinte : Tițeica Gabriela, 
prof. univ. dr. matematici. In
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

Liceul seral de cultură gene
rală. Comisia nr. 43 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul se
ral. de cultură generală (cursuri 
serale).

Liceul seral de cultură gene
rală. Comisia nr. 44 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
seral de cultură generală 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Ștefănescu Dan, 
conf. univ. matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dei" — București.

Liceu! „Al. I. Cuza". Comisia 
nr. 45 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Al. I Cuza" 
(cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Barbălat Ion, 
prof. univ. matematici. Institu
tul de construcții — București.

Liceul „Al. I. Cuza". Comisia 
nr. 46 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „Al. I. 
Cuza" (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Lăcătușu Matilda, 
conf. univ. dr. șt. biologice. Uni
versitatea — București.

Liceul „M, Basarab". Comisia 
nr. 47 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Basarab" 
(cursuri de zi).

Președinte : Dobrescu Luigi, 
prof. univ. dr. doc. fizică, A.S.E. 
— București

Liceul „M. Basarab". Comisia 
nr. 48 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „M. Basa
rab" (cursuri serale).

Președinte: Ghiliceanu Mir
cea, conf. univ. matematici. In
stitutul politehnic „Gh. 
ghiu-Dej" — București.

Gheor-

Comisia 
predare

Comisia 
predare 

română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „Gh. Șincai" 
(cursuri de zl).

Președinte : Carabețeanu Pe
tre, conf. univ. matematici, In
stitutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 
reală, limba 
nă. Se vor 
de la Liceul 
zi și serale).

Președinte : lonescu Virgil, 
conf. univ. matematici, Institu
tul de Construcții București.

Liceul „N. Bălcescu". Comisia 
nr. 80 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „N. Bălces
cu" (cursuri de zi).

Președinte : Moisil Gheorghe, 
prof. univ. dr. docent fizică. In
stitutul politehnic „Gh. 
ghiu-Dej" București.

Liceul „A, Vlaicu" Comisia 
nr. as reala limoa de preaare 
romană. t>e vor prezenta can- 
cliaațu de ia Liceui „A. ' " 
Xcursurt de zi, seraie, 
mint fără frecvența și 
țieri).

Președinte : Dumitraș 
eoni. univ. dr. matematici, 
titutul politehnic „Gn. 
gmu Dej" București.

Vlaicu" 
invațâ- 
restan-

Viorel, 
ins- 

Gheor-

Gheor-

Liceul „Gh. Șincai". Comisia 
nr. 63 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi- 

’ L. 11—1 „Gh. Șincai"
fără

dații de la Liceul
(cursuri serale, învătămint 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Ungureanu 
conf. univ. dr. matematici, 
stitutul de Construcții " 
rești.

Ion, 
In- 

Bucu-

Liceul „Gh. Șincai". Comisia 
nr. 64 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Gh. 
Șincai" (cursuri de zi, învâță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Georgescu Ște
fan, prof. univ. dr. filozofie 
Universitatea București.

Liceul nr. 30. Comisia nr. 65 
reală, _ limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 30 
(cursuri de zi).

Președinte: Sarian Mihail, 
prof. univ. matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul nr. 30. Comisia nr. 66 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se _ vor prezenta candidați! 
de la Liceul nr. 30 (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Cremer Isidor, 
conf. univ. pedagogie. Universi
tatea București.

Liceul „M. Basarab".
nr. 49 reală, limba de . 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „M. Basarab" 
(cursuri de zi, invățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Baiulescu Geor
ge, conf. univ. dr. doc. chimie, 
Universitatea București.

Liceul nr. 30. Comisia nr. 67 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 30 (cursuri 6erale).

Președinte : Vlasiu Gheorghe, 
conf. univ. dr. fizică — Institu
tul de Construcții București.

Liceul „M. Basarab".
nr. 50 umanistă, limba 
dare română. Se vor 
candidații de la Liceul 
sarab" (cursuri de zi, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Cleja Aurel, prof, 
univ. dr. filozofie, Institutul 
de Construcții București.

Comisia 
de pre- 
prezenta 
„M. Ba- 
învăță- 
restan-

Liceul nr. 39. Comisia nr. 51 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 39 (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Jercan Elena, 
conf. 'univ. dr. chimie, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 39. Comisia nr. 52 
reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 39 (cursuri 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Petrescu Maria, 
conf. univ. fizică, Institutul po
litehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
— București.

Liceul nr. 39. Comisia nr. 53 
umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 39 (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Pișotă Ion, conf. 
univ. dr. geografie — Universi
tatea — București.

Liceul nr. 43. Comisia nr. 54 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații 
la Liceul nr. 43 (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență 
restanțieri).

Președinte : Andrei Silvan, 
conf. univ. dr. geologie — Insti
tutul de construcții București.

de

și

Liceul nr. 43. Comisia nr. 55 
umanistă, limbă de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 43 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Al. Dimitriu Pău- 
șești, conf. univ. dr. filologie, 
Universitatea — București.

Liceul „M. Eminescu". 
misia nr. 56 reală, limba 
predare română. Se vor 
zenta candidații de la 
„M. Eminescu"

Președinte : Craifăleanu Dio- 
nisie, conf. univ. matematici, 
Institutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Co
de 

pre- 
Liceul 

(cursuri de zi).

Liceul „M. Eminescu". Comi
sia 57 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „M. Emi
nescu" și Liceul nr. 41 (cursuri

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia 
nr. 68 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Gh. Lazăr" 
(cursuri de zi).

Președinte: Barcă Gălățeanu 
Dumitru, prof. univ. dr. doc.. 
Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Gh. Lazăr", Comisia 
nr. 69 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Gh. Lazăr" 
(cursuri de zi).

Președinte : Vrănceanu Gheor
ghe, conf. univ. dr. matematici. 
Institutul de Construcții Bucu
rești.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia 
nr, 70 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Gh, Lazăr" 
(cursuri serale).

Președinte : Popescu Hie, conf. 
univ. dr. matematici. Universi
tatea București.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia 
nr. 71 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Gh. La
zăr" (cursuri de zi, învătămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte: Toboșaru Ion,
prof. univ. dr. filozofie, Institu
tul de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" Bucu
rești.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia 
nr. 72 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Gh. Lajzăr" 
(cursuri de zi, învătămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Rabega Constan
tin, prof. univ. dr. docent chi
mie, Universitatea București.

Liceul ,.D. Bolintineanu". Co
misia nr. 73 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Bo
lintineanu" (cursuri de zi și res
tantieri).

Președinte : Vasiliu Chiriac, 
conf. univ. dr. matematici. In
stitutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej". București.

Liceul „D. Bolintineanu". Co
misia nr. 74 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „D. Bo
lintineanu" (cursuri de zi, se
rale. învățămînt fără frecvență 
și restantieri).

Președinte : Ursea Vasile, 
conf. univ. dr. geografie — In
stitutul de Construcții Bucu
rești.

Liceul „D. Bolintineanu". — 
Comisia nr. 75 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „D. 
Bolintineanu" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Beca Constantin, 
prof. univ. dr. docent geologie. 
Institutul de petrol, gaze și geo
logie București.

Liceul de cultură generală
Baia de Arieș Comisia nr. 8 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Baia de Arieș. 
(cursuri de zi, serale și restan
tieri). _ ...Președinte : Maghiaru Ovidiu, 
lector univ. filozofie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „N. Bălcescu". 
nr. 81 reală, limba de 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „N. Bălcescu" 
(cursuri de zi).

Președinte: Melcu Ion, con”, 
univ. matematici. Institutul de 
construcții București.

Liceul „N. Bălcescu". Comisia 
nr. 82 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „N. Băl
cescu" (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Stoka
conf. univ. dr. matematici, 
stitutul politehnic „Gh, 
ghiu-Dej“ București.

Comisia 
predare

Marius, 
In- 

Gheor-

Liceul „N. Bălcescu". 
sia nr. 83 mixtă limba 
dare română. Se 
candidații de la 
Bălcescu" (cursuri 
învățămînt fără 
restanțieri).

Președinte : Grădișteanu Ion, 
prof. univ. dr. soc. științific, 
Institutul politehnic „Gh.
Gheorghiu-Dej" București.

Comi- 
de pre- 

vor prezenta 
Liceul „N. 

de zi, serale, 
frecventă și

Liceul „T. Vladimirescu". Co
misia nr. 84 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „T. Vla
dimirescu" (cursuri de zi).

Președinte : Guță Crăciun, 
conf. univ. dr. matematici, In
stitutul politehnic „Gh. Gheot- 
ghiu-Dej“ București.

Liceul „T. Vladimirescu". Co
misia nr. 85 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „T. Vla
dimirescu" (cursuri serale).

Președinte : Nicolescu Lili
Jeanne, conf. univ. dr. mate
matici, Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" — Bucu
rești.

Liceul „T. Vladimirescu". Co
misia nr. 86 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „T. 
Vladimirescu" 
vățămînt fără 
tanțieri).

Președinte : 
univ. dr. doc. . 
stitutul agronomic „N. 
cu“ București.

(cursuri de zi, in- 
frecvență și res-

Grama Ion, prof, 
șt. biologice In- 

Bălces-

Liceul nr. 21. Comisia ne. 87 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 21 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Albert Francisc, 
prof. univ. dr. chimie, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul nr. 25. Comisia nr. 88 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul nr. 25 (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președintet Predeleanu Mir
cea, prof. univ. dr. matematici. 
Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

Liceul nr. 25. Comisia nr. 89 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 25 (cursuri serale).

Președinte: Diacon Alexan
dru, conf. univ. matematici, 
Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 25. Comisia nr. 90 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 25 (cursuri de 
zi, serale și restantieri).

Președinte : Cădere Radu, 
conf. univ. geologie. Institutul 
de petrol, gaze și geologie — 
București.

Liceul nr. 31. Comisia nr. 91 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 31 (cursuri 
de zi si restanțieri).

Președinte : Popescu Ion, 
conf. univ. dr. șt. biologice, Uni
versitatea — București.

Liceul nr. 33. Comisia nr. 92 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 33 (cursuri 
restanțieri).

Președinte: Barca 
zache. conf. univ. dr. 
tici, Institutul politehnic 
Gheorghiu-Dej" — București.

de zi și

Furmu- 
matema- 

„Gh.

Liceul nr. 33. Comisia nr. 93 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 33 (cursuri 
de zi, serale și restantieri).

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

Liceul nr. 42 Comisia nr. 94 
mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 42 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Nicolescu
lexandru, prof. univ. dr.mate- 
matici, Institutul de petrol, 
gaze și geologie București.

A-

Liceul „A. Vlaicu"
nr. 99 umanista limba 
aare romana. Se vor 
candidații ae la Liceul 
Vlaicu" (cursuri de zi, mva,a- 
mint fără irecvența și restan
țieri).

Președinte: șoptereanu Vir
gil, conf. univ. ar. moxogie — 
universitatea

Comisia 
de pre- 
prezenta 

„A

București.

Liceul nr. 6 
mixta limba 
mana. Se vor

Comisia nr. 
de preaare 
prezenta

100 
ro- 

. canai-
dațn de ia Liceul nr. 6 (cursuri 
de zi).

Președinte : Todor Ion, prof, 
univ dr. doc. biologie, Insti
tutul pedagogic din Pitești.

Liceul nr, 6 Comisia nr 101 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
ae la Liceul nr. 6 (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte ; Antonescu Sabin, 
cont univ ec. 
tul politehnic 
Dej" București

'l
politică, Institu- 
„Gh. Gheorghiu

Liceul „D. Petrescu". Comisia 
nr. 102 mixtă, limba de predare 
romană. Se vor prezenta candi
dații de la Liceui „D. Petrescu" 
(cursuri ae zi, invățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Lambrino 
mir, conf. univ. chimie, 
București.

Vladi-
I.M.F.

Comi-Liceul „D. Petrescu", 
sia nr. 103 reală, limba de pre
dare romană. Se vor 
candidații de la Liceul 
trescu" (cursuri serale, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Frîncu 
conf. univ. dr. matematici, 
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

prezenta 
„D. Pe- 
invăță- 
restan-

Paul, 
, ln-

Liceul de arte plastice. Comi
sia nr. 104 mixta limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul de arie 
plastice (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Tohăneanu Ale
xandru, conf. univ. dr. pedago
gie, Institutul de arte plastice 
„N. Grigorescu" București.

Liceul de muzică nr. 1. Comi
sia nr. 105 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul de 
muzică nr. 1 (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Bălan Theodor, 
conf. univ. pedagogie, Conser
vatorul de muzica „C. Porum- 
bescu" București.

Liceul de muzică nr. 2. Comi
sia nr. 106 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul de 
muzică nr. 2 și Liceul de core
grafie (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Trifu Alexandru, 
prof. univ. pedagogie-psiholo- 
gie, Conservatorul de muzică 
„Ciprian 
rești.

muzică
Porumbescu" Bucu-

JUDETUL 
ALBA

„Horia, Cloșca și Cri-Liceul
șan" Alba Iulia Comisia nr. 1 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „Horia, Cloșca și 
Crișan", din Alba Iulia (cursuri 
de zi, invățămint fără frec
ventă și restanțieri).

Președinte : Degan Corneliu. 
prof. univ. dr. doc. șt. biologice 
— Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" Alba Iulia Comisia nr. 2 
umanistă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Horia, Cloș
ca și Crișan" din Alba Iulia. 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Toniuță George 
conf. univ. dr. filozofie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" Alba Iulia Comisia nr. 3 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" din Alba Iulia. 
serale, învățămînt fără 
vență și restanțieri).

Președinte : Bechet 
șef lucrări șt. biologice — 
versitatea' „Babeș-Bolyai"

(cursuri 
frec-

Maria,
Uni-
Cluj.

Cri-Liceul „Horia, Cloșca și
șan" Abrud Comisia nr. 4 
mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Abrud, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Ghiurcă Virgil, 
șef lucrări dr. geologie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Avram Iancu" Aiud. 
Comisia nr. 5 mixtă limba de 
predare română. Se vor 
zenta candidații 
„Avram Iancu" 
(cursuri de zi și 
fără frecvență).

pre-
de la Liceul 

din Aiud. 
învățămînt

Liceul „I. Mureșianu" Blaj.
Comisia nr. 9 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„I. Mureșianu" din Blaj, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Negrea Ion. lec
tor univ. matematici — Institu
tul politehnic Cluj.

Liceul „I. Mureșianu" Blaj. 
Comisia nr. 10 mixtă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„I. Mureșianu" din Blaj, (cursu
ri de zi. serale, invățămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Oros loan, conf. 
univ. dr. șt. biologice — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală 
Cîmpeni. Comisia nr. 11 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cîmpeni. (cursuri de 
zi, invățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Man Emihan,
lector univ. șt. biologice — In
stitutul agronomic „Dr. P. Gro
za" Cluj.

Liceul de cultură generală 
Cugir. Comisia nr. 12 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cugir. (cursuri de zi, 
învățămînt fără 
restanțieri).

Președinte : Hodiș 
lector univ. filologie 
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

frecvență și

Viorel,
- Uni-

Liceul de cultură generală Cu- 
gir. Comisia nr. 13 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
din Cugir. (cursuri serale).

Președinte : Fersedi Llviu, 
șef lucrări matematici, Institu
tul agronomic „Dr. P. Groza" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Jidvei. Comisia nr. 14 reală, 
limba de predare română. Se 
vor preze.nta candidații de la 
Liceul din Jidvei. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Gobesz Ferdi
nand, conf. univ. dr. matema
tici, Institutul politehnic Cluj.

Liceul de cultură generală
Ocna Mureș. Comisia nr. 15 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Ocna Mureș, (cursuri 
de zi serale și restanțieri).

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

Liceul de cultură generală 
Sebeș. Comisia nr. 16 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sebeș, (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Ceteanu Ion, lec
tor univ. chimie, Universitatea 
„Babes-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Sebeș. Comisia nr. 17 mixtă 
limba de predare română-ger- 
mană. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Sebeș, 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Schmidt Gerhardt, 
lector univ. dr. chimie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală
Teiuș. Comisia nr. 18 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Teiuș. (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Felea Ana, lector 
univ. filologie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Horea" Zlatna. Comi
sia nr. 19 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Horea" 
din Zlatna 
restanțieri).

Președinte : yeza Samson. lec
tor univ. geografie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

(cursuri de zi și

JUDEȚUL 
ARAD

Liceul „I. Slavici" Arad. Co
misia nr. 1 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „I. Sla
vici" din Arad, (cursuri de zi).

Președinte : Pervain Iosif, 
prof. univ. dr. doc. filologie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul „I. Slavici" Arad. Co
misia nr. 2 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „I. Sla
vici" din Arad, (cursuri serale).

Președinte : Babuția Ion, conf. 
univ. dr. fizică, Institutul poli
tehnic „T. Vuia" Timișoara.

Liceul „I. Slavici" Arad. Co
misia nr. 3 mixtă limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „I. Sla
vici" din Arad, (cursuri de zi, 
invățămint fără frecvență).

Președinte : Nestor Lupei, 
prof. univ. dr. șt. biologice. In
stitutul politehnic „T. Vuia" Ti
mișoara.

(Contimiare în pag. a IV-a)
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CENTRELE Șl
Președinte : Ticulescu Dumi

tru, conf. univ. dr. șt. biologice 
— Institutul pedagogic Bacău.

PREȘEDINȚII COMISIILOR
DE BACALAUREAT

Liceul „V. Alecsandri" — Ba
cău. Comisia nr. 2 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „V. 
Alecsandri" din Bacău, (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Picoș Constantin, 
conf. univ. dr. șt. biologice — 
Universitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Podu-Turculuî. Comisia nr. 19 
mixtă limba de predare română 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Podu-Turcului. 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Brinduș Constan
tin, lector univ. geografie — In
stitutul pedagogic Bacău.

Președinte : Rus Coriolan, 
lector univ. fizică. Institutul pe
dagogic Oradea.

(Urmare din pag- a IlI-a)

Liceul nr. 2 Arad. Comisia 
nr. 4 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din 
Arad, (cursuri de zi, invățămint 
fără frecvență).

Președinte : Lazăr Jucu Doi
na. conf. univ. dr. chimie, Insti
tutul politehnic „T. Vuia" Ti
mișoara.

Liceul nr. J Arad. Comisia 
nr. 5 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din Arad, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Apreotesei Cezar, 
conf. univ. dr. filologie — Insti
tutul agronomic Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr.
6 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta 
datii de la Liceul nr. 3 din 
Arad, (cursuri serale).

Președinte : Geier 
conf. univ. matematici — Insti
tutul politehnic „T. Vuia" Ti
mișoara.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr.
7 mixtă limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din 
Arad, (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Neumann Karol, 
șef lucrări șt. biologice — In
stitutul politehnic „T. Vuia" 
Timișoara.

Liceul nr. 4 Arad. Comisia 
nr. 8 mixtă limba de predare, 
română-germană. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
4 din Arad, (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Oprendeck Ber
nard. conf. univ. dr. fizică — 
Institutul politehnic „T. Vuia" 
Timișoara.

Liceul nr.
nr. 9 mixtă 
română. Se 
didații de la Liceul nr. 5 din 
Arad, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Kyri Iacob. șef 
lucrări, dr. chimie — Institutul 
politehnic „T. Vuia" Timișoara.

limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Sîntana. (cursuri 
zi, serale și restanțieri).

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

Se 
la 
de

Liceul de cultură generală — 
Săvîrșin. Comisia nr. 21 reală 
limba de predare română, 
vor prezertta candidații de 
Liceul din Săvîrșin. (cursuri 
zi și restanțieri).

Președinte : __
lucrări, dr. fizică - 
politehnic „T. Vuia"

Se 
la 
de

Pop Vasile,
Institutul 

Timișoara.

șef

candi-

Alfred,

5 Arad. Comisia 
limba de predare 

vor prezenta can-

Liceul de cultură generală — 
Cermei. Comisia nr. 10 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cermei — (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Babeu Tiberiu, 
șef lucrări matematici — Insti
tutul politehnic „T. Vuia" Ti
mișoara.

Liceul de cultură generală 
Chișineu-Criș. Comisia nr. 11 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Chișineu-Criș. 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Domocoș Teodor, 
lector univ. șt. biologice — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Curtici. Comisia nr. 12 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Curtici. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Pleșu Velinea, 
lector univ. matematici — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Gurahonț. Comisia nr. 13 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Gurahonț (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Dewald Adalbert, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea — Timișoara.

Liceul de cultură generală,
Ineu. Comisia nr. 14 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ineu. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Oancea Nicolae, 
șef lucrări, dr. matematici. Insti
tutul politehnic „T. Vuia" — 
Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Incu. Comisia nr. 15 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Ineu. (cursuri dc zi. serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Stugren Bogdan, 
conf. univ.
Universitatea 
Cluj.

dr. șt. biologice, 
..Babeș-Bolyai" —

Liceul de
Lipova. Comisia nr. 
limba dc predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Lipova. (cursuri 
zi, serale și restanțieri).

Francisc, 
Universi-

cultură generală
16 mixtă,

Se 
la 
de

Președinte : Kiraly 
lector univ. filologie, 
tatea — Timișoara.

Liceul de cultură 
Năcllac. Comisia nr.

generală 
---- .... 17 reală 

limba dc predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Nădlac. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Atanasiu Gheor
ghe. șef lucrări, dr. fizică — 
Institutul politehnic ,.T. Vuia" 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Pincota. Comisia nr. 18 reală 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Pincota. (cursuri 
zi și restanțieri).

Președinte : 
crări. dr. 
politehnic „T.

Se 
la 
de

lu-
Institutul 

Timișoara.

Popa Ion, șef 
fizică.
Vuia"

Lazăr" — Pecica...Gh.
nr. 19 reală, limb?, de 
română — maghiară, 
prezenta Candidații de

Liceul de cultură
Sebiș. Comisia nr. 
limba de predare

generală
22 mixtă 

română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sebiș. (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Grighercsic Eu
gen, conf. univ. geografie — 
Universitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Vinga. Comisia nr. 23 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vinga (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Ghibedea Vasile, 
conf. univ. geografie — Univer
sitatea Timișoara.

