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In timpul vizitei la Institutul de economie națională din Phenian

La Expoziția realizărilor industriale și agricole

Inlr-o suită de articole publicate la această 
rubrică — inspirate din activitatea și viața co
tidiană a constructorilor de pe un număr de 
șantiere industriale — rețineam atenția asupra 
unor probleme de stringentă acuitate : asigu
rarea forței de muncă calificată și necalificată 
la nivelul actual al sarcinilor de investiții cîl 
și în perspectiva dinamică a viitorilor ani ai

— Avînd în vedere creș
terea substanțială a volu
mului de investiții din ac
tualul cincinal față de cel 
precedent, v-am ruga să 
vă referiți la modul cum 
se va proceda în anii ur
mători pentru pregătirea 
muncitorilor calificați so
licitați de șantiere.

— Din volumul sporit al in
vestițiilor alocate din fondurile 
centralizate ale statului, care în 
actualul cincinal totalizează 470 
miliarde lei, aproape egal cu 
totalul investițiilor realizate în 
anii 1961—1970, un plan propor
țional majorat revine pentru 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale.

In perioada 1971—1975 volumul 
producției de construcții-montaj 
în execuția Ministerului Con
strucțiilor Industriale crește cu 
circa 50 la sută față de perioada 
anterioară, în condițiile creșterii 
productivității muncii cu 45 la 
sută la sfîrșitul anului 1975, față 
da nivelul realizat în anul 1970.

Pentru îndeplinirea acestor 
sarcini, anul 1971 este hotărîtor, 
deoarece este anul în care se 
face corelarea ritmurilor cores
punzător cerințelor realizării 
sarcinilor sporite din noul cin
cinal. îndatoririle importante 
care revin ministerului nostru 
pentru realizarea sarcinilor de 
plan în condiții de eficiență e- 
conomică sporită, ridică o serie 
de probleme tehnico-organizato- 
rice, precum și problema recru
tării, pregătirii și perfecționării 
cadrelor, ținînd seama că o 
parte importantă din sporul pro
ducției de construcții-montaj 
trebuie realizată prin creșterea 
numărului de muncitori.

In urma unei analize com
plexe a asigurării forței de 
muncă suplimentare pe cincinal, 
s-a prevăzut calificarea unui 
număr de circa 47 000 muncitori 
prin școli profesionale, ucenicie 
la locul de muncă și prin 
cursuri de calificare.

Menționăm că în cadrul mi
nisterului nostru funcționează 8 
unități școlare, iar pentru dez
voltarea bazei materiale a în- 
vățămîntului s-a prevăzut con
struirea a încă alte 2 unități.

Pentru anul l971 necesarul su
plimentar de muncitori calificați 
urmează a se asigura prin cei 
3 800 absolvenți ai școlilor pro
fesionale și uceniciei la locul de 
muncă, precum și prin 6 500 ab
solvenți ai cursurilor de califi
care. Pentru aceștia din urmă 
este definitivat planul de școla
rizare, sînt asigurate fondurile 
necesare Și sînt în desfășurare 
cursurile pentru un număr de a- 
proximatjv 4 000 elevi.

— Pe toate șantierele 
vizitate (ne-aen deplasat 
pe platforma industrială 
Tîrgovjște, la Alexandria, 
Tecuci și Slobozia), am 
constatat o preocupare 
redusă pentru calificarea 
forței de muncă, deși în 
cadrul efectivelor exis
tente, în majoritatea ca
zurilor, o mare parte din 
muncitorii calificați sint 
supliniți de necalificați 
(oameni care lucrează de 
mai mult timp în meserie, 
dar care nu pot fi de
clarați calificați decît 
după ce urmează cursurile 
de calificare). Cum sc 
explică această situație ?

— Ministerul Construcțiilor

Interviu realizat 
de IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

cincinalului. Concluzia anchetelor noastre vjza 
o anumită imobilitate în organizarea calificării 
tinerilor pe șantiere, o insuficientă preocupare 
pentru atragerea și stabilizarea, pentru con
dițiile de viață ale constructorilor. în încheierea 
anchetei ne-am adresat în legătură cu proble
mele reținute de noi tovarășului ing. MATEI 
GHIGIU, ministrul construcțiilor industriale.

Educația moral-cetătenească a tinerilor

Atitudinea 
combativă este 
posibila și prin 

aiirmarc
Inițial, am fi vrut să acor

dăm „cazurilor" semnalate, o 
atenție secundară. Ne preocu
pau în special, modalitățile de 
lucru, metodele folosite de or
ganizațiile U.T.C. în scopul edu
cării moral-cetățenești a tineri
lor. Realitatea însă, ca și dialo
gul purtat pe această temă cu 
reprezentanții unor organizații 
U.T.C. din județul Covasna 
ne-au impus modificarea aces
tui gînd de început, ancorîn- 
du-ne, ca punct de referință 
central, pe teritoriul unor situa
ții concrete, a unor „cazuri". 
Și aceasta pur și simplu pentru 
că instrumentele metodologice 
investigate se descopereau pen
tru activitatea organizațiilor toc
mai în astfel de împrejurări. 
Abaterile de la disciplină, lipsa 
de grijă în păstrarea avutului 
obștesc, comportamentul necivi
lizat față de cei mai vîrstnici, a- 
titudinea distantă față de colec
tiv, vestimentația curioasă a u- 
nor tineri sînt cîteva din „cazu
rile" frecvent evocate de inter

locutorii noștri. Iar soluționarea 
lor practică definește în fapte 
efortul educativ al organizațiilor 
U.T.C..din care fac parte. Din 
chiar cuvintele tinerilor reieșea 
cu limpezime că rezolvarea u- 
nor atari intîmplări aproape că 
epuizează activitatea de educa
ție moral-cetățenească. Cît pri
vește procedura utilizată în 
acest scop, ea se rezuma 
la muștruluirea și sancțio
narea celui în culpă, în 
adunarea generală, sau afișarea 
unor caricaturi la gazeta de pe
rete. N-ar fi desigur inutile 
nici unele amănunte referitoare 
la felul în care s-a exprimat 
practic folosirea acestor proce
dee. Cel puțin aceasta ar con
feri un plus de limpezime con
textului educativ de care ne o- 
cupăm. Desemnînd totalitatea 
arsenalului metodologio ele 
comportă o evidentă tentă

TRAIAN GÎNJU
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Vineri dimineața, delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat 
Expoziția industrială și agri
colă a Republicii Populare 
Democrate Coreene din Phe
nian.

Delegația a fost însoțită de 
tovarășii Kim Ir, Zăng Zun 
Thek, Hă, Dam, precum 
și de Kang Iăng ( Săp. In 
timpul vizitării expoziției, to
varășa Ceaușescu a
fost însoțită de tovarășa Kim 
Săng E, soția tovarășului Kim 
Ir Sen.

Expoziția, amplă cronică a 
realizărilor economiei națio
nale a Republicii Populare 
Democrate Coreene, a consti
tuit o veritabilă prefață la 
călătoria care va începe prin 
țară și în cursul căreia oaspe
ții români vor putea cunoaște 
la scară națională, obiective 
importante durate cu compe
tență și spirit creator, prin 
munca tenace și harnică a 
poporului coreean sub condu
cerea Partidului Muncii.

La intrarea în pavilionul

principal, pe o mare pancartă 
este scris în limba română : 
„Bun venit delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu “. în întîmpinare 
vin tovarășii Ghe Ing The, 
ministrul comerțului, Ten 
Bok Sîn, ministrul industriei 
textile, Ri Sang San, pre
ședintele Comitetului Popu
lar al orașului Phenian, și 
Kim Ciang Su, directorul ex
poziției.

Situată într-unul din nu
meroasele parcuri ale capita
lei, expoziția are o suprafață 
construită de 40 000 metri pă- 
trați. Grafice sugestive și 
diagrame prezintă realiză
rile remarcabile din toate 
domeniile activității economi
ce, succesele de seamă dobîn- 
dite în dezvoltarea unei in
dustrii și agriculturi moderne, 
perspectivele pe care le des
chide actualul plan șesenal. 
în R.P.D. Coreeană se produc 
astăzi pe cap de locuitor, în- 
tr-un singur an 1184 kW/h, 
aproape 2 tone de cărbune, 
158 kilograme oțel, 108 kilo-

grame îngrășăminte chimice, 
287 kilograme ciment. Sînt 
cîțiva din indicatorii semnifi
cativi ai nivelului economic 
realizat, care se reflectă în 
faptul că în 1970 partea ce 
revine industriei în valoarea 
producției globale a fost de 
74 la sută. Multiplicate la sca
ra prevederilor planului șese
nal — care stabilesc, între 
altele, o creștere de 2,2 ori a 
mijloacelor de producție —• 
aceste succese vor duce la în
tărirea pe mai departe a ba
zei materiale a socialismului, 
înzestrarea, industriei în pas 
cu revoluția tehnică și știin
țifică mondială, vor conferi 
noi dimensiuni procesului care 
a transformat Coreea popu
lară într-o țară cu o industrie 
avansată, cu o agricultură în 
plin proces de modernizare, 
cu un ridicat nivel al științei 
și culturii. Cele 40 000 de ex
ponate aflate în două pavi
lioane, precum și în sectoa
rele dispuse în aer liber, con
stituie o ilustrare elocventă 
a cuvintelor tovarășului Kim 
Ir Sen, înscrise pe un mare 
panou : „O națiune, oricare

ar fi ea, nu-și poate asigura 
independența politică, prospe
ritatea, forța dezvoltării țării 
și măreția, decît dacă făurește 
o economie națională. Fără 
construirea unei economii na
ționale independente nu este 
posibil să se creeze baza ma
terială și tehnică a socialis
mului, nici să se edifice cu 
succes socialismul și comu
nismul".

Parterul imensei săli prin
cipale, consacrat industriei 
grele, are ca nucleu central 
sectorul mașinilor-unelte. Ex
ponatele oferă oaspeților un 
tablou sugestiv al introduce
rii pe scară largă a tehnicii 
avansate. Peste 30 de tipuri 
de mașini-unelte stau mărtu
rie talentului muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și 
oamenilor de știință coreeni. 
Răspunzînd întrebărilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
gazdele precizează că în pre
zent industria coreeană trece 
într-o măsură tot mai mare 
la fabricarea de mașini-unelte

(Continuare în pag. a itl-a)

In aceste zile, în biblioteca Universităfii din Craiova
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ȘI EXIGENȚĂ
de MiHAI UNGHEANU

Ă DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDER
Intr-una din zilele lui iunie 

1967, un adolescent părăsea — 
doar cu o servietă sub braț — 
Casa de copii de la Siliștea 
Nouă. Gîndurile sale de om 
care acum rămăsese singur, răs
punzător de el, erau încîlcite, 
cu multe întrebări rămase încă 
fără răspuns. Una din ele — 
poate cea mai copilărească și 
gravă în același timp — le stri
vea pe celelalte cu rezonanța 
ei adîncă : Unde e mama ? Tre
buie să-mi caut mama !

Așa a început acest al treilea 
mare capitol al vieții lui Con
stantin Boghian. Poate să pară 
nefiresc faptul că despre viața 
unui copil de 16 ani se poate 
spune că se află deja în pragul 
unui al treilea capitol. Dar așa 
este : fuseseră, pînă atunci, al
tele două, distincte, care i-au 
jalonat anii conilăriei.

...își amintește bine de tatăl 
său, Simion Boghian, care lucra 
la Ocolul silvic din Viișoara, 
județul Timiș. Om înrăit de bă
utură care, părăsit de nevastă 
imediat ce se născuse singurul 
lui copil, n-a știut altceva decît 
să-1 maltrateze. Și a făcut-o in-

Al treilea capitol 

al vieții lui Boghian...
tr-un mod atît de inuman, in
cit, după repetatele bătăi din 
care copilul — pe atunci în 
vîrstă de 5 ani — își revenea cu 
greu în ziua următoare, oame
nii din sat au făcut plingere la 
Consiliul popular din comună 
și la miliție. în unele zile, Cos- 
tel B. nici nu putea merge la 
școală fiindcă tatăl său îl lega 
cu un lanț... Aici se încheie, la 
9 ani, primul capitol.

...La Casa copilului din Siliș
tea Nouă, județul Teleorman, 
minorul Boghian a fost adus de 
către tatăl său în 1960. A fost 
poate singura dată cînd părin

tele său a făcut ceva pentru 
el : l-a condus, bucuros că scă
pase de o „pacoste". Au urmat 
cîțiva ani, 7 la număr, în care 
Constantin Boghian a învățat 
carte și o meserie ; au fost ani 
în care a avut un cămin și pe 
cineva care să-i poarte de grijă. 
Vacanțele și le-a petrecut tot 
în școală, la Siliștea Nouă, fi
indcă tatăl ceruse în scris șco
lii să nu-1 mai trimeată acasă 
la Viișoara. N-a termiat totuși 
cele 8 clase, întrucît împlinise 
16 ani și regulamentul Caselor 
de copii prevede că peste aceas
tă vîrstă minorii nu mai pot

rămîne internați acolo. Boghian 
învățase în schimb o meserie 
frumoasă : era calificat tîm- 
plar de construcții. Și astfel se 
încheia, acum patru ani, în iu
nie, cel de al doilea capitol din 
viața adolescentului Costel Bo
ghian.

încotro să apuce ?
Boghian n-a stat să se gîn- 

dească prea mult. își va căuta 
mai întîi mama. Ea trebuia să 
fie pe undeva, să-1 aștepte, 
poate că-1 căuta și ea... Școala 
nu-i putuse spune decît că, din 
investigațiile făcute, s-ar fi 
auzit ceva despre o oarecare

Elena Ungureanu, mama lui, 
domiciliată în comuna Variaș, 
județul Timiș. Și Boghian s-a 
urcat în primul mărfar, noap
tea, pe partea opusă peronului, 
într-o cabină de frînar. Nu știa 
prea bine încotro o apucase 
trenul și dacă va ajunge direct 
la Variaș. Boghian a adormit 
strîngînd sub braț servieta și 
s-a trezit la Craiova pe o linie 
aproape de depou. Pînă seara, 
s-a învîrtit în împrejurimile gă
rii.

— Ziua nu puteam să mă urc 
în tren... Mi-era rușine — își 
deapănă povestea Boghian.

Un alt marfar nu l-a -dus de- 
cit pînă la Filiași. Din ultimii 
bani și-a luat bilet pînă la 
Turnu Severin. Aci a făcut pri
mul popas mai lung. Trebuia să 
lucreze ceva, ca să cîștige cinstit 
niște bani. Așa învățase el Ia 
școala din Siliștea Nouă...

...La Variaș, nimeni nu au
zise de mama lui, o oarecare

VIOREL RABA 
ANDREI BARSAN

(Continuare în pag. a Vil-a)

<► Aniversările atît de multe și atît de numeroase în ulti- 
4* ma vreme ne pot face să ne punem întrebarea : de ce 

aniversăm atîția ani de la nașterea sau moartea unei
> personalități culturale? Care este, deci, sensul unei ani- 
4* versări ? Rememorăm nașterea sau stingerea din viață a 
S unui scriitor pentru a ne aminti cum arăta, cum se îm- 
<► brăca și cam ceea ce făcea în timpul vieții sau aceste 
< momente aniversare au un scop mai ascuns și mai înalt ?
> Desigur că răspunsul nu poate fi decît cel de al doilea :
> într-o astfel de aniversare nu e importantă atît evocarea 
4* celui dispărut cît ideea pe care o reprezenta, pe care 
S o întrupa în viață fiind. Scopul e fără îndoială mai înalt

decît îl pot arăta multele aniversări care ne întîmpină, mai 
4* în fiecare lună și al căror ecou îl întîlnim în presa culturală 
S și literară. De multe ori, mai ales, aici, în publicații, ani- 
x vărsările marilor oameni de cultură devin episoade meca- 
Inice al căror rost adine nu se mai realizează în întregime.

Ele se aseamănă izbitor cu întîlnirile comemorative unde 
se citesc cîteva conferințe pe Teme legate de viața sau 
opera celui aniversat, dar care rareori reușesc să evoce 
cu adevărat personalitatea dispărutului și, mai ales, să 
sugereze țelul înalt al existenței lui, adică acel motiv spe
cial care ne determină să ne întîlnim în săli speciale la o 
zi și o dată anume pentru a pomeni pe cel dispărut. Nu 
se poate spune ca aceste texte nu cuprind informații pri
vitoare la cel al cărui nume va fi mai des pomenit în 
ziua cu pricina, că vreuna din aceste comunicări nu are 
vreo legătură cu aniversarea în chestiune dar de obicei 
ele rămîn simple enunțări fără forță de evocare și de 
convingere, fără capacitatea de a ne face să putem înțe
lege și retrăi tensiunea unei existențe și ardenta ei. De 
obicei aceste texte sau altele foarte asemănătoare apar

> și în reviste. Vrafuri întregi de pagini nu pot face cît o 
< autentică atmosferă c*“—«_

de început ale lui Brâncuși cineva i-a comandat o statuie, 
un monument care să-l evoce pe Spiru Haret căruia în- 

4* văfămîntul românesc datora atît de mult. Proiectul lui 
Brâncuși a deconcertat pe comanditari. Brâncuși prezen- 
tase nu proiectul unui trunchi cu joben și decorații sima

tv lacre care populau Capitala înainte de război, ci pur 
și simplu proiectul unei fîntîni. El găsea că cel mai 
fidel și mai adevărat mod de a-l evoca pe cel dispărut 
și meritele sale de deschizător de noi orizonturi, era pros- 

<, pețimea unui izvor. Nu reproducerea în ipsos sau aramă 
4* a înfățișării celui dispărut, ci a ideii pe care cu constanță 
> o reprezentase. Se poate un mai frumos și elevat mod 
€ de pomenire ? Ideea va fi părut cam rurală celor ce 
< refuzat, de altfel fără apel, proiectul brâncușian, dar 
> reprezintă o înțelegere adîncă a ideii de comemorare.
< (Continuare în pag. a Vil-a)
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TELEGRAMĂ
Președintele Consiliului de Stat a! Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale, 
REGINA ELISABETA A II-A, utnăloarca telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu ocazia ani
versării zilei de naștere a Maiestății Voastre, Ziua națională 
a Marii Britanii, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
pentru prosperitatea poporului britanic.

------------------------------ @

Plenara Consiliului
a Cooperativelor

agricole de producție
în ziua de 11 iunie a avut 

loc, la București, Plenara Con
siliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Au participat membrii Co
misiei de revizie, ai Comite
tului Casei de Pensii, preșe
dinții uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de 
producție, reprezentanți ai u- 
nor ministere și organizații e- 
conomiee centrale, activiști ai 
U.N.C.A.P.

Plenara a examinat măsu
rile cuprinse în Hotărîrea Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale membrilor cooperati
velor agricole de producție, a 
analizat rezultatele dezbateri
lor acestor măsuri care au 
avut loc în cadrul plenarelor 
lărgite ale uniunilor județene 
și în adunările generale ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție din întreaga țară, pre
cum și propunerile făcute cu 
acest prilej de țăranii coope
ratori.

Eeflectînd opinia întregii ță- 
rănimi, viu manifestată în ca
drul dezbaterilor ce au avut 
loc, Plenara a dat o înaltă a- 
preciere Hptărîrii Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
considerînd că măsurile privi
toare la îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale țăranilor 
cooperatori au o deosebită im
portanță socială, politică și 
economică.

Participant^ Ia dezbateri, 
exprimînd opinia și voința ță
ranilor cooperatori, au afirmat 
sentimentele acestora de adin
ei stimă și recunoștință față 
de Partidul Comunist Român, 
față de conducerea sa, în 
frunte cu secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, pentru atenția, gri
ja și consecvența cu care a- 
borciează și rezolvă problemele 
vitale ale țărănimii, ale între
gului nostru popor.

Pienara a subliniat faptul că 
recentele măsuri stabilite de 
partid și de stat au constituit 
un puternic stimulent pentru 
intensificarea participării ță
ranilor cooperatori la muncă 
în vederea realizării și depăși
rii producțiilor stabilite în toa
te sectoarele de activitate, au 
determinat creșterea spiritu
lui de inițiativă și a interesu
lui țăranilor pentru valorifi
carea rezervelor interne, mate
riale și umane, de care dispu
ne fiecare cooperativă agrico
lă de producție.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a C.A.P. a adoptat 
în unanimitate măsurile cu
prinse în Hotărîrea Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție. Pe baza analizei, 
sugestiilor și observațiilor fă
cute de țăranii cooperatori, 
Plenara a reținut o serie de 
propuneri, hotărînd printre al
tele : ajutoarele pentru copiii 
sub 16 ani să fie acordate și 
familiilor de cooperatori pen
sionari. De asemenea, s-a a- 
doptat propunerea de a men
ține ajutorul pentru copiii sub 
16 ani ai țăranilor cooperatori 
pe perioada în care aceștia 
primesc ajutor pentru incapa
citate temporară de muncă. 
Totodată, Plenara a aprobat

regulamentul privind aplicarea 
măsurilor cuprinse în Hotărî
rea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut și apro
bat execuția bugetului pe anul
1970 și modificările la buge
tul Casei de pensii pe anul
1971 ce decurg din aplicarea 
hotărîrilor adoptate în adună
rile generale ale țăranilor coo
peratori de a spori contribuția 
cooperativelor agricole de pro
ducție de la 3,5 la sută la 7 la 
sută din valoarea producției 
globale pentru fondul Casei de 
pensii și de a se plăti, înce- 
pînd de la 1 iulie 1971, ajutoa
rele acordate femeilor coope
ratoare pentru sarcină și le- 
huzie, de a se acorda gratuit 
cooperatorilor, pensionarilor 
din cooperative, precum și 
membrilor de familie ai aces
tora, întreținere, medicamente 
și materiale sanitare pe tim
pul internării în spital, trimi
terea la tratament în stațiunile 
balneoclimaterice a țăranilor 
cooperatori.

Pentru a crea posibilități de 
întrajutorare a cooperativelor 
agricole de producție și a aso
ciațiilor intercooperatiste cu 
produse agricole și mijloace 
bănești, potrivit prevederilor 
statutului uniunilor cooperati
velor agricole. Plenara a apro
bat constituirea fondului de 
întrajutorare intercooperatist 
și normele de utilizare a aces
tuia.

Plenara a adoptat unele mo
dificări în conducerea și în 
structura aparatului Uniunii 
Naționale și uniunilor județe
ne ale cooperativelor agricole 
de producție.

A fost ales în Consiliul U- 
niunii Naționale și cooptat în 
Comitetului Executiv, Biroul 
Permanent și în funcția de 
vicepreședinte tovarășul Cse- 
resniyes Bela.

în legătură cu schimbarea 
locului de muncă, tovarășul 
Ubornyi Mihai a fost eliberat 
din Comitetul Executiv, Biroul 
Permanent și din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
Uniunii Naționale.

A fost ales în Consiliul U- 
niunii Naționale, cooptat în 
Comitetul Executiv și Biroul 
Permanent desemnat în func
ția de secretar de comisie to
varășul Nicolae Cicloșan.

Plenara a hotărît înființarea 
la Uniunea Națională și uniu
nile județene a comisiei pen
tru activități industriale și pre
stări de servicii. De asemenea, 
a fost aprobată componența 
comisiilor permanente ale Con
siliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Participanții la Plenară au 
adoptat în unanimitate o tele
gramă adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
angajează să-și îndeplinească 
exemplar angajamentele luate 
de a realiza și depăși sarci
nile economice ce revin sec
torului cooperatist al agricul
turii, conștienți că astfel con
tribuie la dezvoltarea multila
terală a patriei noastre, Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, repre
zentantul permanent al Ro
mâniei în Consiliul de Aju
tor Economic Reciproc, pre
ședintele în funcțiune al Co
mitetului Executiv al C.A.E.R., 
a primit, vineri la amiază, pe 
Hristu Danov, vicepreședinte 
al Conducerii administrative 
a Băncii Internaționale de 
Investiții a țărilor membre 
ale C.A.E.R., și Piotr Nosko, 
director în Banca Internațio
nală de Investiții, care se 
află într-o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Radu Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de cola
borare și cooperare economi
că și tehnică, precum și Mi
hai Diamandopol, președinte
le Băncii de Investiții.

La uzina „Vulcan" din Capi
tală a avut loc, vineri după-a- 
miază, o adunare de solidaritate 
cu lupta poporului coreean, or
ganizată de Liga română de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Au luat parte reprezentanți ai 
Comitetului de partid, Comite
tului sindicatului și aj conducerii 
uzinei, un mare număr de mun
citori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari din întreprindere.

Au participat Li Ha Zun, în
sărcinat ou afaceri ad-interim 
al R.P.D. Coreene la București, 
și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
Ion Botar, membru al conducerii 
Ligii române de prietenie cu po
poarele djn Asia și Africa.

A luat cuvîntul Pompiliu Tă- 
tuiescu, secretarul Comitetului 
de partid al uzinei „Vulcan" și 
Li Ha Zun, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.P.D. Co
reene la București.

Redactorul paginii 
ROMULUS LAL

Turneul internațional de 
șah al României

Astăzi începe în București 
tradiționalul turneu internațio
nal de șah al țării noastre, care 
reunește o serie de șahiști va
loroși. Iau parte concurenți din 
11 țări, țara noastră fiind repre- 

Izentată de 6 juoători. Oaspeții 
sînt următorii : Averbach

(U.R.S.S.), Boboțov (Bulgaria) — 
mari maeștri internaționali, 
lansa (Cehoslovacia), Ribli (Un
garia), Bukici (Iugoslavia), Sy
dor (Polonia), Malich (R.D.G.), 
Tatai (Italia). Garcia (Cuba) și 
Vizantiadis (Grecia) Lotul șa
hiștilor români va fi compus 
din Florin Gheorghiu. Victor 
Ciocîitea, Mihai Ghindă, Dumi
tru Ghizdavu, Mircea Pavlov și 
Emil Ungureanu. Concursul este 
de valoare medie, categorie I B, 
avînd în componența sa numai 

«trei mari maeștri internaționali, 
în condițiile unei desfășurări 
normale a întrecerilor favoriții 
probabili sînt Averbaoh, Bobo
țov și lansa de la oaspeți și 
Gheorghiu și Ciocîitea din par
tea șahiștilor români. întrece
rile încep mîine după amiază, la 
ora 16. în Aula Bibliotecii Cen
trale Universitare.

Dinamo-Univ. Craiova
C.F.R. Cluj-Steagul roșu 
Petrolul-Steaua
Farul-U.T.A.
C.F.R. Timișoara-„U« Cluj 
F. c. Argeș-Rapid
S. C. Bacău-Politehnica 
Metrom-Sportul stud.
S. N. Oltenița-Portul 
Dunărea-Metalul Tîrg. 
C.F.R. Arad-Minerul B.M. 
Gloria-OIimpia Oradea 
C.S.M. Reșița-Min. Anina
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neniu
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; 21.30),
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-1 
AȘA ? rulează la Capitol (orele 
?,15; 11,45), Feroviar (orele 9; 
1145; 15; 18; 20,30), Modern (orele 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), Grădina 
Modem (ora 20,30).

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

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Central (orele 9,15; 
LI,30; 13.45; 16,15; 18,15; 20,30).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Grlvița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Aurora (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Flamura (orele 9; 12,30; 
16; 19 30;), Grădina Aurora
(ora 20).

FACEREA LUMII : rulează la 
Bueegi (orele 18; 20,30), Flo-

reasca (orele 15,30; 18,15; 20,30), 
Grădina Bucegi (ora 20,30).

VULPILE ȘI ȘORICEII : ru
lează la Timpuri Noi (orele 
9—20 15 în continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI î 
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 9j 12 30; 16; 19,30), Grădina 
Doina (ora 20), Tomis (orele 9; 
12,30; 16), Grădina Tomis (ora 20).

DĂ-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 
20,15), Arenele Romane (ora 20), 
Favorit (orele 9 15; 11,30; 15,45;
16: 18,15; 20,30).

Z : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Victoria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.30; 20,45).

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; 18; 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).

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 DOMNITEI 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, FRANCISC 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 la Crîngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

• COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL U.T.C. EXPERIMENTEAZĂ UN SISTEM INFORMAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI fe O 
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ZILELE „MIHAI 
EMINESCU"

Incepind de ieri dimineața, 
la Botoșani, se desfășoară cea 
de-a doua ediție a zilelor „Mi- 
hai Eminescu" manifestare de 
cultură dedicată vieții și ope
rei celui mai mare poet al nea
mului nostru, născut pe aceste 
meleaguri.

Pe agenda manifestărilor, ce 
vor continua aici pină dumini
că, figurează spectacole artis
tice omagiale, de sală și în aer 
liber, oonoerte simfonice și co
rale. pelerinaje la muzeul me
morial de la Ipotești. recitaluri 
de versuri etc. Ediția din acest 
an a zilelor ..Eminescu" aduce 
și cîteva elemente inedite. Pe 
primul plan se situează Festi
valul concurs intitulat ..Tot mai 
citesc măiastra-ti carte", orga
nizat în două sesiuni — pentru 
profesioniști și pentru artiștii 
amatori. De asemenea, vor a- 
vea loc două recitaluri-concert 
la care își vor da concursul 
artista poporului Arta Florescu, 
solistă a Operei Române din 
Capitală, și corul Gavril Muzi- 
ceșcu. Totodată, aria de desfă
șurare a zilelor ..Eminescu" a 
fost extinsă in actuala ediție în 
mai multe localități botoșănene 
(Dorohoi, Ștefănești, Săveni, 
Bucecea, Darabani) unde gru
puri de scriitori, critici și re
dactori ai unor reviste de cul
tură, se vor întîlni cu iubitorii 
de poezie. Demn de menționat 
e și apariția, cu acest prilej, a 
filmelor omagiale „Mihai Emi
nescu și locurile natale" și 
..Efigia literară a lui Mihai 
Eminescu".

