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Chemarea Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste a fost viu dezbătută în 
toate secțiile și atelierele Uzinei 
de motoare fi compresoare 
„Timpuri noi“ din Capitală. Cu

acest prilej muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii și inginerii, cei caro 
au luat cuvîntul și-au exprimat 
hotărârea de a nu precupeți 
nici un efort pentru vale 
rea integrală a rezervelor

teme pentru majorarea realiză
rilor, făcînd propuneri de supli
mentare a angajamentelor Iniți
ale. Despre această hotărîre vor
besc destul de convingător rea
lizările de pînă acum. Colecti-

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

IN R.P.D. COREEANA
Printre munci
torii de la Uzina 
de construcții

Mitingul prieteniei din orașul

mecanice
„Riongsong"

Duminică, delegația de par
tid și guvernamentală româ
nă, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-a con
tinuat vizita în orașul 
Hamhîn.

Primele ore ale dimineții au 
fost rezervate unei croaziere 
pe Marea de Răsărit. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
soția sa, Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Kim Ir 
Sen și soția acestuia, Kim 
Săng E, au fost întîmpinați 
la bordul unei nave guverna
mentale în sunetele sirenelor, 
cu salutul tradițional marină
resc. De-a lungul punții, ma
trozi în uniforme albe pre
zintă onorul. însoțită de o 
escortă, alcătuită din torpi
loare și vedete rapide ale flo
tei maritime militare, nava, 
pe catargul căreia a fost ar
borat 
alături 
iese în 
tribord, 
intr-o 
minată 
lor 
lungul falezei, 
țiilor portuare și coșuri
lor numeroaselor uzine și 
fabrici. De Ia babord, la ori
zontul apelor se zăresc car
gouri care se îndreaptă spre 
portul Hamhîn, una din im
portantele „porți maritime" 
«le R.P.D. Coreene.

La sfîrșitul acestei scurte 
călătorii, nava guvernamentală 
acostează la unul din cheiurile 
portului, în apropierea uzi
nei de construcții mecanice 
„Riongsong".

Ca și în ziua precedentă a 
vizitei, oaspeții români sînt 
Întîmpinați cu vibrantă căl
dură și prietenie de un mare 
număr de muncitori. Tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, membrii delegației ro
mâne și persoanele oficiale 
coreene care-i însoțesc sînt 
salutați, în numele colectivu
lui de muncă, de Pan II Biong, 
directorul întreprinderii.

Se vizitează apoi „Uzina 
care naște uzine", cum denu-

Piața din centrul orașului 
oferă privirilor imaginea po
licromă a mulțimii. S-au a- 
dunat aici sute de mii de ce
tățeni ai Hamhînului, oameni 
de vîrste și profesiuni diferi
te pe care i-a reunit aceleași 
simțăminte de caldă și since
ră prietenie față de poporul 
român, de stima și aleasa 
considerație față de conducă
torii partidului și statului nos
tru în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Fiecare 
om poartă o floare, un steag, 
transformînd imensul platou 
într-o explozie de culoare. Se 
văd pretutindeni lozinci de

salut în cinstea Partidului 
Comunist Român și a Partidu
lui Muncii din Coreea, a 
prieteniei și coeziunii dintre 
cele două popoare 

în fața tribunei
află portretele 
Nicolae Ceaușescu 
Sen.

Participanții la 
tîmpină prin ovații și urale 
care nu contenesc, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și so
ția sa. Elena Ceaușescu, pe 
tovarășul Kim Ir Sen și soția 
sa, Kim Săng E, precum și pe 
membrii delegației de partid 
și guvernamentale române.

solemn acordurile 
de stat ale celor

și țări, 
oficiale se 
tovarășilor 
și Kim Ir

miting în-

Răsună 
imnurilor 
două țări.

Ia apoi
Hyon Mu Gwang- membru su
pleant al Comitetului Politic, 
secretar al Comitetului Cen
tral al P.M.C., secretar res
ponsabil al Comitetului de 
Partid al provinciei Ham 
Nam.

întîmpinat cu ovații și urale, 
ia apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm. 
Zecile de mii de oameni ma
nifestă cu însuflețire pentru

cuvîntul tovarășul

Curintarea tovarășului Curintarea

tricolorul românesc 
de drapelul coreean, 
largul mării. De la 
orașul se înfățișează 

largă panoramă 
de 

blocuri

... .......... do- 
siluetele mari- 

ridicate de-a 
ale instala- 

portuare și 
numeroaselor

(Continuare In pag. a Vl-a)

Stimate tovarășe 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă 
Ceaușescu,

Stimați 
români,

Stimați

și distinși

tovarăși,

populația

Nicolae

Elena

oaspeți

orașuluiPentru
Hamhîn și a provinciei Ham 
Nam, constituie o mare bucu
rie și cinste faptul că, la acest 
miting festiv, are in mij
locul ei pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste 
România, pe soția sa, tovară
șa Elena Ceaușescu, pe cei
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
precum și pe iubitul și stima
tul conducător al poporului 
nostru, tovarășul Kim Ir Sen, 
și soția sa, tovarășa Kim 
Săng E. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Mai intii de toate, folosind 
această ambianță plină de 
căldură și prietenie, permite- 
ți-mi să adresez, in numele 
oamenilor muncii din orașul 
Hamhîn și din provincia Ham 
Nam, saluturi fierbinți delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Socialiste 
România. (Vii și puternice a- 
plauze).

De asemenea, in numele 
populației din provincia noas-

tră, transmit prin dumnea
voastră, poporului frate român, 
calde salutări prietenești. (Vii 
și puternice aplauze).