JUDEȚUL 
ARGEȘ

Liceul „N. Bălcescu" — Pitești.
Comisia nr. 1 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „N 
Bălcescu" din Pitești (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Petrescu Alexan
dru-Dan, conf. univ., 
mie, Instit. pedagogic

dr. chi- 
Pitești.

Liceul „N. Bălcescu"
Comisia nr. 2 reală 
predare română. Se 
zenta candidații de la__
Bălcescu" din Pitești (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Tudoran Ruxan- 
dra, lector univ. matematici, 
Instit. politehnic „Gh. Gheorghiu’ 
Dej" București.

— Pitești, 
limba de 
vor pre- 

Eiceul „N.

Liceul „N. Bălcescu" — Pitești. 
Comisia nr. 3 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „N. Băl- 
cesou" din Pitești (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Burlacu Veronica, 
lector univ. matematici, A.S.E.’ 
— București.

Liceul „N. Bălcescu" — Pitești. 
Comisia nr. 4 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta ^candidații de la Liceul 

Liceul de 
muzică din Pitești (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Dragomirescu
Gheorghe, conf. univ. filologie, 
Instit. pedagogic Pitești.

„N. Bălcescu" și

Liceul nr. 2 — Pitești. Comisia 
nr. 5 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din 
Pitești, (cursuri de zi).

Președinte : Dodoc Petre, lec
tor univ. dr. matematici Insti
tutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

Liceul nr. 2 — Pitești. Comisia 
nr. 6 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Pi
tești. (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Ieremia Tiberiu, 
conf. univ. dr. biologie, Institu
tul de medicină și farmacie — 
București.

Liceul nr. 2 — Pitești. Comisia 
nr. 7 uman/stă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Pi
tești. (cursuri de zi).

Președinte : Roșianu Nicolae, 
lector univ., dr. filologie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 2 — Pitești. Comisia 
nr. 8 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida- 
ții de la Liceul nr. 2 din Pi
tești și Liceul seral Ștefănești. 
(cursuri serale).

Președinte : Trandafir Rodica, 
lector univ. dr. matematici, In
stitutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ București.

Liceul „AI. Odobescu" — Pi
tești. Comisia nr. 9 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „Al. 
Odobescu" din Pitești, (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvența 
și restanțieri).

Președinte : Valuță Gheorghe, 
prof. univ. dr. docent șt. biolo
gice. Institutul pedagogic Pi
tești.

Liceul „AI. Odobescu" — Pi
tești Comisia nr. 10 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Al. Odobescu" din Pitești, 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Moise Ion, lector 
univ. dr. filologie, Institutul pe
dagogic Pitești.

Președinte : Nicolae Stelian. 
lector univ. fizică, Universita
tea București.

Liceul „V. Alecsandri" — 
Bacău. Comisia nr. 3 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „V. Alecsandri" din Bacău, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte ; Demeter Andrei, 
prof. univ. dr. șt. biologice — 
I.E.F.S. București.

JUDEȚUL 
BIHOR

Liceul de cultură generală 
„Dr. Petru Groza“. Comisia nr. 
18 mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din orașul Dr. 
Petru Groza, (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Coric 
lector univș filologie, 
pedagogic

Președinte : Trandafoiu Nico
lae, lector univ. dr. filozofie — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Președinte : Pisiță Constantin, 
șef lucrări dr. șt. 
Universitatea — Iași.

biologice,

Oradea.

Valentin,
Institutul

Liceul „D. Golescu" — Cîmpu
lung. Comisia nr. 13 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„D. Golescu" din Cîmpulung. 
(cursuri de zi).

Președinte : Vasiliu Gheorghe, 
conf. univ. dr. științe biologice, 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul „D .Golescu" — Cîmpu
lung. Comisia nr. 14 reală limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„D. Golescu" din Cîmpulung. 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Ionescu Crișan, 
lector univ matematici, Institu
tul de construcții București.

Liceul „D. Golescu" — Cîmpu
lung. Comisia nr. 15 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „D. Golescu" din Cîmpu
lung. (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Dogaru Gheor
ghe, lector univ filologie, Insti
tutul pedagogic Pitești.

Liceul nr. 2 — Cîmpulung. Co
misia nr. 16 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din Cîmpulung. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Ceachir Nicolae, 
conf. univ. dr. istorie, Univer
sitatea București.

Liceul „Vlaicu Vodă" — Curtea 
de Argeș. Comisia nr. 17 reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Vlaicu Vodă" din Curtea de 
Argeș, (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Leonăchescu Ni
colae, conf. univ. dr. fizică, In
stitutul de construcții Bucu
rești.

Liceul „Vlaicu Vodă" — Curtea 
de Argeș. Comisia nr. 18 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Vlaicu Vodă" din Curtea 
de Argeș, (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Sendrulescu Ion, 
lector univ. istorie, Universita
tea București.

Liceul de cultură generală 
— Costești. Comisia nr. 19 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Costești. (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Cristescu Alexan
dru, lector univ. șt. biologice 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală — 
Corbeni. Comisia nr. 20 mixtă 
limba de predare română Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Corbeni. (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Petroianu Radu, 
lector univ. șt. biologice, Insti
tutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală — 
Domnești. Comisia nr. 21 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candiadații de la 
Liceul din Domnești, (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Dulgherii Gheor- 
ghe, șef 
tutui de

lucrări dr. fizică, Insti- 
constructii București.

de cultură generală
Comisia nr. 22 reală

Se
Li- 
de

Liceul 
Mozăceni. 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de la 
ceul din Mozăceni. (cursuri 
zi și restanțieri).

Președinte : Dragoș Vasile, 
lucrări, dr. geologie, Institutul 
de petrol, gaze și geolgie Bucu
rești.

șef

Liceul de cultură generală — 
Rucăr. Comisia nr. 23 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații 
din Rucăr. (cursuri 
tanțieri).

Președinte : Iosif 
univ. filozofie, 
București.

de la Liceul 
de zi și res-

Elena, lector 
Universitatea

Liceul de cultură generală — 
Stîlpeni. Comisia nr. 24 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Stilpeni. (cursuri 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Panaite Valeriu, 
șef lucrări fizică, Institutul po
litehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

de

cultură generală 
Comisia nr. 

de predare română.

Liceul de 
Topoloveni. 
mixtă limba
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Topoloveni. (cursuri 
de zi. învățămînt fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Drăghici Octavian, 
lector univ. biologie, Institutul 
pedagogic Pitești.
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Liceul „V. Alecsandri" — 
Bacău. Comisia nr. 4 umanistă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„V. Alecsandri" și Liceul de 
muzică din Bacău, (cursuri de 
zi și restanțieri și fără frec
vență).

Președinte : Coban 
lector univ. filologie — 
tul pedagogic Bacău.

Liceul „E. Gojdu" — Oradea. 
Comisia nr. 1 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „E. 
Gojdu" din Oradea (cursuri de 
zi, invățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Lung Nicolae, lec
tor universitar matematici — 
Institutul pedagogic Oradea.

Liceul 
Marghita. 
limba de 
vor prezenta ..._ __
Liceul din Marghita. (cursuri de 
zi, serale, invățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Drimba Lucian, 
lector univL filologie. Institutul 
pedagogic

generală
19 mixtă 

română. Se 
candidații de la

Grigore, 
Institu-

Comisia 
predare

Liceul „E. Gojdu" — Oradea. 
Comisia nr. 2 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „E. 
Gojdu" din Oradea, (cursuri se
rale).

Președinte : Turcu Ion, conf. 
univ. dr. matematici — Univer
sitatea Timișoara.

de cultură 
Comisia nr. 
predare

Oradea.

de cultură generală 
Comisia nr. 20 reală 
predare maghiară. Se 

candidații de la

Liceul 
Marghita. 
limba de 
vor prezenta 
Liceul din Marghita. (cursuri de 
zi, invățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Krobl Paul, lector 
univ. dr. chimie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 — Bacău.
nr. 5 mixtă limba de . 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din Ba
cău. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Mutihac Vasile, 
conf. univ. dr. docent geo-geo- 
grafie — Universitatea Bucu
rești.

Liceul „L. Pătrășcanu" — Ba
cău. Comisia nr. 6 mixtă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„L. Pătrășcanu" din Bacău, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Tănăsescu Victor, 
lector univ. istorie — Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul „L. Pătrășcanu" — Ba
cău. Comisia nr. 7 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,.L. Pătrășcanu" din Bacău, 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Opreanu Elena, 
lector univ. matematici — Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej. Comisia nr. 8 reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 1 din orașul Gh. GheorghiU- 
Dej. (cursuri de zi, serale).

Președinte : Dimitriu Matilda, 
lector univ. chimie — Universi
tatea București.

Liceul nr. 1 oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej. Comisia nr. 9 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 1 din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Diaconiță Ion, 
lector univ. șt. sociale — Insti
tutul pedagogic Bacău.

Liceul nr. 2 oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Comisia nr. 10 reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 2 din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej. (cursuri de zi, serale și res
tanțieri).

Președinte : Vascan Ion, iector 
univ. fizică — Institutul peda
gogic Bacău.

Liceul nr. 2 oraș Gh. Gheor
ghiu-Dej. Comisia nr. 11 uma
nistă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 2 și liceul cu program 
de educație fizică din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. (cursuri de zi și 
restanțieri).

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

Liceul de cultură generală — 
Bithuși. Comisia nr. 12 reală 
l'imba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Buhuși (cursuri de zi, 
serale, invățămint fără frecven
tă și restanțieri).

Președinte : Zaharia Iulian, 
lector univ. chimie — Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală — 
Buliuși. Comisia nr. 13 umanistă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Buhuși. (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Savin Leontina, 
lector univ. șt. biologice — Insti
tutul pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală — 
Comănești. Comisia nr. 14 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Comănești și de la Sec
ția serală Dărmănești. (cursuri 
de zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Iordăchescu Lu
cia, lector univ. fizică — Insti
tutul pedagogic Bacău.

Liceul de cultură generală — 
Comănești. Comisia nr. 15 uma
nistă limba, de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Comănești. (cursuri 
de zi, invățămint fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Cotuna Doru, lec
tor univ. șt. biologice — Insti
tutul pedagogic Bacău.

i

Liceul „E. Gojdu" — Oradea. 
Comisia nr. 3 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la 
„E. Gojdu" din Oradea, 
de zi și restanțieri).

Președinte : Tomuș 
lector univ. filologie — 
sitatea „Babeș-Bolyai"

Liceul 
(cursuri

Silvia, 
Univer- 
Cluj.

Oradea.Liceul „E. Gojdu"
Comisia nr. 4 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,.E. Gojdu" din Oradea, (cursuri 
de zi. invățămint fără frec
vență).

Președinte : Bitan Ștefan,
conf. univ. dr. filologie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 — Oradea. Comi
sia nr. 5 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Ora
dea. (cursuri de zi).

Președinte : Gligor 
corif. univ. matematici
tutui politehnic „T. Vuia' 
mișoara.

Traian.
- Insti- 

Ti-

Liceul nr. 2 — Oradea. Comi
sia nr. 6 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 2 
din Oradea, (cursuri de zi).

Președinte : Zdrenchea Maria, 
lector univ. dr. filologie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul nr. 2 — Oradea. Comi
sia nr. 7 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 
dea. (cursuri serale 
țieri).

Președinte : Idițoiu 
univ. fizică — Institutul 
tehnic „T. Vuia" Timișoara.

2 din Ora- 
și restan-

Ilie, conf. 
poli-

Liceul nr. 2 — Oradea. Comi
sia nr. 8 mixtă limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Oradea, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Kiss Zoltan, șef 
lucrări, dr. șt. biologice — Uni
versitatea ‘ - • - — -„Babeș-Bolyai" Cluj.

„Al. Moghioroș" — 
Comisia nr. 9 mixtă 
predare română. Se 

candidații de la

Liceul 
Oradea, 
limba de 
vor p-rezenta
Liceul ..Al. Moghioroș" și Liceul 
de muzică din Oradea, (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Suteu Alexandru, 
conf. univ. dr. chimie. Institutul 
pedagogic Oradea.

„Al. Moghioroș" — 
Comisia nr. 10 reală 
predare maghiară. Se 

candidații de la

Liceul
Oradea.
limba de 
vor prezenta
Liceul „Al. Moghioroș" din Ora
dea. (cursuri de zi și serale).

Președinte : Szilagy Pali, lec
tor univ. dr. matematică. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj

Liceul „Al. Moghioroș" — 
Oradea. Comisia nr. 11 mixtă 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Al. Moghioroș" din Ora
dea. (cursuri de zi. invățămint 
fără frecvență și restanțieri).

• Președinte : Manok Francisc, 
lector univ. dr. chimie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 4 — Oradea. Comi
sia nr. 12 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 din 
Oradea, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Jura Emil, conf. 
univ. dr. științe biologice. Insti
tutul agronomic Cluj.

Liceul nr. 4 — Oradea. Comi
sia nr. 13 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 
din Oradea, (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Pușcașu Petre, 
lector univ. pedagogie — Insti
tutul pedagogic Baia Mare.

Liceul de cultură generală 
Popești, Comisia nr. 21 mixtă 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Popești, (cursuri 
zi și restanțieri).

Președinte : Grecu Victor, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Oradea.

Se 
la 
de

Liceul de cultură generală 
Saionta. Comisia nr. 22 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Saionta. (cursuri de 
zi, serale, invățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Mresniță Vasile, 
conf. univ. dr. șt. biologice. In
stitutul agronomic Cluj.

Liceul de cultură generală 
Saionta. Comisia nr. 23 mixtă 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Saionta. (cursuri de 
zi, invățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Pop Mircea, lec
tor univ. științe biologice. Insti
tutul pedagogic Oradea.

Liceul de cultură generală 
Săcuieni. Comisia nr. 24 reală 
limba de predare română-ma- 
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Săcuieni. 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Blajovici Traian, 
lector universitar, filologie. In
stitutul pedagogic Oradea.

Liceul de cultură generală 
Ținea. Comisia nr. 25 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Ținea, (cursuri de zi și re- 
stantieri).

Președinte : Izdrăilă Vasile, 
conf. univ. matematici, Institu
tul politehnic „T. Vuia" Timi
șoara.

Liceul de cultură generală 
Vadul Crișului. Comisia nr. 26 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Vadul Crișului. 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Mascaș Aurel, 
lector univ. chimie, Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul de cultură generală 
Valea lui Mihai. Comisia nr. 27 
reală limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can- 
didatii de la Liceul din Valea 
lui Mihai, (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Savu Isai, lector 
univ. matematici, Institutul pe
dagogic Oradea.

de cultură generală 
Comisia nr. 28 mixtă 

Se 
. ,_____ ‘..i candidații de la

Lioeul din Vașcău. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Stanciu Cornel, 
lector univ. șt. biologice. Insti
tutul pedagogic Oradea.

Liceul
Vașcău. 
limba de predare română, 
vor prezenta

JUDEȚUL 
BISTRIȚA NĂSĂUD

Liceul nr. 1 — Bistrița. Co
misia nr. 1 reală, limbă de pre
dare română-germană. 
prezenta candidații de 
nr. 1 din 
de zi).

Președinte 
conf. univ.
-sitatea
Cluj.

Bistrița

Se vor 
la Liceul 

(cursuri

Koch
dr. fizică, 

„Babeș — Balyai'

Francisc,
Univer- 

i“ —

Liceul nr. 1 Bistrița. Comisia 
nr. 2 mixtă, limbă de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din ’ 
trița (cursuri de zi, serale, 
vățămint fără frecvență și 
tanțieri).

Președinte Cosma Maria, 
tor univ. chimie. Universitatea 
„Babeș — Bolyai" — Cluj.

Bis- 
in- 

res-

lec-

Liceul de cultură generală 
din Nimigea. Comisia nr. 7 
reală limbă de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Nimigea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Cristureanu
Alexandru, lector univ. filologie 
— Universitatea „Babeș — Bo
lyai" Cluj.

Liceul de cultură generală 
Prundu Birgăului. Comisia nr. 
8 reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Prundu Birgău
lui (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Man Ștefan, lec
tor univ. fizică — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Singeorz-Băi. Comisia nr. 9 
mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Sîn- 
georz-Băi. (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Ciurchea Maria, 
lector univ. dr. șt. biologice — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
— Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Teaca. Comisia nr. 10 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Teaca, (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Bia Cornel, șef 
lucrări matematici — Institutul 
politehnic — Cluj.

JUDEȚUL 
BOTOȘANI

Liceul „A. T. Laurian" — Bo
toșani. Comisia nr. 1 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta toți candidații de 
la Liceul „A. T. Laurian" — 
din Botoșani, (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Vasiliu Cristofor, 
conf. univ. dr. matematici, In
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

Liceul „A. T. Laurian" — Bo
toșani. — Comisia nr. 2 reală, 
limba de de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „A T. Laurian" din 
Botoșani (cursuri serale și res
tanțieri).

Președinte : Tamaș Vasile, lec
tor univ. matematici, Universi
tatea Iași.

Liceul „M. Eminescu" — Bo
toșani. Comisia nr. 3 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
,,M. Eminescu" din Botoșani, 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Rotaru Emil, lec
tor univ. matematici, Universi
tatea Iași.

Liceul „M. Eminescu" — Bo
toșani. Comisia nr. 4 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „M. Eminescu" și Liceul 
de muzică din Botoșani, (cursu
ri de zi, invățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Lazăr Costinel, 
conf. univ. dr. ec. politică. In
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

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

Președinte : Bold Anișoara, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea — Iași.

Liceul de cultură generală 
Dărăbani. Comisia nr. 6 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Dărăbani și Rădăuți 
Prut (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Bîlbă 
lector univ. chimie, 
tea — Iași.

Nicolae,
Universita-

culturăLiceul de ______ _____
Dărăbani. Comisia nr. 7 uma
nistă limba de predare română.

generală
7 uma- 

Se vor prezenta candidațiT'de 
la Liceul din Dărăbani. (cursuri 
de zi).

Președinte : Călinescu Cice
rone lector univ. filologie. Uni
versitatea — Iași

Liceul nr. 1 Dorohni. Comisia 
nr. 8 reală limba de predare 
romană. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din 
Dorohoi. (cursuri de zi, serale).

Președinte : Oprea Spiridon, 
șef lucrări dr. chimie, Institu
tul politehnic Iași.

generală 
nr. 14 
predare

Liceul de cultură 
Ștefănești. Comisia 
mixtă, limbă de 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Ștefâ- 
nești (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Sirghie Ion, lec
tor univ 
— Iași.

chimic, Universitatea

de cultură generală
Comisia nr. 15 mixtă. 

Se 
la 

(cursuri de

Liceul 
Trușești. 
limbă de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Trușești. 
zi și restanțieri).

Președinte : Lazăr 
lector univ. chimie, 
tea — Iași.

Dumitru,
Universita-

generalăLiceul de cultură
Vorniceni. Comisia nr. 16 uma
nistă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceul din Vorniceni (cursuri de 
zl și restanțieri).

Președinte : Onieeanu Mihai, 
șef lucrări șt. geologice, Uni
versitatea — Iași.

JUDEȚUL
BRAȘOV

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 
nr. 1 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Bra
șov. (cursuri de zi).

Președinte : Munleanu Giu- 
sepe, conf. univ. dr. fizică, In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 
nr. 2 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Bra
șov. (cursuri serale, invățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Șerban Emil,
conf. univ. matematici, Institu
tul politehnic — Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Bra
șov. (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte : Romanovici Ale
xandru, prof. univ. dr. șt. na
turale, Institutul pedagogic — 
Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
germană. Se vor prezenta can- 
didatii de la Liceul nr. 1 din 
Brașov, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Bednar 
conf. univ. dr. chimie, 
tul politehnic Brașov.

Horst,
Institu-

Liceul nr. 2 Brașov, 
nr. 5 mixtă limba de 
română.

Comisia 
predare 

Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din 
Brașov, (cursuri de zi și res
tanțieri) .

Președinte : Roman Ion, lec
tor univ. filologie, Institutul 
pedagogic Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov. Comisia 
nr. 6 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 3 din Brașov, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Simionescu Clau
dia, lector univ. matematici, 
Institutul pedagogic Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov. Comisia 
nr. 7 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din 
Brașov, (cursuri serale și învă
țămînt fără frecvență).

Președinte : Ionașcu Nicu. lec
tor univ, fizică, Institutul peda
gogic Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov. Comisia 
nr. 8 umanistă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din Bra
șov. (cursuri de zi. invățămint 
tara frecvență și restanțieri).

Președinte : Bir Heinrich 
ec- P01i«că, Institu

tul pohtehme „Gh. Gheorghiu- 
Dej — București.

L>ceul nr. 4 Brașov. Comisia 
mi,,.? lirr>ba de predare
romana. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 4 din 
Brașov, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Voina Ecaterina. 
lector univ. chimie, Institutul 
pedagogic Brașov.

Liceul
Comisia 
-v-edare 
Se vor 
la Liceul ..Gh. Lazăr" din Peci- 
ca și Liceul nr. 2 din Pecica. 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Turoș Gheorghe, 
șef lucrări matematici — Insti
tutul Politehnic „T. Vuia" Ti
mișoara.

Liceul de cultură generală — 
Sîntana. Comisia nr. 20 mixtă

Liceul „Al. Odobescu" — Pi
tești. Comisia nr. 11 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „Al. 
Odobescu" din Pitești, (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Ionescu Marioara, 
lector univ. matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — București.

Liceul „D. Golescu" — Cimpu- 
lung. Comisia nr. 12 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„D. Golescu“ din Cîmpulung. 
(cursuri. serale).

Liceul de cultură generală — 
Vedea. Comisia nr. 26 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Vedea, (cursuri de zi. învă
țămînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte : Arsenescu Nico
lae, șef lucrări chimie, Institu
tul

Liceul de cultură generală — 
Moinești. Comisia nr 16 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Moinești. (cursuri dc 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Popa Valeriu, lec
tor univ. matematici — Institu
tul pedagogie Bacău.

Liceul nr. 4 — Oradea. Comi
sia nr. 14 mixtă limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 din 
Oradea, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Kovacs Andrei, 
șef lucrări dr. șt. biologice — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 2. — Bistrița, 
misia nr. 3 mixtă, limba 
predare romănă-maghiară. 
vor prezenta candidații de

2 din Bistrița 
(cursuri de zi, invățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Meszaroș Nicolae, 
conf. univ._dr. geologie, Univer
sitatea 
Cluj.