Deschise intr-un cadru festiv 
în sala Teatrului ce poartă nu
mele marelui poet, manifestă
rile din prima zi au debutat cu

un Colocviu eminescian, prezi
dat de academicianul Mihai 
Beniuc.

După-amiază, în holul Tea
trului Mihai Eminescu. a avut 
loc vernisajul expoziției de 
grafică și pictură inspirată din 
creația eminesciană aparținind 
artistei plastice Ligia Macovei. 
Seara, colectivul artistic al tea
trului botoșănean a prezentat 
în premieră pe țară spectaco
lul cu piesa „Veronica" de 
Claudia Milian-Minulescu. Ma
nifestările continuă.

ION BELDEANU

SISTEM INFORMATIO
NAL U.T.C.

Incepind cu acest semestru, 
în 12 mari întreprinderi din Ca
pitală comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C. a introdus expe
rimental Sistemul informațio
nal privind situația profesiona
lă, disciplinară și activitatea 
voluntar-patriotică la nivelul 
organizațiilor U.T.C. din secții, 
sectoare de producție, la nive
lul uzinei. Este vorba de orga
nizarea informației operative 
ținînd de prezența în muncă a 
tinerilor, de sistematizarea date
lor, în ultima instanță de cu
noașterea cit mai exactă a ac
tivității lor exprimată printr-o 
serie de indicatori sintetici : ti
neri evidențiați în întrecerea so
cialistă, cuprinderea în formele 
de pregătire profesională, folo
sirea timpului de muncă, înde
plinirea normelor etc.

— Existența unui sistem in
formațional propriu ne dă posi
bilitatea să știm în orice mo
ment situația profesională și dis
ciplinară a tinerilor și în con
secință să deplasăm centrul de 
greutate al acțiunilor U.T.C. in 
atelier, in secție, in uzină, pe 
problemele care reclamă în acel

moment și intervenția noastră, 
a organizației U.T.C. Firește nu 
va mai fi nevoie să aștepte indi
cații din altă parte de care pro
blemă va trebui să se ocupe or
ganizația U.T.C. respectivă.

Aceste precizări, făcute de to
varășul ing. Marin Voinea, pre
ședintele Consiliului Tineret 
muncitoresc din cadrul comite
tului municipal U.T.C. exprimă 
după părerea noastră suficient 
de convingător utilitatea ideii 
de a institui sistemul informa
țional propriu în activitatea or
ganelor și organizațiilor U.T.C.

GHEORGHE PASCU

Ea ’va avea profil umanist și 
se rezervă pentru elevii care au 
dovedit aplicații deosebite in 
Însușirea limbilor străine. Vor 
opta pentru clasa de turism 
elevi pasionați în cunoașterea 
frumuseților țării, a istoriei ei

milenare, a monumentelor sale 
naturale și de artă — calități 
indispensabile unor viitori ghizi, 
așa cum vor putea deveni cei 
ce o vor frecventa după absol
virea liceului.

M. V.

România-lugoslavia în „Cupa Davis*4

Start promițător

CLASĂ SPECIALĂ
DE TURISM

Anul școlar care se încheie 
peste citeva zile, poartă in ger
mene noutățile cu care, la 15 
septembrie, școlile îi vor întim- 
pina de elevi. Printre acestea 
se numără și „clasele speciale", 
cum ne-am obișnuit să numim 
colectivele formate din elevi cu 
înclinații vizibile spre studiul 
matematicii, fizicii ori chimiei, 
înmatriculați in clase cu ase
menea profile. De la toamnă 
vom Înregistra un număr spo
rit de licee avind clase specia
le, după cum clasele însele își 
vor lărgi profilele și cu alte dis
cipline.

Liceul „Dr. Petru Groza" din 
Capitală, rezervă elevilor săi 
surpriza organizării unei clase 
de matematică și a unei clase 
de turism. Dacă în cazul clasei 
de matematică lucrurile sînt mai 
cunoscute — în sensul că se or
ganizează pentru elevii din a- 
nul II de studiu, dovediți ca 
foarte dotați și avînd media de 
9 si 10 la acest obiect — clasa de 
turism — ca formă de organizare 
școlară — își face abia debutul.

Arena „Progresul", acest fa
miliar și agreabil loc de întîl- 
nire al iubitorilor tenisului, cu
noaște din nou, incepind de 
ieri, freamătul și animația ca
racteristică reuniunilor de „24 
de karate". Tribune suplimen
tare, montate pe schele pentru 
încă 700 de spectatori" (alte sute 
nu au putut fi fericiții posesori 
ai unui bilet de intrare !) plat
forma înaltă a camerelor de 
luat vederi, multe aparate de 
filmat, Năstase și Tiriac in dis
poziție de joc, un arbitru prin
cipal ager și drept (dr. Otto 
Heidrich — Austria), dorința ar
zătoare de calificare și revanșă 
pentru acel 2—3 de anul trecut, 
de la Maribor — cam acestea 
au fost reperele zilei de debut 
a meciului România — Iugosla
via din cadrul semifinalei euro
pene a „Cupei Davis", grupa B.

Tenismenii noștri, jucînd cu 
redutabila formație a Iugosla
viei, au abordat de fapt seria 
întilnirilor dificile care îi aș
teaptă în cursa pentru cucerirea 
zonei europene a „Salatierei de 
argint". Pentru că precedentele 
două tururi în care echipa ro
mână a depășit lejer, cu cite 
5—0, Olanda și Israelul, nu în
seamnă — fată de meciul cu 
Iugoslavia — decit o introdu
cere in temă.

Așa cum se obișnuiește pri
ma zi a fost consacrată probe
lor de simplu. „Rachetele nr. 1“ 
ale celor două echipe. Ilie Năs
tase și Zeliko Franulovici au 
fost indicate de sorți să joace în 
uvertură. Pe o căldură infer
nală, de-alungul aproape două 
ore de joc, Năstase ne-a făcut 
din nou demonstrația (pentru a 
cita oară ?) că este un jucător 
complet, care știe tenisul de la A 
la Z. Nu mai puțin valorosul 
Franulovici, are merite egale 
și, dacă-totuși a pierdut, aceasta 
nu se poate pune pe seama unui 
joc mai slab din partea sa, ci 
pe seama unei evoluții foarte 
bune a lui Năstase. Meciul a 
fost „scurt", adică a durat nu
mai trei seturi : 7—5, 6—2. 6—3 
pentru Ilie.

Ce s-a întîmplat pe teren î 
Năstase a debutat în trombă, a 
pasat cit a vrut, lung sau în 
cruciș surprinzîndu-și adversa
rul și, pe tabelă — trei jocuri la 
zero Pe urmă Franulovici și-a 
revenit, a pasat și el cît a 
vrut, s-a „agățat" de fiecare 
minge trimisă de Ilie cu traiec
torii și direcții imposibile, a ieșit 
excelent și metodic la fileu și a

egalat : 3—3. Scorul a alternat 
după aceea pînă cind Năstase 
și-a adjudecat primul set. Urmă
torul, deși cîștigat net de român, 
a evidențiat o caracteristică a 
evoluției lui Franulovici — joc 
perfect la fileu. Cel de-al treilea 
set a însemnat un prelungit 
schimb de avantaje în finalurile 
fiecărui joc și o confirmare a 
ambiției de care este capabil 
Năstase care știe să strîngă. ca 
o albină, punct după punct. A 
doua confruntare ne-a oferit o 
a doua partitură : Ion Tiriac, 
cu un calm imperturbabil — 
armă tactică pe care adversarul 
său a suportat-o cu greu — pe 
de o parte și, pe de altă parte, 
Bora Iovanovici, un jucător 
„obstructionist" amator de 
schimburi lungi, prelungite. 
Tocmai aceste schimburi aveau 
să producă și unele — dese — 
controverse pe teme de „aut" 
în care arbitrii de linie ne-au 
făcut să ne întrebăm cine sînt, 
de unde vin și dacă știu foarte 
bine să oficieze sau numai să 
stea în scaun Pentru că au fost 
situații, cu precădere în primele 
două seturi, în care unele mingi 
ieșite afară din teren au tre
buit să fie discutate public. Me
ciul „secunzilor" s-a întrerupt 
Ia scorul de 2—1 nent.ru Tiriac 
(6—4, 7—5, 2—6) din cauza de
pășirii orei 19,30, stabilite în 
prealabil, urmînd să se conti- 
nuie astăzi, în deschiderea par
tidei de dublu. Ion Tiriac păs
trează prima sar.să. Iar dacă so
cotim și cota superioară a du- 
bloului românesc ca și posibili
tatea cuceririi unui alt punct, în 
partida de mîine, Năstase — 
Iovanovici, s-ar părea că...

R. VIOREL

Rezultate în grupa B a 

zonei europene
e CIȘTIGÎND și partida de 

dublu (Pohmann. Fassbender — 
Barany, Szoke 5—7, 6—3, 6—2, 
4—6, 6—4), echipa de tenis a 
R.F. a Germaniei conduce cu 
scorul de 3—0 în meciul cu for
mația Ungariei și s-a calificat 
în finala grupei B a zonei eu
ropene a Cupei Davis. In finală, 
tenismanii vest-germani vor în
tîlni echipa învingătoare din 
meciul România—Iugoslavia.

Campionatele europene de box
• ÎN PALATUL sporturilor 

din Madrid a început aseară cea 
de-a 19-a ediție a campionate
lor europene de box amator. La 
cea mai importantă competiție 
continentală a pugiliștilor amatori 
participă 194 de sportivi din 27 
de țări. Ttimp de opt zile se vor 
disputa 189 de meciuri pentru 
desemnarea celor 11 campioni

europeni. în prima reuniune, la 
categoria semi-muscă, italianul 
Franco Udella l-a învins la 
puncte pe Evans (Țara Galilor), 
iar Gedo (Ungaria) a cîștigat, tot 
la puncte, întîlnirea cu Strelni
kov (U.R.S.S.).

Astăzi vor urca în ring primii 
patru boxeri români : A. Mihai, 
C. Gruiescu, C. Cuțov și I. Alexe.

Cu gîndul la ringurile madrilene, propunem... 
UN LOGOGRIF PUGILISTIC

La Madrid, a răsunat primul gong al Campionatelor europene 
de box — ediția 1971. Unsprezece sportivi români — reprezen
tanți ai unei „școli“ recunoscute, puternic afirmată in pugilismul 
amator continental — au luat fi ei startul în lupta pentru meda
liile de aur.

Care va fi bilanțul final, față de cele 4 titluri obținute, ou 
doi ani în urmă, la București P Este greu de dat un răspuns...

Logogriful nostru tematic, încercînd să facă o introducere 
(relaxantă) în atmosfera plină de tensiune a celor zece zile de 
încordare, speranțe și — de ce nu ? — succese pentru culorile 
noastre, vă propune să identificați, după fotografii, 4 actuali și 
foști campioni de box ai României. O dezlegare corectă vă va 
indica, pe coloana A—B, numele unui boxer român medaliat ou 
aur la una din edițiile Jocurilor Olimpice.

Foto-compoziție de V. R.

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

LOS TARANTOS : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18), Grădina
Vitan (ora 20,15).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE ; ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

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

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

SÎMBĂTĂ, 12 IUNIE 1971

Opera Română (la Sala Palatu
lui): CARMEN — ora 19,30 ; Tea
trul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale11 (Sala Co
media) : CAMERA DE ALĂTURI
— ora 20; (Sala Studio): O FEME
IE CU BANI—ora 20; Teatrul „Lu
cia Șturdza Bulandra“ (Schitu Mă- 
gureanu): PLAY STRINDBERG — 
ora 20 ; (Sala Studio) : POVES
TIRI DIN PĂDUREA VIENEZĂ
— ora 20 ; Teatrul Mic : CUM SE 
JEFUIEȘTE O BANCA — ora 20 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : BIMBIRICA — ora 19,30 ; 
(la Grădina Boema) : LA GRĂ

DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : CÎND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 20 ; Teatrul Giulești 
(la Parcul Herăstrău) : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 20 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PE PLACUL 
TUTUROR — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică** (Cal. Victoriei) : 
NOCTURN III — ora 21,30 ; (Str. 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 17 ; Tea
trul „Ion Vasilescu** : FLOARE 
DE CACTUS — ora 19,30 ; (la 
Parcul Herăstrău) : MINI-JAZ 
CU MAXI-HAZ — ora 20 ; (la 
Arenele Romane) : REVISTA LA 
VOLAN — ora 20; Ansamblul 
..Rapsodia Română**: LA IZVOA
RE DE LUMINĂ — ora 18.30; 
Circul Globus - ARENA PRIMĂ
VERII — ora 19,30.

DUMINICA, 13 IUNIE 1971

Teatrul de Operetă : SUZANA 
— ora 10,30; SE MĂRITĂ FE
TELE — ora 19,30 ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media) : FANNY — ora 10,30 ;
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR — ora 
20 ; (Sala Studio) : TRAVESTI — 
ora 10,30 ; SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 15 ; 
PISICA ÎN NOAPTEA ANULUI 
NOU — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : IUBIRE PENTRU IUBI
RE — ora 10,30 ; LEONCE ȘI LE

NA — ora 20; Teatrul „C. Tă
nase" (Sala Savoy) : BIMBI
RICA — ora 19,30; (la Gră
dina Boema) : La GRĂDI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 20 ; (Sala Studio) : 
CERCUL MORȚII — ora 20 ; 
Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : COMEDIE CU OL
TENI — ora 20 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : PE PLACUL TU
TUROR — ora 19,30 ; Teatrul 
„Țăndărică** (Cal. Victoriei) : 
NOCTURN IV — ora 21,30 ; (Str. 
Academiei) : CĂLUȚUL COCO
ȘAT — ora 11 ; Teatrul „Ion Va
silescu** : FLOARE DE CACTUS 
— ora 19,30 ; (la Parcul Herăs
trău) : MINI-JAZ CU MAXI-
HAZ — ora 20 ; (la Arenele Ro
mane) : REVISTA LA VOLAN — 
ora 20 ; Circul Globus : ARENA 
PRIMĂVERII — orele 16 și 19,30.

SÎMBĂTĂ, 12 IUNIE 1971

PROGRAMUL I

© 15,30 Deschiderea emisiunii.
Tenis de cîmp : România — Iu

goslavia în cadrul semifinalelor 
zonei europene a „Cupei Davis“. 
Partida de dublu : Țiriac, Năs
tase — Iovanovici, Franulovici © 
17.30 Emisiune în limba germa
nă © 18,00 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! © 19,20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici © 19,30 Telejurnalul de sea
ră. Sport © 20,10 Tele-enciclope- 
dia e 21,00 Film serial „Incorup
tibilii". Episodul „Ascunzătoarea 
gangsterilor" © 21,50 în direct:
Cursa automobilistă de 24 de ore 
de la Mans. Crainic comentator
Andrei Bacalu © 22,05 Portativ
internațional. Spectacol de ■va
rietăți cu vedete ale muzicii u- 
șoare : Dyan Cannon, Lulu (câș
tigătoarea Premiului Euroviziu- 
nii), Ann- Worley, Milva, Eydie 
Gonme, Anthony Newley, Steve 
Lawrence Lola Falana, Andy 
Williams © 22,50 Muzică de petre
cere și romanțe cu: Olga Stănes- 
cu, Georgeta Stăneseu, Ion Dolă- 
nescu,, Toni Iordache, Iacovache 
Pană • 23,10 Telejurnalul de 
noapte. Sport.

DUMINICA, 13 IUNIE 1971

PROGRAMUL I

• 8,30 Deschiderea emisiunii, 
Sport și sănătate © 9,00 Mati

neu duminical pentru copii © 
10,00 Viața satului © 11,15 Albu
mul compozitorilor românii Theo
dor Grigoriu © 12,00 De strajă 
patriei © 12.30 Aspecte de la cel 
de al II-lea Festival de folclor 
„Maria Tănase** — Craiova 1971
• 13,00 Emisiune în limba ma
ghiară © 14,30 Duminică sporti
vă. Tenis de cîmp : România — 
Iugoslavia în cadrul semifinale
lor zonei europene a Cupei Da
vis. Transmisiune directă de la 
arena Progresul; Automobilism
• 18,30 Film serial pentru tine
ret : „Planeta Giganților** © 19,20 
1001 de seri © 19,30 Telejurnalul 
de seară. Sport © 20,10 Reporta
jul săptămînii : Reșița fără fur
nale © 20,30 Film artistic : „O- 
mul care trece prin zid" © 22,05 
Șelecțiuni din Festivalul de mu
zică ușoară „Orfeul de aur“ de la 
Slîncev Briag — Bulgaria © 22,35 
Telejurnalul de noapte © 22,45 
Telesport.

PROGRAMUL II

© 20,10 Reîntîlnire cu persona
je îndrăgite de copil : Barbă-Cot 
© 20,40 Mari orchestre simfonice 
© 21,40 Buletin de știri © 21,45 
Săptămîna culturală bucurește^- 
nă © 22,00 Reluarea serialului de 
sîmbătă seara.

nent.ru
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Vizita delegației de partid și guvernamentale române, conduse

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in R. P.D. Coreeană
(Urmare din pag. 1) 

cu comandă-program de înal
tă precizie, unele dintre ele 
putînd efectua simultan pînă 
la 8 operații diferite. Pupitrele 
de comandă cu o complexă 
aparatură, veritabile „orgi" in
dustriale, permit ca o singură 
persoană să dirijeze concomi
tent de la distanță mai multe 
mașini-unelte.

Oaspeții români vizitează, 
în continuare, sala consacrată 
industriei energetice și celei 
extractive — sector care ocu
pă un loc prioritar pe ansam
blul dezvoltării economiei na
ționale. Schițe ale unor mari 
hidrocentrale care valorifică 
potențialul energetic al aces
tei țări, bogată în cursuri de 
apă, precum și ale unor ter
mocentrale ce-și trag izvorul 
puterii din marile zăcăminte 
de_ antracit, explică în mod 
grăitor stadiul atins de indus
tria energetică, care produce 
anual 16,5 miliarde kW/h. Pre
vederile șesenalului vor duce 
la dublarea1 acestei producții, 
în acest fel, a fost posibilă 
electrificarea tuturor satelor, 
a unei importante părți a 
transportului feroviar, asigu- 
rîndu-se, totodată, baza extin
derii în continuare a indus
triei, în special a metalurgiei. 
Următoarele standuri sînt cele 
ale industriei extractive și de 
valorificare a cărbunelui și 
minereurilor. Oaspeții români 
sînt informați că, în prezent, 
70 la sută din producția in
dustrială a țării se realizează 
pe baza valorificării superioa
re a materiilor prime interne. 
Pot fi văzute exponate a sute 
de minereuri, de la cele de 
fier și cupru, trecînd prin 
metale rare cum ar fi molib
denul, wolframul, pînă la 
aur. Marile rezerve de fier 
ale țării permit amplificarea 
și diversificarea producției de 
oțel care, în următorii șase 
ani, va crește de două ori, 
ajungînd la 4 milioane tone.

Expoziția, care cuprinde 
toate domeniile economiei na
ționale, dă posibilitatea cu
noașterii unor procedee origi
nale de valorificare a resur
selor naturale. Printre aces
tea se situează și prelucrarea 
trestiei în vederea obținerii 
de fibre artificiale. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegației urmă
resc cu interes explicațiile 
specialiștilor privind obținerea 
gogoșilor de mătase în pădu
rile de stejar. Savantul co
reean Che Ing San, creatorul 
metodei, a obținut prin în
crucișări succesive un vierme 
de mătase adaptat stejarului 
și al cărui fir este colorat 
natural.

Sînt vizitate apoi sectoarele 
industriei ușoare și alimenta
re care produc o bogată gamă 
de sortimente destinate con
sumului populației. Oaspeții 
români apreciază marea di
versitate și calitatea produse
lor industriei locale. Ca urmare 
a aplicării hotărîrilor plenarei 
C.C. al Partidului Muncii din

(Urmare din pag. 1)

Industriale a întreprins o ac
țiune de amploare pentru asi
gurarea forței de muncă califi
cată organizând cursuri de scurtă 
durată și calificare la locul de 
muncă, în afara pregătirii în 
școlile profesionale.

Planul de școlarizare prin 
cursuri de calificare s-a stabi
lit pe baza propunerilor întoc
mite de întreprinderi, în funcție 
de necesitățile realizării produc
ției de construoții-montaj. între
prinderea de construcții-montaj 
București, de care aparțin șan
tierele amintite (mai puțin 
Tecuci), are prevăzut în planul 
de școlarizare pe anul 1971 pre
gătirea unui număr de 700 mun
citori în diferite meserii, prin 
cursuri de calificare la locui de 
muncă. în prezent sînt în curs 
de calificare circa 300 cursanți.

Deși planul corespunde necesi
tăților, pentru realizarea sa se 
întîmpină greutăți generate, pe 
lîngă unele deficiențe organiza
torice ale unităților, și de unele 
cauze obiective. Legislația îr. vi
goare nu permite organizarea de 
cursuri de calificare cu scoate
rea de la locul de producție 
pentru meseriile specifice sec
torului de construcții.

Datorită programului prelun
git de lucru în care se desfă
șoară activitatea pe șantierele 
de construcții, se intîmpină di
ficultăți în organizarea cursuri
lor de calificare, după termina
rea programului, fiind diminuată 
capacitatea fizică și atenția per
sonalului școlarizat.

Pe de altă parte, mobilitatea 
locurilor de muncă specifice ac
tivității de construcții-montaj, 
impune deplasarea angajaților 
din alte localități decît cele în 
care își desfășoară activitatea. 
Procentul angajaților nelocal
nici în construcții-montaj, con
form evidențelor, a reprezentat 
în anul 1970 peste 63 ia sută din 
totalul muncitorilor, iar pe unele 
șantiere acest procent este mai 
mare.

— Atît la Slobozia, cît 
și la Tîrgoviște, șantierele 
au avut, intr-adevăr, pla

Coreea din iunie 1958, de a 
se iniția o mișcare de masă 
în vederea făuririi de între
prinderi ale industriei locale 
în toate activitățile, s-a ajuns 
în prezent ca jumătate din 
producția de bunuri de larg 
consum să fie asigurată de 
aceste unități. Standurile re
zervate agriculturii reflectă 
grăitor avîntul acestei impor
tante ramuri a economiei țării 
prin crearea unei rețele vaste 
de irigații.

Oaspeților români le sînt 
apoi prezentate exponatele în 
aer liber — diferite tipuri de 
autoturisme de teren, auto
utilitare, autocamioane, ma
șini destinate industriei ex
tractive, agriculturii. Pe un 
terasament de cale ferată se 
află expuse o garnitură re-

Vizita la Institutul de economie

națională din Phenian
în cursul după-amiezii, tova

rășul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa, Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășul Kim Ir Sen și soția sa, 
Kim Săng E, precum și mem
brii delegației române au făc-ut 
o vizită la Institutul de econo
mie națională din Phenian, im
portant centru de formare și 
perfecționare a cadrelor.

Clădirile masive ale institutu
lui sînt împodobite sărbătoreș
te. De la poarta de intrare, pe 
un traseu de aproape un kilo

nificat să califice, încă de 
anul trecut, o serie de 
muncitori. Totuși, încă nu 
s-au deschis cursurile de 
calificare și se simte, în 
continuare, mai ales la 
Tîrgoviște, o acută lipsă a 
forței de muncă, evident, 
ca urmare a faptului că 
nu s-a respectat planul 
inițial. Prin ce măsuri 
credeți că s-ar putea de-CALIFICAREAȘI STABILIZAREA CONSTRUCTORILOR
termina, în aceste condi
ții, intensificarea preocu
pării șantierelor pentru 
a-și califica muncitorii de 
care au nevoie ?

— Prin noua structură organi
zatorică bazată pe instituirea u- 
nităților cu statut de centrală, 
se urmărește raționalizarea re
țelei de unități de construcții, li
mitarea zonei de acțiune terito
rială a acestora, folosirea mai 
judicioasă a resurselor și per
manentizarea cadrelor, utilizarea 
rațională a personalului. S-au 
simplificat la maximum relațiile 
ierarhice și funcționale și prin 
reducerea numărului de verigi, 
conducerea este mai apropiată 
de producție.

Prin înființarea compartimen
telor de personal și învățămînt 
la nivelul trusturilor, grupurilor 

prezentativă pentru tipurile 
de locomotive Diesel și elec
trice, precum și vagoane pro
duse de industria coreeană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urcă într-o locomotivă elec
trică de 4 300 CP., reușită 
creație a specialiștilor coreeni. 
Sînt examinate sistemele de 
comandă și urmărite informa
țiile asupra randamentului și 
siguranței în circulație a loco
motivei.

Unul din pavilioane adăpos
tește machete de sistematiza
re și produse ale industriei 
materialelor de construcție. în 
această țară, unde toate ora
șele sînt noi, refăcute prin- 
tr-un efort eroic, după distru
gerile războiului, au fost ela
borate și înfăptuite noi pla
nuri de dezvoltare a tuturor 
așezărilor urbane.

metru, oaspeții trec printr-un a- 
devărat culoar viu, format din 
cursanți și cadre didactice care 
aclamă și ovaționează cu însu
flețire. Deasupra intrării, o lo
zincă în limba română : „Tră
iască prietenia și coeziunea fră
țească dintre popoarele coreean 
și român". Oaspeților le sînt 
înmînate buchete de flori.

în întîmpinare, se aflau tova
rășii Kim îr, Yang Hyong Sop, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncii 

de șantiere și șantiere, se va 
putea urmări mai îndeaproape 
realizarea programelor de cali
ficare.

O problemă tot atît de impor
tantă este și perfecționarea cali
ficării muncitorilor. Recenta 
Lege votată de Marea Adunare 
Națională ne acordă un sprijin 
deosebit. Prin planul de măsuri 
întocmit, ce va fi supus apro
bării Colegiului ministerului, se 

va realiza îmbunătățirea califi
cării tuturor muncitorilor, ast
fel îneît, lucrările ce se vor e- 
xecuta să fie de o calitate su
perioară.

Pentru mărirea atracției față 
de sectorul de construcții-mon
taj, sînt în curs de definitivare 
o serie de măsuri care să asi
gure permanentizarea muncito
rilor în construcții și reducerea 
fluctuației de pe șantiere.

— Mărturisim deschis 
că, muncitorii din șan
tiere, cu care am stat de 
vorbă, explică slăbirea, în 
general, a interesului pen
tru meseria de construc
tor în primul rînd prin 
menținerea cîștigului în 
această ramură la un ni
vel scăzut. Vă rugăm să 
faceți cunoscut cititorilor

La încheierea vizitei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu scrie 
în cartea de onoare: „Vizi- 
tînd expoziția industrială și 
agricolă, am rămas plăcut im
presionat de succesele remar
cabile obținute de poporul 
coreean sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea. 
Adresăm poporului coreean 
cele mai calde felicitări și-i 
urăm noi și mari succese 
pe drumul înfloririi patriei 
sale socialiste".

Expoziția a înfățișat un 
amplu tablou al dezvoltării 
dinamice și complexe a eco
nomiei naționale coreene, a 
perspectivelor sale în urmă
torii ani. Ea a oferit, totodată, 
un cadru propice cunoașterii 
potențialului industrial al 
țării prietene.

din Coreea, Hă Dam, Ten Bok 
Sin, Ri Sang San.

Adresîndu-se oaspeților, recto
rul Kim Ciong He, spune : „Vă 
rog să-mi permiteți ca, în nume
le acestui institut de formare a 
cadrelor pentru economia națio
nală, să salut cu căldură prezen
ta delegației române condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Oaspeții încep vizitarea insti
tutului. Creată la 1 iunie 1946 
în vederea pregătirii de cadre 
pentru administrația de stat și 
economie, această instituție de

noștri opinia dv. în legă
tură cu această chestiune.

— Salariul în construcții este, 
desigur, o problemă care trebuie 
studiată și rezolvată în contextul 
rezolvării salarizării în econo
mie. Există însă suficiente mij
loace pentru a crește cîștigul 
constructorilor. Mă refer, în 
primul rînd, la aplicarea pe o 
scară mai largă a formei de sa

larizare în acord global, pe bază 
de contracte-angajament, care 
dă posibilitatea formațiilor de 
lucru, datorită cunoașterii de la 
început a sarcinilor, să fie co
interesate direct în obținerea u- 
nor rezultate superioare în pro
ducție, printr-o organizare mai 
bună a muncii — diviziunea și 
cooperarea în cadrul formației — 
ceea ce, bineînțeles, are ca re
zultat obținerea unor cîștiguri 
superioare.