Liceul nr.

Co
de 
Se 
la

„Babeș — Balyai"

pedagogic Pitești.

JUDEȚUL
BACĂU

„G. Bacovia" — Bacău, 
nr. 1 mixtă limba de 
română. Se vor prezen- 

„G.

Liceul
Comisia 
predare 
ta candidații de la Liceul
Bacovia" din Bacău, (cursuri de 
zi și restanțieri).

Liceul nr. 1 Dorohoi. Comisia 
n**- mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din 
Dorohoi. (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Jurcă Valentina, 
lector univ. dr. chimie, Univer- 
sitatea — lași.

Liceul nr. 2 Dorohoi. Comisia 
nr. 10 reală limba de predare 
romană. Se vor prezenta candi- 

nr. 2 din Do- 
învăță- 
restan-

Liceul nr. 4 Brașov. Comisia 
țO.reală limba de predare 

română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 4 din Bra
șov. (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Orman Babtiel. 
lector univ. matematici. Insti
tutul pedagogic Brașov.

Liceul „Unirea" — Brașov 
Comisia nr. 11 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la ' 
„Unirea" din Brașov, 
de zi și restanțieri).

Președinte : Parpală 
conf. univ. dr. fizică, 
tul politehnic Brașov.

Liceu]
(cursuri

Vasile,
Institu-

Brașov

Liceul de cultură generală — 
Moinești. Comisia nr. 17 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Moinești și de la Sec
ția serală Zemeși (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Slave Elena, conf. 
univ. dr. filologie — Universita
tea București.

Liceul de cultură generală — 
Tg. Ocna. Comisia nr. 18 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Tg. Ocna, (cursuri de 
zi, serale, invățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Cojocaru
stantin. lector univ. filologie — 
Institutul pedagogic Bacău.

Con-

Liceul „S. Vulcan" — Beiuș. 
Comisia nr. 15 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul ,.S. 
Vulcan" din Beiuș. (cursuri de 
zi, serale. învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Cîmpian Vasile, 
lector univ. matematici — In
stitutul pedagogic Oradea.

Liceul „S. Vulcan" — Beiuș. 
Comisia nr. 16 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „S. 
Vulcan" și 
Beiuș. (cursuri 
fără frecvență

Președinte : 
lector univ. filologie — Institu
tul pedagogic Oradea.

Liceul nr. 2 din 
de zi, invățămint 
și restanțieri).

Botiș Valeria,

Liceul de cultură generală 
Alejd. Comisia nr. 17 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Alejd. (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri).

nr.

„G. Coșbuc" — Năsăud. 
nr. 4 mixtă, limbă dc 
română. Se vor pre- 

Liceul 
Năsăud 
învăță- 
restan-

Liceul
Comisia 
predare 
zenta candidații de la 
„G. Coșbuc" din 
(cursuri de zi, serale, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Ceuca 
conf. univ. dr. 
Universitatea ,, 
lyai" — Cluj.

Traian, 
șt. biologice, 

„Babeș — Bo-

Liceul nr. 2 — Năsăud. Comi
sia nr. 5 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul 
din Năsăud (cursuri de 
restanțieri).

Președinte : Ghicoiaș 
conf. univ. dr. șt. biologice — 
Universitatea „Babeș — Bolyai" 
— Cluj.

nr. 2 
zi și

Maria,

Liceul de cultură generală — 
Beclean. Comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Beclean (cursuri de 
zi și restanțieri).

rohoi. (Cursuri de zi 
mint fără frecvență și 
țieri). "

Președinte : Osadet Eugen, 
șef lucrări fizică, Institutul po
litehnic Iași.

Liceul nr. 2 Dorohoi. Comisia 
nr. 11 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr 2 
dm Dorohoi. (cursuri de zi, în- 
vaiâmint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Rusu Dumitru, 
lector univ. dr. istorie, Univer
sitatea — Iași.

Liceul „Unirea" — Brașov 
Comisia nr. 12 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea" din Brașov, (cursuri 
serale și invățămint fără frec
ventă).

Președinte : Marinescu Con
stantin lector univ. matematici. 
Institutul pedagogic Brașov.

Liceul de cultură |
Săveni. Comisia nr. 12 
limba de predare română 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Săveni. (cursuri 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Tritan Floren
tina, șef lucrări fizică, Institu
tul politehnic Iași.

generală
! reală,

Se 
la 
de

Liceul dc cultură generală 
Săveni. Comisia nr. 13 uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Săveni (cursuri de 
zi și restanțieri).

Liceul „Unirea" — Brașov. 
Comisia nr. 13 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea" și Liceul de muzică 
din_ Brașov, (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Bedighian Oha- 
nes. lector univ. filologie, A.S.E, 
București.

Liceul „Unirea" — Brasov 
Comisia nr. 14 mixtă limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea" din Brașov. (cursuri 
de zi, serale, invățămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Ploieșteanu Ma
ria, lector univ. matematici, In
stitutul pedagogic Brașov.

-i

(Continuare in pag. a V-a)
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CENTRELE Șl 
PREȘEDINȚII COMISIILOR 

DE BACALAUREAT
(Urmare din pag. a IV-a)

Liceul de cultură generală 
Codlea. Comisia nr. 15 reală 
limba de predare română-ger- 
mană. Se vor prezenta candi- 
dații de la Liceul din Codlea. 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Rothbacher Hans, 
conf. univ. dr. chimie, Institu
tul politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Codlea. Comisia nr. 16 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Codlea. (cursuri serale 
și învățămînt fără frecventă).

Președinte : Tiță Nicolae lec
tor univ. matematici Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Făgăraș. Comisia 
nr 17 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 din 
Făgăraș, (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Bednar Victoria, 
conf. univ. dr. chimie, Institu
tul politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Făgăraș. Comisia 
nr. 18 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul far. 1 din Fă
găraș. (cursuri serale șl restan- 
țieri).

Președinte : Pascu Teodora, 
lector univ. matematici, Institu
tul politehnic Brașov.

Liceul nr. 2 Făgăraș. Comisia 
nr. 19 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
date de la Liceul nr. 2 din 
Făgăraș, (cursuri de zi învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Rișcuță Șabin,
șef lucrări chimie, Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Feldioara. Comisia nr. 20 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Feldioara. (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Constantinescu
Alex. șef lucrări fizică, Institu
tul politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Predeal. Comisia nr. 21 mixtă 
limba de . predare română. Se 
vor prezenta țgndidații de la 
Liceul din Predeal, (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinta; . Papastate Cons
tantin prof. univ. dr. doc. filo
logie, Universitatea Craiova.

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

Președinte : Jula Aurel, șef 
lucrări fizică, Institutul politeh
nic Brașov.

Liceul „St. O. Iosif“ — Rupea. 
Comisia nr. 23 mixtă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„St. O. Iosif“ din Rupea, (cursu
ri de zi și restanțieri).

Președinte : Florescu Ion, șef 
lucrări dr. șt. biologice, Insti
tutul politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Șăcele. Comisia nr. 24 mixtă 
limba de predare română-ma- 
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Săcele. 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Nagy Tiberiu, șef 
lucrări dr. fizică, Institutul po
litehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Șercaia, Comisia nr. 25 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Șercaia. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Deriu Gheorghe, 
șef lucrări fizică, Institutul po
litehnic Brașov.

Liceul de cultură generală 
Oraș Victoria. Comisia nr. 26 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
Ia Liceul din orașul Victoria, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Cormoș Liviu, 
lector univ. chimie, Universita
tea — Cluj.

Liceul de cultură generală' 
Zărnești. Comisia nr. 27 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Zărnești. (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Furnică Horațiu, 
șef lucrări, dr. șt. biologice, In
stitutul politehnic Brașov.

Secția serală Lunca Clinicului. 
Comisia nr. 28 reală, limba de 
predare română. Se vor pre- 
zenta_ candidații de la Secția 
serală din Lunca Clinicului, 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Popescu Simion, 
șef lucrări fizică, Institutul po
litehnic Brașov.

JUDEȚUL 
BRĂILA

Liceul nr. 1 Brăila. Comisia 
nr. 1 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 1 din Brăila, 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : losifeseu Con
stantin, conf. univ. dr. fizică, In
stitutul politehnic Galați.

Liceul nr. 1 Brăila. Cotnisia 
nr. 2 mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 1 din Brăila, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Segal Rodica, sef 
lucrări chimie, Institutul poli
tehnic Galați.

Liceul „N. Bălcescu" Brăila — 
Comisia nr. 3 reală limba de ’

predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „N. 
Bălcescu" din Brăila, (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Ailoaie Gheorghe, 
conf. univ. fizică, institutul po
litehnic Galați.

Liceul „N. Bălcescu" Brăila.
Comisia nr. 4 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații' de la Liceul „N. 
Bălcescu" din Brăila, (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Crețulescu Con
stantin. conf univ. dr. chimie, 
Institutul pedagogic Galați.

Liceul „N. Bălcescu" Brăila. 
Comisia nr. 5 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „N. 
Bălcescu" din Brăila, (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Munteanu Maria
na. lector univ. filologie. Insti
tutul politehnic Galați.

Liceul nr. 3 Brăila. Comisia 
nr. 6 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 3 din Brăila, 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Tudose Cosma, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
pedagogic Galați.

Liceul nr. 3 Brăila. Comisia 
nr. 7 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din Bră
ila. (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Bejan Nicolae, 
lector univ. filologie, Institutul 
politehnic Galați.

Liceul nr. 4 Brăila. Comisia 
nr. 8 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 4 Brăila, 
(cursuri de zi).

Președinte : Penciu Anghel, 
lector univ. filozofie, Institutul 
politehnic Galați.

Liceul nr. 4 Brăila. Comisia nr. 
9 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 4 din Brăila, 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Antohe Ștefan, 
lector univ1. matematici, Institu
tul pedagogic Galați.

Liceul nr. 5 Brăila. Comisia 
nr. 10 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 5 din 
Brăila, (cursuri de zi).

Președinte : Marola Didina, 
lector univ. chimie, Institutul 
pedagogic Galați.

Liceul nr. 5 Brăila. Comisia 
nr. 11 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 5 din 
Brăila, (cursurii de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Muscă Lelia, șef 
lucrări chimie, Institutul poli
tehnic Galați.

Liceul de cultură generală 
Făurei. Comisia nr. 12 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Făurei. (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Panțiru Petre, lec
tor univ. filozofie, Institutul pe
dagogic Galați.

Liceul de cultură generală 
Ianca. Comisia nr. 13 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceu! 
din Ianca. (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte-: Gheorghiu Con
stantin, șef lucrări fizică, Insti
tutul politehnic Galați.

Liceul de cultură generală În
surăței. Comisia nr. 14 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din însurăței, (cursuri de ai 
și restanțieri).

Președinte : Hirtopeanu Vir
gil, lector univ. chimie, Institu
tul pedagogic Galați.

Liceul de cultură generală 
Măxineni. Comisia nr. 15 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Măxineni. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte . Sirbu Nicolae, șef 
lucrări fizică. Institutul politeh
nic Galați.

Liceul de cultură generală 
Movila Miresei. Comisia nr 16 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Movila Miresei, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Berbecea Maria, 
lector univ. șt. biologice, Insti
tutul pedagogic Galați.

JUDEȚUL 
BUZĂU

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

Președinte : Zăvoianu D„ lec
tor univ. dr. chimie, Universi
tatea București.

Liceul „B. P. Hașdeu" — Bu
zău. Comisia nr. 2 umanistă 
limba, de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul ,,B. P. Hașdeu" din Bu
zău. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Lupescu Florea, 
șef lucrări biologie. Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul ,.B. P. Hașdeu" — Bu
zău. Comisia nr. 3 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„B. P. Hașdeu" din Buzău, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). 

ț Președinte : Lungu Ion, conf. 
univ. fizico-chimiee. Universita
tea București.

Liceul „M. Eminescu" — Buzău. 
Comisia nr. 4 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul ,,M. 
Eminescu" din Buzău. (cursuri 
de izi).

Președinte : Georgescu Dumi
tru, șef lucrări fizică, Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul „M. Eminescu" — Buzău. 
Comisia nr. 5 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „M. 
Eminescu" din Buzău, (cursuri 
de zi, învățămint fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Pap Elvira, lector 
univ. fizică, A.S.E. București.

Liceul „M. Eminescu" — Buzău.
Comisia nr. 6 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „M. 
Eminescu" din Buzău, (cursuri 
de zi, invățămînt fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Costache Cornelia, 
lector univ. socialism științific. 
I.E.F.S. București.

Liceul „AI. Vlahuță" — R. Să
rat. Comisia nr. 7 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Al. Vlahuță" din R. Sărat, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Jercan Stan, șef 
lucrări, dr. matematici. Institu
tul de construcții București.

Liceul „AI. Vlahuță" — R. Să
rat. Comisia nr. 8 umanistă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta oandidații de la Liceul 
„Al. Vlahuță" din R. Sărat, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Varga Viorica, 
lector univ., socialism științific, 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Liceul „Ștefan cel Mare" — 
R. Sărat. Comisia nr. 9 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ștefan cel Mare" din 
R. Sărat, (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri) .

Președinte : Pătîrniche Mar
gareta, șef lucrări șt. biologice, 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul „Ștefan cel Mare" — 
R. Sărat. Comisia nr. 10 uma
nistă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul ..Ștefan cel Mare" din 
R. Sărat, (cursuri de zi, învăță
mint fără frecventă și restan
țieri).

Președinte : Drăgbici Ion, conf. 
univ. dr. filozofie. Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală 
Beceni. Comisia nr. 11 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Beceni. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Trufaș Vaier, șef 
lucrări geografie, Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală 
Pătirlagele. Comisia nr. 12 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Pătirlagele. (cursuri 
de zi. învățămint fără frecvență 
și reatanțieri).

Președinte : Secuiu Ion, lector 
univ. dr. matematici, A.S.E. 
București.

Liceul de cultură generală 
Pătirlagele. Comisia nr. 13 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Pătirlagele. (cursuri 
de zi, serale, învățămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Tănăsuieă Ion, 
șef lucrări matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul de cultură generală 
Pogoanele. Comisia nr. 14 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Pogoanele. (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Hoț a Ion. lector 
univ. socialism științific, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN

Liceul nr. 1 Reșița. Comisia 
nr. 1 reală limba de predare 
română-germanâ. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
1 din Reșița, (cursuri de zi).

Președinte : Policec Anton, 
conf. univ. dr. fizică, Instit. Po
litehnic „T. Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 1 Reșița. Comisia 
nr. 2 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 1 din Reșița, 
(cursuri serale).

Președinte . Oprea Iaroslav, 
conf. univ. dr. fizică, Instit. po
litehnic „T. Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 1 Reșița. Comisia 
nr. 3 mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 1 din Reșița, 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Ardelean Victor, 
conf. univ. geografie, Universi
tatea Timișoara.

Liceul nr. 2 Reșița. Comisia 
nr. 4 mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Liceele nr. 2 și nr. 3 din 
Reșița, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Sturz Iosif, lector 
univ. matematici, Institutul po
litehnic „T. Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 1 Caransebeș. Comi
sia nr. 5 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Ca
ransebeș. (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Crașoveanu Du
mitru, lector univ. filologie, Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 2 Caransebeș. Co
misia nr. 6 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Caransebeș (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte s Murgășanu Paula, 
lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Anina. Comisia nr. 7 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Anina, (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Wechry Andrei, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic „T. Vuia" — Timi
șoara.

Liceul de cultură generală 
Bocșa. Comisia nr. 8 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Bocșa, (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Colțescu loan, 
lector univ. șt. sociale, Univer
sitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală Bo- 
zovici. Comisia nr. 9 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Eozovici. (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte: Becherescu Doina, 
lector univ. matematici, Inst. 
politehnic ,,T. Vuia" Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Grădinari. Comisia nr. 10 uma
nistă limba de predare română. 
Se vor prezenta candfdații de la 
Liceul din Grădinari. (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Holinger Rudolf, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Mehadia. Comisia nr. 11 reală 
limba de predare română.

Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Mehadia (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Aczel Otto. lector 
univ. dr. fizică. Universitatea 
Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Moldova Nouă. Comisia nr. 12 
mixtă limba de predare română.

Se vor prezenta candidații de 
la liceele din Moldova Nouă și 
Berzasca (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte • Negrea Ion. conf. 
univ. șt. biologice, Universita
tea Craiova.

Liceul de cultură generală O- 
ravița. Comisia nr. 13 mixtă 
limba de predare română.

Se vor prezenta candidați! de 
la Liceul din Oravita (cursuri 
de zi, serale. învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Roșkos Pavel, 
lector univ. filologie, Universi
tatea — Timișoara.

Liceul de cultură generală O- 
telul Roșu. Comisia nr. 14 mixtă 
limba de predare română.

Se vor prezenta candidații de 
Ia Liceul din Oțelul Roșu 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri)

Președinte • Herșcovici Otto, 
lector universitar geografie, U- 
niversitatea — Timișoara.

JUDEȚUL 
CLUJ

Lieeul „Ady-Șincai" — Cluj. 
Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Ady- 
Șincai" din Cluj (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Bobeș Ion, prof, 
univ. dr. șt. biologice, Institutul 
agronomic „Dr P. Groza" — 
Cluj.

Liceul „Ady-Șinc.ai“ — Cluj. 
Comisia nr. 2 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Ady-Șincai" din Cluj (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Pop Olivia, lector 
univ. dr. fizică, Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul „G. Coșbuc" — Cluj. 
Comisia nr. 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „G. 
Coșbuc" din Cluj (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Popescu Viorel, 
prof. univ. dr. șt. biologice. In
stitutul agronomic „Dr. Petru 
Gtoza" — Cluj.

Liceul nr. 3 — Cluj. Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 3 și Li- 
ceul „Ady-Șincai" din Cluj 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Mozeș Pavel, prof, 
univ. șt. biologice. Institutul a- 
gronomic „Dr. Petru Groza" — 
Cluj.

Liceul „E. Racoviță" — Cluj. 
Comisia nr. 5 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „E. 
Racoviță" din Cluj (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecventă și 
restanțieri).

Președinte : Perseca Tiberiu, 
conf. univ. dr. șt. biologice, 
Univ. „Babeș-Bolyai“-Cluj.

Liceul „E. Racoviță" — Cluj, 
Comisia nr. 6 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „E. 
Racoviță" din Cluj (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Ghișa Eugen,
prof. univ. dr. doc. șt. biologice, 
univ. „Babeș-Bolyai“-Cluj.

Liceul „G. Barițiu" — Cluj. 
Comisia nr. 7 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „G. Ba- 
rițiu" și Liceul nr. 6 din Cluj 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Vasculescu Tra
ian, prof. univ. dr. doc. șt. bio
logice, I.M.F. — Cluj.

Liceul „G. Barițiu" — Cluj. 
Comisia nr. 8 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul ..G.

Barițiu" din Cluj (cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte : Coman Gheorghe, 
lector univ. dr. matematici, 
Univ. „Babeș-Bolyai“-Cluj.

Liceu! „S. Brassai" — Cluj. 
Comisia nr. 9 mixtă limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „S. 
Brassai" din Cluj (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frecven
tă și restanțieri).

Președinte : Nagy Ladislau, 
conf. univ. fizică, Instit. politeh- 
nic-Cluj.

Liceul „S. Brassai" — Cluj. 
Comisia nr. 10 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de Ia Liceul „S. 
Brassai" din Ciuj (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Manta Ioan. prof, 
univ. dr. doc. chimie, I.M.F.- 
Cluj.

Liceul „N. Bălcescu" — Cluj. 
Comisia nr. 11 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „N. 
Bălcescu" din Cluj (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Grecu Ion, prof, 
univ. dr. chimie, I.M.F.-Cluj.

Liceul „N. Bălcescu" — Cluj. 
Comisia nr. 12 mixtă limba dc 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „N. Bălcescu" din Cluj 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Ney Andrei, conf. 
univ. dr. matematici. Universit. 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „M. Eminescu" — Cluj, 
Comisia nr. 13 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu" din Cluj (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Codreanu Con
stantin. conf. univ. dr. fizică, 
Institutul politehnic Cluj.

Liceul nr. 10 — Cluj, Comi
sia nr 14 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 10 
din Cluj (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Pop Augustin, 
prof. univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 10 Cluj. Comisia 
nr. 15 mixtă, limba de predare 
româno-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 10 din Cluj și Liceul din 
Gilău (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Galea Virgil, prof, 
univ. dr. doc. chimie, Institutul 
de medicină și farmacie — Cluj.

Liceul nr. 11 Cluj, Comisia 
nr. 16 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 11 din 
Cluj (cursuri de zi și restan
țieri) .

Președinte : Crișan Al. Ion, 
conf. univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 12 Cluj. Comisia 
nr. 17 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 12 din 
Cluj (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Almaș Nicolae, 
conf. univ. dr. chimie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 12 Cluj. Comisia 
nr. 18 mixtă, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 12 din Cluj (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Stănisar Costa, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 14 Cluj, Comisia 
nr. 19 reală, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 14 și Liceul nr. 16 din Cluj 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Maurer Iuliu, 
conf. univ. dr. matematici. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul nr. 15 Cluj. Comisia 
nr. 20 mixtă, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
15 din Cluj (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Zsako loan. conf. 
univ. dr. chimie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Lieeul de muzică Cluj, Co
misia nr. 21 mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul de muzică. Liceul de arte 
plastice, Liceul de coregrafie și 
Liceul de orbi din Cluj (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Velluda Constan
tin, prof. univ. dr. doc. șt. bio
logice, Institutul de medicină 
și farmacie — Cluj.

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

Președinte : ban Mihai, prof, 
univ. dr. doc. istorie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Cimpia Turzii. Comisia nr. 23 
reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Cîmpia 
Turzii (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Benea Mircea, șef 
lucrări chimie, Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul „A. Mureșanu" — Dej, 
Comisia nr. 24 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„A. Mureșanu" din Dej (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Ghițescu Tamara, 
șef lucrări geologie, Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul „A Mureșanu" — Dej, 
Comisia nr. 25 mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „A. Mureșanu" din Dej 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Magyari Andrei, 
lector univ. istorie, Universit. 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 2 Dej, Comisia nr. 
26 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din 
Dej (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Schiopu Vasile, 
lector univ. istorie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 2 Dej, Comisia nr. 
27 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Dej 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Abrudan Gligor. 
șef lucrări fizică, Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul „A. Ipătescu" — Gherla, 
Comisia nr. 28 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„A. Ipătescu" din Gherla (cursu
ri de zi și restanțieri).