Din analiza rezultatelor obți
nute de unele formații de lucru 
ce execută în acord global, față 
de altele, cu lucrări similare, 
dar în acord simplu, au reieșit 
cîștiguri mai mari cu circa 9 la 
sută la zidari, în condițiile de
pășirii productivității cu 12 la 
sută, și la instalatori cu 13 la 
sută, la o creștere a productivi

învățămînt superior a devenit 
treptat centru național de per
fecționare a persoanelor cu munci 
de răspundere. Rectorul infor
mează că durata cursurilor este 
de 1—2 ani și de 3—4 ani și că, 
în paralel, funcționează forme 
de învățămînt pentru directori, 
ingineri șefi, specialiști în siste
mul financiar.

Oaspeții sînt invitați să vizite
ze cîteva din cele 50 de labo
ratoare și cabinete de studiu. 
Aici sînt aplicate sisteme peda
gogice moderne, laboratoarele 
fiind înzestrate cu un bogat ma
terial explicativ : planșe mobile, 
machete, mașini și utilaje în sta
re de funcționare și chiar stații 
pilot, ceea ce dă posibilitatea 
rezolvării unor probleme noi ce 
decurg din actuala etapă de dez
voltare a economiei, precum și 
cunoașterii amănunțite a proce
selor tehnologice, a modului de 
organizare a producției, de com
batere a risipei și de ridicare a 
eficienței.

Răspunzînd unei întrebări a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
gazdele informează că însușirea 
în laboratoare de specialitate se 
efectuează în strînsă legătură cu 
practica în unitățile de produc
ție. Tovarășul Kim Ir Sen arată 
că scopul acestor laboratoare și 
cabinete de studiu este de a 
forma deprinderi practice și de 
a determina cunoașterea profun
dă a tuturor verigilor de activi
tate dintr-un sector dat. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu apreciază 
că perfecționarea cadrelor pen
tru administrația de stat și eco
nomie într-un singur centru este 
un lucru bun.

Cunoașterea profilului institu
tului, a modalităților de pregă

tății de 20 la sută. S-au luat 
măsuri pentru extinderea acestei 
forme de salarizare și sîntem 
convinși că în viitor se vor ob
ține rezultate și mai bune, prin 
includerea întregului colectiv al 
unui șantier sau lot în acord 
global, ceea ce conduce la o 
răspundere și cointeresare colec
tivă.

Aplicarea pe o scară mai largă 
a acordului global, creșterea in
dustrializării, mărirea dotării 
organizațiilor de construcții, or
ganizarea mai bună a șantiere
lor și locurilor de lucru, ridi
carea calificării profesionale a 
muncitorilor se va reflecta în
tr-o creștere substanțială a 
productivității și deci a câștigu
lui constructorilor, ceea ce va 
spori interesul pentru meseria 
aceasta.

— Vă rugăm să preci
zați ee alte măsuri de 
perspectivă ați pregătit 
pentru mărirea stabilită
ții formațiilor de lucru, pe 
șantierele de construcții 
industriale,

— Așa cum aminteam la 
început, ministerul nostru a luat 
măsuri pentru creșterea capaci
tății școlilor profesionale, con
comitent cu crearea condițiilor 
pentru calificare la locul de 
muncă. O dată cu măsurile pen
tru creșterea gradului de indus
trializare, de mărire a dotării 
organizațiilor de construcții- 
montaj, organizarea mai bună 
a șantierelor și locurilor de 
muncă, în vederea reducerii 
efortului fizic, se vor îmbună
tăți condițiile de viață ale con
structorilor, care, datorită spe
cificului activității lor, sînt obli
gați să locuiască pe șantiere. 
In acest sens, este prevăzută 
construirea unor cămine cu o 
capacitate de aproximativ 6 000 
locuri, adevărate hoteluri pentru 
oonstructori.

îmbunătățirea dotării con
strucțiilor va duce la îmbunătă

tire și de perfecționare a spe
cialiștilor a fost completată cu 
prilejul unei discuții cu un grup 
de cursanți : Sak Cil Bo, direc
torul hidrocentralei „Su Pung“, 
Pak Su Bam, director la Fabri
ca de locomotive electrice „Kim 
Jiuong Ahe“, Ri Dong Ciun și 
Ri Sang Uk, ingineri șefi mi
neri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de durata cursu
rilor diferențiate pe profile, des
pre modul în care se îmbină 
studierea problemelor generale 
de conducere cu activitatea 
practică. Cursanții arată că prac
tica o efectuează în întreprin
deri similare celor din care pro
vin. Rectorul institutului preci
zează că o treime din timp este 
afectată însușirii cunoștințelor 
teoretice, iar restul practicii. Se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român apreciază a- 
ceastă orientare, precum și fap
tul că practica se efectuează în 
unități similare ca profil ou cele 
în care-și desfășoară munca cei 
ce studiază la institut.

La despărțirea de cursanți și 
oadrele didactice ale Institutu
lui de Economie Națională, a- 
sistăm la o nouă manifestare 
călduroasă făcută conducătorilor 
de partid și deXstat ai celor 
două țări.

Solemnitatea

depunerii de coroane
Vineri dimineață, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a depus o coroa
nă de flori la „Monumentul Ar
matei Populare Coreene" de pe 
colina Hebangzan, închinat me
moriei soldaților și ofițerilor co
reeni care și-au dat viața în 
războiul de apărare a patriei îm
potriva agresiunii americane din 
anii 1950—1953. Monumentul, al 
cărui postament este împodobit 
cu basoreliefuri care imortali
zează scene de eroism ale bătăliei 
duse pe front, în uzine și pe 
ogoare în timpul războiului, înfă
țișează un ostaș cu arma în mînă.

în âoeeași zi, delegația de 
partid și guvernamentală română, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus coroane de 
flori la „Monumentul Eliberării", 
înălțat în amintirea militarilor so
vietici căzuți pe pămîntul Coreei 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial, și la „Monumen
tul Prieteniei", durat în memoria 
voluntarilor chinezi ce și-au văr
sat sîngele, alături de poporul 
coreean, în lupta împotriva inter
venției imperialiste americane.

în cursul acestor ceremonii, 
delegația a fost însoțită de tova
rășii Kim Ir, membru al Comite
tului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 

țirea dotării lor social-culturale 
— cluburi, biblioteci —, vor con
tribui, totodată, la ridicarea ni
velului de trai.

Apreciez că cele arătate, cre

BUCUREȘTI. Uzina de utilaje și piese de schimb pentru mate
riale de construcții. La prestigiul colectivului de aici contribuie 

ți tindrul strungar Enache Stoian din secția mecanică grea

Tovarășul Kim Ir Sen și soția 
invită în continuare pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și soția 
sa, pe ceilalți oaspeți români, la 
un spectacol la Palatul pionieri
lor. Mii de copii se află pe 
costișul colinei unde se înalță 
palatul, în plin centrul capitalei. 
Copiii fac o primire emoționan
tă. Văzduhul răsună de urarea 
„Trăiască", de glasul trompete
lor și răpăitul tobelor. Pe sce
na marii săli . de spectacole o 
suită de cîntece pionierești, de 
dansuri coreene și românești stîr- 
nește admirația celor prezenți. 
„Spectacolul prieteniei" a repre
zentat, totodată, o vie ilustrare 
a grijii cu care este înconjurată 
cea mai tînără generație a Co
reei populare.

Seara, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, soția sa, împreună 
cu tovarășul Kim Ir Sen și so
ția sa, precum și delegația ro
mână au părăsit Phenianul, ple
când într-o călătorie prin țară.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

ION margineanu 
ADRIAN IONESCU 

EUGEN PREDA 
* Foto : ANGHEL PASAT

prim-vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, generalul de 
armată O Jin U, membru al 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.C., șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Coreene, Zăng Zun Thek, mem
bru supleant al Comitetului Poli
tic, vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, Hă Dam, membru al 
C.C. al P.M.C., ministrul aface
rilor externe, Ri Song San, pre
ședintele Comitetului Popular al 
Capitalei, precum și de Kang 
Iăng Sap, ambasadorul Republi
cii Populare Democrate Coreene 
la București.

Au fost de față: la „Monu
mentul Eliberării" N. M. Șub- 
nicov, ministru consilier la am
basada U.R.S.S., iar la „Monu
mentul Prieteniei" — ambasado
rul Republicii Populare Chineze, 
Li Un-cen,

Cele trei solemnități au fost 
marcate prin intonarea imnuri
lor de stat ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene și Re
publicii Socialiste România ; la 
„Monumentul Eliberării" a fost, 
de asemenea intonat imnul 
Uniunii Sovietice, iar la „Mo
numentul Prieteniei" — imnul 
Republicii Populare Chineze.

Companii militare au prezen
tat onorul.

După ceremoniile depunerii 
de coroane, membrii delegației 
române au păstrat momente de 
reculegere.

ează premisele asigurării celor 
15 000 constructori care vor 
trebui formați pentru realizarea 
planului pe șantierele de con
strucții industriale.

(Urmare din pag. I) 

unilaterală, prin aceea că în ge
neral organizațiile U.T.C. iși 
concentrează atenția doar la 
combaterea, foarte des prin 
sancțiuni, a unor abateri săvâr
șite de unii tineri. Ce altă do
vadă mai elocventă decît fap
tul că in eventualitatea că ast
fel de abateri nu se produc to
tuși orice efort educațional 
dispare. „Nu avem cazuri" atra
ge în mod automat după sine, 
„n-avem de ce să facem activi
tate educativă". Optica respec
tivă ne-a fost propusă de 
Gheorghe Teacă, secretarul or
ganizației U.T.C. de la S.I.L. — 
Covasna. Și nici n-a fost greu 
să ne convingem că logica s-a 
imprimat realității, a devenit în 
cele din urmă argumentul ab
senței aproape totale a activi
tății moral-cetățenești. In ace
iași termeni se poate aprecia și 
ecoul educativ al caricaturilor 
de la gazetele satirice. Ceea ce 
se urmărește prin acest proce
deu nu este atît îndreptarea ce
lui vinovat, cît autocritica lui. 
Virgil Neagoe, locțiitor de se
cretar în organizația U.T.C. de 
la U.E.I.L. întorsură Buzăului, 
ne făcea cunoscut un fapt sem
nificativ, petrecut chiar în or
ganizația sa. După două zile de 
la apariția caricaturii unui tî- 
năr, ea a fost scoasă de la ga
zeta satirică deoarece tînărul își 
făcuse autocritica. Cu aceasta 
organizația și-a considerat mi
siunea încheiată. Urmarea : nu

ATITUDINEA
COMBATIVĂ

ESTE POSIBILA
SI PRIN AFIRMARE9

peste multă vreme același tînăr 
își repeta abaterea. Și din nou 
o caricatură, din nou o autocri
tică ș.a.m.d.

Dincolo însă de aceste obser
vații, întrucâtva particulare de
sigur merită să fie subliniat și 
un alt lucru, mult mai impor
tant. Acela că stările de lucruri 
consemnate sînt rezultatul unei 
optici limitate și prin aceasta 
greșite a unor organizații U.T.C. 
Ele și-au conceput îndeplinirea 
obiectivelor educative ce le re
vin într-un mod needucativ, 
exclusiv prin replică, prin 
riposta la situația negativă. 
Pentru că s-au făcut deseori re
ferințe la rolul adunării gene
rale, la forța ei educativă, am 
adresat tinerilor următoarea 
întrebare : a existat vreo adu
nare generală în care discuțiile 
să fi fost purtate nu pe margi
nea unor exemple negative, ci 
a unora pozitive ? Răspunsul 
n-a fost afirmativ. Nimeni nu-și 
amintea să se fi întîmplat vreo
dată așa ceva. In schimb, ni s-a 
repetat din nou că întotdeauna 
tinerii care au săvîrșit abateri 
și-au primit replica cuvenită. Se 
recunoștea totuși că, uneori 
chiar și aceste greșeli provin din 
necunoașterea normelor de con
duită, a regulilor de comportare 
reclamate de o împrejurare sau 
alta. Un proces consecvent, de 
perspectivă, pentru asimilarea 
lor ar avea influențe bine făcă
toare în prevenirea multor ca
zuri, le-ar „soluționa" înainte 
de apariție. Ce s-a întreprins 
pentru satisfacerea acestui de
ziderat ? In cadrul acțiunilor de 
pregătire politico-ideologică 
s-au dezbătut una, două teme de 
etica muncii, comportare în- so
cietate. Și acestea însă, du
pă mărturisirea preopinenților, 
fiind moralizatoare, emițîndu-se 
idei abstracte fără o legătură 
practică apropiată de preocupă
rile și personalitatea membrilor 
organizației. Intr-un singur caz 
am putut totuși sesiza un efort 
meritoriu în această direcție. 
Prof. Bela Bird de la școala ge
nerală din Baraolt ne-a relatat 
despre inițierea unui ciclu in
titulat „Ce ai face tu al că
rui scop este acela de creare a 
unor situații experimentale ti
pice cu multiple posibilități de 
soluționare. Situațiile, avînd un 
vădit caracter moral și cetățe
nesc, au fost supuse dezbaterilor 
uteciștilor, din confruntarea o- 
piniilor lor evidențiindu-se so
luția cea mai potrivită.

Nepromovarea însă a exem
plului pozitiv pe o scară mai 
largă, ca și absența unui cadru 
informațional educativ sînt cele 
mai imediate obiecții ridicate 
de situația la care ne referim. 
Nu sînt însă ți singurele. Prac
tica educației prin riposta Ia ne
gativ cu atît mai mult cu cît se 
rezumă la ședințe ți caricaturi, 
este de departe insuficientă 
pentru crearea în organizații a 
unui climat educativ fertil. Si
tuarea pe o astfel de poziție nu 
este în măsură să stimuleze cu 
adevărat atitudinea combativă, 
să consolideze opinia colectivă. 
N-am vrea să se înțeleagă prin 
aceasta că am considera cumva 
neindicată sau inutilă penaliza
rea tinerilor care grețesc. Ră- 
mînerea doar la acest act însă 
nu poate fi acceptată. Ar fi mai 
firesc să se acorde întîietate 
cultivării trăsăturilor frumoase 
ale tinerilor, conferind întregii 
activități de educație cetățe
nească un caracter constructiv, 
de afirmare a valorilor care 
caracterizează viața ți activita
tea marii majorități a' acestora. 
O atare schimbare de accent ar 
sluji totodată ți ca modalitate 
eficientă în soluționarea educa
tivă a ața-ziselor „cazuri". Se 
impune aceasta cu atît mai mult 
cu cît pe terenul educației nu 
este permis nici un rebut. Aici 
un rebut înseamnă întotdeauna 
un om. în consecință ți mijloa
cele folosite, intervențiile orga
nizațiilor U.T.C. se cer adecvate 
unui asemenea principiu.
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII
COMISIILOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA LICEELE DE CULTURA GENERALA

Continuăm publicarea co
misiilor examenului de baca
laureat la liceele de cultură 
generală și examenului de 
diplomă la liceele pedagogi
ce de învățători și educa
toare.

JUDEȚUL
IAȘI

„M. Sadoveanu" — Iași.
nr. 1 mixtă limba de 
română. Se vor pre-

Liceul
Comisia
predare _.....
zenta candidații de la Liceul 
„M. Sadoveanu" din Iași, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Rozmarin Gheor
ghe, conf. univ. dr. chimie, In
stit. politehnic Iași.

Liceul „M. Sadoveanu" — Iași. 
Comisia nr. 2 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„M. Sadoveanu" din Iași, 
(cursuri serale și restantieri).

Președinte : Triandaf Alex,
conf. univ. matematici. Univer
sitatea Iași.

nr.

Liceul „M. Emincscu" — Iași. 
Comisia nr. 3 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu" din Iași 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restantieri).

Președinte : Corduneanu A- 
drian, lector univ. dr. matema
tici, Instit. politehnic Iași.

Liceul 
(cursuri

zenta candidații de la 
„D. Cantemir" din Iași, 
de zi și restanțieri).

Președinte : Obreja
prof. univ. dr. geografie, Uni
versitatea Iași.

Alex,

Liceul ,.D. Cantemir" — Iași. 
Comisia nr. 16 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„D. Cantemir" din Iași, (cursuri 
serale și rentanțieri).

Președinte : Horbaniuc Cor
nelia, lector universitar, filolo
gie, Institutul politehnic Iași.

Liceul de cultură generală 
Hîrlău. Comisia nr. 17 uma
nistă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Hirlâu. (cursuri de 
zi învățămint fără frecvent^ și 
restanțieri).

Președinte : Sîrcu Ion conf. 
univ. dr. geografie, Universita
tea Iași.

nr.

Liceul de cultură generală 
Kirlău. Comisia nr. 18 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Hirlâu. (cursuri de zi, 
învățămint fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Scurtu Ovidiu, 
șef lucrări fizică, Instit. poli
tehnic, Iași.

I

Liceul „Dragoș Vodă" — 
Sighetul Marmației Comisia 
nr. 6 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Dragoș Vo
dă" din Sighetul Marmației 
(cursuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Olteanu Dumitru, 
lector univ. matematici, Ins
titutul pedagogic Baia Mare.

Liceul „Dragoș Vodă" — 
Sighetul Marmației Comisia 
nr. 7 mixtă limba de predare 
română-maghiară-ucrainiană. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Dragoș Vodă" din 
Sighetul Marmației (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Demeter Iuliu, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic Cluj.

Liceul de cultură generala 
Baia Sprie Comisia nr. 8 mixtă 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul 
Sprie (cursuri de 
și restanți eri).

Președinte : Szijc 
tor univ. dr. fizică, 
pedagogic Baia Mare.

din Baia 
zi, serale,

Huba, lec-
Institutul

Liceul nr. 4 Tg. Mureș. Co
misia nr. 8 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 din 
Tg. Mureș, (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte Pop loan, conf. 
univ. dr. șt. biologice, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș. Comi
sia nr. 9 mixtă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 4 
din Tg. Mureș, (cursuri de zi, 
serale si restanțieri).

Președinte Szilagyi Margare
ta, conf. univ. ec. politică, In
stitutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul „M. Eminescu" — Iași. 
Comisia nr. 4 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu" din 
(cursuri de zi, învățămînt 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Grămadă 
conf. univ. dr. istorie, Univer
sitatea Iași.

Liceul de cultură generală 
Belcești. Comisia nr. 19 uma
nistă limba de predare romană. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Belcești. 
de zi și restanțieri).

Președinte : Turculeț 
lucrări dr. șt. biologice, 
sit. Iași.

(cursuri

Ilie, șef
Univer-

Liceul de cultură generală 
Borșa. Comisia nr. 9 mixtă lim
ba 
prezenta 
ceul din orașul Borșa, și 
la secția 
nerale din 
zi, serale. învățămînt 
frecvență și' restanțieri).

Președinte : Staicoviciu loan, 
lector univ. chimie, Institutul 
pedagogic Baia Mare.

de predare română. Se vor 
candidații de la Li- 

... de 
serală a Școlii ge- 
Borșa (cursuri de 

fără

Iași. 
fără

Ilic,

Liceul „C. Negruzzi" — Iași. 
Comisia nr. 5 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„C. Negruzzi" din Iași, (cursuri 
de zi și restantieri).

Președinte : Pop loan, lector 
universitar dr. matematici, In
stit. politehnic Iași.

Liceul „C. Negruzzi" — Iași. 
Comisia nr. 6 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
„C. Negruzzi" și Liceul de mu
zică și arte plastice „O. Băn- 
cilă" din Lași. (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Gostar 
conf. univ.

Nicolae,
istorie, Univ. Iași.

Ibrăileanu" — Iași.

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

Președinte : Scutaru Victor, 
lector univ. fizică, Universitatea 
Iași.

Liceul de cultură generală
Răducăneni. Comisia nr. 21 
mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Răducăneni. 
(cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Toma Constantin, 
șef lucrări șt. biologice, Univer- 
sit. Iași.

Liceul de cultură generală 
Cavnic Comisia nr. 10 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
I.iceul din Cavnic (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Crăciun loan, șef 
lucrări fizică. Institutul po
litehnic Cluj.

Liceul de cultură generală 
Seini Comisia nr. 11 mixtă 
limba de predare română-ma
ghiară, Se vor prezenta can
didații de la 
(cursuri de zi, 
țieri).

Președinte : 
dru, șef lucrări fizică, 
tutui politehnic Cluj.

Liceul din Seini 
serale, și restan-

Terțan Alexan- 
Insti-

Liceul „G. r “ •___ ~ /
Comisia nr. 7 mixtă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„G. Ibrăileanu" din Iași, (cursu
ri de zi și restanțieri).

Președinte : Bold 
conf. univ. dr. Istorie, 
sitatea Iași.

Emilian, 
Univer-

din Iași.Liceul „E. Racoviță"____
Comisia nr. 8 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„E. Racoviță" din Iași (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Chiriță Aglaia, 
conf. univ. dr. chimie, Instit. 
politehnic Iași.

Liceul „E. Racoviță" din Iași. 
Comisia nr. 9 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,,E Racoviță" din Iași, (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Vraciu Ariton, 
prof. univ. dr. filologie, Univer
sitatea Iași.

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

Președinte : Mandache Romu
lus lector univ. economie poli
tică, Universitatea Iași.

Liceul „C. Burcă" — Pașcani. 
Comisia nr. 23 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
,C. Burcă" din Pașcani, (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Nicolae Mihai, 
lector universitar fizică, Insti
tutul politehnic Iași.

Liceul „C. Burcă" — Pașcani. 
Comisia nr. 24 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „C. Burcă" 
din Pașcani, (cursuri de zi se
rale, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Sticlea Alex 
conf. univ. geografie, Universi
tatea Iași.

Liceu! de cultură generală
Șomcuța Mare Comisia nr. 12 
mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Șomcuța 
Mare (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Fage Ion, lec
tor univ. ec. politică, Institutul 
pedagogic Baia Mare.

Liceul de 
Tirgu-Lăpuș 
mixtă limba de predare 
nă. f 
de la Liceul din Tg. 
(cursuri de zi, serale, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Soreanu Ion,
lector, univ. șt. biologice, Ins
titutul pedagogic Baia Mare.

cultură generală
Comisia nr. 13 

româ- 
Se vor prezenta, candidații

Lăpuș

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Liceul de cultură generală
Vișeui de Sus Comisia nr. 14 
reală limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Vișeui de Sus 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Cosma Ion, șef 
lucrări fizică, Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul „E. Racoviță" din Iași. 
Comisia nr. 10 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„E. Racoviță" din Iași, (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Deutsch Rudolf, 
conf. univ. dr. fizică, Instit. po
litehnic, Iași.

Liceul „V. Alecsandri" — Iași. 
Comisia nr. 11 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceu] 
,.V. Alecsandri" din Iași 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Diaconescu Eleo
nora, conf. univ. chimie. Instit. 
politehnic Iași.

Liceul ..V. Alecsandri" — Iași. 
Comisia nr. 12 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceu] 
„V. Alecsandri" din Iași, (cursu
ri de zi și restanțieri).

Președinte : Macarovici Nico
lae, prof. univ. dr doc. șt. bio
logice, univ. Iași.

Liceul „Al. I. Cuza" — Iași. 
Comisia nr. 13 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Al. I. Cuza" din Iași, (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Borș Dan, lector 
univ. matematici, Instit. poli
tehnic, Iași.

Liceul „Gh. Șincai" — Baia 
Mare Comisia nr. 1 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Gh. Șincai" și Liceul nr. 2 
din Baia Mare, (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Boju Miron, conf. 
univ. dr. matematici Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul „Gh. Șincai" — Baia 
Mare Comisia nr. 2 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lice
ul „Gh. Șincai" din Baia Mare 
(cursuri serale).

Președinte : Popescu Alex., 
conf. univ. dr. chimie, Institu
tul pedagogic Baia Mare.

Liceul „Gh. Șincai" — Baia 
Mare Comisia nr. 3 mixtă lim
ba de predare română-maghia- 
ra. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „Gh. Șincai"si 
Liceul de muzică din Baia Ma
re, (cursuri de zi, învățămînt 
tara frecvență și restanțieri).

Președinte : Pax Eugen, șef 
lucrări, dr.' matematici Institu
tul politehnic Cluj.

Liceul nr. 3 Baia Mare 
nr- .4 _mixtă limba de 

Se vor prezen- 
la Liceul nr. 3 
(cursuri de zi. 
frecvență si

Liceul de cultură generală 
Vișeui de Sus. Comisia nr. 15 u- 
manistă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Vișeui de 
Sus (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Oros Vaier, lec
tor univ. filologie, Institutul 
pedagogic Baia Mare.

JUDEȚUL 
MEHEDINȚI

Liceul „Traian" — Turnu Se
verin Comisia nr. 1 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lice
ul „Traian" din Turnu Seve
rin (cursuri de zi și restanțieri)

Președinte : Giurcănescu Cla- 
udiu, conf. univ. dr. geografie, 
A.S.E. — București.

Liceul „Traian" — Turnu Se
verin Comisia nr. 2 reală limba 
de predare 
prezenta 
„Traian" 
(cursuri

Președinte : Moraru 
șef lucrări fizică 
politehnic „Gh. Gheorghiu Dej' 
— București.

română, 
candidații 

din Turnu 
serale).

Se vor 
Liceului 
Severin

Vasile
Institutul

i“

Liceul „Al. I. Cuza" — Iași. 
Comisia nr. 14 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Al. I. Cuza" din Iași, (cursuri 
de zi și restantieri).

Președinte : 
conf. univ. 
Univ. Tași.

Hîrjoabă Ion, 
dr. geografie.

I.iceul „D. Cantemir" — Iași.
Comisia nr. 15 mixtă limba de 
predare română. Se vor prr-

Liceul de cultură generală 
Miercurea Niraj. Comisia nr 26 
mixtă limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Miercurea Ni
raj. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Janosi Bela, lector 
univ. fizică. Institutul pedago
gic — Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
Riciu. Comisia nr. 27 reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Riciu. (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Mureșan Traian, 
lector univ. matematici, Institu
tul politehnic — Cluj.

Președinte : Singurel Ghiță, 
lector univ. dr. fizică, Univer
sitatea Iași.

Liceul de cultură generală 
Săboani. Comisia nr. 15 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Săboani. (cursuri de zi).

Președinte : Rusu Ion Gheor
ghe, lector univ. dr. fizică Uni
versitatea Iași.

JUDEȚUL
OLT t

JUDEȚUL 
PRAHOVA

Liceul „I. L. Caragiale“-Plo- 
iești. Comisia nr. 1 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „I. 
L. Caragiale" din Ploiești 
(cursuri de zi).

Președinte Cuciuc Moise, pro
fesor univ. matematici, Institu
tul de petrol Ploiești.

Liceul nr. 3 Turnu Severin 
Comisia nr. 5 mixtă limba de 
predare română Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 3 din Turnii Severin (cursuri 
de zi, învățămint Ură frec
vență și restanțieri).

Președinte : Aloman Anghel, 
șef lucrări fizică Institutul po
litehnic, „Gh. Gheorghiu Dej" 
— București.

Liceul nr. 5 Tg. Mureș, Co
misia nr. 10 mixtă, limba de 
predare română—maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 5 și Liceul de mu
zică și arte plastice din Tg. 
Mureș, (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Balint Iolanda, șef 
lucrări, dr. geografie. Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Sărmașu. Comisia nr. 2b mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sărmașu. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Precup Octavian, 
lector univ. dr. șt. biologice, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul „Radu Greceanu" — 
Slatina. Comisia nr. 1 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„R. Greceanu" din Slatina 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență Și restanțieri).

Președinte : Cioîu Angela, 
cor.f. univ. dr. chimie, Instit. 
agr. „N. Bălcescu" București.

Liceul „I. L. Caragiale*‘-Plo- 
iești. Comisia nr. 2 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „I. L. Caragiale“ din Plo
iești. (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Lupu Nathan, conf. 
univ. dr. istorie, Universitatea- 
București.

Liceul de cultură generală 
Baia de Aramă Comisia nr. 6 
reală limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Baia de Ara
mă (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte ; Pătrașcu Ion, 
lect. univ. dr. filologie, Univer
sitatea ~

Liceul nr. 1 Sighișoara, Comi
sia nr 11 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul nr. 1 din Sighișoara, 
(cursuri de zi si restanțieri).

Președinte Dane Margareta, 
lector univ. soc. științific. Insti
tutul de medicină și farmacie, 
Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
Sîngiorgiu de Pădure. Comisia 
nr. 29 mixtă limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Sîngiorgiu de Pădure, (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Pater Zoștan, lec
tor univ. dr matematici, Insti
tutul pedagogic — Tg. Mureș.

Liceal „Radu Greceanu" — 
Slatina. Comisia nr. 2 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezența candidații de la Liceul 

Slatina 
restan-

..R. Greceanu" din 
(cursuri de zi. serale și 
fieri).

Președinte : Diaconu 
șt. biologice Instit. pe- 
PitastL

conf. dr. 
dagogic

Petre,

nr. 2 Slatina. Comisia

Craiova.

Liceul
Cujmir
limba de predare română, 
vor prezenta ” ’
Liceul din Cujmir (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : 
tantin, conf. 
logice Universitatea

de cultură generală
Comisia nr. 7 mixtă

Se 
candidații de la

Popescu Cons- 
univ. dr. șt. bio- 

Craiova.

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

Președinte : Raicu Virgil,
șef lucrări fizică. Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu Dej“ 
— București.

generală
8 mixtă 

română. Se 
la 

de

Liceul de cultură generală 
Ștrehaia. Comisia nr 9 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ștrehaia (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Dia onu Corne
lia, lector univ. filologie, Uni
versitatea Craiova.

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

Președinte ; __
lector universitar științe 
nomice, Universitatea C

Dreșcă Eugen, 
,! eco- 
Craiova.

Liceul de cultură 
Vînju Mare. Comisia 
mixtă limba de predare româ
nă. Se.vor prezenta candidații 
de la liceele din Vînju Mare si 
Gogoșu (cursuri dc zi, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte ; Camalesa Nico
lae, conf. univ. dr. șt. biologice 
Universitatea Craiova.

JUDEȚUL
MUREȘ

generală 
nr. 11

Liceul „Al. Papiu Ilaricn" — 
Tg. Mureș Comisia nr. 1 mixtă 
limba de predare română, 
vor prezenta 
Liceul „Al. 
Tg. Mureș, i 
restanțieri).

Președinte 
lector univ. 
pedagogic —

. candidații de 
Papiu Ilarian 
(cursuri de zi

Se
la 

din
și

Enăchescu Iulia, 
filologie, Institutul 
Tg. Mureș

Papiu Ilarian"Liceul „Al _____
Tg. Mureș. Comisia nr. 2 reală 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul „Al. Papiu Ilarian" 
Tg. Mureș (cursuri serale 
restanțieri).

Președinte In(ă Ion, șef 
crări dr. fizică, Institutul i 
tehnic — Brașov.

Se 
la 

din
Și

! lu- 
poli-

Liceul „Al. Papiu Ilarian" — 
Tg. Mureș Comisia nr. 3 mixtă 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de 
Liceul „Al. Papiu Ilarian" 
Tg. Mureș, (cursuri de zi, 
rale și restanțieri).

Președinte Crăciun Gheorghe, 
conf. univ. dr. filozofie. Institu
tul de medicină și farmacie — 
Tg. Mureș.

la 
din 
se-

Liceul „Bolyai Farcaș" — Tg. 
Mureș Comisia nr. 4 mixtă lim
ba de predare română—maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „Bolyai Farcaș" din 
Tg. Mureș, (cursuri de zi, învă- 
țămînt fără frecvență și restan
tieri).

Președinte Beres Andrei, lec
tor univ. dr. filozofie, Institutul 
de teatru „Szentgyorgyi Istvan" 
— Tg. Mureș.

Liceul „Bolyai Farcaș" — Tg. 
Mureș. Comisia nr. 5 reală lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceu' 
„Bolyai Farcaș" din Tg. Mureș 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Szekely Emeric, 
prof. univ. dr. fizică. Institutul 
politehnic — Cluj.

Liceul nr. 1 Sighișoara, Comi
sia nr. 12 reală, limba de pre
dare română. Se vo- prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 din 
Sighișoara, (cursuri serale. în
vățămînt fără frecventă și res
tantieri).

Președinte Fărcaș Gheorghe, 
lector univ matematici. Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 Sighișoara, 
misia nr. 13 mixtă limba 
predare română—germană, 
vor prezenta 
Liceul nr 2 
(cursuri de zi

Președinte 
lector univ. 
pedagogic —

Co
ri» 
Se 
lacandidași de

din Sighișoara, 
si restantieri).
Horga Georgeta.

chimie. Institutul 
Tg. Mureș.

1 Luduș. ComisiaLiceul nr.
nr. 14 m’xtă limba de predare 
română. Se vor nrezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Lu
duș. (cursuri de zi și restan
țieri)

Președinte
lector univ.
pedagogic — Tg. Mureș.

T<>sa Alexandru, 
filologe. Institutul

Liceul nr. 2 Luduș. Comisia 
nr. 15 mixtă lemba de nredare 
română. Se vor nrezento can- 
HHsitii de Ja T/cmil nr. 2 din 
T.udtiq. ZÎ. «ATctle.
învS+Srnint fără frecventă și 
rpsf n-ntîpri).

Președinte Sfâriac Justin, lec
tor univ. geografie. Institutul 
pedagogic — Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Reghin. Comisia 
nr. 16 ro'xtă limba de nredare 
română. Se vor prezenta can- 
d'z’ații de la Liceul nr 1 Re
ghin si I.iceul din Gurghiu. 
(cursuri de zi. serale. invăfS- 
m>nt fără frecventă si restan
ți ori).

Președinte Pon Teodor, conf. 
univ. dr. filozofie. Institutul de 
medicină și farmacie — Tg. 
Mureș.

Liceul nr. 1 Reghin. Comisia 
nr. 17 mixtă limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 din Reghin, (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Korodi Ga] loan, 
șef lucrări dr. șt. biologice, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul nr. 2 Reghin. Comisia 
nr. 18 mixtă limba de predare 
română-maghisră. Se vor, pre
zenta cand'datii de la Liceul 
nr. 2 din Reghin, (cursuri de zi 
și restanțieri).

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

Liceul de cultură generală 
Sovata. Comisia nr. 19 mixtă 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații dc la Li
ceul din Sovata. (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Szego Ecaterina, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai“ — Cluj.

Liceul nr. 1 Tîrnăveni. Comisia 
nr. 20 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 
Tîrnăveni. (cursuri de zi).

Președinte Lazăr Valeriu, 
tor univ. istorie, Institutul 
dagogic — Tg. Mureș.

din

lec- 
pe-

Liceul nr. 1 Tîrnăveni. Comisia 
nr. 21 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 din 
Tîrnăveni și Liceal din Bahnea. 
(cursuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Onișor Teodor, conf. 
univ. dr. geografie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 2 Tîrnăveni. Comi
sia nr. 22 mixtă limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 2 din Tîrnăveni. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Szabo Nicolae, lec
tor univ. istorie, Institutul pe
dagogic — Tg. Mureș.

JUDEȚUL 
NEAMȚ

Liceul
nr. 3 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta c 
ții de la Liceul nr. 2 <j 
tina (cursuri de zi).

Președinte : Radu 
lector univ. matematici 
pedag. Pitești.

Nicolae, 
Instit.

Liceul „Petru Rareș" — P. 
Neamț. Comisia nr. 1 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Petru Rareș“ din Piatra Neamț 
(cursuri de zi și retanțieri).

Președinte : Lelescu Gheorghe, 
conf. univ. matematici, Instit. 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
— București.

Liceul „Petru Rareș" — P. 
Neamț. Comisia nr. 2 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„P. Rareș" din Piatra Neamț 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Teodorescu Vero
nica, lector univ. dr. matematici, 
Universitatea București.

Liceul „Petru Rareș" — 
P. Neamț. Comisia nr. 3 uma
nistă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul „Petru Rareș" din Piatra 
Neamț, (cursuri de zi și restan
țieri".

Președinte : Alexandrescu E- 
caterina, lector univ. filologie. 
Universitatea Iași.

Liceul „C. Hogaș" — P. Neamț. 
Comisia nr. 4 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „C. 
Hogaș" din Piatra Neamț 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Carabulca Anato- 
lie, conf univ. dr. matematici, 
Instit. politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” — București.

Liceul „C. Hogaș" — P. Neamț. 
Comisia nr .5 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „C. 
Hogaș" din Piatra Neamț, 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restantieri).

Președinte : Tudose Iordache, 
șef lucrări, dr. șt. biologice, U- 
niversitatea Iași.

Liceul de cultură generală 
Bicaz. Comisia nr. 6 mixtă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Bicaz. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Neacșu Petre, lec
tor univ. dr. șt. biologice, Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală 
Borca. Comisia nr. 7 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Borca. (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Ionesi Liviu, conf. 
univ. dr. șt. biologice, Universi
tatea Iași.

Liceul nr. 1 Roman. Comisia 
nr. 8 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 1 din Roman, 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri.

Președinte : Gheorghiu Dorin, 
șef lucrări matematici, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 1 Roman. Comisia 
nr. 9 umnaistă limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. ‘ 
Roman, (cursdri de zi, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Erhan 
conf. univ. dr. șt. biologice, Uni
versitatea Iași.

1 din 
învăță- 
restan-

Viorel.

Liceul nr. 2 Roman. Comisia 
nr. 10 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Ro
man (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Apăvăloaie Mihai, 
conf. univ. dr. geografie, Uni
versitatea Iași.

Liceul nr. 2 Slatina. Comisia 
nr. 4 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Sla
tina (cursuri de zi învățămint 
fără frecventă și restantieri).

Președinte : Horea Virgil, conf. 
univ. dr. econ. politică, Inst.it 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Caracal. Comisia 
nr. 5 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 1 din Cara
cal (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Precupețu Paul, 
șef lucrări matematici. Instit, 
politehnic, „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

Liceul nr.
nr. 6 mixtă 
română. Se 
didații de la Liceul nr. 1 din 
Caracal (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Diaconescu 
hail, lector univ. filologie, 
stit, pedagogic Pitești.

1 Caracal. Comisia 
limba de predare 
vor prezenta can-

Mi- 
In-

Liceul nr. 2 Caracal. Comisia 
nr. 7 mixtă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 2 din Caracal 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecventă și restantieri).

Președinte : Angheluță Octa
vian, prof. univ. desen, Instit. 
de arte plastice „N. Grigorescu" 
București.

Liceul de cultură generală Co
rabia. Comisia nr. 8 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Corabia (cursuri de zi. Inivăță- 
mînt fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Osnea 
dru, lector univ. dr. viimue, 
Instit. de petrol, gaze și geolo
gie, București.

restan-

Alexan-
chimie,

Liceul de cultură generală Co
rabia. Comisia nr. 9 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Corabia (cursuri de zi. se
rale. învățămint fără frecvență 
și restantieri).

Președinte : 
lector univ., 
de petrol. 
București.

Sandu Dumitru, 
dr. geologie. Instit. 
gaze și geologie.

cultură generalăLiceul de
Balș. Comisia nr. 10 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Balș (cursuri de zi. serale, 
învățămint fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Maloș Ana, lector 
univ. geologie. Univ. Craiova.

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

Președinte : Nedelcu Haralani- 
bie, lector univ. fizică, Instit. a- 
gronomic, „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
„Iancu Jianu". Comisia nr. 12 
mixta limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Iancu Jian-u (cursuri 
de zi, serale, învățămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : 
tor univ. șt. 
Craiova.

Cruce Mihai, lec- 
biologice. Univ.

cultijră generală

Liceul „I. L. Caragiale“-PIo- 
iești. Comisia nr. 3 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„I. L. Caragiale" din Ploiești 
(cursuri serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Iliescu Elena, lec
tor univ. matematici. Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul nr. 2 Ploieșii. Comisia 
nr. 4 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de Ia Liceul nr. 2 din Plo
iești. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Vlădescu Ion, prof, 
univ. dr. chimie, Institutul de 
petrol Ploiești.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia 
nr. 5 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 2 Ploiești, 
(cursuri de zi).

Președinte Costineseu Polixe- 
nia, lector univ. dr. chimie, In
stitutul de petrol, gaze și geolo
gie — București.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia 
nr. 6 umanistă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Ploiești, (cursuri de zi și restan
țieri) .

Președinte Djamo Diaconița 
Lucia, conf. univ. dr. filologie, 
Universitatea-București.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia 
nr. 7 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Plo
iești. (cursuri serale, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Iana Sofia, lector 
univ. dr. geografie, Universita- 
tea-București.

Liceul „Mihai Viteazul“-PIo- 
iești. Comisia nr. 8 mixtă limba 
de predare română. Se vor pre
zența candidații de la Liceul 
„Mihai Viteazul" și Liceul de 
muzică și arte plastice din Plo
iești (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Trofin Elena, conf. 
univ. dr. geografie, Institutul de 
construcții București.

Liceul „Mihai Viteazul“-Plo- 
iești. Comisia nr. 9 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Mihai Viteazul" din Plo
iești (cursuri de zi și restan
țieri.).

Președinte
conf, univ. filologie, Institutul 
de medicină și farmacie - Bucu
rești.

Nichifor Natalia,

Liceul „N. Bălcescu"-Ploiești. 
Comisia nr. 10 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „N. Băl- 
cescu" din Ploiești (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Niculescu Hara- 
lambic, conf. univ. ec. politică, 
Universitatea-București.

Liceul „N. Bălcescu“-Ploiești. 
Comisia nr. 11 reală limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „N. Băl- 
cescu" din Ploiești (cursuri se
rale).

Președinte Antonescu Nicolae 
Napoleon, conf. univ. dr. chi
mie, Institutul de petrol Ploiești.

Liceul „Al. I. Cuza“-Ploiești. 
Comisia nr. 12 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Al. I. 
Cuza" din Ploiești (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Tănase Alexandru, 
prof. univ. dr. filozofie, Conser
vatorul de muzică Ciprian Po- 
rumbescu“-București.

Liceul „Al. I. Cuza“-Ploiești. 
Comisia nr. 13 reală limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Al. I. 
Cuza" din Ploiești și Secția se
rală Valea Călugărească (cursuri 
de zi și serale).

Președinte Soare Mircea, conf. 
univ. dr. doc. matematici, Insti
tutul de construcții București.

predare română, 
ta candidații de 
din Baia Mare 
învățămînt fără 
restanțieri).

Președinte : _
lector univ. filozofie, 
tul politehnic Cluj.

Liceul nr. 3 Baia
Comisia nr. 5 mixtă limba 
predare română-maghiară. 
vor prezenta candidații de 
Liceul nr. 3 din Baia

Hrișcă Corina, 
Institu-

Mare 
i de 

Se 
la

Mare 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și

Președinte • 
șef lucrări 
tul nolitehnic

restanțieri).
Kiss Francisc.

geografie. Tnstitu-
Cluj

Liceul nr. 2 Turnu Severin 
Comisia nr. 3 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr 2 
din Turnu Severin (cursuri 
de zi și restanțieri).
Președinte : Negoiu Ion, lec
tor univ. istorie, Universita
tea București

Liceul „Unirea" — Tg. Mureș. 
Comisia nr. 6 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „U- 
nirea" din Tg. Mureș, (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Roșea I. Dumitru, 
prof. univ. dr. doc. șt. biologice, 
Universitatea ..Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Band. Comisia nr. 23 reală limba 
de predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Band, 
și restanțieri).

Președinte Kiss 
univ. matematici, 
dagogic — Tg. Mureș.

(cursuri de zi

Elemer, lector, 
Institutul pe-

Liceul de cultură generală 
Deda. Comisia nr. 24 umanistă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Deda, (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Ciplea 
lector univ. filologie, 
tatea „Babeș-Bolyai“

Ghcorghe, 
Universi- 

- Cluj.
nr 3 Turnu Severin 

limba de 
vor pre
ia Lice- 

Severin

Liceul
Comisia nr. 4 reală 
predare română. Se 
zenta candidații de 
ul nr. 3 din Turnu 
(cursuri de zi).

Președinte : Nichita 
șef lucrări 
tul
Dej"

Gheorghe, 
matematici, Institu- 

politehnic „Gh. Gheorghiu 
— București.

Liceul „Unirea" — Tg. Mureș. 
Comisia nr. 7 mixtă limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea" din Tg. Mureș, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Jakoczî Tiheriu, 
lector univ soc. științific. Insti
tutul de medicină și farmacie — 
Tg. Mures.

generală
25 mixtă

Liceul de cultură
Iernut. Comisia nr.
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Iernat, 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Nemeș 
lector univ.
pedagogic - Tg. Mureș.

Ladislau,
chimie, Institutul

Liceul nr. 2 Roman. Comisia 
nr. 11 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Ro
man. (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Condurache Vasi. 
le, conf. univ. desen, Universi
tatea Iași.

Liceul de cultură generală 
Tg. Neamț. Comisia nr. 12 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Tg. Neamț (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Mercheș 
lector univ. dr. fizică, 
sitatea Iași.

Ioan, 
Univer-

generală
13 urna- 
română

Liceul de cultură
Tg. Neamț. Comisia nr. 
nistă limba de predare
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Tg. Neamț, 
de zi și restanțieri).

Președinte : Nica 
lector univ. filologie, 
tatea Iași.

(cursuri

Dumitru.
Universi-

generală
14 mixtă

Se

Liceul de cultură
Roznov. Comisia nr. 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Roznov. (cursuri de 
zi, serale).

Liceul de „___
Osica. Comisia nr. 13 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Osica (cursuri de zi și res
tanțieri) .

Președinte : Simion Sorin, 
lector univ. matematici, Instit. 
pedagogic Pitești.

Liceul „C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea“-Ploiești. Comisia nr. 14 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul „C. Dobrogeanu-Gherea" 
din Ploiești (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Georgescu Iulia, 
conf. univ. dr. matematici, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“-București.

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

Președinte : Ioniță Gheorghe, 
lector univ. chimie, Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu-Dcj" 
București.

Liceul „C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea“-Ploiești. Comisia nr. 15 u- 
manistă limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul „C. Dobrogeanu- 
Gherea" din Ploiești (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Stoicovici Olga, 
lector univ. dr. filologie, Univer- 
sitatea-București.

de cultură generalăLiceul
Potcoava. Comisia nr. 15 mixtă 
limba de predare română.
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Potcoava (cursuri de zi. 
serale și , restanțieri).

Președinte : Roman Ștefan, 
lector univ. istorie, Universita
tea Craiova.

Se

Liceul de cultură
Văleni. Comisia nr. 16 
limba de predare română, 
prezenta candidații 
din Văleni (cursuri 
tanțieri).

Președinte : Leca
tor univ. fizică Instit. pedago
gic Pitești.

de la 
de zi

generală 
reală 

Se vor 
Liceul 

și res-

Teodor, lec-

Școala generală Azuga. Comi
sia nr.16 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Secția serală Azuga. 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Pîrvan Radu, șef 
lucrări dr. fizică, Universitatea- 
București.

Liceul de cultură
Băicoi. Comisia nr. 17 
limba de predare română, 
prezenta candidații de la 
din Băicoi (cursuri de zi, 
și restanțieri).

Președinte : Antonescu 
șef lucrări dr. matematici, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“-București.

generală 
mixtă 

Se vor 
Liceul 
serale

Păun,

(Continuare în pag. a V-a)
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Liceul de cultură generală 
Boldești-Scăeni. Comisia nr. 18 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Boldești - Scăeni 
(cursuri serale și restanțeri).

Președinte : Hagiescu Mircea, 
șef lucrări fizică, Institutul de 
petrol Ploiești.

Liceul „Aurel Vlaicu"-Breaza. 
Comisia nr. 19 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Aurel 
Vlaicu" din Breaza (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Crainic Liviu, șef 
lucrări, Institutul de construcții 
București.

Liceul militar „D. Cantemir"- 
Breaza. Comisia nr. 20 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
militar „D. Cantemir" din Brea
za (cursuri de zi).

Președinte : lonescu Dumitru, 
prof. univ. matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej “-București.

Liceul militar „D. Cantemir"- 
Breaza. Comisia nr. 21 reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„D. Cantemir" din Breaza 
(cursuri de zi).

Președinte : Micu Constantin, 
lector univ. matematici, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“-București.

Liceul militar „D. Cantemir“- 
Breaza. Comisia nr. 22 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„D. Cantemir" din Breaza 
(cursuri de zi și restanțeri).

Președinte : Șandor Ștefan, 
lector univ. matematici, Institu
tul de construcții București.

Liceul de cultură generală 
Bușteni. Comisia nr. 23 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Bușteni (cursuri de zi, sera
le și restanțieri).

Președinte : Spinulescu Ion, 
șef lucrări, dr. fizică, Universita- 
tea-București.

Liceul de cultură generală 
Ciocani. Comisia nr. 24 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Ciorani (cursuri de zi și re
stanțieri).

Președinte : Dumitraș Constan
tin, șef lucrări dr. matematici. 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Liceul ,,N. Grigorescu“-Cîm- 
i; pina. Comisia nr. 25 reală limba 

de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „N. 
Grigorescu" din Cimpina (cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Ștef Ion, șef 
lucrări fizică, Institutul agrono
mic „N. Bălcescu“-București.

Liceul „N. Grigorescu“-Cîm- 
pina. Comisia nr. 26 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„N. Grigorescu" din Cimpina 
(cursuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țeri).

Președinte : Airinei Ștefan, 
conf. univ., dr. doc. geo-geo- 
grafie, Universitatea-București.

Liceul „I. Fintilie“-Cîmpina.
Comisia nr. 27 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „I. 
Pintilie" din Cimpina (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Podgoreanu Tra
ian, lector univ. dr. filozofie, 
Universitatea-București.

Liceul de cultură generală 
Comarnic. Comisia nr. 28 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Comarnic (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Marinescu Achim, 
lector univ. fizică, Universitatea- 
București.

Liceul de cultură generală 
Filipeștii de Pădure. Comisia nr. 
29 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Filipeștii de 
Pădure (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Tocaci Emil, șef 
lucrări fizică, Institutul de pe
trol Ploiești.

Liceul de cultură generală 
Mineciu. Comisia nr. 30 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Mineciu (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Drigă Mircea, șef 
lucrări fizică, .Institutul de pe
trol Ploiești.

Liceul de cultură generală 
Mizil. Comisia nr. 31 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Mizil (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Stoicescu Aurel, 
șef lucrări matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“-București.

Liceul de cultură generală 
Mizil. Comisia nr. 32 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Mizil (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și re
stanțieri).

Președinte : Albu Constantin, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea-București.

Liceul de cultură generală 
Plopeni. Comisia nr. 33 mixtă 
limba de predare română. Se vor 

prezenta candidații de la Liceu) 
din Plopeni (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Radulescu Gheor- 
ghe, lector univ. filologie, Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu"- 
București.

Liceul „G. Enescu“-Sinaia. 
Comisia nr. 34 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „G. E- 
nescu" din Sinaia (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Stoian Elena,
conf. univ. dr. economie politi
că, A.S.E.-București.

Liceul de cultură generală 
Slănic. Comisia nr. 35 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de ia Liceul 
din Slănic (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Ilie D. Ion, lec
tor univ. dr. geografie, Univer
sitatea-București.

Liceul de cultură generală 
Urlați. Comisia nr. 36 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Urlați (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Dragu Gheorghe, 
lector univ. dr. geo-geografie, 
Universitatea-București.

Liceul „N. Iorga“-Vălenii de 
Munte. Comisia nr. 37 mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„N. Iorga" din Vălenii de Mun
te (cursuri de zi, serale și res
tanțieri).

Președinte : Bueurescu Ion, 
prof. univ. matematici, Univer
sitatea-București.

JUDEȚUL 
SATU MARE

Liceul „M. Eminescu" — Sa- 
tu Mare. Comisia nr. 1 reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu" din Satu Mare 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Maftei Elena, conf. 
univ. dr. bio-chimie, Institutul 
de medicină și farmacie — Cluj.

Liceul „M. Eminescu" — Satu 
Mare. Comisia nr. 2 umanistă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
,,M. Eminescu" din Satu Mare 
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență șl restanțieri).

Președinte Goga Nîcolae, conf. 
univ. dr. filologie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai'1 — Cluj.

Liceul „M. Eminescu" — Satu 
Mare. Comisia nr. 3 mixtă lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
,.M. Eminescu" din Satu Mare 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte Toth Alexandru, 
conf. univ. matematici. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Mare. Co
misia nr. 4 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Satu Mare (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Mare Călina, prof, 
univ. dr. filozofie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Mare. Comi
sia nr. 5 reală limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 din Satu 
Mare (cursuri serale și restan
țieri) .

Președinte : Buta Iuliu, conf. 
dr. geografie, Universitatea „Ba
beș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Mare. Co
misia nr. 6 mixtă limba de pre
dare maghiară. Se vor prezienta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Satu Mare (cursuri de zi. serale 
și restanțieri).

Președinte : Filip Tănase, lec
tor univ. filologie. Institutul pe
dagogic — Baia Mare.

Liceul nr. 3 Satu Mare. Co
misia nr. 7 mixtă limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 3 din Satu Mare (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Roth Andrei, conf. 
univ. dr. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj. ■

Liceul de cultură generală 
Ardud. Comisia nr. 8 mixtă lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ardud (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Szabo Sigismund, 
șef lucrări dr. șt. biologice, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Cărei. Comisia nr. 9 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Cărei (cursuri de zi, serale. în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri) .

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

Liceul de cultură generală 
Cărei. Comisia nr. 10 umanistă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Cărei (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte : Pop Traian, conf. 
univ. dr. filozofie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Cărei. Comisia nr. 11 mixtă lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Cărei (cursuri de zi. învă- 
tămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Kelemen Frede
ric, conf. univ. dr. fizică. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Negrești Oaș. Comisia nr. 12 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Negrești Oaș (cursuri 
de zi. serale. învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Pop Iuliu, șef lu
crări fizică. Institutul politehnic 
— Cluj.

Liceul de cultură generală 
Tășnad. Comisia nr. 13 mixtă 
limba de predare română-ma- 
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din _ Tășnad 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Vajda lulia, lec
tor univ. filologie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

JUDEȚUL 
SĂLAJ

Liceul de cultură generală 
Zalău, Comisia nr. 1 reala, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de ia 
Liceul din Zalău (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Petcu Pavel, conf. 
univ. dr. chimie, Institutul . de 
medicină și farmacie — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Zalău, Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Zalău 
(cursuri de zi, serale, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte: Ingze Andrei, conf. 
univ. geografie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Cehu Silvaniei, Comisia nr. 3 
mixtă, limba de predare româ
nă-maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din Cchu 
Silvaniei (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Mathe lacob, lec
tor univ. filologie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Jibou, Comisia nr. 4 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceele 
din Jibou, Ileanda și Gîrbou 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Preda Nîcolae, șef 
lucrări dr. chimie, Institutul de 
medicină și farmacie — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Jibou, Comisia nr. 5 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceele din Jibou, Ileanda și 
Gîrbou (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Bote Lidia, lec
tor univ. filologie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Șimleu, Comisia nr. 6 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Șimleu (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Colunban Iosif, 
lector univ. dr. matematici. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Șimleu, Comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Șimleu 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Szocs Iosif, conf. 
univ. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Crasna, Comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Crasna 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Huszar Andor, 
lector univ. socialism științific, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul de cultură generală 
Hida, Comisia nr. 9 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul din Hida (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Samochiș Boris, 
lector univ. șt. biologice. Institu
tul agronomic „Dr. P. Groza" — 
Cluj.

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

Președinte : Stana Miron, lec
tor univ. șt. sociale, Institutul 
politehnic — Cluj.

JUDEȚUL 
SIBIU

Liceul „Gh. Lazăr“-Sibiu, Co
misia nr. 1 reală, limba de pre
dare romănă-germană. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Gh Lazăr" din Sibiu (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Schreiber Karin, 
lector univ. matematici, Institu
tul politehnic — Brașov.

Liceul „Gh. Lazăr“-Sibiu, Co
misia nr. 2 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Gh. Lazăr" din Sibiu (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Diculescu Vladi
mir, conf. univ. dr. istorie. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul „Gh. Lazăr“-Sibiu, Co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română-germană. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„G11. Lazăr" din Sibiu (cursuri 
serale, învățămint fără frecven
tă și restanțieri).

Președinte : Firoiu Constantin, 
conf. univ. chimie, Institutul po
litehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" — 
București.

Liceul nr. 2 — Sibiu, Comi
sia nr. 4 mixtă,- ttmba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Sibiu (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Fiterău Victoria, 
șef lucrări fizică. Institutul po
litehnic — Brașov.

Liceul nr. 2 — Sibiu, Comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
germană. Se vor prezenta can- 
didatii de la Liceul nr. 2 din 
Sibiu (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Berciu Lucia, 
conf. univ. dr. filologie, A.S.E. 
— București.

Liceul „O. Goga“-Sibiu, Comi
sia nr. 6 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „O Goga" 
din Sibiu (cursuri de zi și re
stanțieri).

Președinte : Soare Iosif, conf. 
univ. dr. fizică. Institutul poli
tehnic — Brașov.

Liceul „O. Goga“-Sibiu, Co
misia nr. 7 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „O. 
Goga" din Sibiu (cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte : Galben Traian, 
șef lucrări dr. chimie. Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul „O. Goga“-Sibiu. Comi
sia nr. 8 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„O. Goga" și Liceul de muzică 
din Sibiu (cursuri de zi și re
stanțieri).

Președinte : Trattner Carolina, 
conf. univ. filologie. A.S.E. — 
București.

Liceul nr. 1 — Mediaș. Comi
sia nr. 9 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 din 
Mediaș (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Fokt Lenuța, lec
tor univ. ec. politică. Institutul 
pedagogic — Brașov.

Liceul nr. 1 — Mediaș, Comi
sia nr. 10 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 din 
Mediaș (cursuri serale și re
stanțieri).

Președinte : Abăităncei Dan. 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic — Brașov.

Liceul nr. 2 — Mediaș, Comi
sia nr. 11 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Mediaș (cursuri de zi. învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte : Bălășoiu Alexan
dru, lector univ. șt. biologice, 
Institutul pedagogic — Brașov.

Liceul nr. 2 — Mediaș. Comi
sia nr. 12 mixtă, limba de pre
dare germană. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Mediaș (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : lonescu Enachc, 
șef lucrări dr. fizică, Institutul 
politehnic — Brașov.