Președinte : Birsan Gheorghe, 
lector univ. filologie, Univ. 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „P. Maior" — Gherla, 
Comisia nr. 29 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„P. Maior" din Gherla și Liceul 
din Mociu (cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Pop Iuliu, prof, 
univ. dr. fizică, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „P. Maior" — Gherla. 
Comisia nr. 30 mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „P. Maior" din Gherla 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Gyurko Ștefan, 
conf. univ. dr. șt. biologice, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Huedin, Comisia nr. 31 reală, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Huedin 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Mathe loan, lec
tor univ. dr. chimie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Huedin, Comisia nr. 32 umanis
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Huedin (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

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

Liceu! ,.Mihai Viteazul" — 
Turda, Comisia nr. 33 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mihai Viteazul" din 
Turda (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Ionescu Gheor
ghe. lector univ. matematici, 
Instit. politehnic — Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul" — 
Turda, Comisia nr. 34 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mihai Viteazul" din 
Turda (cursuri serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Lazăr Iacob, conf. 
univ. dr. fizică, Instit. politeh
nic — Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul" — 
Turda, Comisia nr. 35 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi-, 
dații de la Liceul „Mihai Vi
teazul" din Turda (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Goldenberg Sa
muil, conf. univ. dr. istorie, 
Univ. „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 2 Turda, Comisia 
nr. 36 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de Ia Liceul nr. 2 din 
Turda și Liceul din Iara 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Radu Aram. prof, 
univ. dr. șt. biologice, I.M.F. — 
Cluj.

JUDEȚUL 
CONSTANȚA

Liceul „Mircea cel Bătrin" 
Constanța. Comisia nr. i reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mircea cel Bătrin" din 
Constanța (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Mageru Victor, 
prof. univ. dr. chimie-fizică, 
Institutul pedagogic — Con
stanța.

Liceul „Mircea cel Bătrin" 
Constanța. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mircea cel Bătrin" din 
Constanța (cursuri de zi, invă
țămînt fără frecvență și restan- 

. fieri).
Președinte : Negrilă Aurel, 

prof. univ. dr. științe biologice, 
Institutul agronomic „N. Băl
cescu" — București.

Liceul „Mircea cel Bătrin" 
Constanța. Comisia nr. 3 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Mircea cel Bătrin" din Con
stanța (cursuri de zi și serale).

Președinte : Petre Ion, lector 
univ. fizică, Universitatea 
București.

Liceul „Mircea cel Bătrin" 
Constanța. Comisia nr. 4 uma
nistă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „Mircea cel Bătrin" 
din Constanța (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Corbu Constan
tin, conf. univ. dr. istorie, 
Universitatea București.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 5 reală, limba.de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din Constanța (cursuri de zi).

Președinte : Teodorovici Cor
nel, lector univ. matematici, 
Institutul pedagogic Constanța.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 6 mixtă, limbă de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din Constanța (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Andreuță Sma- 
randa, lector univ. geografie, 
A.S.E. — București.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 7 reală, limbă de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații dela Liceul nr. 2 din 
Constanța (cursuri serale).

Președinte : Flondor Dumitru, 
lector univ. matematici, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 8 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din Constanța (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Constantinescu
Gheorghe, șef lucrări, dr. chi
mie, Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Liceul nr. 3. Constanța. Co
misia nr. 9 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 
din Constanța (cursuri de zi).

Președinte : Costea Nicolae, 
lector univ. matematici, Insti
tutul pedagogic — Coiistanța.

Liceul nr. 3 Constanța. Comi
sia nr. 10 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 
din Constanța (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Zotta Benone, 
lector univ. dr. geografie, A.S.E.
— București.

Liceul nr. 4 Constanța. Comi
sia nr. 11 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 din 
Constanța (cursuri de zi).

Președinte : Năstase Anton, 
lector univ. dr. geografie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 4 Constanța. Comi
sia nr. 12 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 4 
din Constanța (cursuri de zi).

Președinte : Popescu Dumitru, 
conf. univ. dr. naturale, Institu
tul pedagogic Constanța.

Liceul nr. 4 Constanța Co
misia nr. 13 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 4 
și Liceul de muzică și arte 
plastice din Constanța (cursuri 
de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Bitoleanu Ion, 
lector univ. istorie, Institutul 
pedagogic — Constanța.

Liceul de cultură generală 
Năvodari Comisia nr. 14 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Năvodari (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Aricescu Andrei, 
lector univ. filologie Institutul 
pedagogic Constanța.

Liceul de cultură generală 
Eforie Sud Comisia nr. 15 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceul din Eforie Sud și 
Techirghiol (cursuri de zi și res
tanțieri). »

Președinte : Gherman Hariti
na, lector univ. filologie, U- 
niversitatea București.

Liceul de cultură generală 
Mangalia Comisia nr. 16 mix
tă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Mangalia (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Popescu Grigore, 
conf. univ. dr. filozofie, I.M.F.
— București.

Liceul de cultură generală 
Băneasa Comisia nr. 17 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceele din Băneasa, Ostrov și 
Adamclisi (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Manea Vasile, 
lector univ. șt. biologice Insti
tutul pedagogic — Constanța.

Liceul de cultură generală 
Cobadin Comisia nr. 18 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cobadin (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Bavaru Adrian, 
lector univ. șt. biologice, Insti
tutul pedagogic — Constanța.

Liceul de cultură generală 
Cogealac. Comisia nr. 19 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cogealac (cursuri de 
zi, și restanțieri).

Președinte : Saricu Gheorghe, 
lector univ. fizico-chimice, In
stitutul pedagogic — Constanța.

Liceul „A. Saligny" Cernavo
dă Comisia nr. 20 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lice
ul din Cernavodă (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Iordan Margareta, 
lector univ. șt. biologice, Insti
tutul pedagogic — Constanța.

Liceul de cultură generală 
Hîrșova Comisia nr. 21 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Hîrșova (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Teodorescu Geor- 
geta, șef lucrări fizică, Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" 
—București.

Liceul de cultură generală 
Mihail Kogălniceanu, Comisia 
nr. 22 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la ț-iceul din M. Kogăl- 
niceanu (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Galcenco Nicolae, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu 
Dej" București.

Liceul nr. 1 Medgidia Comi
sia nr. 23 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din 
Medgidia (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Matache Arie, 
lector univ. filologie, Institu
tul pedagogic — Constanța.

Liceul nr. 2 Medgidia Comi
sia nr. 24 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din Medgidia (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Cobasnian Viori
ca, lector univ. chimie, In
stitutul pedagogic — Constanța.

Liceul nr. 2 Medgidia Comi
sia nr. 25 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din Medgidia (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Bogdan Virgil, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu 
Dej" București.

Liceul de cultură generală 
Negru Vodă Comisia nr. 26 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Negru Vodă 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Mondescu Dumi
tru, lector, univ. fizică. Insti
tutul pedagogic Constanța.

Liceul de cultură generală 
Topraisar Comisia nr. 27 mix
tă limba de ' predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Topraisar (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Strungaru Dionid, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic —‘Constanța.

JUDEȚUL 
COVASNA

Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe. Co
misia nr. 1 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 1 din Sf. Gheorghe (cursuri 
de zi).

Președinte Felszeghy Edmund, 
prof. univ. dr. șt. biologice. Uni
versitatea. „Br-beș-Bolyai" — 
Cluj.

Lieeul nr. 2 Sf. Gheorghe. Co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de ia Liceuil nr. 2 din 
Sf. Gheorghe (cursuri de zi, se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Rădulescu Constan
tin, șef lucrări dr. fizică. Insti
tutul politehnic — Brașov.

Liceul de cultură generală nr. 
2 Sf. Gheorghe. Comisia nr. 3 
mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor preaenta candida
ții de la Liceul nr. 2 din Sf 
Gheorghe (cursuri de zi. serale, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Kirsch Ludovic, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic — Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală Tg. 
Secuiesc. Comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Tg. Secuiesc (cursuri 
de zi, invățămînt fără frec
ventă) .

Președinte Boiangiu Gheorghe, 
șef lucrări dr. fizică. Institutul 
politehnic — Brașov.

Liceul de cultură generală Tg. 
Secuiesc. Comisia nr. 5 mixtă 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Tg. Secuiesc (cursuri 
de zi, invățămint fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Varga Victoria, 
lector univ. ec. politică. Insti
tutul pedagogic — Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală Co- 
vasna. Comisia nr. 6 mixtă lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Covasna (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Bartha Ioan, lector 
univ. filologie. Institutul peda
gogic — Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
Baraolt. Comisia nr. 7 mixtă 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Baraolt 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Iakab Emerik. șef 
lucrări fizică. Institutul poli
tehnic — Brașov.

JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA

Liceul nr. 1 Tîrgoviște, Co
misia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 din Tîrgoviște (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Ceroiani Veronica, 
lector univ. dr. chimie, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
— București.

Liceul nr. 2 Tîrgoviște, Comi
sia nr. 2 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Tîrgoviște (cursuri de zi).

Președinte : Miiller Leonard, 
lector univ. dr. fizică, Univer
sitatea — București.

Liceul nr. 2 Tîrgoviște, Co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2, 
din Tîrgoviște (cursuri de zi. 
serale și restanțieri).

Președinte : Mitroi Natalia, 
lector univ. dr. șt. biologice, 
Universitatea — București.

Liceul nr. 3 Tirgoviște, Co
misia nr. 4 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 
din Tîrgoviște (cursuri de zi).

Președinte : Muscalu Ștefan, 
lector univ. dr. fizică, Universi
tatea — București.

Liceul nr. 3 Tîrgoviște, Co
misia nr. 5 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 din 
Tirgoviște și de la Secția serală 
Doicești (cursuri serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Anghelescu Dan. 
conf. univ. dr. matematici. In
stitutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

Liceul nr. 3 Tirgoviște, Co
misia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 din 
Tirgoviște (cursuri de zi, în
vățămint fără frecvență și res
tanțieri) .

Președinte : Tomuș Emil, lec
tor univ. dr. chimie, Universita
tea — București.

Liceul de cultură generală 
Băleni. Comisia nr. 7 reală cu 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Băleni (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Gherbanovschi
Nicolae, lector univ. fizică, Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală 
Fieni, Comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Fieni (cursuri de zi. 
serale și restanțieri).

Președinte : Cioc Nicolae, șef 
lucrări chimie, Universitatea — 
București.

(Continuare în pag. a Vl-a)

limba.de


„SCÎNTEIA TINERETULUI'1 pag. 6 VINERI 11 IUNIE 1971

CENTRELE Șl 
PREȘEDINȚII COMISIILOR

DE BACALAUREAT
(Urmare din pag. a V-a)

Liceul de cultură generală 
Găiești, Comisia nr. 9 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Găiești (cursuri de 
zi. serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Mihai Ion. conf- 
univ. matematici. Institutul de 
construcții — București.

Liceul de cultură generală 
Găiești, Comisia nr. 10 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Găiești (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Gheorghiu Ion, 
conf. univ. dr. istorie, Universi
tatea — București.

Liceul de cultură generală 
Moresii, Comisia nr. 11 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații, de la 
Liceul din Moreni (cursuri de 
zi. serale, învățămînt fără frec
vență șî restanțieri).

Președinte : Manoliu Maria,
conf. univ. dr. filologie, Univer
sitatea — București.

Liceul de cultură generală 
Pucioasa, Comăsia nr. 12 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul, din Pucioasa (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Bulandra Car
men, lector univ. filologie, In
stitutul de arte plastice „N. 
Grigorescu" — Bucunești.

Liceul de cultură generală 
Răcari, Comisia nr. 13 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Răcari (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Goga Ecaterina. 
lector univ. filologie, Univer
sitatea — București.

Liceul de cultură generală 
Titu, Comisia nr. 14 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Titu (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Dermengiu Ni- 
culina, lector univ. economie 
politică, Universitatea — Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
Vișina, Comisia nr. 15 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vișina (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Apostolescu Mi
hai, lector univ., Universitatea 
— București.

JUDEȚUL 
DOLJ

Liceul „N. Bălcescu" din 
Craiova, 'Comisia nr. 1 reală, 
limba de predare română. Se 
vor pfezenta candidații de la 
Liceul ,.N. Bălcescu“ din Cra
iova (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Soare Simion, 
conf. univ. fizică. Institutul de 
construcții — București.

Liceul „N. Bălcescu" din 
Craiova. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „N. Bălcescu" din Cra
iova (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență).

Președinte Nonu Mircea,
prof. univ. dr. doc. matematici,
Institutul de construcții —
București.

Liceul , ,N. Bălcescu" din
Craiova, Comisia nr. 3 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „N. Bălcescu" din Cra
iova (cursuri de zi. învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Comeș Ion, prof, 
univ. dr. șt. naturale. Universi
tatea — Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Cra
iova. Comisia nr. 4 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Frații Buzești" din Craiova 
(cursuri de zi).

Președinte : Tufescu Victor, 
prof. univ. dr. doc. geografie. 
Universitatea — București.

Liceul „Frații Buzești" Cra
iova. Comisia nr. 5 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Frații Buzești" din Craiova 
(cursuri serale).

Președinte : Teșcan Vasile, 
conf. univ. dr. matematici, In
stitutul* de petrol, 'gaze și geo
logie — București.

Liceul „Frații Buzești" Cra
iova. Comisia nr. 6 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Frații Buzești" din Craiova 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte: Danciu Nicolae, 
lector, univ. matematici, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" — București.

Liceul „Frații Buzești" Cra
iova, Comisia nr. 7 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Frații Buzești" și Li
ceul de muzică din Craiova 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Zăvoi Aurel,
conf. univ., dr. șt. biologice, 
Universitatea — Craiova.

Liceul nr. 3 Craiova, Comisia 
nr. 8 reală, limba de predare, 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 3 din 
Craiova (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Lerescu Carmen, 
lector univ. dr. chimie, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
— București.

Liceul nr. 3 Craiova, Comisia 
nr. 9 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din 
Craiova (cursuri serale).

Președinte : Herbst Rădoi A- 
tena, conf. univ. dr. geografie, 
Universitatea — București.

Liceul nr. 3 Craiova. Comisia 
nr. 10 umanistă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 din 
Craiova (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Coleș Nicolae, 
conf. univ. dr. șt. biologice, Uni
versitatea — Craiova.

Liceul „N. Tituleseu" — Cra
iova, Comisia nr. 11 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „N. Tituleseu" din Cra
iova (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Ionescu Sarina, 
lector univ. dr. matematici, In
stitutul de petrol, gaze și geo
logie — București.

Liceul „N. Tituleseu" — Cra
iova, Comisia nr. 12 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „N. Tituleseu" din Cra
iova (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Schinteie Ion, 
lector univ. filologie, Universi
tatea — Craiova.

Liceul „T. Arghezi" — Cra
iova. Comisia nr. 13 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „T. Arghezi" din Craio
va (cursuri de zi).

Președinte : Mandravel Cris
tina, conf. univ. dr. chimie, U- 
niversitatea — București.

Liceul „T. Arghezi" — Cra
iova, Comisia nr. 14 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „T. Arghezi" din Craio
va (cursuri serale).

Președinte : Bohățiel Teodor, 
șef lucrări dr. fizică, Universi
tatea — București.

Liceul „T. Arghezi" — Cra
iova, Comisia nr. 15 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „T. Arghezi" din Craio
va (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Pavliuc Nicolae, 
conf. univ. dr. filologie. Univer
sitatea — București.

Liceul „T. Arghezi" — Cra
iova. Comisia nr. 16 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „T. Arghezi" d*îi Craio
va (cursuri de zi).

Președinte : Grindea Dan, 
prof. univ. dr. economie polir 
tică, Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" — București.

Liceul de cultură generală 
Băilești. Comisia nr. 17 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Băilești și de la Li
ceul din Galicea Mare (cursuri 
de zi, serale, invățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Roșu Leonida, 
lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Bechet, Comisia nr. 18 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Bechet (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Drăghici Nicolae, 
conf. univ. matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ — București.

Liceul de cultură generală 
Bîrca, Comisia nr. 19 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Bîrca (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Baicu Ilie, șef 
lucrări matematici, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
— București.

Liceul de cultură generală 
Calafat. Comisia nr. 20 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Calafat (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Costescu Constan
tin. lector univ. șt. biologice, 
Universitatea — Craiova.

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

Președinte : Preda Aurel,
lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Dăbuleni, Comisia nr. 22 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Dăbuleni (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Stoian Dumitru, 
lector univ. chimie, Universi
tatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Dioști, Comisia nr. 23 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Dioști (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Stoica Gheorghe, 
lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Filiași, Comisia nr. 24 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Filiași (cursuri de 
zi. invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Olănescu Cor
nelia, lector univ. filologie, Uni
versitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Melineșli, Comisia nr. 25 reală, 
limba de predare română. Se 

I vor prezenta candidații de la

Liceul din Melinești (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Marin C. Ion,
lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Cornu, Comisia nr. 26 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cornu (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Florigoanță
Gheorghe, lector univ. fizică, 
Universitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Plenița, Comisia nr. 27 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Plenița (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Anghelina Du
mitru, lector univ. desen, Uni
versitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Poiana Mare, Comisia nr. 28 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Poiana Mare 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Toma Alexan
dru, lector univ. dr. șt. biolo
gice, Universitatea — Craiova.

Liceul de cultură generală 
Segarcea, Comisia nr. 29 mixtă, 
limba de predare .română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Segarcea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Olimid Virgil, 
lector univ. dr. șt. biologice, U- 
niversitatea — Craiova.

JUDEȚUL 
GALAȚI

Liceul „V. Alecsandri" — Ga
lați, Comisia nr. 1 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„V. Alecsandri" din Galați 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Popovici Alexan
dru, prof. univ. șt. biologice. 
Institutul politehnic Galați.

Liceul „V. Alecsandri" — Ga
lați, Comisia nr. 2 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Vj Alecsandri" din Galați 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Simionescu Ion, 
lector univ. matematici, Insti
tutul pedagogic — Galați.

Liceul nr. 2 Galati. Comisia 
nr. 3 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din 
Galați (cursuri de zi).

Președinte : Constantinescu
Florin, conf. univ. dr. matema
tici, Institutul politehnic — Ga
lați.

Liceul nr. 2 Galați, Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din 
Galați (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Constantinescu
Elisabeta, lector univ. șt. biolo
gice, Institutul pedagogic — 
Galați.

Liceul „Al. I. Cuza" — Galați, 
Comisia nr. 5 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Al. I. 
Cuza" din Galați (cursuri de zi, 
serale. învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Atanasiu Marcel, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic — Galați.

Liceul „Al. I. Cuza" — Galați, 
Comisia nr. 6 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Al. I. 
Cuza" din Galați (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Sîrbu Ion, conf. 
univ. dr. filozofie. Institutul 
politehnic — Galați.

Liceul nr. 4 Galați, Comisia 
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 4 și Li
ceul de muzică din Galați 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Sfetețu Paula, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic — Galați.

Liceul nr. 5 Galați, Comisia 
nr. 8 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta, can
didații de la Liceul nr. 5 din 
Galați (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Maier Ion, prof, 
univ. dr. doc. șt. biologice, In
stitutul agronomic „N. Băl
cescu" — București.

Liceul nr. 5 Galați, Comisia 
nr. 9 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 5 din 
Galați (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Iacob Ion, lector 
univ. matematici, Institutul pe
dagogic — Galați.

Liceul nr. 6 Galați, Comisia 
nr. 10 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 6 din 
Galați (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Moraru Constan
tin, conf. univ. chimie, Insti
tutul politehnic — Galați.

Liceul nr. 7 Galați, Comisia 
nr. 11 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 7 
din Galați (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Veimberg Solo
mon, lector univ. dr. filologie. 
Universitatea — București.

Liceul nr. 7 Galați, Comisia 
nr. 12 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 7 din 
Galați (cursuri de zi, serale si 
restanțieri).

Președinte : Leulescu Dana, 
lector univ. chimie. Institutul 
pedagogic — Galați.

Liceul nr. 1 Tecuci, Comisia 
nr. 13 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din 
Tecuci (cursuri de zi).

Președinte : Orănescu Ame- 
deu, conf. univ. fizică. Institu
tul politehnic — Galați.

Liceul nr. 1 Tecuci, Comisia 
nr. 14 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din 
Tecuci (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Ciuchindel Con
stantin, lector univ. filologie. 
Institutul pedagogic — Galati.

Liceul nr. 2 Tecuci, Comisia 
nr. 15 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din 
Tecuci (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Vasilescu Ale
xandru, conf. univ. fizică, In
stitutul politehnic — Galați.

Liceul nr. 2 Tecuci, Comisia 
nr. 16 umanistă limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din 
Tecuci (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte: Moldoveanu Gheor
ghe, lector univ. filologie, In
stitutul. pedagogic — Galați.

Liceul de cultură generală 
Berești, Comisia nr. 17 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Berești (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Stănciulescu Va
sile, șef lucrări chimie. Insti
tutul politehnic — Galați.

Liceul de cultură generală 
Tg. Bujor, Comisia nr. 18 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Tg. Bujor (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Bulancea Mircea, 
șef lucrări chimie, Institutul 
politehnic — Galați.

Liceul de cultură generală 
Pechea, Comisia nr. 19 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Pechea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte ; Luca Gheorghe, 
șef lucrări chimie, Institutul 
politehnic — Galați.

Liceul de cultură generală 
T. Vladimirescu, Comisia nr. 20 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din T. Vladimirescu 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Herineanu Ilie, 
șef lucrări chimie, Institutul 
politehnic — Galați.

JUDEȚUL 
GORJ

Liceul „T. Vladimirescu" — Tg. 
Jiu. Comisia nr. 1 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „T. 
Vladimirescu" din Tg. Jiu 
(cursuri de zi).

Președinte : l'ăun Marin, prof, 
univ. dr. șt. biologice, Uni
versitatea Craiova.

Liceul „T. Vladimirescu" — 
Țg. Jiu. Comisia nr. 2 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li-» 
ceul „T. Vladimirescu" din Tg. 
Jiu (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Vrăbiescu Elvira, 
lector univ. chimie. Instit, de 
petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul „T. Vladimirescu" — 
Tr. Jiu. Comisia nr. 3 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „T. Vladimirescu" din Tg. 
Jiu (cursuri de zi).

Președinte : Donat Lileta, conf. 
univ. dr. filologie. Universitatea 
Craiova.

Liceul „Ecaterina Teodoroiu"
— Tg. Jiu. Comisia nr. 4 reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „Ecaterina Teodoroiu" din 
Tg. Jiu (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Minulescu Pante- 
limon, conf. univ. fizică, Uni
versitatea Craiova.

Liceul „Ecaterina Teodoroiu"
— Tg. Jiu. Comisia nr. 5 mixtă 
limba de predare romană. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Ecaterina Teodoroiu" clin 
Tg. Jiu. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Chelaru Valentin, 
lector univ. fiiologie. Universita
tea Craiova.

Liceul de cultură generală 
Bîlteni. Comisia . n. 6 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Bîlteni (cursuri de zi șl 
restanțieri).

Președinte : Badea Emil, conf. 
univ. dr. șt. biologice, Universi
tatea Craiova.

Liceul de cultură generală Mo- 
tru. Comisia nr. 7 mixtă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Motru (cursuri de zi, serale, in.— 
vățămînt fără frecvență si res
tanțieri) ,

Președinte : Bobîrnac Bogdan, 
conf. univ. dr st. biologice, U- 
niversitatea Craiova.

Liceul de cultură generală Ro- 
vinari. Comisia nr. 8 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Rovinari (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Leonte Aristide, 
lector univ. matematici. Univer
sitatea Craiova.

Liceul de cultură generală 
Novaci. Comisia nr. 9 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Novaci (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Rădulescu Gh. 
lector’ univ. chimie, Universita
tea Craiova.

Liceul de cultură generală 
Peștișani. Comisia nr. 10 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Peștișani (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Petre Georgeaza, 
lector univ. fizică. Universitatea 
Craiova.

Liceul de cultură generală 
Sadu. Comisia nr. 11 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 

din Sadu (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Ciobanu Florea, 
conf. univ. dr. șt. biologice. Uni
versitatea Craiova.

Liceul „T. Arghezi" — Tg. 
Cărbunești. Comisia nr. 12 rea
lă limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „T. Arghezi" din Tg. Căr
bunești (cursuri de zi, invăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Siclovan Ion, lec
tor universitar matematici, Inst. 
de mine Petroșani.

Liceul „T. Arghezi" — Tg. 
Cărbunești. Comisia nr. 13 mix
tă limba de predare română. Se. 
vor prezenta candidații. de la Li
ceul „T. Arghezi" din Cărou- 
nești (cursuri de zi. serale, in- 
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Popescu C. Ion, 
conf. univ. dr. șt. biologice, 
Universitatea Craiova.

JUDEȚUL 
HARGHITA

Liceul de cultură generală 
Miercurea Ciuc. Comisia nr. I 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Miercurea Ciuc. 
(cursuri de zi, serale, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Aluaș Ion, conf. 
univ. filozofie, Univ. „Babeș- 
Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Miercurea Ciuc. Comisia nr. 2 
reală limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Miercurea 
Ciuc și Liceul din Vlăhița. 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Makkay Clara, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Miercurea Ciuc. Comisia nr. 3 
mixtă limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Miercurea Ciuc. 
(cursuri de zi, serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Olah Tiberiu, 
conf. univ. filologie, Instit. pe
dagogic Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
Cristuru Secuiesc. Comisia nr. 
4 mixtă limba de predare ro- 
mână-maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din 
Cristuru Secuiesc și din Co- 
rund. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Ulrich Francisc, 
conf. univ. filologie, Univ. „Ba- 
beș Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Ditrău. Comisia nr. 5 reală 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ditrău. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Biro Carol, șef 
lucrări fizică, Instit. politehnic, 
Cluj.

Liceul Salamon Ernb — Gheor- 
ghieni. Comisia nr. 6 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul Salamon Erno din Gheor- 
ghieni. (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Crăciun Octa- 
viana, șef lucrări dr. biologie, 
I.M.F. Cluj.

Liceul Salamon Ernb — Ghe- 
orghieni. Comisia nr 7 mixtă 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul Salamon Ernb din Gheor- 
ghieni. (cursuri de zi, serale, în
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Szilași C-tin. șef 
lucrări fizică, Instit. politehnic 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Joseni. Comisia nr. 8 reală 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Joseni, (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Virag Emerie, 
lector univ. dr. matematici, 
Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" — 
Odorheiu Secuiesc. Comisia nr.
9 mixtă limba de predare ro- 
mână-maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Dr. Pe
tru Groza" și de la secția li
ceului pedagogic din Odorheiu 
Secuiesc, (cursuri de zi. serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Bcnkb Andrei,
lector univ. dr. chimie, Univ. 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" — 
Odorheiu Secuiesc. Comisia nr.
10 reală limba de predare ma
ghiară. Se vor prezența candi
dații de la Liceul „Dr. Petru 
Groza" din Odorheiu Secuiesc, 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri) .

Președinte : Soni Pal, conf. 
univ. filologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală 
Remetea. Comisia nr. 11 reală 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Remetea. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Balasz Martin, 
lector univ. dr. matematici, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Sinmartin. Comisia nr. 12 reală 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele din Sinmartin și Dănești. 
(cursuri de zi și restanțieri.

Președinte : Cormbs D. C-tin„ 
șef lucrări dr. chimie Univ. „Ba
beș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Toplița. Comisia nr. 13 mixtă 
limba de predare română-ma- 
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Toplița 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Vanyolos Ana, 
șef lucrări chimie, Univ, „Ba
beș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Zetca. Comisia nr. 14 reală 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Zetea. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Mitruly Nicolae, 
lector univ. filologie Univ. „Ba
beș-Bolyai" — Cluj.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Liceul „Decebal" — Deva. 
Comisia nr. 1 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Decebal" din Deva. (cursuri 
de zi, invățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Niculescu Virgil, 
prof. univ. dr. chimie, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul „Decebal" — Deva. 
Comisia nr. 2 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Decebal" din Deva. (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Iliaș Tiberiu,
conf. univ. dr. fizică, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul „Decebal" — Deva. 
Comisia nr. 3 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
..Decebal" din Deva, (cursuri de 
zi. învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Tohăneanu Ghe
orghe, prof. univ. dr. filologie, 
Univ. Timișoara.

Liceul nr. 2 Deva. Comisia 
nr. 4 reală limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din 
Deva, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Covacs Stefan, 
prof. univ. dr. matematici, In
stit. de mine Petroșani.

Liceul „Avram Iancu" — 
Brad. Comisia nr. 5 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Avram Iancu" din Brad, 
(cursuri de zi, serale. învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Iovan Florian, 
lector univ. ec. politică, Instit. 
de mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Călan. Comisia nr. 6 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Călan. (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Milcoveanu Dan, 
conf. univ. dr. fizică, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Certej. Comisia nr. 7 reală 
limlja de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Certej. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Zoican Voicu
lector univ. matematici, Instit. 
de mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Criscior. Comisia nr. 8 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Criscior. (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Naghy Traian, 
lector univ. matematică, Instit. 
de mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Ghelar. Comisia nr. 9 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ghelar. (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Gonteanu Aurel, 
șef lucrări chimie, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Hațeg. Comisia nr. 10 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Hațeg. (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Prosie Victor, 
conf. univ. chimie, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul nr. 1 Hunedoara. Co
misia nr. 11 mixtă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr.
1 din Hunedoara, (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Evseev Ion, lec
tor univ. dr. filologie, Universi
tatea Timișoara.

Liceul nr. 1 — Hunedoara. 
Comisia nr. 12 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 din Hunedoara, (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Saimac Anton, 
conf. univ. dr. fizică, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul nr. 2 — Hunedoara. 
Comisia nr. 13 mixtă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr.
2 din_ Hunedoara. (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecventă si 
restanțieri).

Președinte : Corpceanu Teo- 
fana lector univ. filologie, Univ 
Timișoara.

Liceul nr. 2 — Hunedoara. 
Comisia nr. 14 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
2 din Hunedoara, (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Buriacu Eugen, 
lector univ. matematici, Instit’ 
politehnic, „Tr. Vuia" Timi
șoara.

Liceul de cultură generală Ilia 
Comisia nr. 15 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de. la Liceul din 
Ilia (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Stoica Emil, conf. 
univ. fizică, Instit. de mine Pe
troșani.

Liceul de cultură generală 
Lupeni. Comisia nr. 16 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Lupeni. (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Todericiu Nicolae 
conf. univ. . socialism științific, 
Instit. de mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Orăștie. Comisia nr. 17 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Orăștie. (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Nicolae Pitrop, 
lector univ. filozofie, Inst. a- 
gronomic Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Petrila. Comisia nr. 18 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceul din Petrila. (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Dancu Virginia 
lector univ. filologie, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Petroșani. Comisia nr. 19 
mixtă limba de predare ro- 
mână-maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din Pe
troșani. (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Kecs Wilhelm, 
prof. univ. dr. fizică, Instit. de 
mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Petroșani. Comisia nr .20 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Petroșani (cursuri 
serale, invățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte ; Garici Simion, 
șef lucrări fizică, Instit. politeh
nic „Tr. Vuia" Timișoara.

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

Președinte : Erdely Stefan, 
șef lucrări șt. biologice, Instit. 
agronomic Cluj.

Liceul de cultură generală 
Uricani. Comisia nr. -22 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Uricani (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Stoica Ligia, șef 
lucrări chimie Institut, de 
mine Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Vulcan. Comisia nr. 23 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vulcan (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Krausz Septimiu, 
lector univ. ec. politică, Institut 
de mine Petroșani.

JUDEȚUL 
IALOMIȚA

Liceul de cultură generală 
Slobozia. Comisia nr. 1 _ reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Slobozia (cursuri de zi 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Mirescu Nicolae, 
șef lucrări matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul de cultură generală 
Slobozia. Comisia nr. 2 uma-r 
nistă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Slobozia, (cursuri de 
zi, invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte s Șerbănescu Ion, 
prof. univ. dr. științe sociale, 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din București;

Liceul nr. 1 Călărași. Comisia 
nr. 3 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Că
lărași. (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Tacorian Tacov, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej. București.
x Liceul nr. 1 Călărași. Comisia 
nr. 4 umanistă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
din Călărași (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte: Petrea Vasile,
lector univ. dr. biologie. Uni
versitatea București.

Liceul nr. 2 Călărași. Comisia 
nr 5 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din 
Călărași, (cursuri de zi, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Minciu Constan
tin, șef lucrări fizică. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ — București.

Liceul nr. 2 Călărași. Comisia 
nr. 6 umanistă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din_ Călărași, (cursuri de zi, în- 
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Popovici Ion, 
conf. univ. dr.. Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală 
Căzănești. Comisia nr. 7 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul din Căzănești. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Aelenei Mihai, 
șef lucrări matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul de cultură generală 
Fetești. Comisia nr. 8 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Fetești, (cursuri de 
zi, serale, invățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Florea Julieta, 
șef lucrări matematici, Institu
tul. politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ — București.
r,¥cî!u de .cultură generală 
Fetești. Comisia nr. 9 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Fetești, (cursuri de 
zi invățămînt fără frecventă si 
restanțieri).

Președinte : Teodoru Irina 
lector univ. socialism științific 
Institutul agronomic ’
Bălcescu" București. „Nicolae

t ¥.c.eul de cultură generală 
Lehliu. Comisia nr. 10 reală 
limba de predare română Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Lehliu. (cursuri de 
zi. invățămînt fără frecventă si 
restanțieri).

Președinte": Mihai D. Mihai 
șef lucrări, dr. șt. biologice. In
stitutul agronomic „N. Bălces- 
cu‘ București.

T Jl,reUlr dS < uI,ură generală
u- Confis‘a nr. 11 umanistă 

limba de predare română Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul ~ din Lehliu. (cursuri de 
zi invățămînt fără frecvență și 
renstanțieri). ’

Președinte : Popescu Eufro- 
sina lector univ. istorie, Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală 
Țăndărei. Comisia , nr. 12 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Țăndărei. (cursuri 
de zi și restanțieri)..

Președinte : Georgescu Ileana 
lector univ. filologie, Universi
tatea București.

JUDEȚUL
ILFOV

Liceul de cultură generală 
Bolintin Vale, Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Bolintin j 
Vale (cursuri de zi, invățămînt îș 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Dîmboianu An
ton, conf. univ. filozofie, Insti
tutul de arhitectură „Ion Min- 
cu“ — București.

Liceul de cultură generală 
Brănești, Comisia nr. 2 mixi-ă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Brănești (cursuri de x 
zi, invățămînt fără frecvență 
și restanțieri). ț

Președinte : Ploscaru Ion,
conf. univ. filozofie, Conserva
torul de muzică „C. Porum- i 
bescu“ — București.

Liceul de cultură generală 
Buftea, Comisia nr. 3 reală, 
limba de predare română. Se S 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Buftea (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Alecu Petre, lec
tor univ. matematici, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ j 
— București.

Liceul de cultură generală 
Buftea, Comisia nr. 4 umanis- 
tă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de ■ 
la Liceul din Buftea (cursuri 
de zi, invățămînt fără frecven- ț 
ță și restanțieri).

Președinte : Pisoschi Valeriu, 
lector univ. filologie, Universi
tatea București.

Liceul de cultură generală 
Călugăreni. Comisia nr. 5 mixtă, J 
limba de predare, română. Se iș
vor prezenta candidații de la
Liceul din Călugăreni (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Antonescu Con
stantin, prof. univ. dr. doc. 
geografie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
Fierbinți, Comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se < :■ 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Fierbinți (cursuri 
de zi și restanțieri). s

Președinte : Jivcovici Mirco, 
conf. univ. dr. filologie, Uni- j 
versitatea București. ;

Liceul „Ion Maiorescu" — 
Giurgiu, Comisia nr. 7 reală, i 
limba de predare română. Se i 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ion Maiorescu" din }' 
Giurgiu (cursuri de zi). i

Președinte : Pimsner Victor, 
Conf. univ. dr. matematici, In
stitutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu"-Dej“ București.

Liceul „Ion Maiorcscu“ — 
Giurgiu, Comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ion Maiorescu" din ’ 
Giurgiu (cursuri de zi, învăță- L 
mint fără frecvență și restan- £ 
țieri).

Președinte : Vescu Victor, 
lector univ. dr. filologie, Uni
versitatea București. ;

Liceul nr. 2 Giurgiu Comisia i 
nr. 9 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi- ÎJ 
dații de la Liceul nr. 2 din 
Giurgiu (cursuri de zi și res- i 
tanțieri).

Președinte : Bogatu Crișan, 
lector univ. filologie, Institutul 
de petrol, gaze și geologie — 
București.

Liceul nr. 2 Giurgiu Comisia 
nr. 10 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi- i 
dații de la Liceul nr. 2 din 
Giurgiu (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Andrei Ștefan, 
conf. univ. matematici, Institu- ‘ 
tul de construcții — București.

Liceul de cultură generală 
Hotarele, Comisia nr. 11 mixtă, 
limba de predare română. Se i 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Hotarele (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Traian Stoicescu, M 
lector univ. filozofie, Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu“ — 
București.

Liceul nr. 1 Oltenița, Comi
sia nr. 12 reală, limba de pre- 
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
din Oltenița (cursuri de zi).

Președinte : Constantin Pan- 
telimon, șef lucrări, dr. mate
matici, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul nr. 1 Oltenița, Comi
sia nr. 13 mixtă, limba de pre- f 
dare română, se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
din Oltenița (cursuri de zi, în- 
vățămînt fără frecvență și res- I 
tanțieri). ,

Președinte : Alexandrescu
Constantin, conf. univ. șt. bio
logice, I.E.F.S. — București.

Liceul nr. 2 Oltenița, Comisia 
nr. 14 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din 
Oltenița (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Florea Silvia, lec
tor univ. socialism științific, 
Institutul agronomic „N. Băl- 
cescu“ București.

Liceul de cultură generală 
Snagov, Comisia nr. 15 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Snagov (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Djanto Nicolae, 
conf. univ. geografie, A.S.E. — 
București.

Liceul de cultură generală 
Urzieeni, Comisia nr. 16 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Urzieeni (cursuri de i 
zi, învățămint fără frecvență și . 
restanțieri). 5

Președinte : Antohi Ion, conf. 
univ. matematici, Institutul con
strucții — București.

Liceul de cultură generală 
Urzieeni, Comsia nr. 17 uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Urzieeni (cursuri de 
zi, invățămînt fără frecvență și 3 
restanțieri).

Președinte : Titus Mocanu, 
conf. univ. dr. filologie. Insti- $ 
tutui de arhitectură „Ion Min- ' 
cu“ — București.

VOM CONTINUA ÎN NUMĂRUL VIITOR AL 
ZIARULUI PUBLICAREA CENTRELOR SI PREȘEDIN
ȚILOR COMISIILOR DE BACALAUREAT. ’
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O PROBLEMĂ 
VITALĂ

Tovarășilor Titus și Georgeta 
Dragomir, comuna Berea jud. 
Buzău:

V-ați adresat ziarului cu ru
gămintea de a vă ajuta să re
zolvați o problemă vitală pen
tru traiul dv., aceea de a găsi în 
comună un loc pe care să vă 
construiți o casă. Dorința de a 
vă construi o casă o găsim cît 
se poate de firească și faptul că 
dv. sînteți profesori conjugă îm
plinirea acesteia cu nevoile de 
dezvoltare economică și spiri
tuală ale comunei. In acest sens 
ne-a mirat foarte mult refuzul 
pe care dv. l-ați întâmpinat pri
vind atribuirea unui loc pentru 
construcție. Nu ne-a mirat fap
tul că C.A.P.-ul vă refuză do
rința apelînd la lege (legea tre
buie respectată!), ci atitudinea 
consiliului popular al comunei. 
Apelînd tot la lege, la Legea nr. 
9 din 1968, Consiliul popular a- 
vea datoria și cadrul oficial pen
tru a rezolva problema dv. Ci
tăm articolul 35 al acestei legi» 
„Comitetele executive ale consi
liilor populare municipale, oră
șenești și comunale vor atribui 
pentru construirea de 
ori de case de odihnă 
rism celor dare n-au 
proprietate personală, 
în folosință veșnică, cu
nei taxe anuale". Aceeași lege 
are și o prevedere specială prin 
articolul nr. 21 : „Angajații din 
mediul rural, în special cadrele 
didactice, medicii, specialiștii 
din stațiuni de mașini și trac
toare, întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole de 
producție, care nu au locuință 
proprie în comunele în care își 
au locul de muncă, pot benefi
cia de un credit de pînă la 
15 000 lei pe termen de 10—15 
ani, pentru a-și construi locuință

locuințe 
sau tu- 
terenuri 
terenuri 

plata u-

proprietat» personală tn acea 
comună".

Așadar, legea vă sprijină, 
varășe Dragomir. Sperăm că 
ceste rînduri să fie citite și 
membrii consiliului popular 
comună și să găsească față 
dv. solicitudinea necesară
tru rezolvarea unei probleme

to- 
a- 
de 

din 
de

pen-

Tămîne însă cu lipsa de vigilen
tă a consiliului popular al comu
nei care, așa cum reiese din 
sorisoarea sosită la redacție, a 
dus tratative cu presupusul con
structor ? Cît îi privește pe pă
gubiți, sîntem convinși, vor a- 
vea grijă de acum înainte să 
„sufle și în iaurt".

eteaudÂzstțcfr

oare dincolo de aspectul ei per
sonal se află la intersecția unor 
obligații și necesități pe care le 
are însăși comuna.

Vă rugăm să ne mai scrieți.

ATENȚIE 
LA BINEVOITORI

O scrisoare sosită din Svinița, 
județul Mehedinți, ne informea
ză că un anume Constantin Mă- 
lureanu din Brăila a încasat a- 
vansuri în bani de la cîțiva din 
locuitorii comunei, pentru viitoa
re lucrări de construcții, după 
care a dispărut fără urmă. Tre- 
oînd la investigații Inspectoratul 
general al miliției confirmă da
tele cazului și ne declară : „Orga- 
nele noastre au luat măsuri 
pentru identificarea ji prinderea 
infractorului, insă pînă în pre
zent rezultatul este negativ". 
Este bine și așa, așteptăm. Cum

sele dv. remarci critice se aso
ciază observațiilor noastre des
pre modul pripit de organizare 
a unor asemenea concursuri și 
sînt în bună parte confirmate 
de Comitetul județean Olt al 
U.T.C., care a întreprins o an
chetă pe această temă. Notăm 
cu satisfacție un fragment din-

Scânteii 
tineretului

Publicând rândurile de față 
sperăm totodată să atragem a- 
tenția asupra unei eventuale noi 
situații de acest gen. Mai multă 
vigilență nu strică.

N-ATI GREȘIT 
TOVARĂȘE AURORA 

MIHAI

După ce ne descrie pe patru 
pagini odiseea participării sale 
la concursul de muzică ușoară 
„Spicul de aur" desfășurat nu 
demult la Caracal, și face nu
meroase remarci critice la adre
sa organizatorilor, coresponden
ta, tovarășa Aurora Mihai, din 
comuna Redea, județul Olt, își 
pune întrebarea dacă nu cumva 
a greșit adresîndu-ne o aseme
nea scrisoare. Nu, n-ați greșit 
tovarășe Aurora, nici scriindu-ne 
și nici în legătură cu fondul 
problemelor ridicate. Numeroa-

tr-o sorisoare pe care ne-o a- 
dresează ca răspuns organizația 
județeană U.T.C. „Asupra lipsu
rilor constatate s-a organizat o 
discuție cu activul Comitetului 
județean U.T.C., cu reprezentan
ții Comitetului de cultură și 
artă și asigurăm redacția că cele 
semnalate vor duce la îmbună
tățirea muncii noastre de viitor'.

Aceste asigurări sînt date și 
pentru dv., tovarășă Aurora.