Liceul de cultură generală Ag
nita, Comisia nr. 13 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Agnita (cursuri de zi și re
stanțieri).

Președinte : Dăian Ion, lector 
univ. istorie, Institutul pedago
gic — Brașov.

Liceul de cultură generală Ag
nita, Comisia nr. 14 reală, lim
ba de predare română-germană. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Agnita (cursuri de zi, 
serale si restanțieri).

Președinte : Perju Teodosie, 
conf. univ. dr. șt. biologice, In
stitutul agronomic — Cluj.

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

Președinte : Alexandru Petre, 
șef lucrări fizică. Institutul po
litehnic — Brașov.

Liceul de cultură generală 
Cisnădie, Comisia nr. 16 mixtă, 
limba de predare română-ger
mană. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Cisnădie 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Mureșan Dumi
tru, conf. univ. șt. biologice. In
stitutul agronomic — Cluj.

Liceul de cultură generală 
Copșa Mică, Comisia nr. 17 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Copșa Mică 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). ■

Președinte : Salontai Alexan
dru, conf. univ. dr. șt. biologice, 
Institutul agronomic — Cluj.

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

Președinte : Dăbuleanu Ma
ria, șef lucrăni fizică. Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul de cultură generală 
Mercurea Sibiului. Comisia nr. 
49 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Mercurea 
Sibiului (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Iliescu Constan
tin, șef lucrări, dr. fizică, Insti
tutul politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală Să- 
liște. Comisia nr. 20 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele din 
Săliște și Ocna Sibiului (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Matlac loan, șef 
lucrări dr. fizică. Institutul po
litehnic — Brasov.

Liceul de cultură generală 
Tălmaciu, Comisia nr. 21 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Tălmaciu (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Ivan Mircea, șef 
lucrări dr. fizică. Institutul po
litehnic — Brașov.

JUDEȚUL 
SUCEAVA

Liceul „Ștefan cel Mare“-Șu- 
ceava. Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Ștefan cel Mare" din Suceava 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Botez Elvira,
conf. univ. dr. matematici, Insti
tutul pedagogic Suceava.

Liceul „Ștefan cel Mare"-Su- 
ceava. Comisia nr. 2 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Ștefan cel Mare" din Suceava 
(cursuri serale și învățămînt 
fără frecvență).

Președinte : Popp Nicolae, 
prof. univ. dr. geografie, Insti
tutul pedagogic Suceava.

Liceul „Ștefan cel Mare“-Su- 
ceava. Comisia nr. 3 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Ștefan cel Mare" din Su
ceava (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Corivan Nicolae, 
prof. univ. dr. doc. istorie — 
Institutul pedagogic-Suceava.

Liceul nr. 2 — Suceava. Co
misia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezența 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Suceava (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : lonescu C. Vasile, 
prof. univ. dr. istorie, Institutul 
pedagogic Suceava.

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

Președinte : Bohasievici Cazi- 
mir, șef lucrări fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul „Dragoș Vodă“-Cîmpu- 
lung. Comisia nr. 6 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Dragoș Vodă" din Cîmpulung 
(cursuri de zi. serale. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Barbu Viorel, lec
tor univ. dr. matematici, Univer- 
sitatea-Iași.

Liceul „Dragoș Vodă"-Cîmpu- 
lung. Comisia nr. 7 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Dragoș Vodă" din Cîmpulung 
și Liceul din Vama (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Dan Ilie. lector 
univ. filologie, Universitatea — 
Iași.

Liceul militar „Ștefan cel 
mare“-Cîmpulung. Comisia nr. 8 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul militar „Ștefan cel 
Mare" din Cîmpulung (cursuri 
de zi).

Președinte : Moisil Ion, conf. 
unif, fizică, Universitatea — 
București.

Liceul militar „Ștefan cel 
Mare“-Cîmpulung. Comisia nr. 9 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul militar „Ștefan cel Ma
re" din Cîmpulung (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

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

Liceul militar „Ștefan cel 
Mare“-Cîmpulung, Comisia nr. 
10 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul militar „Ște
fan cel Mare" din Cîmpulung 
(cursuri de zi).

Președinte : Ieșan Dorin, lec
tor univ. dr. matematici, Univer- 
sitatea-Iași.

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

Președinte : Lazăr Ion, lector 
univ. filologie, Institutul peda
gogic Suceava.

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

Președinte : Luca Nicolae, lec
tor univ. matematici, Universi
tatea — Iași.

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

Președinte : Tudose Dumitru, 
lector univ. geografie, Institutul 
pedagogic Suceava.

Liceul „N. Gane“-Fălticeni. 
Comisia nr. 14 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „N. 
Gane" din Fălticeni (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Gheorghiu Aure
lia, șef lucrări chimie, Institu
tul agronomic „Ion lonescu de 
la Brad" — Iași.

Liceul „N. Gane“-Fălticeni. 
Comisia nr. 15 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „N. 
Gane" din Fălticeni (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Popescu Constan
tin, lector univ. filologie, Insti
tutul pedagogic Suceava.

Liceul nr. 2 — Fălticeni. Co
misia nr. 16 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 din 
Fălticeni și Liceul din Boroaia 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Tincu Gheorghe, 
lector univ. matematici, Institu
tul pedagogic Suceava.

Liceul nr. 2 — Fălticeni, Co
misia nr. 17 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 din Fălticeni (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Iordache Mihai, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Suceava.

Liceul de cultură generală 
Gura Humoruiui, Comisia nr. 18 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceele din Gura Humorului și 
Stulpicani (cursuri de .zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Radu Gheorghe, 
lector univ. dr. matematici, U- 
niversitatea — Iași.

Liceul de cultură generală 
Gura Humorului, Comisia nr. 19 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Gura Hu
morului (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Siminiceanu Ion, 
lector univ. filozofie. Institutul 
pedagogic — Suceava.

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

Președinte Leu Paul, lector 
univ. filologie, Institutul peda
gogic — Suceava.

Liceul de cultură generală 
Moldovița, Comisia nr. 21 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Moldovița (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Rătoi Constantin, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic — Suceava.

Liceul nr. 1 — Rădăuți, Co
misia nr. 22 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 1 
din Rădăuți (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : LucacI Maria, 
lector univ. geografie, Institu
tul pedagogic — Suceava.

Liceul nr. 2 — Rădăuți, Co
misia nr. 23 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 din Rădăuți (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Talpalaru Petre, 
lector univ. matematici, Univer
sitatea — Iași.

Liceul de cultură generală 
Șiret, Comisia nr. 24 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Șiret (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Popescu Argeșel 
Ion, lector univ. geografie, In
stitutul pedagogic — Suceava.

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

Președinte : Tudose Maria, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic — Suceava.

Liceul de cultură generală 
Vatra Dornei, Comisia nr. 26 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Vatra Dornei 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Rerich Alexan
drina, lector univ. filozofie, In
stitutul pedagogic — Suceava.

Liceul de cultură generală 
Vicovu de Sus, Comisia nr. 27 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Vicovu de Sus 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Bodnariuc Dumi
tru, lector univ. filozofie, Insti
tutul pedagogic — Suceava.

JUDEȚUL
TELEORMAN

Liceul nr. 1 Alexandria. Co
misia nr. 1 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
din Alexandria (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Iamandi Constan
tin, conf. univ. dr. fizică, Insti
tutul Construcții București.

Liceul nr. 1 Alexandria Co
misia nr. 2 umanistă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 din 
Alexandria (curspri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Costa Traian, lec
tor univ. filologie, Universita
tea București.

Liceul nr. 2 Alexandria Co
misia nr. 3 mixtă limba de pre- 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 din 
Alexandria (cursuri de zi, 
și restanțieri).

Președinte : Petroescu C-tin.J 
șef lucrări dr. chimie, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 2 Alexandria. Co
misia nr. 4 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
din Alexandria (cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte : Ohanian Cons- 
tantinescu Vasile, șef lucrări 
matematici, Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu Dej" Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
Drăgănești Vlașca. Comisia 
nr. 5 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Drăgă
nești Vlașca (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Mihăilescu Vasile, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu 
Dej" — București.

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

Președinte Ghinescu Florin, 
lector univ. filologie, Universi
tatea București

Liceul de cultură generală 
Piatra. Comisia nr. 7 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Piatra (cursuri de 
zi și restanțieri)._

Președinte : Chimu Nicolae 
lector’ univ. matematici, Insti
tutul politehnic, „Gh- Gheor
ghiu Dej" — București.

Liceul nr. 1 Roșiorii de Vede. 
Comisia nr. 8 reală limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 din Roșiorii de Vede 
(cursuri de zi).

Președinte : Olteanu Gheor
ghe, conf. univ. matematici, Ins
titutul construcții București.

Liceul nr. 1 Roșiorii de Vede. 
Comisia nr. 9 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr.
1 din Roșiorii de Vede (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Ceaușescu Ion, 
conf. univ. dr. șt. biologice, U- 
niversitatea București.

Liceul nr. 2 Roșiorii de Vede. 
Comisia nr. 10 mixtă limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr
2 din Roșiorii de Vede (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Bădescu Teodor, 
șef lucrări fizică Institutul po
litehnic „Gh. Gheorghiu Dej" 
București.

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

Președinte : Dobrinescu Du
mitru, lector univ. fizică, Insti
tutul de petrol, gaze și geolo
gie — București.

Liceul „Unirea" — Tr. Măgu
rele. Comisia nr. 12 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „Unirea" din Tr. Măgu
rele (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Golovanov Car
men, șef lucrări fizică Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu 
Dej" București.

Liceul „Unirea" — Tr. Măgu
rele. Comisia nr. 13 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Unirea" din Tr. Măgu
rele (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Moisescu Vasile, 
conf. univ. filologie Institutul 
de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" București.

Liceul de cultură generală 
Videle. Comisia nr. 14 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Videle (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Popa Dumitru, 
lector univ. matematici, Insti
tutul de petrol, gaze și geolo
gie București.

Liceul de cultură generală 
Zimnicea. Comisia nr. 15 mix
tă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Zimnicea (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Iovănescu Ioana, 
lector' univ. șt. economice, Ins
titutul de petrol, gaze și geblo- 
gie București.

JUDEȚUL
TIMIȘ

Liceul „C.D. Loga" — Timi
șoara, Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „C.D. Loga" din Timi
șoara (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Toro Tiberiu, 
conf. univ. fizică, Universitatea 
— Timișoara.

Liceul „C.D. Loga“ — Timi
șoara, Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „C.D. Loga" din Timi
șoara (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Ceaușescu Dumi
tru, prof. univ. dr. chimie, U- 
niversltatea — Timișoara.

Liceul „N. Lenau" — Timi
șoara, Comisia nr. 3 mixtă, lim
ba de predare română-germa
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „N. Lenau" din 
Timișoara (cursuri de zi și res
tanțieri) .

Președinte : Lamoth Petru, 
prof. univ. dr. fizică, Universi
tatea — Timișoara.

Liceul „E. Murgu" — Timi
șoara, Comisia nr. 4 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „E. Murgu" din Timișoara 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Preda Iosif, conf. 
univ. dr. fizică. Institutul poli
tehnic „Tr. Vuia" — Timișoara.

Liceul „E. Murgu" — Timi
șoara, Comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare română.' Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„E. Murgu" și Liceul nr. 4 din 
Timișoara (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Tănase Eugen, 
prof. univ. dr. doc. filologie, 
Universitatea — Timișoara.

Liceul „V. Babeș" — Timi
șoara, Comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „V. Babeș" din Timișoara 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Trîpcea Theodor, 
conf. univ. dr. filologie, Uni
versitatea — Timișoara.

Liceul „V. Babeș" — Timi
șoara, Comisia nr. 7 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„V. Babeș" din Timișoara 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Klepp Horst,
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic „Tr. Vuia" — Timi
șoara.

Liceul nr. 6 Timișoara, Comi
sia nr. 8 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 6 
din Timișoara (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Florea Ion, conf. 
univ. dr. chimie, Institutul 
politehnic „Tr. Vuia" — Timi
șoara.

Liceul nr. 7 Timișoara, Comi
sia nr. 9 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr.7 din 
Timișoara (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Rădoi Ion, conf. 
univ. dr. chimie, Institutul poli
tehnic „Tr. Vuia" — Timișoara.

Liceul nr. 8 Timișoara, Comi
sia nr. 10 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 8 din 
Timișoara (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Dobrescu Filof- 
teia, prof. univ. dr. chimie, In
stitutul politehnic „Tr. Vuia" — 
Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara, Co
misia nr. 11 reală, limba de pre
dare ronțână. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 10 
din Timișoara (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte: Horescu lancu. 
prof. univ. dr. chimie, Univer
sitatea — Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara, Co
misia nr. 12 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați! de la Liceul nr. 10 
din Timișoara (cursuri serale șl 
învățămînt fără frecvență).

Președinte : Obodeanu Virgil, 
conf. univ. dr. matematici, Uni
versitatea — Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara, Co
misia nr. 13 mixtă, limba de 
predare română-maghlară-sîrbă. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 10 din Timișoara 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : lancu Victor, 
prof. univ. dr. filologie. Uni
versitatea — Timișoara.

•
Liceul nr. 10 Timișoara, Co

misia nr. 14 mixtă, limba de 
predare germană. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 10 din Timișoara (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte: Simon Zeno,
prof. univ. dr. chimie, Universi
tatea — Timișoara.

Liceul „I. Vidu" — Timisoara, 
Comisia nr. 15 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de Ia Liceul de 
muzică „I. Vidu" și Liceul de 
arte plastice din Timisoara 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Bucă Marin, conf. 
univ. dr. filologie, Universita
tea — Timișoara.

Liceul „C. Brediceanu" — Lu
goj. Comisia nr. 16 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de Ia Li
ceul ,C. Brediceanu" din Lugoj 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte '. Panduru loan, 
lector univ. șt. sociale, Univer
sitatea — Timișoara.

Liceul ,.C. Brediceanu" — Lu
goj, Comisia nr. 17 reală lim
ba de predare germanâ-ma- 
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „C. Bredi- 
ceanu" din Lugoj (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Kaufmann Iosif, 
conf. univ. dr. matematici. In
stitutul politehnic „Tr. Vuia" — 
Timișoara.

Liceul nr. 2 Lugoj. Comisia 
nr. 18 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din Lu- 
goi (cursuri de zi. învătă-mint '• 
fără frecventă si restanțieri).

Președinte : Bizeria Marius, 
lector univ. dr. geografie. Uni
versitatea — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Buziaș, Comisia nr. 19 reală, 
limba de nredare română. Se 
vor nrezenta candidatifi de la 
T.iceul din Buzins (cursuri de 
zi. serale si restantleril.

Președinte : Matei Stefan, lec
tor univ. matematici. Institutul 
politehnic „Tr. Vuia" — Timi
șoara.

Liceul de cultură generală 
Deta. Comisia nr. 20 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li-: 
ceul din Deta (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Pătcaș loan, șef 
lucrări matematici. Institutul 
politehnic „Tr. Vuia” — Timi
șoara.

Liceul de cultură generală; 
Jimbolia. Comisia nr. 2il mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Jimbolia (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Ivașcu Cornelia, 
sef lucrări fizică. Institutul poli
tehnic „Tr. Vuia" — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Jimbălia. (Comisia nr. 22 reală, 
limba de predare germană-ma- 
ghiară. Se vor prezenta candi
dați! de la Liceul din Jimbolia 
(cursuri de zi si restanțieri).

Președinte : Brașovan Ion. șei 
lucrări fizică. Institutul poli' 
tehnic „Tr. Vuia" — Timișoara

Liceul de cultură general; 
Sînnicolaul Mare, Comisia nr. 2: 
mixtă, limba de predare româ
nă-germană. Se vor prezent! 
candidații de la Liceul din Sin- 
nicolaul Mare (cursuri de zi 
serale și restanțieri).

Președinte : Stoica Ion. lec 
tor univ. filologie, Universita
tea — Timișoara.

Liceul de cultură generali 
Belinț, Comisia nr. 24 reals 
limba de predare română. S 
vor prezenta candidații de 1 
Liceul din Belinț (cursuri de 2 
și restanțieri).

Președinte : Bînzaru Titu: 
lector univ. matematici, Institr 
tul politehnic „Tr. Vuia" — Timi 
șoara.

Liceul de cultură general 
Ceacova, Comisia nr. 25 real, 
limba de predare română. S 
vor prezenta candidații de 1 
Liceul din Ceacova (cursuri d 
zi și restanțieri).

Președinte : Popescu Mirce: 
șef lucrări fizică, Instituti 
politehnic „Tr. Vuia" — Tim: 
șoara.

(Continuare în pag. a Vl-ai
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de la Liceul din Băile Govora, 
(cursuri de. zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Posea Aurora, lec
tor univ., dr. geografie, Univer
sitatea — București.

generală
14 mix- 
română.

Liceul de cultură 
Grădiștea, Comisia nr. 
tă, limba de predare 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Grădiștea, 
de zi și restanțieri).

Președinte : Atanasiu 
șef lucrări matematici, 
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — București.

(cursuri

Traian,
Institu-

(Urmare din pag. a V-a)

Liceul de cultură generală 
Dudeștii Vechi, Comisia nr. 26 
reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi- 
dații de la Liceul din Dudeștii 
Vechi (cursuri de zi și restan- 
țieri).

Președinție : Dobre Ionel, șef 
lucrări fiziică, Institutul poli
tehnic „Tr. Vuia" — Timișoara.

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

Președinte : Achimescu Nico- 
lae. șef lucrări fizică. Institutul 
politehnic „Tr. Vuia" — Timi
șoara.

Liceul de cultură generală 
Gătaia, Comisia nr. 28 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați) de la 
Liceul din Gătaia (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Micșa Ion, șef lu
crări matematici, Institutul poli
tehnic „Tr. Vuia“ — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Nădrag, Comisia nr. 29 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Nădrag (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Sporea loan, șef 
lucrări fizică. Institutul poli
tehnic „Tr. Vuia“ — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Peciul Nou, Comisia nr. 30 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Peciul Nou (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Arsenie Dumitru, 
șef lucrări fizică. Institutul 
politehnic „Tr. Vuia" — Timi
șoara.

Liceul de cultură generală 
Periam. Comisia nr. 31 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceele din Periam și Biled 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Renoth Iosif, șef 
lucrări matematici. Institutul 
politehnic „Tr. Vuia" — Timi
șoara.

Liceul de cultură generală 
Recaș. Comisia nr. 32 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Recaș (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Albu Adrian, lec
tor univ. matematici, Universi
tatea — Timișoara.

JUDEȚUL 
TULCEA

Liceul nr. 1 Tulcea. Comisia 
nr. 1 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Tul- 
,cea(curs®ri de zi, serale, invăță- 
mînt făuă frecvență și restan
țieri).

Președinte : Dinu Mircea,
prof. uniV- dr. șt. biologice. In
stitutul agronomic „N. Bălcescu" 
— București.

Liceul nr. 1 Tulcea. Comisia 
ar. 2 umanistă, limba de predare 
-omână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 din Tul
cea (cursuri de zi. învățămint 
fără frecvență și restanțieri) 

Președinte : Belii Nicolaie. 
conf. univ. dr. economie po- 
itică, Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" — București.

Liceul nr. 2 Tulcea, Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia Liceul nr. 2 din Tul
cea (cursuri de zi, învățămint 
fără frecventă și restanțieri).

Președinte : Popescu Octavian, 
ector univ. matematici, A.S.E. 
București.

Liceul de cultură generală 
Babadag, Comisia nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Babadag (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Popescu Tudo- 
rică, șef lucrări fizică. Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul de cultură generală 
Babadag, Comisia nr. 5 umanis
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Babadag (cursuri de 
zi, învățămint fără frecventă și 
restanțieri).

Președinte : Apostol Nicolae, 
lector univ. ec. politică, Uni
versitatea — București.

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

Președinte : Dorobanțu Marin, 
șef lucrări geologie, Institutul 
de petrol, gaze și geologie — 
București.

Liceul de cultură generală 
Măcin, Comisia nr. 7 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Măcin (cursuri de zi, 
invătămînt fără frecventă și 
restanțieri).

Președinte : Șerban Dumitru, 
șef lucrări matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — București.

Liceul de cultură generală 
Măcin, Comisia nr. 8 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Măcin (cursuri de zi, 
invătămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Tomescu Dumi
tru, lector univ. filozofie, Uni
versitatea — București.

Liceul de cultură generală 
Sulina, Comisia nr. 9 mixtă, 

. limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sulina (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Mocearov Maria, 
lector univ. filologie, A.S.E. — 
București.

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

Președinte : Ioanid Virgil, șef 
lucrări, dr. matematici. Institu
tul de construcții — București.

JUDEȚUL 
VASLUI

Liceul „Mihail Kogălnicea
nu" Vaslui Comisia nr. 1 
reală limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul ,,M. Kogălniceanu" din 
Vaslui (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Starostin Glafira, 
conf. univ. dr. șt. biologice, 
Instit. agronomic „Ion lonescu 
de la Brad" — Iași.

Liceul „Mihail Kogălnicca- 
nu“ — Vaslui Comisia nr. 2 
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
Ia Liceul „M. Kogălniceanu" din 
Vaslui (cursuri de zi, învăță- 
mi nt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte : Ursache Petre, 
lector univ. filologie, Universit. 
Iași.

Liceul nr. 2 Vaslui. Comisia 
nr. 3 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can- 
didatii de la Liceul nr. 2 din 
Vaslui (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Vasilescu Nico
lae, prof. univ. dr. șt. biologice, 
Institit. agronomic „Ion Iones- 
cu de la Brad" Iași

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" — 
Birlad. Comisia nr. 4 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Birlad și Liceul din Puiești 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Olaru Elefterie, 
lector univ. dr. matematici, U- 
niversit. Iași

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej"— 
Birlad. Comisia nr. 5 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" din 
Birlad (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Boișteanu Ion, 
cont. univ. dr. șt. biologice, 
Instit. agronomic „Ion Iones- 
cu de la Brad" Iași.

Liceul nr. 2 Birlad. Comisia 
nr. S mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 din 
Birlad (cursuri de zi, învăță- 
mînt fără frecventă și restan- 

. tieri).
Președinte : Petrescu Ion, conf. 

univ. dr. st. biologice, Instit 
pedagogic Gaiați.

Liceul nr. 3 Birlad. Comisia 
nr. 7 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 3 din 
Birlad (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Priscovnic Ro
mulus, lector univ. filologie, U- 
niversit. Iași.

Liceul de cultură generală Co- 
dăești. Comisia nr. 8 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Codăești (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Stanciu Toma, 
lector univ. matematici, Instit. 

/politehnic Galați.

Liceul „Cuza Vodă" — Huși. 
Comisia nr. 9 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de Ia Liceul „Cuza 
Vodă" din Huși (cursuri de zi, 
învățămint fără frecventă și 
restanțieri).

Președinte : Baran Niculai, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Iași.

Liceul „M. Kogălniceanu" — 
Huși. Comisia nr. 10 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „M. Kogălniceanu" din 
Huși (cursuri de zi).

Președinte : Jemna Maria, 
lector univ. istorie. Universita
tea Iași.

Liceul „M. Kogălniceanu" — 
Huși. Comisia nr. 11 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„M. Kogălniceanu" din Huși 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Zugun Petru, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Iași.

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

Președinte : Viță Petru, lec
tor univ. matematici, Institutul 
politehnic Galați.

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

Președinte : Rotundu Vasile, 
lector univ. filologie. Universi
tatea Iași.

JUDEȚUL 
VÎLCEA

Liceul „N. Bălcescu" — R. Vîl- 
cea. Comisia nr. 1 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de Ia Liceul 
„N. Bălcescu" din R. Vîlcea. 
(cursuri de zi).

Președinte : Antonescu Nico
lae, conf univ. dr. fizică. Insti
tutul de construcții București.

Liceul „N. Bălcescu" — R. Vîl
cea, Comisia nr. 2 reală, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
,.N. Bălcescu" din R. Vîlcea. 
(cursuri serale).

Președinte : Vascenco Victor, 
conf. univ. dr. filologie, Univer
sitatea — București.

Liceul „N. Bălcescu" — R. Vîl
cea, Comisia nr. 3 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„N. Bălcescu" din R. Vîlcea. 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Morlova Irina, 
conf. univ. dr. doc. șt. biologice. 
Institutul agronomic ,.N. Băl
cescu" — București.

Liceul „V. Roaită" — R. Vîl
cea. Comisia nr. 4 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
..V. Roaită" din R. Vîlcea. 
(cursuri de zi).

Președinte : Hadarag F.lena. 
conf. univ. dr. bio-chimie, In
stitutul agronomic ,.N. Băl
cescu" — București.

Liceul „V. Roaită" — R. Vîl
cea, Comisia nr. 5 reală, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
..V. Roaită" din R. Vilcea. 
(cursuri serale, invătămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Petrea Doina, șef 
lucrări dr. chimie, Universitatea
— București.

Liceul „V. Roaită" — R. Vil
cea. Comisia nr. 6 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „V. Roaită" din R. Vil
cea. (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Cucu Silvia, conf. 
univ. filologie, Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" — București.

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

Președinte : Maior Ovidiu, șef 
lucrări dr. chimie. Universita
tea — București.

Liceul de cultură generală 
Bălcești. Comisia nr. 8 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Bălcești. (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Ștefănescu Mihai, 
lector univ. filologie, Universi
tatea — București.

Liceul de cultură generală 
Brezoi, Comisia nr. 9 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Brezoi. (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Tempea Iosif, șet 
lucrări matematici, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej"
— București.

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

Președinte : Iuracec Alexan
dru, conf. univ. dr. biologie, 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală 
Drăgășani, Comisia nr. 11 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Drăgășani, (cursuri 
de zi, serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Cristei Gheorghe, 
șef lucrări fizică, Universitatea
— București.

Liceul de cultură generală 
Drăgășani, Comisia nr. 12 uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Drăgășani. (cursuri 
de zj, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Augustin Z. N. 
Pop, prof. univ. dr. filologie, 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generală 
Băile Govora, Comisia nr. 13 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații

Liceul de cultură generală 
Horezu, Comisia nr. 15 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Horezu, (cursuri dc 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte :
lector univ. filologie, 
tatea — București.

Nichita Mihai.
Universi-

generală
16 reală, 
' " Se
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Liceul de cultură

Lâdești, Comisia nr. 
limba de predare română, 
-vor prezenta candidații de la 
Liceul din Lădești. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Marinescu Aurel, 
șef lucrări matematici. Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — București.

Liceul de cultură generală 
Măciuca, Comisia nr. 17 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Măciuca, (cursuri de I • 
zi și restanțieri). *

Președinte : Marinescu Con- I 
stantin, conf. univ. filozofie, I 
Institutul de artă teatrală și ci- I o 
nematografie „I. L. Caragiale" I 
— București. J

JUDEȚUL 
VRANCEA

Liceul „Unirea" — Focșani. 
Comisia nr. 1 reală limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Uni
rea" din Focșani (cursuri de zi și 
serale).

Președinte : Tabără Victor, șef 
lucrări dr. matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — București.

Liceul „Unirea" — Focșani. 
Comisia nr. 2 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Uni
rea" din Focșani (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Neagu Mihai, lec
tor univ. matematici, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej- 
— București.

Liceul „AI. I. Cuza" — Foc
șani. Comisia nr. 3 reală limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „AL 
I. Cuza" din Focșani (cursuri de 
zi)

Președinte : Udriște Constan
tin, lector univ. matematici, 
Institutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" — București.

Liceul „Al. I. Cuza" — Foc
șani. Comisia nr. 4 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Al. I. Cuza" din Focșani 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Has Adriana, lec
tor univ. filologie. Institutul de 
artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" — București.

Liceul de cultură generală 
Adjud. Comisia nr. 5 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidați-; de la Liceul 
din Adjud (cursuri de zi. serale, 
învățămint fără frecvență și res
tanțieri).

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

Liceul dc cultură generală 
Dumitrești Comisia nr. 6 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Dumitrești (cursuri de 
zj și restanțieri).

Președinte : Negruțiu Radu, 
șef lucrări fizică, Institutul de 
petrol, gaze și geologie — Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
Gugcști. Comisia nr. 7 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Gugesti (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Bucur Constantin, 
lector unrv. matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — București.

Liceul de cultură generală Mă- 
rășești. Comisia nr. 8 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Mărășești (cursuri de zi. se
rale și restanțieri).

Președinte : Zainea Bucur, 
lector univ. matematici, Institu
tul de construcții București.

Liceul de cultură generală O- 
dobești. Comisia nr. 9 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la 
din Odobesti (cursuri de 
rale și restanțieri).

Președinte : Moisescu 
conf. univ. istorie, Institutul de 
arhitectură „I. Mincu" — Bucu
rești.

Liceul 
zi, se-

Anton,

Liceul „Ion Slavici" — Panciu. 
Comisia nr. 10 mixtă limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Ion 
Slavici" din Panciu (cursuri de 
zi, Învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Tira lonescu Cris
tea, conf. univ. dr. soc. științi
fic, Institutul de medicină și far
macie — București.

Liceul de cultură generală Vi
dra. Comisia nr. 11 mixtă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Vidra (cursuri de zi, tnvăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte t Gîrleanu Luca, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" — București.