UN CONTRACT 
TREBUIE RESPECTAT 
DE CĂTRE AMBELE 

PĂRȚI

„Am urmat cursurile de cali
ficare, la locul de muncă, pen
tru meseria 
Ilie Gh. Ion 
răștii Mislii, 
larizarea s-a 
cu 1NTEX — Păulești din

de țesător, ne scrie 
din comuna Coco- 
jud. Prahova. Șco- 
făcut prin contract

celași județ, care avea obliga
ția să mă încadreze o dată cu 
absolvirea. Dar nu s-a întimplat 
așa. Din motive pe care eu nu 
le înțeleg, după absolvirea 
cursurilor, conducerea întreprin
derii ne-a spus să așteptăm li
niștiți acasă, pînă ne va chema 
pentru angajare. Dar au trecut 
mai bine de cinci luni, timp în 
care am făcut numeroase dru
muri la Păulești. Fără să am 
vreun rezultat!“

In continuarea scrisorii, tână
rul Ilie Gh. Ion ne relatează că 
în situația sa se mai află alți 17 
colegi. Și iată ce ne răspunde în 
scris conducerea întreprinderii 
vizate de corespondent:

„In conformitate cu contrac
tul încheiat avem obligația să-i 
încadrăm". în continuare ni se 
oferă justificarea pentru neres- 
pectarea obligației: „reducerea 
numărului scriptic de angajați 
pe anul 1971". Scurt și concis. 
Desigur, explicația oferită poate 
motiva, dar pînă la un anumit 
punct. Nu se precizează nimic 
despre demersurile pe care era 
datoare să le facă unitatea pen
tru încadrarea celor 18 absol
venți. Ne gîndim, de pildă, la 
încadrarea lor pe posturi foarte 
apropiate meseriei, pe posturi 
temporar vacante sau, de ce nu, 
chiar la înoadrarea lor într-o 
altă unitate ce aparține aceleiași 
centrale industriale și care re
simte lipsa unor astfel de mun
citori calificați. Aceasta ar fi în- 
tr-adevăr o rezolvare plină de 
grijă și atenție pentru cei 18 ab
solvenți. Simpla constatare a u- 
nor cauze, desigur obiective, a 
fost însă mai comodă, renunțîn- 
du-se în același timp cu foarte 
multă ușurință și la banii în
treprinderii cheltuiți cu școlari
zarea elevilor.

Redactorii rubricii: 
VICTOR CONSTANTINESCU 

MIRCEA NICOLAE

DAN ROTARU
Plinsul oglinzilor

rotaru

cum ac- 
subtil și 

aceasta 
poetu-

SEZONUL ESTIVAL
(Urmare din pag. 1)

giune pe scenele tuturor tea
trelor de vară. Un moment de 
satisfacție pentru iubitorii de 
artă îl va constitui, fără nici 
un dubiu spectacolul de sunet 
și lumină din Rotonda Cișmi- 
giului, un omagiu adus scriito
rilor clasici, marilor actori, 
îl vom auzi pe Sadoveanu po- 
vestindu-1 pe Creangă, pe Vra- 
ca recițînd din Eminescu sau 
Alecsandri.

Adăugind la aceste manifes
tări, extrase dintr-un program 
destul de bogat și variat ce se 
oferă publicului bucureștean, 
spectacolele unor invitați din 
Franța, Italia, Anglia, R.F. a 
Germaniei, R.P. Albania, R. P. 
Bulgaria, R.P.Polonă ș.a. pe care 
A.R.I.A. a avut grijă să le con
tracteze din timp, avem sufi
ciente motive să sperăm într-o 
stagiune estivală atractivă, re
confortantă, cu spectacole de 
calitate.

IN PROVINCIE inițiativele 
aparțin mai degrabă factorilor 
locali, decit organelor de spe
cialitate. Dacă la Brașov, Sibiu, 
Tg. Mureș, Hunedoara, Sighișoa
ra, Călimănești, Drăgășani și în 
alte localități pregătirile au fost 
încheiate, la Galați și Timi
șoara, de exemplu, organiza- 

' torii au fost surprinși nepre
gătiți. Cunoscuta replică a 
invocării lipsei de spațiu pen
tru desfășurarea activităților 
cultural-distractive în orașul 
Galați nu mai are, acum în 
iunie, nici o bază reală. Spa
țiu este suficient, pe faleză, 
în parcuri. în grădinile de va
ră. pe plajă, pe vasele care 
circulă de-a lungul Dunării, în 
pădurea Gîrboavele. Forțe 
artistice sînt, de asemenea, sufi
ciente. Lipsește în schimb pu
țin entuziasm, puțină pasiune 

multă pricepere din 
r_____ factorilor răspunză
tori. Pînă acum în aceste locuri 
nu au fost inițiate nici un fel 
de acțiuni culturale. La Comi
tetul județean pentru cultură 
și artă nu am putut afla nimic 
despre stagiunea estivală a ce
lor două teatre gâlâțene, des
pre spectacolele ce trebuie 
contractate.

— La noi nu se poate vorbi 
de o adevărată stagiune esti
vală, ne declară tovarășul Dan 
Plăieșu, directorul Teatrului 
de Stat din Galați. Pregătim 
special doar un spectacol in
titulat „120 de minute de u- 
mor“, pe care îl vom prezenta 
la grădina de vară a cinema
tografului „Central". In afară 
de o premieră, actuala stagiu
ne este marcată de ctteva tur; 
nee prin țară și ctteva ieșiri 
de o zi în unele localități ale 
județului.

Pentru a completa repertoriul 
stagiunii estivale gălățene adă
ugăm spectacolele formațiilor 
Savoy, Roșu și Negru ale Tea
trului municipal. Un program 
destul de sărac. în orice caz sub 
nivelul posibilităților pe care 
le are marele municipiu de la 
Dunăre.

O situație similară întîlnim și 
la Timișoara. Sezonul estival 
timișorean își concentrează ac
tivitatea aproape în exclusi
vitate in Parcul de cultură și 
odihnă, neglijîndu-se bazele 
de agrement turistic din preaj
ma orașului, pentru care locu
itorii săi manifestă

tanți ai A.R.I.A. la 
nu și-au manifestat 
în nici un fel prezența. După 
două săptămîni de instructaj la 
București au plecat imediat în 
turneu la Cluj. Casa munici
pală de cultură, al cărui local 
va fi dat în folosință în'scurtă 
vreme, complet renovat, se 
anunță însă cu un program
bogat și interesant.

ÎN AȘEZĂRILE RURALE 
perioada estivală se caracteri
zează prin manifestări ample, 
tradiționale, prin serbări cim- 
penești. Acestora li se acordă o 
atenție sporită din dorința orga
nizatorilor 
la o ediție la alta, mai multă 
strălucire.
de o mare diversitate, anunță, 
de pe acum nedeile de la Silvaș 
(în țara Hațegului), maialele 
de la Tulipan și Iscroni, Tîr
gul de fete de la Găina, „nede- 
ia munților" la Fundata, 
„tîrgul fecioarelor" la Săcele, 
„Ecoul înălțimilor" de la Pre
deal, Tîrgul fetelor de la Gur- 
ghiu, al cireșelor de la Brîn- 
covenești, „răscumpărarea ne
vestelor" de la Hudac, festiva
lurile folclorice de la Breasta, 
Pădurea Sarului. „Cîntecele 
Oltului" de la Călimănești și 
multe altele. In vederea aces
tor manifestări de amploare au 
fost amenajate scene în aer li
ber, terenuri sportive. Multe 
sînt situate pe trasee turistice 
(de pildă Pădurea Sarului, la 
Valea Ursului — Argeș, la Os
trovul de la Călimănești ș.a.).

— Pe cele mai solicitate tra
see turistice. ne informează 
tovarășul Constantin Clemente, 
președintele Comitetului jude
țean pentru cultură și artă

și mai 
partea

____ ___ __________ un interes 
tot mai crescind : Pădurea Ver
de. Albina, Timișeni, unde 
sînt deja amenajate o seamă de 
instalații corespunzătoare. Dar, 
nejustificat, aceste baze cultu
rale au o folosință de circum
stanță. Din discuția purtată 
cu tovarășul Vasile Rusu, di
rectorul Parcului de cultură și 
odihnă am reținut din calenda
rul manifestărilor pe luna iu
nie 7 spectacole susținute de 
formații amatoare și 3 profesio
niste, toate din oraș sau județ. 
Cei doi funcționari reprezen-

Timișoara, 
pînă acum

de a le da, de

Programe ample,

(Urmare din pag. I)

parcă e de cristal. Și cită pre- 
cieze în mișcări, cită rapiditate ! 
Locul său de muncă se potri
vește intr-adevăr cu compara
ția: „ca o oglindă". Fiecare sculă 
e la locul său iar în stingă, la 
un pas de strung, un mic du- 
lăpior plin cu cuțite de strung 
ascuțite, așezate pe categorii. 
Privindu-1 pe Gheorghe Drag
nea cum lucrează nu poți decit 
să-i admiri măiestria, pricepe
rea, hărnicia. La el totul merge 
„ca ceasul". De altfel e unul din 
cîștigătorii „Olimpiadei strunga
rilor pe județ".

Ne rotim iarăși privirile prin 
atelier. Din nou observăm că 
cinci mașini nu funcționează. 
Nu sînt aceleași, ci altele. Unde 
sînt cei care le deserveau ? La 
polizoarele situate în capătul 
celălalt al atelierului. își ascut 
cuțitele. De altfel vom constata 
pînă la sfirșitul programului că 
mereu 4—5 strunguri nu func
ționează. Bineînțeles, cu excep
ția celor la care lucrează Drag
nea, Nițuc și încă vreo trei 
strungari în vîrstă. Cauza : as
cuțirea cuțitelor. Spre polizoare 
e mereu un du-te vino.

Incă din primele clipe de la 
începerea observării noas
tre, tinărul de la strungul 

al doilea din dreapta ne atrage 
atenția : prea puțin lucrează e- 
fectiv la mașină, prea mult stă 
la polizor. Ne propunem să îl 
urmărim mai cu atenție. Dar 
înainte vrem să-i aflăm numele.

— Se numește Gheorghe Mo
raru, ne informează maistrul de 
tură. E un băiat cam însingurat. 
Eu mi-am propus de la început 
să-1 ajut, dar nu prea am reu
șit. E cam leneș.

Facem deocamdată abstracție 
de părerea maistrului. Gheorghe 
Moraru e un tinăr simpatic, cu 
un zimbet galeș în colțul gurii, 
mijlociu de statură, blond, des
tul de vioi. Discret, îl urmărim. 
Strunjește niște piulițe. La un 
moment dat oprește strungul, se 
intoarce la mașina vecinului și-i

Hunedoara, vom amenaja punc
te muzeistice care vor reflecta 
istoria localităților respective. 
Multe relicve istorice de care 
dispunem vor fi popularizate în 
aceste puncte, deschise la Criș- 
cior. Certej, Gura Sada, Baia 
de Criș, Păuliș ș.a.

Și în județul Sibiu muzeele 
sătești de istorie și etnografie, 
de artă plastică și populară (ca 
cele de la Vulcan și Șirneu) 
și-au îmbogățit colecțiile și aș
teaptă vizitatori.

Mai mult decit în aceeași pe
rioadă a anilor anteriori, prac
tica reînvierii concertelor 
promenadă se extinde în 
ceasta vară și mai mult. Tn 
propierea terasei Flora de 
malul Begăi, în ostrovul de 
Călimănești, pe platforma pieții 
din Drăgășani, în parcul orașu
lui Sighișoara, la Tg. Mureș, 
în parcul Cetății din Deva, ca 
și la Ghimbav, Rupea, Cod- 
lea, Rîșnov, Prejmer, în co
munele Bunești, Ticușu-Vechi, 
Satul Criț (județul Brașov) și 
în multe alte locuri, concertele 
fanfarelor 
constante 
Formații 
niște din 
certe de s 
Bastionul 
locuri 
județului.

în zilele de caniculă, în ambi
anța plăcută a parcurilor din 
stațiunile Govora, Căciulata, 
Gioagiu-Băi, Vața ș.a. cluburi-

• vor constitui puncte 
în programul estival, 

muzicale
Brașov vor

serenade și 
țesătorilor 

tradiționale, în orașele

profesio- 
oferi con- 
valsuri la 
și în alte

cere acestuia o cheie, apoi re
vine, scoate un cuțit din port- 
cuțit și pornește cu el spre po
lizor. Asta nu mai înțelegem. 
De ce nu a plecat cu amindouă 
cuțitele prima dată la polizor, 
de ce mai face un drum fără 
rost ? Cum nu putem da singuri 
un răspuns, îl așteptăm pe cel 
în cauză încă un sfert de ceas.

— Nu am observat că și acesta 
e tocit, ne răspunde tinărul cind 
se întoarce la mașină.

Desigur, răspunsul e cinstit, 
dar de o mare naivitate. Scena 
se repetă insă peste o jumătate 
de oră. De data aceasta cu ace
lași cuțit cînd ajunge la strung 
își dă seama că unghiurile nu 
prea corespund așa că se în
toarce din nou la polizor. Peste 
o oră iarăși două drumuri, dus 
și întors, spre celălalt capăt al

în aer liber vor sta 
dispoziția tinerilor. Asemenea 
cluburi ale tineretului func
ționează în actualul sezon și 
pe lîngă casele de cultură din 
Tîrnăveni, Drăgășani. Iar se
rile își vor spori farmecul lor 
mereu inedit prin programele 
de dans, concursuri și jocuri 
distractive, organizate pe rin
gurile amenajate în aer li
ber. Ringurilor și teraselor exis
tente li se vor adăuga altele, a- 
menajate de către tineri prin 
muncă patriotică : în parcul 
Cetății din Deva, în jurul chioș
cului din Ostrovul Călimănești- 
lor,în parcul Olt din Rm. Vîl- 
cea, în parcul 23 August din 
Drăgășani etc. Zone de mare 
atracție și interes pentru tineri

vor găzdui, paralel cu aceste 
activități, manifestări sportive. 
Exemplul concludent ni-1 oferă 
cele de la Chizid și lacul de a- 
cumulare 
parcul 
peni, 
Strei, 
parcul 
Dealul 
din Sighișoara, unde se fac nu
meroase amenajări de acest fel.

Sezonul, estival din acest an 
stă sub, semnul unui evident 
reviriment și dacă, pe alocuri, 
se mai face simțită inerția, lip
sa de inițiativă, cu eforturi 
sporite din partea organelor lo
cale U.T.C. ele pot fi depășite.

Cinciș (Hunedoara), 
central al orașului Lu- 

campingurile de la 
Sarmizegetusa și Zam, 
Ostrov din Călimănești, 
Gării și platoul Braite

într-un peisaj literar care 
dă cu precădere debutanți pre- 
țioși, cuceriți în majoritatea lor 
de jonglerii stilistice,T sau chiar 
de un impresionism grafic, do
ritori, cei mai mulți, de găsi
rea unei formule care să-i im- 
pună exploziv de la prima apa
riție, prezența cite unui poet 
care debutează cu o versificare 
echilibrată, lizibilă și interpre
tabilă, este salutată aproape si
gur de către toată lumea. Fe
nomenul pare mereu același, 
incit ne și întrebăm cum de 
nu s-a inițiat deja o nouă o- 
rientare spre formula unor de
buturi în manieră clasică, cum 
de nu este exploatată mai efi
cient bunăvoința criticii literare 
de către proaspeții solicitanți ai 
Parnasului ?

Din dorința de a încuraja o 
asemenea poezie, aceeași cri
tică literară trece deseori cu 
vederea aspecte față de care 
în mod obișnuit ar trebui șă se 
arate mai circumspectă. Așa 
îneît reacția acestei critici se 
arată, tardiv, în formule de 
iritare cărora cu greu le mai 
putem reconstitui punctul de 
plecare, semnalînd un manie
rism avansat pe care l-a încu
rajat involuntar. De la a face 
elogiul disciplinei, de la a încu
raja debutantul care își impune 
rigoare în felul de a gindi și 
de a concepe poezia, pînă la 
a nu sesiza faptul că numai 
această rigoare nu este sufici
entă poeziei — diferențele sînt 
minime. Dar consecințele pe 
care aceste diferențe le vor 
antrena sînt mult mai adînci. 
Cei care trag semnale de alar
mă, asistînd la generalizarea 
unui manierism în poezia ul
timilor ani, ar trebui să aibă în 
vedere și felul 
ționează, adesea 
insesizabil, tentația
de „manieră" asupra 
lui debutant. Căci nu este su
ficient să observăm doar o pre
ferință stranie pentru forme 
— pentru sonet, pentru o metri
că de monotonă cadențare etc. 
—, ci faptul că aceste forme 
o dată asimilate îi dau debutan
tului convingerea că poezia 
este numai formă. In același 
mod de asimilare la suprafață 
pot fi incluse apoi (o dată depis
tată metoda) nu numai influ
ențele formale, dar și preluările 
de idei care prin frecventare?, 
lor expresă 
Este ceea ce se numește, cam 
exagerat, a fi influențat de di
verse mode (cînd fenomenul 
încă nici nu a avut timp să 
devină modă), sau și mai sim
plu a fi sorescian, nichitastă- 
nescian etc.

Dan Rotaru, publicat masiv 
și premiat de către revista 
Argeș, este un poet autentic, 
dar in volumul acesta cu care 
debutează (Plinsul oglinzilor, 
Ed. Eminescu) va trebui să 
discernem între un mani^-ism 
prematur și vocea lui autenti
că. După ce s-a accentuat un 
timp pînă la epuizare pe ideea 
dependenței poetului de tirania 
cuvintelor, revolta abia sesi
zabilă a lui Dan Rotaru nu 
mai este convingătoare, atîfa 
timp cît poetul preia o temă, 
și nu cunoaște din interior tra
gedia limbajului. Formulări de 
genul „cade înțelesul iar de pe 
cuvinte", „prin mine-mi trec 
cuvintele în haite", 
ne apără de cuvinte' 
lății de falsă alarmă între cu
vinte și lucruri — „O, toate 
lucrurile vor să mă deslege / 
Și-mi mușcă simțurile fără mi
lă toate / Simt cum materia mă 
invadează" etc. — toată această 
panfobie nu este autentică. Po
etul ajunge într-adevăr să fie 
„locuit de cuvinte", dar sînt 
cuvinte care acționează asu
pra lui dinspre o manieră rău 
asimilată, sufocantă. De unde 
se insinua o situație dramatică, 
rezultă naivități evidente, for
mulate nu o dată stîngaci : 
„Cuvintele m-au învățat pe 
dinafară. / Știu unde să-și des
carce sarea, / unde sufletul / 
unde aerul./' Cuvintele m-au 
învățat pe dinafară. / Nu mai 
bat la intrarea în mine / ci in
tră ca în casa lor (poantă faci
lă, 
n.n.) /

sîngele meu, poartă inima mea" 
ș.a.m.d.

Trebuie chiar să ne întrebăm 
care este adevărata pasiune a 
lui Dan Rotaru, unde se gă
sesc obsesiile lui, cele care 
scuză adesea orice stîngăcie, cele 
care înving oricînd ariditatea 
sau alte posibile păcate. Cu ver
sificații conștiincioase pe teme 
considerate mai spectaculoase 
și mai mănoase decit altele nu 
avem convingerea că am pă
truns și într-un univers poetic.

Supărătoare mai este la Dan 
Rotaru și o formulă aproape e- 
pică de a construi poezia, vizi
bilă de multe ori în exemple 
care facilitează poante și asocia
ții de idei de o platitudine desă
vârșită. Cum poate cineva să 
se lase sensibilizat de această 
strofă domestică în care soare-

le mâi este comparat cu un 
burete ce șterge zenitul ? : „Cu 
sufletul văd soarele ca pe-un 
burete / ștergindde ziuă încet, / 
încet t zenitul", sau de alt e- 
xemplu în care dispariția in 
neant este echivalată cu topi
rea unui Om de zăpadă sub ra
zele soarelui ! O lipsă de vita
litate ce poate să trecă drept 
candoare, dacă nu am fi văzut 
mai sus spre ce țel teoretic, 
programatic deci, țintesc ambi
țiile poetului. Cel mai nefericit 
exemplu, filozofard la modul 
școlăresc, mi se pare că este 
poezia Bar : „O, cum ne urmă
resc pe oriunde întrebările ! / 
Cine știe cite chipuri se ascund 
în această cafea ? / Oare va 
avea vreunul norocul, / tocmai 
chipul său să și-1 bea ? / / 
Cită noapte s-a concentrat în- 
tr-o ceașcă ? Poate că acolo și-a 
spălat sufletul o fată. / Barman, 
masa aceasta de lîngă mine / 
a consumat niște gînduri / 
lista de plată" (sic).

Dan Rotaru este un poet 
se caută pe sine și de aici . 
te să înceapă de fapt aprecie
rea poeziei sale. Cînd lipsa de 
experiență se face simțită el 
poate să dea (la limita dintre 
sentimentalism și prețiozitate) 
în hilar, cum am văzut mai 
sus, sau lasă să-i scape stîngă- 
cii ușor sesizabile (ex : noaptea 
le-nvață PE lucruri să mintă" 
este o formulă prea dură de 
acuzativ cu prepoziție, prea „co
rectă" pentru poezie). De fapt 
el este un sentimental care are 
de dus o luptă teribilă cu niș
te false convingeri. Aceste 
false convingeri, din care o 
parte le-am văzut mai sus, tre
nează în habitudinile sale, pro
tejate fiind de răceala unei 
versificații care se antrenea
ză de la sine. Versificînd apa
rent perfect la modul acesta : 
„Oglinzile ne spală de cuvinte / 
O. cine-n ele poate să excla
me ? : Mi-e dor de vis adesea, 
și atunci / ne cufundăm în 
somnul prins în rame", poetul 
însuși nu mai are capacitatea 
de a se împotrivi, decit cu mari 
eforturi, unui flux impersonal. 
Adevăratul subiect de dramă 
în raportul dintre poezie și 
limbaj acesta este.

Fă-i

care 
poa-

devin formale.

trec 
„oglinzile 

sau re-

lipsită de transfigurare — 
Se-așează și dorm în

DINU FLAMÎND

COMBINATUL POLIGRAFIC
CASA SCiNTEir

RECRUTEAZĂ BĂIEȚI ÎNTRE 15 SI 18 ANI, 
ABSOLVENȚI Al SCOLII GENERALE PENTRU 
CALIFICARE PRIN ȘCOALA PROFESIONALĂ 
POLIGRAFICĂ „DIMITRIE MARINESCU" (U- 
CENICIE LA LOCUL DE MUNCA SI CURS DE 
ZI). SE PRIMESC TINERI DIN BUCUREȘTI, 
COMUNELE SUBORDONATE, PRECUM SI 
DIN TOATE JUDEȚELE, CU POSIBILITATE DE 
A FACE NAVETA SAU DE GĂZDUIRE ÎN O- 
RASUL BUCUREȘTI.