SESIUNEA IUNIE 1971
EXAMENUL DE DIPLOMĂ (SESIUNEA DE VARA) SE VA 

DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 18—28 IUNIE.
PROBELE SCRISE SINT PROGRAMATE DUPĂ CUM UR

MEAZĂ :

18

20

22

IUNIE — limba și literatura română (licee pedagogice 
de învățători și educatoare) și la limba româ
nă și literatura pentru copii (institute pedago
gice de învățători și educatoare) ;

IUNIE — matematică (licee pedagogice de învățători), 
la aritmetică (institute pedagogice de învăță
tori) și la pedagogia preșcolară (licee pedago
gice și institute pedagogice de educatoare) ; 

IUNIE — limba și literatura maternă (licee pedagogice 
de învățători și educatoare) și la limba ma
ternă și literatura pentru copii (institute peda
gogice de învățători și educatoare).

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

JUDEȚUL 
ALBA

Liceul „Horia Cloșca și 
șan“ din Abrud. Comisia 
limbă de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul pedagogic de învățători 
din Abrud (cursuri 
restanțieri).

Președinte : Radu 
univ. dr. psihologie. _____
tatea „Babeș — Bblyai" — Cluj

Cri-
nr. 1

Se 
la

de zi și

loan. conf.
Universi-

Liceul pedagogic „Gh. Șincai" 
din Blaj. Comisia nr. 2, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la 
pedagogic de 
Blaj (cursuri 
tieri).

Președinte : 
conf. univ. dr. pedag. 
vatorul de muzică „Gh. Dima' 
— Cluj.

învățători 
de zi și

Liceu! 
din 

restan-

Ciurea Rodica, 
Conser-

Liceul „Bethlen Gabor" din 
Aiud. Comisia nr. 3. limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la 
pedagogic de învățători 
Aiud (cursuri de zi și 
țieri).

Președinte : Scridon 
prof. univ. dr. filologie, 
sitatea 
Cluj.

Liceul 
din 

restan-

Gavril,
Univer-

..Babeș — Bolyai" —

JUDEȚUL 
ARAD

pedagogic din Arad.
nr. 4. limba de pre- 

prezenta

Liceul
Comisia 
dare română. Se vor 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători din Arad 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Iliescu Ioan, conf. 
univ. dr. filozofie Universita
tea din Timișoara.

Liceul pedagogic din Arad. 
Comisia nr. 5. limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la secția peda
gogică de educatoare din Arad 
și Institutul pedagogic de edu
catoare din Arad (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Popeangă Vasile, 
prof. dr. pedagogie dir. Liceul 
pedagogic din Arad.

JUDEȚUL 
ARGEȘ

Liceul pedagogic din Cimpu- 
lung. Comisia nr. 6, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători din 
Cîmpulung (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Epuran Mihal, 
prof. univ. dr. psihologie Insti
tutul de cultură fizică și sport 
București.

Liceul pedagogic din Cîmpu
lung. Comisia nr. 7, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la secția pe
dagogică de educatoare din 
Cimpulung și de Ia Institutul 
pedagogic de educatoare 
Cîmpulung (cursuri de zi, 
vățămînt fără frecvență și 
tanțieri).

Președinte : Stănculescu 
prof, emerit pedagogie dir. 
ceul pedagogic

din 
în- 

res-

Ilie,
... . Li- 

„Cîmpulung".

JUDEȚUL 
BACĂU

Liceul
Comisia 
română, 
didatii de la Liceul 
de învățători din 
(cursuri de zi).

Președinte : Fînaru 
conf. univ. pedagogie. __  .
pedagogic de 3 ani — Bacău.

pedagogic din Bacău, 
nr. 8. limba de predare 
Se vor prezenta can- 

pedagogic 
Bacău

Dumitru,
Institutul

Liceul pedagogic din Bacău. 
Comisia nr. 9. limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul pedagogic 
de învățători din Bacău și de la

JUDEȚUL 
BRĂILA

Președinte : Țugui Pavel, lec
tor 
tea

univ. filologie Universita- 
Craiova.

Institutul pedagogic de învăță
tori din Bacău (cursuri de zi, 
invătămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Bădescu Fănica, 
lector univ. psihologie. Institutul 
pedagogic de 3 ani — Bacău.

Liceul
Comisia 
română.
dații de
educatoare din Bacău și de la 
Institutul pedagogic de educa
toare din Bacău (cursuri de zi. 
învățămint fără frecvență si res
tanțieri).

Președinte : David 
lector univ. pedagogie, 
sitatea — București.

pedagogic din Bacău, 
nr. 10, limba de predare 
Se vor prezenta candi- 
la secția pedagogică de

JUDEȚUL 
BIHOR

Teodora,
Univer-

Be- 
de

Liceul pedagogic din Brăila. 
Comisia nr. 18. limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Bră
ila (cursuri de zi).

Președinte : Păun Emil, lec
tor univ. dr. pedagogie, Univer
sitatea — București.

JUDEȚUL 
GALAȚI

JUDETUL 
BUZĂU

Liceul pedagogic „Spiru C. 
Haret" din Buzău. Comisia nr. 
19, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul pedagogic de învăță
tori din Buzău (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Maftei Elena, 
conf. univ. dr. pedagogie, Uni
versitatea București.

Liceul pedagogic „Costache 
Negri" din Galați. Comisia nr. 
28 limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învăță
tori din Galați (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte ; Vrabie Dumitru, 
lector univ. psihologie, Institu
tul pedagogic de 3 ani — Ga
lați.

Liceul pedagogic „Spiru C. 
Haret" din Buzău. Comisia nr. 
20, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la secția pedagogică de 
toare din Buzău (cursuri 
și restanțieri).

Președinte : Popescu 
lector univ. pedagogie, Institu
tul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul pedagogic „Costache 
Negri" din Galați. Comisia nr. 
29 limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la secția pedagogică de educa
toare din Galați (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Potorac Elena, 
lector univ. psihologie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani — 
Galați.

educa- 
de zi

Vasile,

JUDEȚUL 
CARAS-SEVERIN

Liceul pedagogic „Costache 
Negri" din Galați Comisia nr 
30 limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Institutul pedagogic de în
vățători din Galați (învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

1 Andrei, 
psihologie, 
de 3 ani

fără frecvență și
Președinte : Barna 

lector univ. pedag. | 
Institutul pedagogic 
— Galați.

Liceul pedagogic din Caran
sebeș. Comisia nr. 21, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidatele de la Institutul 
pedagogic de educatoare din 
Caransebeș (cursuri de zi).

Președinte : Goian Viorica, 
lect. univ. psihologie-pedago- 
gie, Universitatea Timișoara.

„Costache
_ . Comisia nr

de predare româna

Liceul nr. 2 pedagogic din 
iuș. Comisia nr. 11, limba 
predare română. Se vor prezen
ta candidatele de la Liceul pe
dagogic de educatoare din Be- 
iuș și de la Institutul pedagogic 
de educatoare din Beiuș 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Dalea Maria, prot. 
lb. română, dir. Liceul pedago
gic Beiuș.

Liceul 
can" din 
limba de 
prezenta 
pedagogic de ___,___ _
Oradea și de la Institutul pe
dagogic de învățători din Ora
dea (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Comănescu loan, 
lector univ. pedagogie. Institutul 
pedagogic de 3 ani Oradea.

JUDEȚUL 
CLUJ

Liceul pedagogic
Negri" din Galati.
31 limba
Se vor prezenta candidatele de 
la Institutul pedagogic de edu
catoare din Galați (cursuri de 
zi, invătămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Simionescu Te
odora, lector univ. pedagogie, 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați.

pedagogic „Iosif Vul- 
Oradea. Comisia nr. 12. 
predare română. Se vor 
candidații de la Liceul 

învățători din

JUDEȚUL 
BISTRIȚA NĂSĂUD

Liceul pedagogic de învățători 
din Năsăud. Comisia nr. 13, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
din Năsăud (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : lonescu 
lector univ. dr. pedagogie, 
versitatea „Babeș-Bolyai"

Miron,
Uni-
Cluj

edu-Institutul pedagogic de 
catoare din Bistrița. Comisia nr. 
14. limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Institutul pedagogic de educa
toare din Bistrița (cursuri de zi).

Președinte : Mesaroșiu loan, 
prof. univ. dr. filozofie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL 
BOTOȘANI

Liceul pedagogic din Botoșani. 
Comisia nr. 15, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Institutul pedago
gic de învățători din Botoșani 
(cursuri de 
frecvență și

Președinte 
lector univ. 
sitatea „Al.

zi. învățământ fără 
restanțieri).

: Rudică Tiberiu, 
psihologie, Univer- 
I. Cuza“-Iași.

Liceul pedagogic din Botoșani. 
Comisia nr. 16. limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Institutul pe
dagogic de educatoare 
toșani (învățămint fără 
tă și restanțieri).

Președinte: Marin
lector univ. filozofie. Universi
tatea „Al. I. Cuza“-IașL

JUDEȚUL 
BRAȘOV

din Bo- 
frecven-

Costică,

Liceul pedagogic din Brașov. 
Comisia nr. 17, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Institutul pedago
gic de învățători și educatoare 
din Brașov (cursuri de zi).

Președinte 5 Duldner Maria, 
lector univ. pedag.-psihologie. 
Institutul pedagogic de 3 ani — 
Brașov.

Liceul pedagogic „Gh. Lazăr" 
din Cluj. Comisia nr. 22, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători din 
Cluj și de la Institutul pedago
gic de învățători din Cluj 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Salade Dumitru, 
prof. univ. dr. pedagogie. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul pedagogic „Gh. Lazăr". 
din Cluj. Comisia nr. 23, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidatele de la secția 
pedagogică de educatoare din 
Cluj și de la Institutul pedago
gic de educatoare din Cluj 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Chircev Anatolie, 
prof. univ. dr. docent psiholo
gie, Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj.

JUDEȚUL 
CONSTANTA

Liceul pedagogio din Constan
ța. Comisia nr. 24, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidați! de la Liceul pe
dagogic de învățători din Con
stanța și de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Con
stanța (cursuri 
țieri).

Președinte : 
prof. univ. dr. 
tutui pedagogic

de zi și restan-

Antohi Ioslf, 
pedagogie Insti- 
de 3 ani Pitești.

Liceul pedagogic din Con
stanța. Comisia nr. 25, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidatele de Ia Secția 
pedagogică de educatoare din 
Constanța (cursuri de zi și res
tanțieri) .

Președinte : Năsiăsescu Ste- 
liana, conf. univ. dr. pedagogie 
Universitatea București.

JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA

e-Institutul pedagogic de 
ducătoare din Tîrgoviște. Co
misia nr. 26 limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didatele de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Tîr
goviște (cursuri de zi).

Președinte : 
lae, conf. univ. pedagogie 
titutul de educație fizică 
sport București.

Ceaușescu Nico-
Ins- 

Și

JUDEȚUL 
DOLJ

pedagogic de Invăță- 
Craiova. Comisia nr. 

27 limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de Învăță
tori din Craiova (cursuri de 
zi și restanțieri).

Liceul 
tori din

JUDEȚUL 
GORJ

Liceul
Comisia . . 
dare română, 
candidatele de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Tg 
Jiu (cursuri de zi și restanțieri)

Președinte : Cazangiu Alexan
dru, lector univ. dr. pedagogie, 
Universitatea București,

pedagogic din
nr. 32, limba 

Se vor

Tg. Jiu 
de pre- 

prezenta

JUDEȚUL 
HARGHITA

Institutul pedagogic de edu
catoare din Miercurea Ciuc. 
Comisia nr, 33 limba de predare 
română și maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Ins
titutul pedagogic de educatoa
re din Miercurea Ciuc și de 
la Liceul pedagogic de învă
țători din Odorheiul Secuiesc 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Grecu loan, lec
tor univ. filozofie, Institutul 
de medicină și farmacie — Cluj.

JUDETUL 
HUNEDOARA

Liceul pedagogio din Deva. 
Comisia nr. 34, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul peda
gogic de învățători din Deva 
(cursuri de zl și restanțieri).

Președinte : Drăgan loan, lec
tor univ. pedagogie-psihologle 
Universitatea din Timișoara.

Liceul pedagogic din Deva. 
Comisia nr. 35, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la secția peda
gogică de educatoare din Deva 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte: Tatu Cornelia, 
lector univ. pedagogie-psiholo- 
gie, Institutul pedagogic de 3 
ani — Brașov.

JUDETlțL 
ILFOV

Liceul pedagogic de Învăță
tori din București. Comisia nr. 
39, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul pedagogic de învăță
tori din București (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Șafran Oisie, 
oonf. univ. dr. pedagogie, Uni
versitatea București.

Institutul pedagogic de edu
catoare din Giurgiu, Comisia nr 
40, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la Institutul pedagogic de edu
catoare din Giurgiu ( cursuri de 
zi, învățămît fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Matei Constantin 
Nicolae, lector univ. pedagogie. 
Universitatea București.

TN NUMĂRUL VIITOR AL ZIARULUI, VOM CONTINUA PU
BLICAREA CENTRELOR Șl PREȘEDINȚILOR COMISIILOR EXA
MENULUI DE DIPLOMĂ LA LICEELE PEDAGOGICE Șl INSTI
TUTELE PEDAGOGICE DE ÎNVĂȚĂTORI Șl EDUCATOARE.
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Laureat! ai Premiului Nobel răspund la întrebarea :

A

în multe privințe interpre
tezi diformat anumite o- 
bligații pe care viața le 
pune în fața unor tineri 
ca dumneata. Dar, să te 
ascultăm mai întîi :

ii

Anchetă internațională de CAROL ROMANDECOMPENSA PE CADE$1-0 DODESC SAVANȚI1 B. Huggins

de CHARLES B. HUGGINS

Deoarece vă interesați de mine ca de o cele
britate, bănuiesc că vreți să-mi cunoașteți gîn- 
durile, frămîntările și opțiunile fundamentale. 
De-a lungul carierei mele am dat răspuns la 
numeroase întrebări puse de către ziariști ame
ricani și străini. Gîndesc că aportul cel mai 
bun la ancheta dumneavoastră este de a vă 
întocmi un interviu special — pe_ baza celor 
date presei americane — la care să-mi dau și 
să vă dau răspunsuri la cîteva probleme ma
jore ale contemporaneității și care rezolvă im
plicit chestiunea celebrității și 
tinerilor doritori de consacrare 
unanimă.

— Ce este știința 7
— Prin tradiție știința este o 

raia — diferită de filozofia morală și teologie. 
Știința este o cercetare a naturii omului și a 
relațiilor sale cu mediul înconjurător. Știința 
— pentru a folosi o definiție mai scurtă — este 
căutarea noilor adevăruri care pot fi verificate. 
Știința diferă de studiile umanistice prin aceea 
că în știință se poate demonstra oricărei per
soane inteligente, sobre, nebigotă, că o obser
vație este adevărată și că aceasta se face prin 
metoda experimentală. Această metodă expe
rimentală poate fi și este, in mod^ obișnuit rea
lizată în laboratoare, dar totodată și în afară, 
așa cum se întîmplă în geologie și în astrono
mie. Eu cred că această căutare de noi adevă
ruri care poate fi demonstrată mereu este, cea 
mai bună definiție a științei.

— Ce distincție faceți între știința aplicată și 
cea fundamentală 7

— Există și o vorbă de duh in legătură cu 
definiția 
bele de 
simbure 
să li se 
amintita ... „ ..._ - • . .
știință aplicată ; propria mea munca este tun- 
damentală“...

Știința aplicată este invenție. Nici unui sa
vant nu-i place să fie numit inventator. Kl in 
schimb salută producțiile unui inventator. Un 
inventator poate face proiectul unui nou tirbu
șon sau a unei lămpi care pot fi enorm de 
folositoare, dar savantului profesionist nu-i 
place să fie considerat ca făcînd P^.rte dm 
această categorie. El folosește invențiile care 
sint cit se poate de ajutătoare, dar într-o in
venție nu. este nici un principiu nou. Așa cum 
am spus la început, știința este cautarea ade
vărului nou, nu căutarea unui nou tirbușon 
care să aibă un vechi principiu.

Dar. după opinia mea există o împărțire 
mai bună a științei decît cea aplicata și fun
damentală; și anume în descoperire și dezvol
tare. Descoperirea este căutarea de noi adevă
ruri. Dezvoltarea eete aplicarea și fructificarea 
unui nou adevăr. Descoperirea este naștere , 
dezvoltarea — exploatare.

— Care este diferența 
descoperire și dezvoltare 7

— Descoperirea aparține 
dezvoltarea — miilor de . 
este făcută în urma gîndirii unui singur, om, 
poate in colaborare cu cîțiva . . ■ ■
pentru că este profitabil pentru ei sa Participe 
la o muncă atît de utila, împreună și alături de 
^•scoperitor. Pregătirea lor consta și m «ceasta 
Cnuncă. De asemenea, studentul este și el de 
ajutor pentru cel care lucrează la descoperire, 
intrucit și de la el pot veni idei utile. în ex
ploatare participă însă mii de oameni, care sint 
îndrumați de directorul cercetării, care 
dul său poate controla fiecare arie din 
till SăU. .... »

_  Cum l-ați clasifica pe Edison 7 
— Edison a fost un inventator pur și 

minunat. Fără Edison viața ar fi fost mult 
mai săracă. Edison a fost un gemu, dar nu un 
geniu-teoretician, ci un om care a înce^} * 
facă sute de variate produse. Nu se poate să . supraevaluezi valoarea lui Edison, care nu a 
fost totuși un savant. Edison nu a enunțat nici 
un nou principiu după care alții să poată con 
strui ceva.

— Einstein a fost într-adevăr un savant Așa 
cum am spus mai sus că este imposibil sa 
supraevaluezi valoarea lui Edison in ceea ce 
privește contribuția lui la știință, tot așa este 
imposibil să evaluezi la justa sa> valoare roita 
lui Einstein contribuția sa prin faimoasa 
ecuație e" MC» : energia egal cu masa on vi
teza luminii la pătrat. Prin enunțarea acestei 
ecuații. Einstein a făcut posibilă, spre binele 
sau răul omenirii, energia atomică. Fără Ein
stein aceasta nu ar fi fost posibil. întocmai ca 
și lumina electrică și fonograful, care au luat 
ființă datorită unui inventator, cele mai pro-

• funde schimbări și întimplări pot avea loc da
torită unui inventator al cărui atelier se 
pune dintr-un bloc de hîrtie, un creion și un 
laborator modest.

_  Ce anume determină un bărbat sau 
meie să se angajeze în rigurosul și pretențiosul 
domeniu al investigației științifice 7

— Oricui i-ar place să gîndească că 
descoperirile din știință ar fi motivate 
dorință pentru mai binele omenirii ; 
aceasta este fals. Descoperirea vine, în 
din dorința de auto-satisfacție. Dar este atît de 
greu să diseci motivele ! Numai un singur lu
cru este dificil și anume să se discute actul 
de creație. Motivarea unei descoperiri poate fi 
auto-expresia. Este, dacă vreți, o vanitate, tin 
anume gen de vanitate. Evident, nu se umblă 
după o recunoaștere nelegitimă din partea celor
lalți Nimeni, de exemplu, nu ar putea suspecta 
savantul pentru faptul că a fost descoperitorul 
a ceva, dar cînd descoperitorul dă de ceva nou, 
el se simte foarte bine și simte puțină vani
tate. dar se străduiește să fie umil.

— Să discutăm puțin despre natura actului 
de creație...

— Este dificil de discutat, deși subiectul n 
interesează pe mulți. Eu cred că marele mu
zician Johann Sebastian Bach nu ar putea să 
spună cum s-a intîmplat de a putut concepe 
„Pasiunea Sf. Matei" ; mai degrabă ar scrie o 
cantată decit să încerce să analizeze cum a 
făcut-o. Dar există unii oameni talentați care

a îndatoririlor 
și recunoaștere

filozofie natu-

științei aplicate. Și ca în toate vor- 
acest gen, și în acest caz există un 
de adevăr. Foarte puțini savanți admit 
spună savanți practicieni. De unde și 
vorbă de duh : „Ceea ce faci tu este

fundamentală dintre

unei singure minți, 
minți. Descoperirea

tineri studenți,

la rîn- 
proiec-

un om

com-

o ie-

toate 
de o 

dar 
parte,

atnt inventivi și care au șl capacitatea unei 
gîndiri adinei, continue, în legătură cu dome
niul lor. Sir Isaac Newton a fost întrebat cum 
a ..făcut marile sale descoperiri. Răspunsul său 
era : „întotdeauna gîndind pînă la ele". O 
persoană creatoare își va dedica toate puterile 

, sale gîndlndu-se la actele sale creatoare, și 
cînd vorbește la telefon sau cînd stă de vorbă 
cu cineva. El este într-adevăr o personalitate 
scindată, cînd este vorba de problemele sale. 
Descoperitorul are anumite calități, cred

Nu există mulți oameni creatori în vnw 
epocă ; hai să estimăm dți oameni excelează, 
într-adevăr, în activitatea creatoare contempo
rană. Sînt o mie ? Nu ! O sută ? Nu ! 20 7
Nuuu ! Zece ? Ne apropiem. Aceștia — bună
oară în S.U.A. unde se cheltuiesc miliarde anual 
pentru cercetări științifice — ar putea fi, bă
nuiesc, numărați pe degetele celor două mîini, 
dacă nu cumva doar pe una...

— Ce calități trebuie să aibă un descope
ritor 7

— Cred că înainte de toate trebuie să fie 
subtil. Este util, apoi pentru un descoperitor 
științific, să aibă o inteligență deosebită. Des
coperitorul trebuie să fie sîrguincios și să aibă 
multe alte virtuți. Trebuie să aibă o disciplină 
liber consimțită, astfel îneît să poată lucra 60 
sau 70 de ore pe săptămînă. Trebuie să aibă 
o asemenea disciplină, ineît și cînd are o durere 
de cap să continue să lucreze... Doar în vacanță 
dl trebuie să se relaxeze complet. Și acesta 
este un lucru foarte folositor. Nu de alta, dar 
nu toate ideile mari apar în liniște sau în labo
ratoare. Renumitul matematician Jules Henri 
Poincare a rezolvat o ecuație tocmai cînd se 
urca în autobuz. Cînd a venit autobuzul el a 
ridicat piciorul să se urce. Soluția i-a venit și 
autobuzul a pornit lăsîndu-1 pe Poincară cu. 
un picior în aer.

— Să presupunem că un prieten tînăr toc
mai termină studiile și vă cere sfatul pentru o 
carieră în științe...

— Cred că ar primi de la mine o tonă de 
încurajare, pentru că reîmprospătarea în eleș- 
teul științific vine numai de la tineri și unele 
dintre cele mai mulțumitoare experiențe din 
viața mea a fost ajutorarea tinerilor aflați la 
, /start".

In primul rind, o persoană tinără trebuie să 
aibă o bună educație și o frumoasă pregătire. 
Pregătirea constituie o condiție de neînlocuit. 
Noi avem în țara noastră multe tipuri de uni
versități unde se poate învăța cîte ceva despre 
știință. Nu întotdeauna cele mai mari sînt cele 
mai distinse universități, au și cei mai buni 
profesori în știință. Multe colegii mici au cîte 
un profesor minunat, căruia îi place să aprindă 
seîntei în tînăr, să-1 entuziasmeze, să trezească 
demonul lăuntric, ceea ce este absolut necesar 
pentru munca științifică. Fericit este tînărul 
talentat care va găsi profesorul care-i trebuie... 
Dar nu mărimea colegiului este un indiciu de 
cotă științifică. Multe dintre oolegiile noastre 
sînt eminente în fotbal, basket-ball, muzică și 
altele de genul acesta, dar mai puțin eminente 
în știință.

— Care sint recompensele savanților 7
— In primul rînd o constatare : în zilele 

noastre celebritățile din lumea științei primesc 
aclamațiile care, altădată, erau rezervate gene
ralilor și marilor cuceritori... Este totuși un 
semn de sofisticare cînd într-o societate ca a 
noastră, un Einstein este într-atît de venerat, 
îneît exagerați nu dezinteresați îi colectează și 
ultimele fire de păr, pe care le vînd contra 
unor mari sume de bani... Savanții de prim 
rang pe care îi cunosc fac alergie la bani. Pu
țini dintre aceștia ar dori să aibă mașini sport. 
Un pardesiu și o vacanță plăcută și ceva pus 
deoparte pentru bătrînețe — aceasta este ceea 
ce ei vor. Un bun savant care-și petrece 60—70 
de ore pe săptămînă într-un laborator, probabil 
că este epuizat și atunci nu are o mare dorință 
pentru o moșie și servitori, chiar dacă presu
punem că ar putea să-i aibă. Cei mai mari sa
vanți ai lumii sînt oamenii cei mai modești 
cînd este vorba de problemele lor financiare și 
primesc recompensa pentru satisfacția lor per
sonală. Recompensele financiare sînt splendide 
cînd nu sînt exagerate ; de altfel nici un sa
vant, indiferent de 1- î-------
fice, nu va realiza într-un an cît 
performeri din muzică, 
Beetles.

— Care este „averea" 
unui savant 7

— O foarte valoroasă 
soție devotată, care să-1 _ .
de puținii dolari pe care îi are, să-1 înțeleagă. 
Desigur, este folositor ca el să depindă de o 
organizație științifică, în genul unui institut de 
cercetări sau universitate, unde poate fi mai 
liber și nu 1 se impun anumite dogme de pro
gram ori comportamentale și de unde este iz
gonit absurdul cotidian... In ultimă instanță, 
averea cea mai de preț a unui savant este pro
priul său timp.

— Puneți multă bază pe științele abstracte 7
— Nu, eu niciodată nu citesc un lucru pînă 

eînd nu s-a făcut și experiența complet. Dar 
aceasta este oarecum exagerat. Există anumite 
articole de informație pe care un savant tre
buie să-și arunce privirea. Există revistele de 
știință și natură pe care trebuie să le citim 
obligatoriu. Pe acestea eu le răsfoiesc săptă- 
mînal să văd dacă nu pot prinde ceva din zbor, 
încerc să sprintez maratonul : să descopăr ceva 
frumos și nou, care-mi va da satisfacție și care 
la rîndul său să poată da oamenilor bucurii.

In acest context m-aș referi din nou la... ce
lebritate. Orice aș realiza, nu-mi place abun
dența de aplauze. Aș fi bucuros să realizez un 
nou tratament medical într-un anonimat com
plet, dar în medicină nu se poate accepta ano
nimatul. Apare necesitatea notorietăților. Cerce
tarea medicală spune : „X va vindeca boala Y“. 
Corpul medical va reacționa deîndată : „Cine 
spune asta ?“ Și dacă răspunsul este : „un ano
nim" — nu se acordă nici o atenție. Este, dacă 
vreți, ca o scrisoare anonimă trimisă unui editor 
și care ajunge direct la coș. De unde se vede 
că bunul renume dobindit prin creație și muncă 
are virtuțile sale.„

eu. 
în orice \ /

Născut la 22 septembrie 
1901, în Canada, dr. Huggins 
a urmat cursurile Universită
ții Acadia iar studiile medi
cale la Harvard și Universi
tatea din Michigan. In anul 
1927 a venit Ia Universitatea 
din Chicago.

Savantul a primit in anul 
1966 Premiul Nobel de fizio
logie și medicină „pentru 
descoperiri fundamentale în 
tratamentul hormonal al 
cancerului". A fost primul 
premiu Nobel acordat pen
tru cercetări în domeniul 
cancerului, din 1926.

Premiul Nobel i-a 
ferit in timpul unei 
în care dr. Huggins
nut mai mult de 30 de meda
lii de aur, grade onorifice și 
alte premii de Ia instituții 
medicale și academice, atît 
în Statele Unite, cît și în 
străinătate.

Chirurg practician și pro
fesor de chirurgie, dr. Hug
gins a făcut parte dintre ca
drele didactice ale facultății 
de medicină din cadrul Uni
versității din Chicago aproa
pe 40 de 
directorul 
cercetare 
May. El 
Fundației 
biologie
membru al Societății Ame
ricane Filozofice, al Acade
miei Naționale de științe etc.

fost o- 
cariere 
a obți-

ani. Din 1951 este 
Laboratorului de 
a cancerului Ben 
este membru al 
Worcester pentru 
experimentală și

(Urmare din pag. 1)

performanțele lui științi- 
____ _îi așa-numiții 
cum au fost, de pildă.

cea mai valoroasă a

„avere* o oonstituie o 
sprijine ; să aibă grijă

Elena Ungureanu... A început 
iarăși șirul nopților petrecute 
prin gări și trenuri. Ici, colo, a 
descărcat lemne, a cărat cîte o 
valiză. Costel Boghian n-a fu
rat niciodată. Trenurile l-au 
purtat, fără bilet, prin Buzău, 
apoi prin Bacău și Iași. Proce
sele verbale de contravenție în
cheiate de controlorii de bilete 
s-au strîns între timp, destul de 
multe. La al 9-lea nici chiar 
clemența legii nu i-a mai putut 
ajuta la nimic : Boghian a pri
mit o condamnare de 4 luni în
chisoare contravențională.

...Dar pelerinajul spre Timi
șoara reîncepe. La Variaș, din 
nou nimic, nici la Viișoara, pe 
unde a mai trecut o dată fără 
să-1 observe nimeni, nici chiar 
tatăl său. Pornind spre Bucu
rești, s-au strîns iar 2—3 pro
cese verbale încheiate prin tre
nuri. S-a angajat pe unul din 
șantierele de construcții ale 
ICM-5. Meseria învățată la 
școala din Siliștea Nouă i-a fost 
de folos. Dar după un an, la 
gîndul obsedant că mama lui 
trăiește undeva și el n-o știe, 
a luat din nou drumul Bana
tului. Fără vreun rezultat însă... 
Reîntors la București, s-a aciuit 
la depozitul de combustibil din 
strada Electronicii unde respon
sabilul Neguț, om de inimă, i-a 
dat de lucru.

— Unde ai locuit. Costel ? 
l-am întrebat pe flăcăul blond, 
cu ochi albaștri, care acum are 
20 de âni.

— Dormeam la cazanele ca
loriferelor de la Complexul 
blocurilor „O" din Colentina. E 
cald acolo. îmi făcusem și un 
pat din niște plăci de azbest...

Contactul lui Boghian cu mi
liția a însemnat ceva cu totul 
aparte. Lucrătorii Sectorului 3 
al IMMB — Nicolae Harasim 
și Petre Țăgureanu — l-au cer
cetat pe tînărul suspect îndea
proape. Au fost strînse o sume

GELU R., București:
Scrisoarea pe care ne-o 

trimiți ni s-a părut foar
te interesantă și nevoia de 
a fi ajutorat absolut rea
lă, deși — de la început 
trebuie să ți se spună —

„In vara lui ’69 am terminat liceul, am luat bacalau
reatul și după scurt timp am picat la „Automatică". 
Acestui insucces mama i-a găsit 1001 de explicații, dar 
eu nu acceptam decît unul singur, care îi scăpa mamei: 
acela că nu dădusem deloc importanța cuvenită unui 
astfel de „pas" mare. Mă bazam în majoritate pe fap
tul că eram „un băiat inteligent". De fapt, situația ma
terială a familiei (doar mama și eu, din 1952) nu-mi 
permitea să apelez la serviciile unui preparator. Așa că 
am strîns o sumedenie de culegeri de probleme de ma
tematică și fizică și am început să mă pregătesc. Viața 
din jur mă răpea uneori învățăturii, deci învățam în 
salturi, dezorganizat. Mama acuză un motiv, care de 
fapt nu a fost deloc motiv, ba dimpotrivă..., și anume 
o foarte bună prietenă, care tot timpul liber îl petrecea 
în compania mea. Eram atît de obișnuit cu ea incit 
mă detașam ușor de prezența ei și învățam, în timp ce 
ea citea sau făcea altceva.

Toate locurile la Automatică s-au ocupat în vară, așa 
că am amînat pentru ’70. In septembrie nu am „încer
cat" niciunde. Pentru a ușura spinarea mamei am intrat 
într-un serviciu destul de interesant și totodată rentabil. 
Nu puteam suporta să stau cocoșat și amorțit pe un 
scaun care scîrțîie, așa că am preferat ceva mai greu, 
ceva care nu impunea liceul, nici măcar cele 8 clase 
generale.

In februarie ’70 însă am primit acasă ordinul de 
încorporare, căci de recrutat recrutasem încă din clasa 
a Xl-a, în liceu. Pe 24 februarie am plecat așadar, la 
oaste. Cu o foarte plăcută surprindere ăm aflat că voi 
rămîne în București. In felul acesta, mama avea să fie 
foarte liniștită avînd posibilitatea să vină la mine ori- 
dnd".

Pentru că ne ceri un 
sfat, cît mai sincer și prie
tenesc, cît mai drept posi
bil, îți propun, prietene 
G. R., să oprim relatarea, 
pentru cîteva clipe aici. 
Este foarte important să 
fii tu însuți atent, să pă
trunzi și să radiografiezi 
portretul pe care singur 
ți-1 faci, pînă la vîrsta de 
„19 ani și trei luni", cînd 
ai luat contact cu un me
diu „dur", așa cum ți s-a 
părut și ți se pare ar
mata.

Cine erai pînă în acel 
moment, al primirii ordi
nului de recrutare ?

Un băiat (așa rezultă 
din scrisoare) aflat cam 
prea mult sub grija ma
mei, deși trecuseși pragul 
majoratului și năzuiai spre 
vîrsta bărbăției. Un băiat 
care se baza „mai mult 
pe inteligență", care nu 
dăduse deloc importanță 
„pasului mare" de după 
bacalaureat, pe care „via
ța din jur" îl răpea „une
ori" învățăturii (iară-mă, 
dai înțeleg ceva mai mult 
prin acest cuvînt 1) și care 

■ învăța deci, „în salturi, 
dezorganizat". Subliniez 
cuvîntul pentru că, după 
cum se va vedea mai de- 
Darte, această incapacita
te în fața acțiunii organi
zate (armata este prin ex
celență, sau trebuie să fie, 
organizare), te-a dus, du
pă părerea mea, la situa
ția pe care o trăiești îm
preună cu alți doi-trei 
prieteni care vă socotiți 
(de ce numai voi ?) „ab
solvenți de liceu". Nu știu 
dacă ai dat într-adevăr, de 
oameni prea „severi" (da
că este așa, nu este prea 
bine și fac aici o pledoa
rie către acei comandanți 
care se întîlnesc cu tineri 
ieșiți dintr-un mediu fa
milial ca al tău să fie 
foarte atenți, să-i ounoască 
bine, să-i ajute să se intro
ducă în viața organizată, 
disciplinată). Te cred cînd 
spui <-ă erai „atît de copil 
la minte", că „nu 
nici cea

aveai
mai mică noțiune

că sînt țări unde mamele, 
primele, își îndeamnă bă
ieții să facă armata. Nu 
mă refer la acele mame 
„războinice", criminale 
dacă și-ar împinge băieții 
la război de dragul răz
boiului. Ci la acele mame 
care știu că băieții lor de
vin bărbați abia după ce 
au făcut dovada că au 
rezistat, s-au descurcat și 
s-au comportat bine în
tr-un regim de disciplină, 
în contact cu oameni „di
feriți", cum zici tu, necu- 
noscuți etc.

Apoi, aș mai vrea să-ți 
rețin atenția cu un gînd. 
Mă voi referi la educarea 
propriei voințe. Sînt în
ciudat eu însumi pentru 
faptul că dacă nu familia, 
nici măcar școala nu reu
șește (probabil că nici 
nu-și propune suficient) 
să-i deprindă pe tinerii 
noștri cu un program or
donat, să le formeze ca
pacitatea interioară de a 
se concentra într-un anu
mit scop. Mi-o spune au
toportretul involuntar pe 
car® ți-1 fad în scri- 
soare, ca și declarația cu 
care închei rfndurile pe 
care ni le adresezi și prin 
care declari că situația ta 
a devenit ..extrem de acu-

părerea 

loc de 

să ter- 
actuale

(dacă a nevoie de un a- 
jutor, scrie-ne).

In viață se învinge știind 
cu luciditate ce 
tindu-te pentru

vrei, lup- 
un scopi

S. E., Huși:
Tocmai voiam 

rem adresa, deja s-a adu
nat un teanc de scrisori 
pentru dvs. Vi le vom ex
pedia fără întîrziere.

să vă ce-

mama este pensionată din 
motive de sănătate (ner
vii consumați din cauza 
mea I). Se exclude, deci, 
posibilitatea unui parazi
tism, fie el și pentru 1—2 
luni".

Aceasta este și 

mea. Caută-ți un 

muncă înainte ca 
mini obligațiile

O ELEVĂ (că.eia nu-i transcriu numele la rugămin
tea ei) :

„Am făcut apel la dvsUă, deoarece mă aflu intr-o si
tuație foarte grea, din care nu știu cum o să ies. Am 
terminat de curînd clasa a XlI-a ji acum sînt în peri
oada de pregătire. Pot să spun că am fost o elevă bună, 
în fiecare an am fost singura din clasă care .am avut 
media peste 8, deci și singura premiantă. Fiind o fire 
foarte ambițioasă, deși slăbită (la 19 ani am 41 kg și 
înălțimea 1,52), am depus un efort extraordinar pentru 
a obține aceste rezultate. învățam cîte 3 ore la o ma
terie, chiar 4 la cele mai grele. Acum în perioada de 
pregătire, când am atîta de învățat, văd că nu-mi mai 
pot asimila lecțiile. Citesc cu glas tare fiecare lecție și 
o spun, dar a doua zi constat că nu mai știu absolut 
nimic din ce am învățat, parcă nici nu am auzit de 
lecțiile respective. Nu știu dacă o să mă înțelegeți, 
dar credcți-mă că sînt într-o stare disperată. Cum o să 
mă prezint eu astfel la examene ? Ce părere își vor 
face profesorii despre mine,căci desigur nici nu se aș
teaptă la așa ceva de la cea mai bună elevă a clasei.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ°e la OM la OM
despre viață", că nu cu- 
noscusșși „tipuri variate 
de oameni". E datoria co
mandantului să te ajute 
pe calea acestei cunoaș
teri. Dar, te-aș ruga să te 
întrebi la rîndul tău : nu 
cumva tocmai felul dezor
ganizat de viață dus îna
inte, prea liber, prea fără 
griji, direcționat doar de 
pornirile ori trăirile afec
tive imediate și mai ales 
lipsa exercițiului discipli
nei, te fac să ți se pară 
prea strimt pentru perso
nalitatea ta un cadru în 
care de Ia ora deșteptării 
pînă la amănuntele execu
tării unor exerciții, totul 
trebuie să se producă cu 
precizie ? Căderea ta în 
gol nu vine, oare, de aici? 

îți spun un adevăr, pe 
care trebuia să-1 știi dina
inte : armata nu-și propu
ne să fie o etapă „ușoară", 
dulce-veselă, așa cum pa
re să fi așteptat tu. Dim
potrivă. Ea are rostul să 
le formeze tineriloi de
prinderea de a face față 
unor greutăți, nedorite, de 
nimeni, după cum știi, dar 
inerente 
care țara 
apărată.

Fiindcă 
matur și 
orice, dă-mi voie să cred înțelegere, scopuri. Sînt 
că și mama dumitale (să bucuros că, punîndu-mi 
mă ierte) are o parte de întrebarea ce să faci după 
vină fiindcă trăiești un a- lăsarea la vattă, te dove- 
semenea moment. întrucît dești ta însuți realist 
am călătorit, am văzut și scriind t 
auzit

tă" după ce ai „petrecut 
5 seri la Sala Palatului, la 
festivalul pop", invitat de 
un fost coleg care a cân
tat („ghitară solo, în fos
tul Orion"). Știu, este și 
vîrsta care, în cazul unor 
tineri (poate este și situa
ția ta!) le agravează in
consecvența în acțiune, îi 
face mai slabi în fața vie
ții. Dar este vorba și de o 
nedepiindere. De o lipsă 
de educație (m-ai rugat 
să-ți vorbesc sincer, des
chis, deci scuză-mi adevă
rurile, știu că uneori su
pără). Am să-ți dau câte
va exemple. Poți observa 
singur : foarte arareori co
piii care sînt obișnuiți de 
mici cu un program, deși 
pare mai greu, iar unii îi 
compătimesc, rareori, deci, 
capotează în evoluția lor 
(nu mă refer la incapabili, 
desigur). Pedagogia japo
neză cuprinde chiar pro
grame speciale de eduoa- 
re a voinței încă de la 3— 
4 ani, și eu cred că epoca 
modernă, cu exigențele ei, 
cere o asemenea educație, despre tine. Probabil 
O dovadă mi se pare

în și experiența ta. __
îndemnul pe care ți-1 plă. în acest caz nu „gu- 

dau este, deci, de a 
ești de acum de spre bărbăție, care pre- 
putem discuta supune disciplină, voință,

De ați ști cîte probleme îmi fac... Mă gîndesc să nu 
dau examen, dar ce vor zice colegele mele ? Dar ve
cinii ? De abia așteaptă să vadă dacă voi intra la fa
cultate, și eu să nu-mi iau nici bacalaureatul. E îngro
zitor I Cum o să mai ies eu pe stradă cînd știu că toți 
vor rîde de mme ? Cum să mai dau ochii cu cunoștin
țele ? Ce să le răspund la întrebările ou care mă vor 
asalta ? Sînt atît de decepționată, dacă mă credeți. Nu 
știu ce să fac. îmi trec niște gtnduri sinistre prin cap 
pe care nu știu cum o să le înfrunt (dacă am să pot). 
Mă gîndesc să plec undeva departe de orașul meu, să 
trăiesc singură, izolată de toată lumea. Dar unde, aș 
putea pleca ? Ce să fac P Ce sfat îmi dați ? Oare îmi 
va mai fi de folos cu ceva ?

Eu aștept cu nerăbdare răspunsul dvs. cît mai urgent 
posibil.

P. S. — Vă rog din tot sufletul să nu-mi dați răs
punsul în ziar, căci dacă citește cineva dintre cei ce mă 
cunosc sint distrusă".

într-un caz 
ar trebui să fie

multe pot să-ți spun

tin-

denie de 
bilit că 
fractor („acest tînăr n-a furat 
și nici n-a băut vreodată" — ne 
preciza ofițerul Țăgureanu), că 
el poate munci, că are toate 
posibilitățile de a fi recuperat 
prin îndepărtarea lui de zona 
atît de periculoasă a infracțiu
nii prin vecinătatea căreia s-a 
aflat atîta vreme, lucrătorii de 
miliție și-au îndreptat preocu
pările spre un alt făgaș. Este 
domeniul despre care noi, ce
tățenii de pe stradă, știm mai 
puține lucruri atunci cînd ne 
gîndim la munca milițianului.

informații. O dată sta- 
C. B. nu este un in-

Al treilea

Ei, oamenii legii, au fost cei 
care au încercat să-1 recupereze 
pe Boghian. Acolo, la Sectorul 
3, cineva a început să-i spună 
pe nume : Costel. Și acolo, 
Boghian a plîns pentru prima 
oară în ultimii ani, simțindu-se 
între oameni care-i vor birțele. 
Că a primit mîncare și haine 
aceasta poate să nu pară 
un fapt prea important. Ofi
țerul Petre Țăgureanu s-a ocu
pat îndeaproape de Costel, cel 
care acum, la fiecare 3—4 zile, 
vine să-1 caute, să-i spună ce 
face și cum șe poartă. Au stat 
îndelung de vorbă, s-au împri
etenit.

La serviciul administrativ al 
ICM-2, cu sediul în str. Lip- , 
scani nr. 33 s-a găsit solicitu
dine deplină la cererea miliției : 
nevoia de brațe de muncă este

Deși situația ta e neo
bișnuită, nu cred că este 
cazul să fii într-adevăr 
„distrusă". Discută deschis 
ou părinții, mai întîi, cu 
medicul școlii, cu dirigin
tele — în sfîrșit cu acela 
dintre cei mai mari în 
care ai deplină încredere, 
căruia poți să-i spui totul 

ai 
făcut un efort exagerat și 
asta e totul. Se mai întîm-

apel la părinți, la profe
sori, de a-i îndemna să 
discute cu copiii și elevii 
lor, spre a-i cunoaște și a- 
juta. Să nu privim cu u- 
șurință și superficialitate 
eforturile lor, situațiile 
lor !

ra" și „ochii lumii" tre
buie să decidă : tu însăți, 
ca om, ești 
tă, viața și 
asemenea.

P. S —
mai sus, ca și altele, ne
citate aioi, 
de a face,

„De aproape un an, rioadă, de

mai importan- 
viitorul tău de

Scrisoarea de

mare, salariul bun, dormitoa
rele sînt curate. Boghian a pri
mit de curînd formele necesare 
a fi completate în vederea an
gajării.

— Intr-un colectiv de munci
tori, cu o viață ordonată, bă
iatul nostru se poate transforma 
foarte repede. Cît despre mama 
sa, el știe că noi facem toate 
eforturile să i-o găsim — ne 
relata, ieri, tovarășul Țăgureanu.

„Cazul Boghian" nu poate a- 
vea, desigur, elemente de gene
ralitate. Sînt numeroși tinerii 
care, provenind din Casele de 
copii, sînt încadrați direct la 
locurile de muncă, în mijlocul 
unor colectivități care continuă 
educarea și recuperarea lor de
finitivă. Dar pentru acele situa
ții de excepție, pentru copiii cu 
situații speciale — dintre care 
unii puternic traumatizați psi
hic. precum Costel Boghian — 
trebuie luate, neîndoielnic, mă
suri asigurătorii suplimentare. 
Casa copilului — această insti
tuție educativă — trebuie să-și 
proroge atribuțiile și dincolo de 
porțile sale, față de copilul de 
16 ani care o părăsește pentru 
a păși de unul singur în viață. 
Fiindcă nu întotdeauna organele 
de miliție pot interveni în mo
mentul fericit, atunci cînd se 
mai poate face ceva ; iar atunci 
cînd ele sînt nevoite să o facă 
după, cu siguranță că nu întot
deauna minorul este primul vi
novat.

P. S. Alăturîndu-ne și noi e- 
forturilor organelor de miliție 
de a o găsi pe mama lui Con
stantin Boghian, născut Ia 27 
ian. 1951, în corn. Variaș, jude
țul Timiș. lansăm un apel citi
torilor.

Mama sa. pe nume Elena Un- 
gureanu, căsătorită Boghian. a 
avut ultimul domiciliu în co
muna Variaș. Știți ceva despre 
ea 7 Scrieți-ne 1

oferă un prilej 
în această pe- 
examene, un

POP TEODOR, Hune
doara :

Ne scrii că ai o familie 
felicită, că atît dumneata 
cît și soția munciți și tră- 
iți bine, că în curînd veți 
avea un copil. Sîntem 
bucuroși alături de dv. Cît 
despre poeziile trimise, nu 
sînt prea reușite. Ce să-i 
faci, nu toți ne naștem po
eți. Trimite-ne o fotogra
fie a familiei — după ce 
va fi și oopilul —s poate 
o publicăm.

Y

AFECȚIUNE î 
E ȘI EXIGENȚĂ j 

k (Urmare din pag. I) -;

glorifică calitatea de a fi vru a unui om, lipsa de pasivi
tate, autenticitatea n--*
din esența celui 
viu și mai prețios

trăirii. Postumitatea se alcătuiește 
ce a fost, din ceea ce era mai 
în opera lui trăită și scrisă. A 

’ aglomera mari cantități de informații în sute de enunțări 
• sau articole nu înseamnă a atinge încă acer nucleu as

cuns care dă valoare unei personalități. Cînd vorbim, de 
\ pildă, de doi mari predecesori spirituali ca lorga și Ibrăi- 

leanu este însemnat pentru noi a ne opri la ceea ce este 
încă rodnic în opera lor, la ceea ce îi face într-adevăr 
actuali și indispensabili astăzi pentru noi. Surpriza este 
de a găsi, în multe cazuri, culegeri de articole comemora
tive ce nu fac altceva decît să ne evoce, uneori cu îndu
ioșare, alteori în modul cel mai idilic, meritele persona
lității aniversate. Punctele de vedere noi și cu adevărat 
interesante sînt puține. Or dacă sînt puține, înseamnă că 
personalitățile aniversate n-au rodit cu adevărat în pos
teritate, că opera lor n-a catalizat mințile urmașilor și că 
paginile ce le închinăm acum sînt simple formalități, și că 
în ultimă inftanță aniversările nu-și au rostul. Este 
greu de crezut însă că lorga, Ibrăileanu și atîția alți săr
bătoriți nu găsesc un ecou real și adînc în posteritate, că 
nu există acele priviri retrospective care să ni-i descope
re atît de puternici și de apropiați îneît să-i socotim, 
după o expresie des uzitată în critică, contemporanii noș
tri. Cauza cred că trebuie căutată, paradoxal, în lipsa de 
spirit critic a acestor comemorări. Puține din ele sînt acu
te și severe analize, scormonitoare sondaje în universul 
unor opere cărora orice alte acuze li se pot aduce în afa
ra lipsei de idei și a îndrăznelii de g'mdire. Afecțiunii față 
de, cei pe care-i comemorăm e cazul șă-i preferăm o Iu- 
cidă privire critică. Ea nu dăunează niciodată celor mari. ■ 
Erorile lor nu fac decît să le potențeze măreția. Și dacă j 
aceasta nu rezistă spiritului nostru critic înseamnă că nu < 
am pierdut ceea ce nu trebuia să pierdem. Singura do- < 
vadă de autentică prețuire pentru cei ce-i iubim este exi- ’ 
gența noastră.



Tînăra generație a României socialiste, ca și întregul nos
tru popor, își exprimă sentimentele de solidaritate mi- 
litantă cu lupta dîrză, viguroasă, pe care forțele pa

triotice din Coreea de sud o duc împotriva odioasei dictaturi 
a lui Pak Cijan Hi.

Seulul cunoaște furtuna manifestațiilor populare. De săp- 
tamîni și luni, străzile orașului sînt străbătute de numeroși 
demonstranți care condamnă politica lui Pak Cijan Hi. în 
rîndurile celor ce demonstrează se găsesc mulți tineri, mai 
ales studenți. Ei demască un regim care nesocotește intere
sele poporului și cer democratizarea sistemului de învăță- 
mînt, eliberarea studenților arestați, încetarea represiunilor 
antidemocratice. Răspunsul ce-1 primesc este mereu același ; 
persecuții polițienești, arestări și schingiuiri, o sălbatecă te
roare. Revendicărilor populare li se răspunde cu o brutali
tate singeroasă. închisorile sînt supraaglomerate. Nenumă- 
rați tineri patrioți se găsesc în temnițe. „Vina" lor este una 
singură : slujirea aspirațiilor populare.

Demonstrațiile s-au înmulțit mai ales în zilele premergă
toare înscenării „alegerilor" ca și după ce urnele au fost 
despuiate. Despre aceste „alegeri" comentatorii au scris pe 
larg. S-a subliniat masiva concentrare de forțe polițienești. 
315.000 polițiști (număr record) au fost mobilizați pentru a 
asigura „alegerea" lui Pak Cijan Hi. Dar pentru că polițiștii 
nu reușesc să intimideze poporul s-a procedat și la „cele mai 
masive arestări din Coreea de sud din ultimii 25 de ani" — 
după cum relatau agențiile de presă. In plus s-a folosit sis
temul „fantomelor" care... votează. Slujbașii regimului au vo
tat cu cîte4—5 buletine. Chiar și în aceste condițiuni, la Seul 
—• de pildă — Pak Cijan Hi n-a reușit să obțină majorita
tea voturilor. „France Presse" vedea în acest rezultat „o dez
aprobare" a dictaturii, „o condamnare tacită a corupției în
registrate sub acest regim"...

Teroarea antidemocratică, represiunile de o brutalitate 
comparabilă doar cu cea a Gestapoului hitlerist, n-au putut 
înfricoșa masele. Studenților li s-au alăturat elevii iar în 
sprijinul tinerilor au venit profesorii lor. Au fost arestați 
studenți, elevi și profesori. Nici gazele toxice utilizate de 
poliție n-au avut efectul scontat. Manifestațiile populare au 
continuat cu aceeași vigoare. S-a recurs atunci la o măsură 
■de o deosebită gravitate : suspendarea cursurilor la 38 co
legii și universități. La porțile universităților și-au făcut a- 
pariția mașini blindate. Cordoane ale armatei au înconjurat 
clădirile. Căile de acces spre universitate au fost blocate. Sute 
de studenți au devenit victime ale arbitrariului polițienesc. 
Dar realitățile nu pot fi negate : 80.000 studenți au luat parte 
la demonstrațiile de stradă. Ei și-au unit glasul cu cel al 
sutelor de mii de tineri șomeri, cu al tinerilor care refuză 
să lupte în Vietnam în numele intereselor americane, cu al

C. Mănescu la Atena Conferința O.I.M.

Deschiderea Consulatului general
al Republicii Socialiste România

la Kiev

Solidari 
cu o cauză 

dreaptă
nenumăraților tineri care trăiesc în mizerie și suferință. 70 
la sută din buget este destinat poliției și armatei. în acest 
an cheltuielile pentru învățămîntul superior echivalează cu 
cele alocate pentru întreținerea... mașinilor poliției ! Taxele 
universitare cresc, nenumărați studenți abandonează cursu
rile. Toate acestea se produc pe fundalul gravei crize econo
mice și politice pe care o cunoaște Coreea de sud. Generația 
tinără resimte dureros urmările politicii antipopulare a lui 
Pak Cijan Hi. Nemulțumirile tineretului, ca și ale tuturor 
celor ce muncesc, se exprimă cu o vigoare care îngrijorează 
dictatura de la Seul. Nimeni și nimic nu poate înăbuși lupta 
populară, luptă care este urmărită cu simoatie și admirație 
de forțele progresiste din lumea întreagă.

Tovarășul Kim Ir Sen sublinia : „în preajma și după farsa 
«alegerilor» ilegale ținute sub amenințarea baionetelor de 
imperialiștii americani și marionetele lor, s-a intensificat tot 
mai mult mișcarea tinerilor, studenților patrioți și a mase
lor populare, sub steagul antiimperialist, antifascist și al 
democratizării țării, devine tot mai puternică tendința de a 
forma Frontul Unic pentru salvarea națională, antiamerican 
și se face mai puternic ca oricînd auzit glasul celor care cer 
'înfăptuirea contactelor dintre Nord și Sud, unificarea paș
nică a patriei".

In această luptă sînt angajate pături din cele mai largi : 
muncitori, țărani, intelectuali, studenți și elevi. Tînăra ge
nerație își afirmă, în cele mai variate modalități, aspirațiile 
de libertate, opoziția fermă față de regimul antipopular al 
lui Pak Cijan Hi. Chiar dacă condamnările la moarte au 
devenit, la Seul, o tragică realitate, lupta tineretului, a ma
selor, continuă cu o forță mereu crescîndă. Ziarul „Neue 
Ziircher Zeitung" referindu-se 'la situația existentă la Seul 
scria : „Opoziția față de actualul regim, cererile pentru re
forme democratice și sprijinul față de acțiunile îndreptate 
spre dezangajarea din războiul vietnamez au devenit o ca
racteristică aproape generală în rîndul tineretului".

Poporul coreean duce o luptă dîrză pentru retragerea tru
pelor de ocupație ale S.U.A. din Coreea de sud, pentru rea
lizarea unificării independente, pașnice a patriei sale. Pro
punerile Republicii Populare Democrate Coreene vădesc o 
atitudine realistă, un spirit profund constructiv, răspunzînd 
intereselor naționale ale poporului coreean. Năzuința po
porului coreean de a trăi într-o patrie unită, democratică și 
prosperă se bucură de înțelegerea și sprijinul popoarelor iu
bitoare de pace. Poporul român acordă un sprijin deplin a- 
cestei juste năzuințe. Vorbind la Phenian, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „țara noastră sprijină cu hotărîre as-, 
pirațiile legitime ale poporului coreean do 40 milioane, în
dreptate spre restabilirea unității patriei sale, pe o bază paș
nică și democratică. Ne pronunțăm pentru retragerea tru
pelor Statelor Unite ale Americii și desființarea bazelor a- 
mericane din Coreea, pentru asigurarea dreptului inaliena
bil al poporului coreean de a hotărî singur asupra proble
melor care îl privesc. în acest sens, susținem noile propu
neri ale Republicii Populare Democrate Coreene, menite să 
pună capăt dezmembrării artificiale a Coreei, considerînd că 
ele se află în deplină concordanță cu interesele destinderii 
și păcii în Asia și în lume".

Uniunea Tineretului Comunist din România, întregul tine
ret al țării noastre, salută lupta forțelor patriotice din Co
reea de sud, își afirmă solidaritatea cu cauza lor dreaptă 
și își exprimă convingerea în victoria finală a acestei cauze.

M. RAMURA

ATENA 11. — Coresponden
tul Agetpres, Alexandru Cim- 
peanu, transmite : 
afacerilor externe al 
Socialiste 
Mănescu, 
Atena. Pe 
el a fost 
Xanthopoutos-Palamas, 
cretar de stat la 1--------- —
Afacerilor Externe al Greciei, 
Jean Ch. Cambiotis, ambasado
rul Greciei la București, și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Atena, Frânase 
Păcuraru, și membri ai amba
sadei.

în cursul zilei de vineri, mi
nistrul de externe al României, 
Corneliu Mănescu, a avut o în
trevedere cu primul ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Greciei, Gheorghios Papadopou
los. Au fost de față ambasadorul 
României la Atena, Francisc 
Păcuraru, și Ch. Xanthopoulos 
Palamas, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, s-a rea
lizat un schimb de păreri cu pri
vire la stadiul actual și evoluția 
în continuare a relațiilor româ- 
no-grecești. S-a constatat că re
lațiile dintre România ți Gre
cia evoluează în interesul celor 
două popoare, al colaborării in
ternaționale și păcii. Au fost, 
de asemenea, abordate unele 
probleme internaționale actuale, 
îndeosebi cu privire la securita
tea europeană și colaborarea 
balcanică.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de sinceritate și 
respect reciproc.