DURATA ȘCOLARIZĂRII ESTE DE 2—3 
ANI.

lucru, randamentului scăzut. Să 
mergem acum și la dulapul de 
scule al lui Gheorghe Dragnea 
și să comparăm.

O, mulțumim, distanța e prea 
mare. Gh. Dragnea, în cele 8 
ore de muncă, nu a făcut nici 
măcar un singur drum la poli
zor. Avea tot ceea ce îi era ne
cesar la îndemînă. Tot timpul 
mașina lui a funcționat. La fel 
și Constantin Nițuc. Ba nu, a- 
cesta a făcut un drum la poli
zor. Dar în acest timp mașina lui 
mergea pe automat. Deși mai in 
virstă decit toți, s-a dus în pas 
alergător pînă la polizor, și s-a 
întors la fel. Practic, nu a pier
dut nici o secundă. Și încă un 
fapt semnificativ : după încheie
rea programului, la ora 14, i-am 
văzut pe Gh. Dragnea și pe Con
stantin Nițuc cum și-au luat cu-

telier la ora 7. Ceea ce înseamnă 
tot întirziere.

Cum lucrează de-a lungul ce
lor 7 ore cit le-au mai rămas ? 
Amîndoi fac des drumul la po
lizor. amîndoi risipesc timpul în 
discuții inutile. Pe la ora 11 
Stratulat îi dă unui ucenic ma
șina în primire și se plimbă prin 
atelier timp de un ceas. Nici 
Tudorel nu se lasă mai prejos. 
In loc ca atunci cînd la mașină 
lucrează un ucenic ei să-i dea 
indicații sau să-și organizeze 
mai bine locul de muncă, să-și 
pregătească documentația și re
perele următoare, ei se plimbă, 
tăifăsuiesc. Lucrînd în acest fel. 
iși vor realiza ei norma zilnică? 
Nu, cu siguranță că nu.

La strungurile lor Gh. Drag
nea, Constantin Nițuc, Ion 
Constantinescu și alți cîți-

DE !‘,E REZULEMELE
atelierului. De data aceasta cu 
un burghiu. Iar atunci cînd 
strungul i se învîrte, tinărul Mo
raru trebuie să facă mereu miș
cări neeconomicoase. Dacă ii 
trebuie o cheie pentru a fixa pă
pușa mobilă se întoarce spre ve
cinul său, spre Ion Constanti
nescu și i-o cere. Dacă are ne
voie de cheie pentru portcuțit, 
se întoarce tot .
așa se risipesc alte clipe preți
oase. De ce nu 
glijență.

Ii comunicăm tovarășului mai
stru constatările noastre în le
gătură cu desele drumuri ale lui 
Gh. Moraru la polizor. Dînsul ne 
invită la dulapul de scule al a- 
cestuia. II deschide și remarcă :

— Vedeți, cuțitele pe care le 
are. atitea cite sînt, nu au fost 
ascuțite la intrarea în schimb 
sau cu o zi înainte, nu sînt sor
tate, nu sînt îngrijite, ferite de 
deteriorări. Asta e una din ex
plicațiile drumurilor lui Moraru 
la polizor, risipirii timpului de

țitele cu care au lucrat în ziua 
respectivă și le-au așezat in 
dulapul de scule pentru a le a- 
vea a doua zi în stare bună. Gh. 
Moraru nu a procedat așa. Și 
nici ceilalți tineri. De aceea le. o- 
ferim această oglindă. Să se pri
vească și să-și explice că multe 
mai sînt de explicat.

spre vecin. Și

le are ? Din ne- Ne-am așteptat ca cei doi ti
neri strungari care au în- 
tîrziat de la program. Tu

dorel Toader și Constantin Stra
tulat să-și sporească eforturile 
pentru a recupera timpul risipit. 
Tocmai de aceea le-am acordat 
o atenție sporită. Mai întîi am 
vrut să știm cauzele întirzierii.

— Eu sînt navetist, ne'spune 
Toader. M-am sculat mai tîrziu 
și am scăpat primul tren.

— Eu n-am intirziat, răspunde 
răstit Constantin Stratulat. Am 
intrat înainte de ora 6 pe poarta 
întreprinderii.

Nu-1 contrazicem. E cert însă 
că s-a prezentat la strung în a-

DIFERĂ 1
va muncitori își) sporesc 
de piese prelucrate. Este 
și jumătate și deci mai sînt 30 
de minute pînă la sfîrșitul pro
gramului, dar ei continuă să 
lucreze în același ritm intens, 
cu aceeași concentrare. Nu poți 
decît să' admiri hărnicia, să 
privești cu îneîntare piesele 
executate de mîinile lor pri
cepute.

Dar animația nu e aceeași la 
toate strungurile. Deși mai este 
jumătate de oră pină la sfîrși
tul programului, Tudorel Toader 
și-a redus mașina la tăcere și a 
început curățenia. La fel tinerii 
de la strungurile 9 și 11. Umblă 
după mătură șl Gh. Moraru. II 
oprim.

— Cit ai 
la mașină.

— Cam 6
E grijuliu cu sine, tinărul.. Noi 

sintem însă de altă părere : nu 
a lucrat mai mult de 4 ore.

Alți tineri incetează lucrul 
înainte de ora stabilită. De altfel,

stivele 
ora 13

lucrat efectiv astăzi 
Gheorghe Moraru ? 

ore cred eu.

cu un 
sfîrșitului 
strunguri erau deja șterse, cu
rățite. Numai Ion Constanti
nescu, Gh. Dragnea și Constan
tin Nițuc continuau să lucreze.

După încheierea programului, 
stabilim un ultim dialog cu 
maistrul de tură, Răducan Gri- 
goriu.

— Producția realizată astăzi, 
ne spune dumnealui, este satis
făcătoare atit cantitativ cît și ca
litativ. Nu și-au realizat însă 
normele, din cauzele pe care 
le-ați sesizat, tinerii Gh. Moraru, 
Ionel Palade. Constantin Stra
tulat, Tudorel Toader și Petrică 
Hotnog. Organizarea locurilor de 
muncă a fost în general bună. 
Din punct de vedere al protecției 
muncii nu s-au ridicat probleme. 
Consider de asemenea că a fost 
bună disciplina în producție, la 
locul de muncă. Intr-un cuvînt, 
o zi de muncă obișnuită.

Obișnuită ?! Poate. Dar apre
cierile tovarășului maistru ni se 
par cam prea binevoitoare, prea 
indulgente. Cind nu-și realizează 
norma cinci tineri, cînd produc
ția repartizată pentru ziua res
pectivă nu e realizată în între
gime, cînd unii tineri au risipit 
într-un mod nemilos timpul de 
lucru, cînd la atitea strunguri 
s-au încălcat indicațiile de or
ganizare a locului de muncă, 
cînd nu sînt respectate prevede
rile N.T.S. nu credem îndreptă
țită considerația că disciplina în 
producție a fost bună, că pro
ducția realizată a fost satisfăcă
toare. O asemenea lipsă de exi
gență parcă ne îndeamnă să ex
plicăm unele cauze ale aspecte
lor sesizate mai sus și altfel. 
Maistrul e cel care trebuie să 
ia măsuri imediat ce sesizează 
că un tinăr a încetat lucrul mai 
devreme, că unii se plimbă prin 
secție, că batiul mașinilor nu 
este protejat etc. etc.

— Maiștrii, iarăși maiștrii ?... 
ne întoarce replica interlocuto
rul nostru.

Da. tovarășe maistru „iarăși 
maiștrii". E rău că vă cerem mai 
multă exigență față de tineri ?

sfert de ceas înaintea 
programului, zece

Concursul de admitere constă în probe scrise și orale 
la limba română și matematică. Candidații se pot pre
zenta pentru înscriere Ia concurs pînă lp data de 3 iulie 
1971 la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii", Biroul în- 
vățămînt, telefon 17.60.10 sau 17.60.20, interior 1302, avînd 
următoarele acte :

1. Buletin de identitate.
2. Certificat de naștere (orginal și copie legalizată).
3. Certificat de absolvire (original).
4. Fișa copilului de la 0—15 ani sau certificat medical 

eliberat de circumscripția medico-sanitară la care candi
datul este luat în evidență.

5. Buletin de analiza sîngelui, efectuată după 1 iunie 
1971.

6. Rezultatul examenului radiologie pulmonar, efectuat 
după 1 aprilie 1971.

Elevii și ucenicii beneficiază de burse, indemnizații, va
canțe școlare precum si de diplomă de absolvire a școlii 
profesionale. Cei reușiți la concurs fac instruirea practică 
la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii", iar pregătirea 
teoretică la grupul școlar poligrafic.

Concursul va avea loc între 6 și 14 iulie 1971.

ANUNȚ
Uzina de anvelope „Danubiana", cu sediul 

în București Șoseaua Olteniței nr 181, Sectorul 
5 (autobuz linia 44), recrutează tineri (băieți) 
absolvenți ai școlii generale, 8 și 10 clase ele
mentare, în vîrstă de 15—18 ani pentru califi
care prin ucenicie la locul de muncă, durata 
2-—3 ani, în următoarele meserii :

— OPERATOR LA FABRICAREA ANVELO
PELOR

— LĂCĂTUȘ MECANIC
— STRUNGAR
— ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE-REPARAȚII 
înscrierile se fac la sediul școlii pînă la data 

de 5 iulie 1971. Se primesc candidați din Bucu
rești și județul Ilfov. Pentru meseria de operator 
se pot înscrie candidați și din alte județe, care 
își pot asigura cazarea în București sau în co
munele învecinate cu posibilități de navetă zil
nică.

în timpul școlarizării se acordă Indemnizații 
lunare, diferențiate pe ani de studii.

Informații suplimentare se pot obține la 
Serv. Preg. Cadre și Centrul Școlar Chimie al U- 
zinei „Danubiana", telefon 23.42.80 interior 
273 si 154.



VIZITA DELEGAȚIEI ROMÂNE
IN R.P.D. COREEANĂ

SPECTACOL DE GALĂ

SUCCESE AU PATRIOȚILOR
SUD-VlfTIUAMEZI SI LUHIIM

> J

Comandamentul suprem ai Armatei de eliberare a poporului 
laoțian a dat publicității un comunicat, difuzat de agenția Khao- 
san Patliet Lao, in care face bi lanțul victoriilor obținute de pa- 
trioții laoțieni in sezonul uscat — noiembrie 19'0 — mai 1971.

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a soției sale. Elena 
Ceaușescu, a membrilor' delega
ției de partid și guvernamen
tale române, la Teatrul Mare 
din Phenian a avut loc, joi sea
ra, un spectacol de gaia.

Apariția in loja oficială a to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen și a soțiilor lor. a 
membrilor conducerii de partid 
și de stat a celor două țări, a 
fost intimpinată cu vii și înde
lungi aplauze.

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare De
mocrate Coreene.

3 000 de artiști profesioniști și 
amatori au prezentat apoi, 
timp de două ore, epopeea mu
zicală și coregrafică ..patria 
noastră glorioasă", înmănun- 
chind cintece populare și revo
luționare interpretate de coruri 
și orchestre reunite, dansuri tra
diționale cu evantaie și eșarfe, 
mari montări coregrafice. Spec
tacolul a redat intr-o interpre
tare impresionantă, de o inaltă 
ținută artistică, imagini din 
lupta pentru eliberarea socială 
și națională a poporului coreean, 
pentru instaurarea puterii popu
lare și construirea socialismu
lui în patria sa. Imense scene 
de ansamblu intruchipează as
pecte din lupta detașamentelor 
de partizani împotriva ocupa
ției japoneze, a regimului colo
nial, pentru libertatea și inde
pendența țârii. în focul acestor 
bătălii revoluționare fiind creat 
partidul comuniștilor in frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen. Sînt 
evocate atmosfera sărbătoreas
că a zilei victoriei de la 15 
august 1945, bucuria cu care au 
fost întimpinate reformele de
mocratice, momente istorice pe 
drumul parcurs de oamenii 
muncii, sub conducerea partidu
lui, spre instaurarea și întărirea 
regimului puterii populare. 
Peste imaginile muncii creatoa
re, entuziaste a poporului, stă- 
pîn pe soarta sa, se așterne 
însă umbra războiului de agre
siune al intervenției imperia
liste americane. Unitatea de

monolit a poporului coreean — 
care s-a ridicat ca un singur 
om. la chemarea partidului, a- 
părînd cu bărbăție, abnegație și 
eroism pămîntul patriei, viața 
nouă de sub orinduirea socia
listă, cuceririle sale — și-a gă
sit o expresie emoționantă in
tr-un tablou coregrafic care se 
încheie cu momentul sărbăto
ririi victoriei. Lupta patrioți- 
lor sud-coreeni împotriva ocu
pației străine și a autorităților 
reacționare de la Seul, pentru 
unificarea patriei,, este redată 
plastic în tabloul ,,fiii și fiicele 
din sud, care luptă*1. într-o 
succesiune sugestivă sint pre

zentate. apoi, creații artistice 
care slăvesc munca și realizări
le de astăzi aie Coreei socia
liste, ale partidului muncii din 
Coreea.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor li s-a oferit un coș cu 
flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu.

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări vin pe 
scenă in mijlocul artiștilor, fe- 
lieitîndu-i cu căldură.

întreaga asistență aplaudă mi
nute in șir, ovaționează pentru 
prietenia dintre partidele, po
poarele și țările noastre.

VIZITE ALE TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU

. Comunicatul relevă că forțele 
Pathet Lap și poporul laoțian 
au nimicit peste 31 200 soldați și 
ofițeri inamici. dintre care 
15 700 saigpnezi, 1 898 mercenari 
tailandezi, 527 piloți americani. 
Ei au capturat și distrus 16 700 
arme de diferite tipuri, peste 
540 stații de radio și 770 
vehicule militare, dintre care 
jumătate tancuri și care blin
date, și au dobori: sau avariat 
852 avioane inamice. Totodată, 
peste 20 000 de oameni au fost 
complet eliberați de sub con
trolul inamicului.

După ce denunță actele im
perialiștilor S.U.A. și ale agen-

■ ților lor de intensificare a răz
boiului împotriva forțelor pa
triotice laoțiene, comunicatul 
relevă faptul că forțele Patliet 
Lao și poporul laoțian au res-

. pins cu. succes operațiunea „De- 
wey Canyon-2“, prin care tru
pele administrației de la Sai
gon, cu sprijinul forțelor aerie
ne americane, au invadat in fe-

■ bruarie 1971 sudul Laosului in 
direcția șoselei nr. 9. La sfirși- 

,tul lui martie 1971, arată comu-

ment saigonez. au fost scoși din 
luptă 49 militari. Șapte tancuri 
și blindate, ale inamicului 
au fost distruse. în distric
tul Binh Kite, saigonezii și 
mercenarii Iui Pak Cijan Hi 
au pierdut 117 oameni și im? 
portante materiale de luptă, 
printre care 20 de vehicule de 
campanie. Pe șoseaua nr. 13, 
au avut loc lupte intense, ina
micul saigonez pierzind alte 14 
vehicule de luptă. în districte
le Son Tinh și Binh Son. uni
tățile Frontului național de eli
berare au scos din luptă peste 
30 militari inamici și au provo
cat trupelor regimului de la 
Saigon importante pierderi în 
muniții și materiale de luptă.

Referindu-se la ultimele an
gajamente militare din Vietna
mul de sud. agenția U.P.I. rela
tează că o importantă bază de 
artilerie a regimului Thieu-Ky, 
situată la aproximativ 300 km 
de Saigon, continuă să fie ase
diată de formațiuni de luptă 
ale F.N.E.

„SALIUT" - 
A PATRA ZI 
DE LUCRU
Principala parte a progra

mului celei de-a 4-a zile de 
lucru a echipajului stației or
bitale sovietice „Saliut" a fost 
consacrată cercetărilor cu ca
racter medical-biologic. Ast
fel, unul dintre experimen
te a avut drept scop obține
rea de date științifice asupra 
stării funcționale a sistemu
lui cardiovascular în condiții 
de imponderabilitate. Cerce
tările au avut loc cu ajutorul 
unei instalații speciale de in- 
tensificare-transformare. iar 
înregistrarea parametrilor fi
ziologici în timpul experi
mentului a fost realizată prin 
intermediul unui canal tele
metrie. în vederea aprecierii 
influenței condițiilor de im
ponderabilitate asupra modi
ficărilor din organismul u- 
man, a fost efectuată^ o expe-ț 
riență de determinare a den
sității țesuturilor osoase.

Convorbirile lui 
losif Banc în R.S. Serbia

BELGRAD 10. — Cores
pondentul Agerpres. George 
Ionescu, transmite: Tovarășul 
losif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
care face o vizită în Republi
ca Socialistă Serbia, la invi
tația președintelui Vecei Exe
cutive a acestei republici, Mi- 
lenko Boianici, a avut joi o 
întrevedere cu Dragoslav 
Markovici, președintele Skup- 
știnei Republicane a R. S. 
Serbia. întrevederea, la care 
au participat Milenko Boia- 
nici și Șa-ndor Dobo, vicepre
ședinte al Skupștinei R. S. 
Serbia, precum și ambasado
rul român la Belgrad. Vasile 
Șandru. s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, deosebit de 
cordială.

în aceeași zi, la sediul Ve
cei Executive a R. S. Serbia 
au început convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul losif 
Banc și tovarășul Milenko 
Boianici. In cadrul convorbi
rilor, au fost trecute în revis
tă o serie de aspecte ale co

laborării Republicii Socialiste 
România cu R.S.F. Iugoslavia 
și, în particular, cu R.S. Ser
bia, relevi n.du-se cu satisfac
ție de ambele părți, realizări
le obținute în acest sens pe 
multiple planuri. Au fost e- 
xaminate. totodată, unele mo
dalității și posibilități concrete, 
reciproc avantajoase, de pro
movare continuă a acestor 
relații.

Milenko Boianici a oferit 
apoi un. dejun în onoarea to
varășului losif Banc.

• PREȘEDINTELE Columbiei, 
Misael Pastrana, a desemnat 
miercuri seara pe membrii nou
lui guvern al țării, care îl va 
înlocui pe cel demisionat la 1 
iunie. Noul cabinet cuprinde 
șase miniștri liberali, șase con
servatori și un militar, respee- 
iindu-se astfel paritatea politica 
a așa-numitului sistem al „Fron
tului național11, stabilit in 1958.

Portofoliul afacerilor externe 
a fost încredințat lui Alfredo 
Vasquez Carrizosa.

Tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțită de tovarășa Kim Săng E, 
soția tovarășului Kim Ir Sen, a 
vizitat joi dimineața Fabrica de 
țesături de mătase din Phenian. 
La vizită a participat șj tovară
șa Maria Mălnășan, soția amba
sadorului României în R.P.D. 
Coreeană.

La intrarea în fabrică, tova
rășele Elena Ceaușescu și Kim 
Săng E au fost întîmpinate de 
tovarășa Ten Bok Sin, ministrul 
industriei textile, precum și de 
reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc de partid și ai Consi
liului popular al municipiului. 
Un mare număr de muncitoare 
aflate pe platoul de la intrare au 
aclamat pentru prietenia româ- 
no-coreeană.

Sînt vizitate diferite secții ale 
fabrioii, precum și o expoziție a 
celor trei sute de sortimente de 
țesături realizate aici și ale că
ror desene și culori vădesc un 
gust ales și un deosebit mește
șug-

în continuare, sînt vizitate 
creșa și grădinița de copii ale 
raionului nr. 1 din capitală. Gru

puri de mici artiști, purtînd ban
derole cu tricolorul românesc, 
interpretează în cinstea oaspete- 
lor cîntece și dansuri. Tovarășele 
Elena Ceaușescu și Kim Săng E 
se fotografiază în mijlocul lor.

în cursul după-amiezii, tovarășa 
Elena Ceaușescu a făcut o vizită 
la sediul Uniunii Democratice a 
Femeilor Coreene, unde s-a în- 
t'ilnit cu tovarășa Kim Săng E, cu 
tovarășe din conducerea acestei 
organizații de masă. A avut loc 
o discuție despre contribuția fe
meilor din cele două țări la con
strucția socialistă.

Gazdele au mulțumit în mod 
deosebit pentru grija părintească 
manifestată de poporul român, de 
femeile din România, față de co
piii orfani coreeni care au găsit 
o adevărată familie la mii de ki
lometri depărtare de patria lor, 
în perioada de după încheierea 
războiului declanșat de imperia
liștii americani în anii 1950-1953.

REPORTAJUL VIZITEI A 
FOST REALIZAT DE TRIMI

ȘII SPECIALI 
Fotografii: ANGHEL PASAT

■nicatul, forțele patriotice lao- 
țiene din provincia Savannakhet 
au declanșat atacuri puternice 
asupra diferitelor poziții ina- 

imiee din regiunea șoselei nr. 9 
și au eiștigat o mare și răsună
toare victorie. înfringind in
cursiunea trupelor saigoneze din 
sudul Laosului. In strinsă legă
tură cu luptele din zona șoselei 
nr. 9, forțele patriotice au zdro
bit toate atacurile inamice în 
Luang Prabang, Xieng Khuang
și alte provincii. De asemenea, 
ele au eliberat complet platoul 
Bolovens.

Agenția de presă „Eli
berarea11 relatează că for
țele patriotice care acțio
nează in provincia sud- 
vietnameză Gia Lai, au 
înregistrat, în ultimul 
timp, noi succese in lup
ta împotriva trupelor sai
goneze și a agresorilor a- 
mericani.

Astfel, la 4 iunie, în apropie
re de localitatea My Trach, din 
rîndul celui de-al 55-lea regi-

PRESA COREEANĂ DESPRE SOSIREA
Produse americane 

ce pot fi exportate

OASPEȚILOR DRACI 1)11 ROMÂNIA PllirEENĂ in R.P. Chineză
Vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România, condu
să de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se află în centrul 
atenției presei coreene, care 
relevă atmosfera sărbătoreas
că a primirii oaspeților ro
mâni, ca expresie a legături
lor de strinsă prietenie dintre 
partidele, popoarele și țările 
noastre.