în aceeași zi, primul ministru 
și ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Gheorghios Papadopou
los, a oferit un dejun oficial în 
onoarea ministrului de externe 
al României, Corneliu Mănescu, 
și a soției sale. La dejun au 
participat Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului de exter
ne, Francisc Păcuraru, ambasa
dorul român la Atena, membri 
ai ambasadei. Din partea greacă 
au luat paște Stylianos Pattakos,

Ministrul 
Republicii 

Corneliu 
vineri la

România, 
a sosit 
aeroportul Ellinikon, 
întimpinat de Ch

, subse- 
Ministerul

I. Banc
în Iugoslavia

Continuîndu-și vizita în R.S.F. 
Iugoslavia, tovarășul Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a fost vineri dimineața 
oaspetele colectivului Combina
tului agro-industrial „Belgrad", 
una dintre cele mai mari între
prinderi de acest fel din Iugo
slavia; unde i-au fost prezentate 
activitatea unor unități speciali
zate în creșterea animalelor, 
metodele folosite pentru spori
rea producției de carne și lapte. 
Oaspetele a plecat apoi la Novi 
Sad, unde a făcut o vizită la se
diul Vecei Executive provinciale 
fiind întimpinat și salutat de 
Sava FilipovicI, vicepreședinte 
al Vecei Executive a Voivodinei. 
Au fost vizitate, de asemenea, 
întreprinderea „Betonul", care 
realizează produse destinate a- 
griculturii, precum și sistemul 
de hidroameliorații Dunăre— 
Tisa—Dunăre.

In cursul călătoriei, tovarășul 
Iosif Banc a fost însoțit de Ra- 
divoie Markovici, vicepreședinte 
al Vecei Executive a Republicii 
Socialiste Serbia.

• INTR-UN DISCURS 
ROSTIT ÎN ADUNAREA 
NAȚIONALĂ, Maurice Schu
mann, ministrul de externe al 
Franței, a abordat problema 
convocării unei conferințe ge- 
neral-europene pentru securi
tate subliniind că „respin
gerea împărțirii lumii în 
blocuri antagoniste, „inde
pendența opțiunilor Franței" 
și „serviciul în slujba păcii" 
determină guvernul său să 
fie favorabil conferinței.

• VINERI LA ORELE 14,00, 
ora Moscovei, stația orbitală ști
ințifică sovietică „Saliut" efec
tuase un număr de 863 rotații 
în jurul Pămîntului, dintre care 
68 cu echipaj la bord.

în cursul celei de-a cincea zile 
de lucru, cosmonauții au reali
zat spectrografierea unor por
țiuni de uscat sau acoperite cu 
apă din teritoriul Uniunii So
vietice și au stabilit cu ajutorul 
spectrometrului caracteristicile 
optice ale atmosferei.

e DUPĂ CUM S-A ANUNȚAT, 
R. P. Albania și Norvegia au 
stabilit recent relații diplomatice, 
urmînd să procedeze la un 
schimb de ambasadori. Intr-un 
articol consacrat acestui eveni
ment, ziarul albanez „BASHKI- 
MI“ subliniază că stabilirea rela
țiilor diplomatice între cete doua 
țări constituie un pas spre lăr
girea raporturilor albanezo-nor- 
vegiene. K. P. Albania, scrie zia
rul, întreține în prezent relații 
diplomatice cu toate țările 
scandinave.

e HUAN IUN-ȘEN, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.

' Chinez, șeful Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, și Iao Ven-iuan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
ai P.C. Chinez, au avut o con
vorbire cu Le Duc Tho, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, și Tran Sam, ministru 
adjunct al apărării naționale al 
Republicii Democrate Vietnam — 
informează agenția CHINA
NOUA.

O VINERI S-A DESCHIS la
Epinay-sur-Seine, în apropierea 
Parisului, Congresul de unifica
re socialistă. La lucrările Con
gresului ■ participă 957 de dele
gați, reprezentînd Partidul socia
list și Convenția Instituțiilor Re- 

• publicane.

o VINERI DIMINEAȚA au în
ceput la Viena convorbirile în
tre delegația Partidului Comu
nist Român și o delegație a 
Partidului Comunist din Aus
tria.

• NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian președintele 
Frontului Național Unit al Cam- 
bodgiei, a adresat poporului 
khmer un mesaj în care denunță 
acțiunile organizate de trupele 
regimului Lon Noi — Sirik Matale 
în zona Siem Reap și care au 
provocat pagube ireparabile vesti
telor temple de la Angkor, unele 
din cele mal impresionante mo
numente ale civilzației khmere.

»
* VIZITA GRUPULUI DE TI

NERI SOVIETICI efectuată în 
Berlinul occidental la invitația 
Organizației vest-berlineze „Tine
retul Evanghelic" a luat sfîrșit, 
informează agenția TASS. Tine
rii sovietici au vizitat întreprin
deri industriale și instituții de 
învățămînt și au fost primiți de 
primarul Berlinului occidental, 
Klaus Schuetz.

• PE POLIGONUL DE LANSA
RE DE LA CAPE KENNEDY a 
început seria finală a testelor 
care vor preceda lansarea, la 26 
iulie a navei americane „Apollo- 
15“, una din cele mai complexe 
și lungi expediții americane pe 
satelitul natural al Pămîntului.

SESIUNEA F.N.U.D
• LA SANTIAGO DE CHILE 

continuă lucrările celei de-a 
XII-a sesiuni a consiliului de 
administrație al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.). La sesiune 
participă și o delegație română, 
condusă de Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul perma
nent al tării noastre la O.N.U. 
Pe agenda sesiunii figurează 
un număr însemnat de proble
me privind cooperarea econo
mică internațională prin' inter
mediul O.N.U. Reuniunea a a- 
probat două proiecte de coope
rare între P.N.U.D. și România.

MEDIERE LIBANEZĂ 
LA AMMAN ?

? PRIMUL MINISTRU LIBA-
Z, SAEB SALAM, a declarat 

că. dacă Libanul ar putea să 
medieze în relnstaurarea stabi
lității în Iordania, el nu ar ezita 
să o facă, transmite agenția 
France Presse. „Sîntem convinși, 
a spus Saeb Salam, că regele 
Hussein și conducătorii rezisten
ței palestiniene nu vor ezita să 
primească favorabil orice iniția
tivă generoasă".

• CAMERA INFERIOARĂ A 
PARLAMENTULUI ELVEȚIAN a 
adoptat joi în unanimitate o mă
sură vizînd interdicția zboruri
lor avioanelor supersonice civile 
în spațiul aerian al țării.

• INCEPIND DE ASTĂZI ȘI 
PINA MARȚI, în Malta vor avea 
loc alegeri generale pentru ocu
parea celor 50 de locuri ale Ca
merei Reprezentanților. Acesta 
este al doilea scrutin care se des
fășoară tn insulă din 1964, anul 
în care, după 35 de secole de 
dominație străină neîntreruptă, 
Malta a devenit independentă.

prim-vicepremier, N. Makarezos, 
ministru al coordonării econo
mice, I. Patras, ministru fără 
portofoliu, S. Zappas, ministrul 
comerțului, A. Androutsopoulos, 
ministrul finanțelor, I. Papavla- 
hopoulos, ministrul agriculturii, 
Ch. Xanthopoulos Palamas, sub
secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, general O. 
Anghelis, șeful forțelor armate, 
J. Cambiotis, ambasadorul Gre
ciei la București.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

In drum spre Atena, minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei a făcut o escală la So
fia. Pe aeroportul din capitala 
bulgară, el a fost întâmpinat de 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor 
externe al Bulgariei, și Kiril 
Nesterov, locțiitor al ministru
lui de externe. A fost de față 
ambasadorul României la So
fia, Nicolae Blejan.

•

Intervenția conducătorului 
delegației române

La Palatul Națiunilor Unite din Geneva continuă lucrările 
celei de-a 56-a Conferințe Internaționale a Muncii. în cadrul 
dezbaterilor a luat cuvîntul ministrul muncii al Republicii 
Socialiste România, Petre Lupu, care a relevat însemnătatea 
actualei sesiuni a conferinței, chemată să examineze proble
me de stringentă actualitate ale dezvoltării economice în 
corelație cu exigențele progresului social.

Pe de altă parte — a arătat 
vorbitorul — avînd în vedere 
necesitatea obiectivă a cooperării 
dintre state, sesiunea va trebui 
să dea un nou impuls colaborării 
în domeniile care sînt proprii 
organizației, astfel îneît O.I.M. 
să-și sporească aportul la facili
tarea eforturilor de dezvoltare 
ale tuturor națiunilor, în pri
mul rînd *’ — *
dezvoltare, _  ______
eficient la atenuarea și 
disparităților între 
țări, regiuni și categorii 
lațiel globului.

ale celor în curs de 
să contribuie mai 

lichidarea 
diferitele 
ale popu-

Campania electorală
din U.R.S.S.

Cuvintarile lui A. Kosighin și N. Podgornîi
la intilnirile

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Duminică, în Uniunea Sovietică 
vor avea loc alegeri în sovietele 
supreme ale republicilor unionale 
și în sovietele locale. Spre sfîr- 
șitul campaniei electorale au a- 
vut loc întîlniri între alegători 
și candidații propuși.

în acest cadru la Moscova, 
Alexei Kosighin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a rostit o cu- 
vîntare în care s-a referit pe 
larg la unele probleme ale poli
ticii externe a Uniunii Sovietice. 
Comitetul Central al Partidului 
și guvernul sovietic, a spus vor
bitorul, acordă o mare atenție 
problemei dezvoltării prin toate 
mijloacele a colaborării econo
mice, cooperării în producție și 
tehnico-științifice cu celelalte 
țări socialiste. în actualul cinci
nal, în conformitate cu directi
vele aprobate de Congresul al 
XXIV-lea al partidului, Uniunea 
Sovietică își extinde simțitor co
merțul cu țările socialiste. A- 
ceasta, a subliniat Alexei Ko
sighin, ne va da posibilitatea ca, 
pe baze reciproc avantajoase, să 
satisfacem în mai mare măsură 
necesitățile economiei naționale 
de diferite tipuri de utilaje și 
materiale, să îmbunătățim sub
stanțial aprovizionarea populației 
cu mărfuri de larg consum. Re
lațiile economice dintre țările 
socialismului sînt relații de co
laborare socialistă frățească, ele 
se bazează pe egalitate în drep
turi și sprijin reciproc, a subli
niat vorbitorul.

Abordind problemele situației 
europene, șeful guvernului so
vietic a relevat că tratatul so- 
vieto-vest-german, ca și tratatul 
dintre Polonia și R.F.G., se ba
zează pe necesitatea de a porni 
de la situația de fapt, care s-a 
stabilit ca urmare a celui de-al 
doilea război mondial și a evolu
ției postbelice. Tocmai de aceea, 
a subliniat vorbitorul, tratatele 
întîmpină opoziția înverșunată a 
adversarilor destinderii, care în
cearcă în fel și chip să împiedice 
ratificarea și intrarea lor în vi
goare.

împărtășim, a spus vorbitorul, 
opinia exprimată nu demult de 
cancelarul R.F.G., Brandt, că a- 
ceste tratate sînt „un exemplu 
al modului cum se poate obține 
partenerismul egal în drepturi în 
opera de menținere a păcii". 
Doar țelul principal al tratatelor 
este de a contribui la trecerea de 
la ostilitate șl neîncredere la o 
împăcare reală, la înțelegere re
ciprocă și colaborare. Acum, a 
menționat Alexei Kosighin, sar
cina este de a nu permite cercu
rilor militariste să întoarcă îna
poi evoluția din Europa spre in
tensificarea încordării și fricțiu
nilor între state.

Evocînd evoluția situației din 
Orientul Apropiat, vorbitorul a 
arătat că, în ultimul timp, ad
versarii unei reglementări echi
tabile recurg la diferite manevre 
politice, legate, în special. de 
inițiativa de pace a R.A.U. în 
problema deschiderii Canalului 
de Suez. Țelul acestor manevre 
este de a consolida ocuparea is- 
raeliană a teritoriilor arabe, de 
a slăbi nemulțumirea pe care o 
provoacă politica Israelului nu
meroaselor țări interesate în des
chiderea canalului. Poporul so
vietic, a declarat Kosighin, este 
solidar cu poporul R.A.U. și al 
celorlalte țări arabe în lupta îm
potriva imperialismului, pentru 
eliberarea teritoriilor arabe ocu
pate, pentru independență na
țională și progres social. Acea
stă solidaritate, a spus el, a fost 
bine exprimată în semnarea re
centului tratat de prietenie și 
colaborare între Uniunea Sovie
tică și Republica Arabă Unită. 
Ajutînd Republica Arabă Unită 
și celelalte țări arabe să-și în
tărească securitatea, a spus în 
continuare vorbitorul, Uniunea 
Sovietică depune, totodată, efor
turi intense în scopul reglemen
tării pașnice a situației din O- 
rientul Apropiat, în conformitate 
cu cunoscuta rezoluție a Consi
liului de Securitate al O.N.U.

în continuare, șeful guvernului 
sovietic s-a ocupat de problema 
relațiilor sovieto-americane. El 
a declarat : „în ceea ce ne pri
vește. sîntem gata să ducem tra
tative cu Statele Unite în mod 
concret și într-o sferă largă de 
probleme de interes reciproc. 
Se înțelege că poziția noastră 
constructivă nu a avut niciodată 
și nu are absolut nimic comun

cu alegătorii
cu ceea ce se numește politica 
celor două superputeri".

Ocupîndu-se de unele proble
me ale situației din Asia de 
sud, Alexei Kosighin a subli
niat că pentru pacea din’ această 
parte a lumii o mare impor
tanță are situația relațiilor in- 
do-pakistaneze. Guvernul sovie
tic, a spus el, este îngrijorat 
de creșterea încordării în rela
țiile dintre acești doi vecini ai 
U.R.S.S., încordare legată de 
cunoscutele evenimente din Pa
kistanul răsăritean. Uniunea So
vietică, a spus vorbitorul, con
tinuă să se pronunțe pentru 
soluționarea pașnică a tuturor 
problemelor care apar în rela
țiile dintre India și Pakistan și 
consideră că o bază bună pen
tru aceasta continuă să rămînă 
declarația de la Tașkent.

în fața alegătorilor săi a rostit 
o cuvîntare și Nikolai Podgor
nîi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. El a relevat 
că P.C.U.S. își concentrează în 
prezent eforturile pentru reali
zarea unei creșteri considerabile 
a bunăstării poporului.

Președintele Sovietului Su
prem al U.R.S.S. s-a referit în 
continuare la unele probleme 
internaționale. Uniunea Sovie
tică, a declarat el, se va opune 
și de acum înainte activ politicii 
agresive a imperialismului, ori
unde s-ar manifesta ea — 
Asia de sud-est sau 
Apropiat, în Africa, 
Latină sau în oricare altă regiu
ne a lumii. Vom acorda spriji
nul și ajutorul multilateral ne
cesar popoarelor Vietnamului și 
celorlalte țări din Indochina, în 
lupta lor justă împotriva inter- 
venționiștilor americani.

în capitolul consacrat situa
ției europene, N. Podgornîi a 
declarat că Uniunea Sovietică 
consideră că toate problemele 
europene pot și trebuie să fie 
rezolvate concomitent, paralel, 
fără a le lega într-un singur 
pachet. Ne pronunțăm activ și 
consecvent, a declarat vorbito
rul, pentru slăbirea încordării, 
însănătoșirea situației, întări
rea statu quo-ului teritorial 
existent în Europa. La aceasta 
ar contribui într-o măsură con
siderabilă intrarea în vigoare a 
tratatelor încheiate de Uniunea 
Sovietică și Republica Populară 
Polonă cu Republica Federală a 
Germaniei. Ne pronunțăm pen
tru ca, înlăturînd piedicile și 
tergiversările artificiale, să se 
realizeze o reglementare reci
proc acceptabilă în problema 
Berlinului occidental. Aș vrea, a 
menționat Podgornîi, să-mi ex
prim speranța că și partenerii 
noștri de tratative doresc ace
lași lucru.

Convocarea Conferinței euro
pene în problemele securității 
și colaborării ar sluji substan
țial la destinderea încordării și 
întărirea păcii în Europa. Pozi
ția U.R.S.S. și a celorlalte țări 
socialiste care au formulat ideea 
convocării conferinței, a rele
vat în continuare vorbitorul,, 
este clară și precisă : e timpul 
ca de la declarațiile generale, 
chiar șl pozitive, dar care nu 
obligă la nimic, în legătură cu 
foloasele conferinței, să se 
treacă la faza activă a pregăti
rii ei practice. îndemnăm la 
aceasta toate statele interesate.

în continuare președintele 
Sovietului Suprem a spus : Un 
viu ecou au produs în lume 
propunerile sovietice cu privire 
la reducerea forțelor armate și 
înarmărilor și, prin aceasta, la 
reducerea acuității opoziției mi
litare din Europa centraiă. Ne 
situăm — și acest lucru a fost 
reafirmat in cuvîntarea rostită 
de L. I. Brejnev Ia festivitățile 
de la Tbilisi — pe o poziție cla
ră : pentru a stabili amploarea 
și caracterul eventualei înțe
legeri, pentru a verifica inten
țiile părților în aceste proble
me, trebuie să Începem trata
tive.

Evocînd călătoria pe care a 
făcut-o recent în Republica 
Arabă Unită, N. Podgornîi a 
declarat că relațiile Uniunii So
vietice cu R.A.U. intră într-o 
etapă nouă, fapt demonstrat 
elocvent de încheierea tratatului 
de prietenie și colaborare intre 
cele două țări. Tratatul, a sub
liniat vorbitorul, constituie o 
bază juridică trainică nu numai 
pentru actualele raporturi de 
prietenie sovieto-egiptene, dar 
și pentru dezvoltarea lor conti
nuă.

în 
Orientul 
America

Ministrul român a făcut unele 
sugestii și recomandări concrete, 
în legătură cu domeniile ce vor 
trebui să se bucure de o atenție 
sporită în activitatea viitoare a 
O.I.M. ; el a evidențiat necesita
tea stimulării cooperării interna
ționale în acele domenii ce depă
șesc în mod obiectiv posibilități
le actuale ale țărilor aflate în 
plin proces de dezvoltare, precum 
și utilitatea examinării, în conti
nuare, în spirit realist și cu mai 
multă stăruință, a modalităților 
de ameliorare a structurii și me
canismului instituțional al O.I.M. 
Accentul va trebui pus, după 
părerea noastră, a arătat vorbi
torul, pe adaptarea structurii 
O.I.M. la realități, pe democra
tizarea mecanismului ei, conform 
cu cererile legitime ale unui 
mare număr de state. In confor
mitate cu normele de drept șl 
cu cerințele echității, trebuie să 
se acționeze constant pentru ca 
O.I.M. să devină pe deplin o or
ganizație a statelor suverane și 
egale în drepturi. Ne pronunțăm 
cu toată fermitatea împotriva 
oricăror tendințe de încălcare a 
principiilor de drept și 
melor înscrise “ *’
ganizației, a 
român.

Apreciem că 
toare, problema 
de muncă, sub toate 
care intră în raza de acțiune a 
O.I.M., va trebui să facă obiec
tul unor preocupări mai sistema
tice din partea organizației. In a- 
cest sens, s-ar putea avea în ve
dere pregătirea unei reuniuni in
ternaționale, sub egida O.I.M., pe 
tema folosirii forței de muncă. 
Credem că organizația poate fo
losi mai eficient posibilitățile de 
care dispune pentru diseminarea 
experienței înaintate în unele 
domenii de interes general, cum 
este acela al recalificării forței 
de muncă ca rezultat al mutații
lor determinate ' 
nico-științifică, 
ce intervin în 
mică.

In continuarea ________
ministrul muncii s-a referit pe 
larg la realizările economice și 
sociale ale țării noastre.

România, a spus apoi vorbito
rul, sprijină, pe măsura posibili
tăților pe care le are, eforturile 
de progres ale țărilor în curs de 
dezvoltare, susține lupta lor pen
tru independența politică și con
solidare a economiei naționale. 
In legătură cu cadrul internațio
nal în care se desfășoară activi
tățile O.I.M., tovarășul Petre 
Lupu s-a referit la principiile 
țării noastre în problema relații
lor dintre state.

Delegația română ține să sub
linieze și de această dată, a 
spus în continuare vorbitorul, că 
îndeplinirea mandatului O.I.M. 
reclamă participarea tuturor sta
telor interesate, înfăptuirea uni
versalității organizației. Cerem, 
de aceea, în mod hotărît, să se 
pună capăt situației cu totul a- 
normale în care R. P. Chineză, 
R. D. Germană și alte țări so
cialiste continuă să fie supuse 
unor practici discriminatorii, 
fiind împiedicate să-și aducă 
contribuția la activitățile acestui 
for dnternaționaL

In încheiere, vorbitorul a ex
primat dorința guvernului român 
de a coopera și pe viitor în mod 
activ cu organizația internaționa
lă a Muncii.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
în conformitate cu înțelegerea 
dintre guvernul Republicii So
cialiste România și' guvernul 
U.R.S.S., la Kiev a avut loc des
chiderea unui consulat general 
român. Cu acest prilej, ambasa
dorul României în U.R.S.S., Teo
dor Marinescu, și Alexandru 
Ungur, consulul general român 
la Kiev, au fost primiți de V. V. 
Scerbițki, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. S. S. Ucrainene, de A. P. 
Leașko, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R. S. S. 
Ucrainene,-și de I. K. Lutak, se
cretar al C.C. al P. C. din U- 
craina.

Cu prilejul inaugurării Con
sulatului general român la Kiev,

G. G. Șeveli, ministrul afacerilor r 
externe al R. S. S. Ucrainene a 
oferit o masă.

Alexandru Ungur a oferit o 
recepție, la care au participat 
F. D. Ovcearenko, membru su
pleant al Biroului, secretar al 
C.C. al P. C. din Ucraina, G. I. 
Șevciuk, vicepreședinte al Con-, 
siliului de Miniștri al R. S. S. 
Ucrainene, miniștri, membri ai 
guvernului R. S. S. Ucrainene, 
lucrători cu munci de răspun
dere din aparatul de partid și 
de stat al R. S. S. Ucrainene, 
reprezentanți ai M. A. E. al 
U.R.S.Ș., conducători ai unor in-, 
stituții centrale, activiști pe.tă- 
rîm obștesc, oameni de cultură 
și artă, ziariști.. Au participat, 
de asemenea, membri ai corpu
lui consular din Kiev.
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ULAN BATOR 11 — Trimisul 
special Agerpres, Gheorghe 
Ciobanu, transmite : în sala 
festivă a Palatului Marelui Hu
ral Popular din Ulan Bator _ a 
avut loc vineri ședința de în
chidere a lucrărilor celui de-al 
XVI-lea Congres al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol.

Prima plenară a noului Comi
tet Central a ales Biroul Poli
tic al C.C. al P.P.R.M. din care 
fac parte : T. Dughersuren, N. 
Jagvaral, S. Luvsan. D. Maidar, 
D. Molomjanț, J. Sambu și J. 
Țedenbal.

Plenara a ales în funcția de 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M.

pe tovarășul Jumjaaghiin Țe- 
denbal.

★
Vineri în Palatul Marelui Hu

ral Popular al R.P. Mongole a1' 
avut loc, în prezenta conducă
torilor de partid și de stat mon
goli, solemnitatea înmînării me
daliei jubiliare „50 de anii de la 
victoria revoluției populare 
mongole" delegațiilor de partid 
participante la lucrările celui 
de-al XVI-lea Congres al 
P.P.R.M., printre care și dele
gației Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Mitingul de la
Velika Gorița

ZAGREB 11 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că, la 10 
iunie, în localitatea Vel-ika Gori- 
ța, de lingă Zagreb, a avut Ioc 
un miting consacrat sărbătoririi 
a 30 de ani de la revoluție și 26 
de ani de la eliberarea Croației

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
Miko Tripalo, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I., 
a declarat că Croația poate să 
progreseze numai în cadrul ade
văratei comunități iugoslave mul
tinaționale, bazate pe egalitatea 
în drepturi. El s-a referit Ia pe
rioada în care „popoarele iugo
slave au fost împinse de acțiu
nile ocupanților fasciști într-un 
război fratricid" și a menționat că 
„în acea perioadă se părea că 
nu există forțe care să poată să 
creeze perspectiva viitorului. 
Dar, a spus m continuare vorbito
rul, în condițiile în care hitleriș- 
tli învingeau pe - toate fronturile, 
cînd Europa era ocupată și cînd 
armatele germanie fasciste pă
trunseseră mult pe teritoriul U- 
nlunii Sovietice, în această țară 
a existat un grup mic de oa
meni care a fost gata să înfăp
tuiască o nouă comunitate socia-

Sesiunea Adunării Naționale
a II. D. Vietnam
Alegerea conducătorilor
și a organelor de stat

Agenția V.N.A. anunță că la 
Hanoi a avut loc prima sesiune 
a Adunării Naționale a R.D. 
Vietnam a celei de a patra le
gislaturi.

Ton Quang Phiet, secretar ge
neral al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, a pre
zentat un raport cu privire la 
desfășurarea și rezultatele ale
gerilor pentru Adunarea Națio
nală a celei de a patra legisla
turi. Nguyen Duy Trinh, vice- 
premier și ministru al afaceri
lor externe, a prezentat, în nu
mele Consiliului de Miniștri, un 
raport privind activitatea diplo
matică, iar Vo Nguyen Giap, vi- 
cepremier și ministru al apără
rii naționale, a prezentat un ra
port cu privire la situația luptei 
militare. De asemenea, a fost 
prezentat un raport în legătură

cu activitatea Comitetului Per
manent între cele două legisla
turi.

în continuare, Adunarea Na
țională a procedat ia alegerea 
conducătorilor și a organelor de 
stat. Ton Duc Thang a fost ales 
președinte al R. D. Vietnam, iar 
Nguyen Luong Bang, vicepre
ședinte. Președinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Na
ționale a fost ales Truong Chinh. 
Fam Van Dong a fost desemnat 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, iar Vo Nguyen Giap, Ngu
yen Duy Trinh, Le Thanh Nghi, 
Phan Ke Toai, Nguyen'Con, Do 
Muoi și Hoang Anh, vicepre
ședinți. Vo Nguyen Giap deține 
și funcția de ministru al apă
rării, iar Nguyen Duy Trinh de 
ministru al afacerilor externe.

listă. Sîntem mîndni că aparți
nem acelei generații, acelui po
por din rîndurile căruia au luat 
naștere partidul comunist și un 
asemenea revoluționar cum este 
tovarășul Tito“, a spus Tripalo, 
în aclamațiile furtunoase ale mii
lor de participanți la miting.

Vorbitorul a amintit apoi că. 
Odinioară» în rîndul poporului 
croat au activat forțe care do
reau să-1 izoleze de celelalte po
poare din Iugoslavia și care a- 
lirmau că poporul croat își poate 
rezolva problemele fără egalita
te în drepturi, fără frăția sîrbo- 
croată. In același timp, a subli
niat Tripalo, în istoria poporului 
sîrb au acționat forțe care au 
sfătuit acest popor să nu colabo
reze cu croații, să nu dezvolte 
frăția, egalitatea în drepturi și 
unitatea cu el. Dar, Croația poa
te progresa numai în cadrul u- 
nei adevărate comunități iugosla
ve multinaționale, bazate pe ega
litate în drepturi. Nu există so
cialism fără o deplină libertate 
și egalitate în drepturi a fiecă
rei națiuni, așa cum nu există 
egalitate în drepturi și libertate 
pentru fiecare națiune fără so
cialism, a declarat Miko Tripalo.

BELGRAD 11 (Agerpres). — Ac
tivitatea comuniștilor din arma
ta iugoslavă, legată de actuala 
situație politico-socială, precum 
și amendamentele la Constituție 
au constituit tema celei de-a 
doua ședințe a Conferinței orga
nizațiilor Uniunii Comuniștilor 
din Armata Populară iugoslavă, 
care a avut loc la Belgrad, in
formează agenția TANIUG. La 
ședință au participat toți mem
brii Prezidiului U.C.I. din rîn
durile armatei, precum și Vlat^ 
mir Bakarici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I.1: 
și Nikola Llubiclci, secretar de 
stat pentru apărarea națională.

Tn raportul pregătit pentru 
conferință, menționează agenția, 
se arată : Efectivul armatei spri
jină cu hotărîre concluziile celei 
de-a 17-a ședințe a Prezidiului 
U.C.I., hotărîrile celui de-al doi
lea Congres al participanților la 
autoconducere din Iugoslavia și 
poz-ițiile categorice ale președin
telui Tito că toate problemele 
arzătoare trebuie soluționate ra
pid, în special cele ce privesc 
continua dezvoltare economică, 
îmbunătățirea nivelului de trai al 
oamenilor muncii cu venituri 
mici și lupta hotărîtă împotriva 
naționalismului și șovinismului, a 
activității forțelor dușmănoase ce 
se pronunță împotriva autocon- 
ducerii.

Este sigur, se subliniază în ra
port, că organizațiile Uniunii Co
muniștilor din armată nu pot să 
permită indivizilor ca, în nume
le failsului radicalism, să genere
ze confuzie în jurul locului șl 
rolului Armatei populare iugo
slave, relațiilor între comuniștii 
din armată și conducerea 
U.C.I.
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