Toate ziarele coreene de. joi 
publică ample relatări despre 
sosirea la Phenian a delegați
ei române, primirea entuzias
tă făcută de locuitorii capita
lei Coreei socialiste, precum 
și despre manifestările din 
prima zi a vizitei. Descriind 
înțîmpinarea plină de căldu
ră' a oaspeților români, „No- 
don Sinmun" arată că ,,a- 
ceasta constituie o expresie a 
dorinței nobile a poporului 
coreean de a întări solidari
tatea frățească cu poporul ro
mân. o reflectare vie a sen
timentelor pline de căldură 
cu care întregul popor core
ean înconjoară pe oaspeții 
dragi • din România prietenă. 
A fost, scrie ziarul, o adevă
rată revărsare de sentimente 
ale prieteniei și solidarității 
frățești".

Materialele consacrate vizi

tei sînt reliefate prin titluri 
ca : „Capitala Coreei socia
liste exprimă sentimentele 
prieteniei frățești, ale solida
rității", „Vizita va aduce o 
contribuție importantă la în
tărirea și dezvoltarea relații
lor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noas
tre", „Prietenia și colaborarea 
între popoarele coreean și ro
mân se vor adînci și extinde 
și în viitor, în lupta comună 
pentru victoria cauzei socia
lismului, împotriva imperia
lismului".

Ziarele publică în prima 
pagină mari fotografii în care 
este surprins momentul cînd 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen își string cu 
cordialitate mîinile.

în tot cursul zilei, posturi
le de radio au transmis am
ple relatări despre primirea 
făcută delegației, despre ma
nifestările primei zile a vizi
tei. precum și programe de 
muzică populară românească. 
Televiziunea din Phenian a. 
prezentat, de asemenea, prin
cipalele aspecte din prima zi 
a vizitei, precum și filme cu 
realizări în opera de construi
re a socialismului în țara 
noastră.

Evidențiind semnificația vi

zitei delegației române, „No- 
don Sinmun" arată că ea va 
contribui la întărirea și dez
voltarea relațiilor de priete
nie și cooperare între po
poarele coreean și român. Po
porul coreean, scrie ziarul, 
dă o înaltă apreciere priete
niei cu poporul frate român ; 
transmitem poporului român 
urările noastre sincere de noi 
succese în activitatea sa im
petuoasă pentru îndeplinirea 
sarcinilor noului plan cinci
nal, trasate la Congresul al 
X-lea al Partidului Comu
nist. Român.

La rîndul său, „Phenian 
Sinmun11 arătînd că raportu
rile 1 de prietenie între po
poarele coreean și român au 
o îndelungată tradiție, scrie 
că vizita delegației române 
reprezintă un sprijin în lupta 
poporului coreean pentru e- 
dificarea socialismului în par
tea de nord a țării, pentru 
reunificarea pașnică a patriei.

Poporul coreean, evidenția
ză „Mindiu Cioson11, nutrește 
convingerea fermă că relații
le de prietenie statornicite în
tre cele două partide, țări și 
popoare, se. vor dezvolta în 
continuare pe baza marxism- 
leninismului și internațio
nalismului proletar.

în conformitate cu hotărîrea 
luată de președintele Nixon în 
luna aprilie Casa Albă a publi
cat joi, lista unor produse ame
ricane ce vor putea fi de acum 
înainte exportate în R.P. Chi
neză. Exportul spre China al a- 
cestor mărfuri fusese interzis cu 
aproape 20 de ani în urmă. Oa
menii de afaceri americani vor 
fi autorizați să exporte în R.P. 
Chineză fără aprobare specială 
unele produse alimentare, fores
tiere, chimice, inclusiv îngră
șăminte chimice, cauciuo, tex
tile, anumite metale, produse e- 
lectrice, utilaje pentru construi
rea de drumuri, automobile, 
precum și anumite genuri 
de computere. Președintele 
a declarat că exportul pro
duselor neincluse în lista 
publicată joi va continua să 
fie interzis. In aceiași timp, 
Nixon a declarat că vor fi per
mise toate importurile din R.P. 
Chineză sub o licență generală, 
dar și-a rezervat dreptul de a 
impune un control asupra , aces
tora, dacă va considera necesar.

Hotărirea președintelui Nixon 
intervine după mai multe luări 
de poziție ale unor congresmeni 
și oameni de afaceri americani, 
cerîrid guvernului să normali
zeze relațiile cu R.P." Chineză.

După cum s-a anunțat recent 
trupele intervenționiste sai
goneze au suferit o grea în- 
frîngere în regiunea orașului 
Snoul din Cambodgia. In 
imagine, militari saigonezi 
înfrînți se retrag în deban

dadă

Ziarul „Times11 a publicat joi 
o scrisoare a unui grup de 17 
personalități ale vieții politice 
și economice din Marea Brita- 
nie. în care se cere ca această 
țară „să recunoască din punct 
de vedere diplomatic Republi
ca Democrată Germană'1. Sem
natarii scrisorii, printre care se 
află fostul ministru laburist Ri
chard Crossman, diplomatul 
Geoffrey McDermott și indus
triașul Rudi Sternberg, sublinia
ză că recunoașterea R.D.G. de 
către țările occidentale ar în
tări securitatea europeană și ar 
fi în folosul popoarelor respecti
ve11. Ei menționează că stabilirea 
unor relații normale între An
glia și R.D.G. ar stimula, totoda
tă, comerțul dintre cele două 
țări.

Funeraliile
lui Gyorgy 

Lukacs

Ședința Biroului Executiv
al Prezidiului U. C. I

Agenția Taniug informează' că 
la ședința din 9 iunie a Biroului 
Executiv al Prezidiului .Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, la 
care au participat președinții 
Uniunii Comuniștilor din repu
blici și provinciile autonome, au 
avut loc dezbateri despre locul, 
rolul și funcționarea Prezidiului 
U.C.I. și a organelor sale.

în examinarea acestor proble
me. se arată intr-un comunicat 
publicai la încheierea ședinței, 
s-a pornit de la ansamblul 
schimbărilor social-politice care 
au loc în societatea iugoslavă, 
subliniindu-se necesitatea în
tăririi tot mai mari a rolului 
U.C.I. ca forță revoluționară 
conducătoare a dezvoltării so-

Consfătuirea partidelor

consolidării unității sale 
sale 

a-

ciale, a 
ideologica și a capacității 
de acțiune. Pornind de la 
ceasta, relevă comunicatul. Pre
zidiul U.C.I. trebuie să devihă 
într-o măsură tot mai mare un 
organ central care să elaboreze, 
cu participarea deplină a. Uniunii 
Comuniștilor din republici . și 
provinciile autonome, platforma 
ideologică și. politică unică cu 
privire la toate problemele 
sertțiăle ale dezvoltării continue 
a societății iugoslave, pe bâza 
autocbnducerii și egalității de
pline a popoarelor și naționali
tăților. și să asigure înfăptuirea 
politicii și a hotăririlor adoptate 
în comun.

comuniste din țările

e-

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 
în capitala ungară, la Panteonul 
Mișcării Muncitorești de la Cimi
tirul Kerepesi, au avut loc joi 
funeraliile academicianului Gyor
gy Lukacs. de două ori laureat 
al premiului Kossuth, personali
tate marcantă a mișcării munci
torești revoluționare ungare și 
internaționale, eminent filozof și 
estetician marxist, informează a- 
genția M.T.I.

La ceremonia de doliu au par
ticipat și au făcut de gardă Ac- 
z.el Gyorgy, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Nemes Dezso, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Ovari Miklos, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., academici
eni, reprezentanți ai vieții știin
țifice și culturale și ai diferitelor 
organizații obștești.

Au fost, de asemenea, prezenți 
și au făcut de gardă atașați cul
turali ai unor misiuni diplomati
ce, printre care și atașatul ro
mân Florian Borz.

In numele Comitetului Cen
tral al P.M.S.U. și al Academiei 
de Științe a Ungariei, a rostit 
un cuvînt de adio academicia
nul Istvan Frisz, membru al 
C.C. al P.M.S.U. „prin moartea 
lui Gyorgy Lukacs. a spus vor
bitorul, mișcarea muncitorească 
ungară și internațională, viața 
științifică internațională, societa
tea ungară în întregime au sufe
rit o mare pierdere". In conti
nuare, arată M.T.I., vorbitorul „a 
dat o înaltă apreciere drumului 
deosebit de bogat, dar nu ușor, 
al vieții lui Lukacs. activității 
lui în domeniul filozofiei, teoriei 
literare și esteticii, participării 
la viața socială".

Scriitorul Tibor Deri a rostit 
un cuvînt de adio în numele 
prietenilor.

Corpul neînsuflețit a fost de
pus în cimitir în acordurile In
ternaționalei.

COMUNICAT COMUN
cu privire la convorbirile oficiale româno-cambodgiene

(Urmare din pag. 1) 

potriva agresiunii imperialismu
lui S.U. A și a lacheilor săi de la 
Saigon, împotriva clicii Lon Noi 
—Sirik Matak—Son Ngok Thanh, 
pentru redobîndirea suveranită
ții și integrității teritoriale a ță
rii, pentru construirea une.i Cam- 
bodgii. independențe, pașnice, 
neutre, .democratice și prospere.

Partea română a condamnat a- 
ceastă agresiune imperialistă, a 
dat o înaltă apreciere luptei jus
te duse de. forțele populare din 
Cambodgia sub conducerea 
F.U.N.K. Ea a reafirmat simpa
tia și solidaritatea poporului. ro
mân cu^poporul cambodgian, ca
re, alături de popoarele vietna
mez și laoțian, își apără dreptul 
sacru la libertatea și indepen
dența națională.

Partea cambodgiana a expri
mat recunoștință, poporului ro
mân și guvernului Republicii 
Socialiste România , care au re
cunoscut de la început;, Gițjrer- 
nul Regal de Unitate Națională 
ca fiind singurul guvern legal și" 
legitim al Cambodgiei, precum și 
pentru sprijinul acordat luptei 
poporului cambodgian.

Ea a exprimat cele mai căl
duroase felicitări pentru strălu
citele succese obținute în țoale 
domeniile de către poporul 
român și Republica Socia
listă România, sub conducerea 
Partidului Comunist, în con
struirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Ea sprijină 
politica Republicii Socialiste Ro
mânia, întemeiată pe coexisten
ța pașnică, de dezvoltare a co
operării între state pe baza prin
cipiilor independenței și suvera
nității, neamestecului în treburi
le interne și egalității în drep
turi.

Partea română sprijină propu
nerile făcute de .Samdeoh Noro- 
ciom Sianuk, șeful statului Cam
bodgia, în declarația sa în 5 
puncte din 23 martie 1970.

Cele două părți cer ca Statele 
Unite ale Amerieii să respecte 
drepturile naționale fundamen
tale ale poporului cambodgian, 
garantate prin acordurile oe la 
Geneva din 1954 și ca, in acest 
scop, Statele Unite să înceteze 
toate bombardamentele și cele
lalte acte de agresiune împotri
va Cambodgiei și a poporului 
cambodgian, să tie retrași con
silierii și personalul american, 
precum și trupele saigoneze.

Cele două părți conaamnă ex
tinderea intervenției imperialis
mului S.U.A. în Cambodgia, 
Vietnam și Laos, care reprezin
tă o încălcare a normelor și prin
cipiilor dreptului internațional și 
constituie un pericol pentru pa
cea. în Asia și în întreaga lume. 
Ele cer să se pună capat acțiu
nilor agresive ale S.U.A. în In- 

G dochiria, să fie retrași* țpate tru- 
". pete american© și ale alîaților 

lor, să se asigure "itespeiftarea 
dreptului popoarelor cambod
gian, vietnamez și laoțian de a-și 
rezolva "singure problemele in
terne, fără nici un amestec din 
afară, potrivit aspirațiilor și 
voinței lor. Ele sprijină propu
nerile prezentate în acest sens 
de R.D. Vietnam, Frontul Națio
nal de Eliberare și Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud și 
Frontul Patriotic din Laos.

în cursul convorbirilor, s-a e- 
vidențiat necesitatea ca, paratei 
cu intensificarea luptei armate 
a poporului cambodgian și a ce
lorlalte popoare din Indochina, 
să se desfășoare o activitate po
litică și diplomatică mai susți
nută, să fie mobilizate eforturi

le tuturor forțelor antiimperia- 
liste, pentru a determina cercu
rile imperialiste americane să 
înceteze agresiunea lor împotri
va popoarelor indo.chineze și să 
accepte cît mai curînd o soluțio
nare politică a problemelor din 
această regiune.

Cele două părți și-au reafir
mat încrederea că popoarele 
cambodgian, vietnamez și lao
țian, acționînd unite, pe baza de
clarației comune adoptate la 
conferința la nivel înalt a po
poarelor din Indochina, și bucu- 
rîndu-se de sprijinul tuturor for
țelor democratice, progresiste, 
de pretutindeni, vor obține cu si
guranță victoria în lupta împo
triva intervenției străine, pen
tru dezvoltarea țărilor lor în 
condiții de pace, libertate și pro
gres social.

Părțile își exprimă convinge
rea fermă că relațiile dintre Re
publica Socialistă România și Re
gatul Cambodgia se vor dezvol
ta continuu, spre binele popoa
relor român și cambodgian, al 
luptei împotriva imperialismu
lui, al cauzei progresului și pă
cii în lume.

în numele poporului român, și 
al guvernului Republicii Socia
liste România, excelența sa, 
domnul Nicolae Ceaușescu, a in
vitat-pe Samdech Norodom Sia
nuk să efectueze o vizită oficiă- 
lă în Republica Socialistă Ro
mânia. Samdech Norodom Sia
nuk a acceptat cu căldură acea
stă invitație. Data vizitei va fi 
stabilită ulterior de: comun a- 
cord între guvernul Republicii 
Socialiste România Și Guvernul 
Regal de Unitate Națională al 
Cambodgiei.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie reciprocă.

Pekin = Recepție în cinstea 
delegației iugoslave

PEKIN 10 (Agerpres). — 
Vicepremierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Li 
Sien-nien, a oferit, o recepție 
în cinstea delegației guverna
mentale a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Mir
ko Tepavaț, aflată într-o vi
zită de prietenie în China.

în toastul rostit cu acest 
prilej, Li Sien-nien a subli
niat faptul că, în ultimii ani, 
relațiile între China și Iugo
slavia s-au îmbunătățit : a 
crescut volumul schimburilor 
de mărfuri, s-au înmulțit vi
zitele reciproce, s-a adîncit 
înțelegerea mutuală, s-a întă
rit prietenia între cele două 
popoare. Vorbitorul și-a ex

primat convingerea că vizita 
secretarului de stat pentru a- 
facerile externe al R.S.F. Iu
goslavia va contribui și mai 
mult la dezvoltarea relațiilor 
între cele două țări.

Răspunzînd, Mirko Tepa
vaț a relevat însemnătatea și 
utilitatea pe care o poate a- 
vea pentru cele două țări lăr
girea colaborării dintre ele. 
Ministrul iugoslav și-a expri
mat convingerea profundă că 
această colaborare contribuie 
la o mai bună înțelegere în 
întreaga lume, deoarece ea nu 
presupune renunțarea la prie
teniile existente, ci cîștigarea 
și dezvoltarea unor noi prie
tenii.

LUCRĂRILE SESIUNII 0.1. M.
Intervenții ale reprezentanților români
In cadrul celei de-a 56-a se

siuni a Conferinței Internaționale 
a Muncii, au continuat dezbate
rile asupra raportului directoru
lui general al Biroului Interna
țional al Muncii consacrat rolului 
ce revine O.I.M. în dezvoltarea 
economică și socială a popoare
lor. Miercuri, participanții au 
fost salutați de președintele Se
negalului, Leopold Senghor.

Concomitent, se desfășoară 
dezbaterile în comisiile tehnice. 
Luînd cuvîntul în Comisia pen
tru protecția reprezentanților 
muncitorilor în întreprinderi, 
delegata sindicatelor din Româ
nia, Larisa Muntean u-, secretar 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a prezentat experiența 
tării noastre în domeniul parti
cipării reprezentanților salariați- 
lor și ai sindicatelor în organele 
de conducere colectivă ale între

prinderilor, evidențiind interesul 
manifestat în cadrul dezbaterilor 
publice față de proiectul de lege 
referitor la organizarea și con
ducerea unităților economice de 
stat, unde sînt precizate cu cla
ritate rolul și competențele or
ganelor colective de conducere.

La discuțiile pe marginea Pro
gramului mondial al folosirii for
ței de muncă, I. Păcuraru, ad
junct al ministrului muncii, a 
subliniat necesitatea unei parti
cipări sistematice și din ce în 
ce mai importante a O.I.M. la 
colaborarea internațională în ve
derea sprijinirii efortului națio
nal al țărilor în curs de dezvol
tare pentru punerea în valoare a 
resurselor umane și elaborarea 
unei politici eficiente de folosi
re a forței de muncă în cadrul 
programelor de dezvoltare.

Americii Centrale,
SAN JOSE 10 (Agerpres). — 

La începutul lunii iunie, într-un 
stat din America Centrală a 
avut loc cea de-a 8-a Consfă
tuire regională a partidelor . co
muniste din țările 
Centrale, Mexic și 
Participanții au făcut un schimb 
de informații despre situația 
politică din țările lor, au făcut 
schimb de experiență în legă
tură cu lupta antiimperrlaiistă, 
democratică și populară. Consfă
tuirea a constatat creșterea miș
cării revoluționare și antiimpe- 
rialiste în regiunea respectivă, 
a constatat in unanimitate că 
este necesar să se caute forme 
mai bune de colaborare între 
partidele comuniste și toate 
forțele progresiste în scopul

Amerieii 
Panama.

creării unui front unic de luptă 
împotriva imperialismului ame
rican și a oligarhiei locale.

Comuniștii din Guatemala, 
Honduras, Costa Rica, Mexic, 
Panama și Salvador au adoptat 
o declarație în care „salută 
victoria forțelor unității popu
lare din Chile, considerind-o un 
factor de mare importanță is
torică pentru întreaga Americă 
Latină, precum și procesele 
tiimperialiste și democratice 
Peru și Bolivia11.

Tn cadrul consfătuirii, s-a 
tăiît activizarea mișcării de
lidaritate cu popoarele Vietna
mului. Laosului și Cambodgiei 
care duc o luptă eroică împo
triva agresiunii imperialismului 
american

• UN ALT pacient al chirur
gului Christian Barnard, Pat 
Palmer Owen, membru al Par
lamentului rhodesian, a încetat 
din viață miercuri dimineață la 
spitalul Groote Schuur din Ca
petown. El fusese supus unei 
operații cardiace la 19 aprilie 
a.c. Ca urmare a înrăutățirii 
stării sale, Pat Palmer Owen 
fusese din nou operat, săptă- 
mîna trecută.

Se reamintește că Barnard a 
efectuat la 10 mai a.c. o nouă 
operație de transplantare a 
inimii. Pacientul — Dirk Van 
Zyl — urmează să părăsească 
spitalul in următoarele zile.

an- 
din

ho-
so-

• SUBUNITĂȚI militare pa
kistaneze au trecut la restabi
lirea căilor de comuntcație in 
Pakistanul de est, deteriorate în 
timpul luptelor angajate între 
forțele guvernamentale și ele
mentele separatiste. Armata este 
sprijinită de autoritățile locale 
și populația autohtonă.

« ÎN PARCUL ,.Lujniki“ din 
Moscova s-a deschis joi expozi
ția de mobilă românească, una 
din cele mai mari manifestări 
românești de acest gen organi
zate peste hotare în anul în 
curs.

porturile publice, fabricile și u- 
zinele, întreprinderile comerciale 
au încetat să mai funcționeze, 
iar școlile și liceele au fost în
chise. Joi nu a apărut, în întrea
ga țară, nici un ziar, iar emi-

La inaugurare au participat 
N. V. Timofeev, ministrul indus
triei forestiere și de prelucrare 
a lemnului. K.I. Galașnin, mi
nistrul industriei celulozei și 
hîrtiei, A.I. Pitovranov, vicepre
ședinte al Camerei uniohale de 
comerț exterior, miniștri ad- 
juncți, reprezentanți ai Comite
tului de Stat al Planificării, 
•funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, re
prezentanți ai Ministerului Co
merțului Interior, ai organizației 
unionale „Țentrsoiz", membri ai 
conducerii centrale a Asociației 
de prietenie sovieto-române, un 
numeros public.

... x,
• ÎNTREGUL Uruguay este 

practic paralizat incepînd de joi 
dimineața, ca urmare a grevei 
generale de 24 de ore, declanșa
tă la chemarea Convenției Na
ționale a Muncitorilor (C.N.M.). 
principala centrală sindicală u- 
ruguayană. Căile ferate, trans-

SCURT
siunile posturilor de radio și te
leviziune s-au rezumat la bule
tinele de știri. Numai serviciile 
de urgență și de primă necesi
tate (electricitatea, apa, spitale
le) și-au continuat activitatea.

• AGENȚIA China Nouă , in
formează că la Kunmin a avut 
loa cel de-al doilea Congres pro-

vincial al P.C. Chinez din Yun
nan, la care au fost discutate do
cumentele Congresului al IX-lea 
al. P.C. Chinez și ale celei de-a 
doua plenare a celui de-al 9-lea 
Comitet Central. Ciu Sing, con
ducătorul nucleului grupului de 
partid al Comitetului revoluțio
nar provincial Yunnan, a pre
zentat un ' raport cu privire la 
situația și realizările oamenilor 
muncii din provincie

• PREȘEDINTELE Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, în
soțit de o delegație alcătuită din 
specialiști din diferite instituții 
de cercetări științifice din Ro
mânia, a avut convorbiri cu 
conducerea marilor concerne 
vest-germane ..Dormagen", 
,,Krupp11. ,,Ghh“, „Hoechst11 și 
„Aeg-Țelefunken". Cu acest 
prilej au fost explorate noi căi 
concrete pentru lărgirea și in
tensificarea colaborării și coo
perării în domeniul științei și 
tehnologiei între firmele vizitate 
și instituții de cercetare științi
fică din România, în sectoare 
prezentînd interes pentru am
bele părți.
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