Populația orașului și a pro
vinciei noastre este astăzi deo
sebit de bucuroasă pentru fap
tul că are oaspeți dragi din 
România, toate străzile orașu
lui și ale satelor au îmbrăcat 
haină de sărbătoare. Delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România 
a adus cu ea sentimentele 
caldei prietenii nutrite de po
porul frate român față de po
porul nostru. Toți oamenii 
muncii din provincia noastră 
au primit cu emoție vestea 
despre vizita in Republica 
Populară Democrată Coreea
nă a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România și, mai a- 
les, in provincia noastră, iar 
astăzi ei au venit cu toții in 
această piață, pentru a salu
ta pe oaspeții români. Urările 
puternice și fierbinți care ră
sună la acest miting reprezin
tă in mod nemijlocit simbo
lul prieteniei 
nezdruncinat, 
tre popoarele 
(Vii aplauze).

Deși se află departe una de 
alta din punct de vedere geo
grafic, Coreea și România, 
datorită situației comune din 
trecut, cind popoarele țărilor

tradiționale, de 
statornicite în
tăritor noastre.

(Continuare în pag. a Vl-a)

vul Uzinei Timpuri Noi s-a an
gajat ca pînă la sfîrșitul anului 
să depășească cu 3 milioane lei 
Îiroducția globală, ou 8 milioane 
ei producția marfă, cu 4 mili

oane producția marfă vlndută și 
încasată și să realizeze peste 
plan un beneficiu de 1 milion 
lei.

Angajamentele au fost realizate 
și depășite încă în primele 5 
luni ale anului, ne spune tov. 
Ion Breazu, președintele comi
tetului sindical. Pînă la 1 iunie 
depășim producția globală cu 
3,2 milioane lei, producția 
marfă cu 11,3 milioane lei, pro
ducția marfă vîndută și încasată 
cu 6 milioane lei. Rezultatele 
obținute de uzina noastră 
prima decadă a acestei 
arată că ritmul realizărilor
menține ridicat. Răspunsul nos
tru la Chemarea Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste este menținerea în con
tinuare. a nivelului ridicat a 
realizărilor ceea ce, evident ne 
va permite să obținem rezul
tate cu mult superioare anga
jamentelor inițiale.

Timpuri Noi, este o uzină în 
care peste 50 la sută din sala-

Hamhîn

B

Ultima verificare înainte de plecarea spre ogoarele patriei 
Foto: P. TÎNJALA
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prietenia trainică dintre 
două partide, popoare și 
scandînd într-un cor uriaș cu
vîntul „Manșe". (Trăiască").

în această atmosferă vibran- 
tă, coloana de mașini se în- BH 
dreaptă spre gara orașului, 
unde se află aliniată o gardă H 
de onoare. Pe întregul traseu. BB 
numeroși cetățeni salută pe 
oaspeții dragi. în piața gării, o Q 
mare mulțime de oameni își ■■ 
iau rămas bun de la conducă- 
torii de partid și de stat ro- K 
mâni și coreeni, care le-au fost ■■ 
oaspeți timp de două zile.

în cursul serii, delegația ro- 
mână s-a înapoiat la Phenian

DE ZIUA MILIȚIEI

UN FESTIVAL
AL MĂIESTRIEI

în 
luni

se

IUSTIN MORARU
(Continuare in pag. • II a)
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CENTRELE SI PRE
ȘEDINȚII COMISII- 
LOR EXAMENELOR 
DE BACALAUREAT Șl 
DIPLOMĂ LA

mi ci/uișm »
PROFESIONALE

Stimate tovarășe Kim Ir Sen, 
Stimată tovarășă Kim 

Săng E.
Stimate tovarășe Hyon Mu 

Gwang,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să incep prin a a- 

dresa participanților la acest 
mare miting al prieteniei ro- 
mâno-coreene, locuitorilor 
frumosului oraș Hamhin, în
tregii populații a provinciei 
Ham Nam, un cald salut to
vărășesc, din partea mea, a 
tovarășei mele și a întregii 
delegații de partid și guver
namentale române, și să vă 
transmit mesajul de prietenie 
și solidaritate al poporului 
român. (Aplauze puternice, în
delung repetate).

Sîntem bucuroși că, in ca
drul vizitei pe care o facem 
in Coreea prietenă, am 
posibilitatea să venim și 
provincia dumneavoastră, 
cunoaștem orașul Hamhin 
al doilea centru industrial 
Republicii Populare Democra
te Coreene — puternică ce
tate a chimiei și a construc
ției de mașini, care, ase
menea orașului Phenian și al
tor orașe ale țării, a fost com
plet distrus de bombardamen
tele agresorului american și 
refăcut astăzi din temelie mai 
mindru și mai frumos, prin 
munca plină de abnegație a 
locuitorilor săi. (Vii și puter
nice aplauze)

Am fost impresionați de căl
dura cu care ne-ați primit în

avut 
în 
să

al

• LICEELE INDU
STRIALE, AGRICOLE, 
SILVICE SI ECONO
MICE.Mii de bucureșteni au asistat 

ieri — duminică de iunie, zi în
sorită — la festivitățile prilejui
te de Ziua Miliției. în fața tri
bunei oficiale a stadionului din 
Șos. Ștefan cel Mare, o inscrip
ție cu litere cît un stat de om, 
indicînd cifra „22", a constituit 
fundalul permanent al demon
strațiilor. într-adevăr, anul aces
ta se împlinesc 22 de ani de la 
înființarea miliției, eveniment pe 
care — împreună cu cadrele a- 

S cestei instituții — îl sărbătoresc 
toți cetățenii țării noastre. Ieri, 

■ solii celor care, zi de zi, veghea
ză neabătut la respectarea legali- 

■ tații, a drepturilor și libertăților 
cetățenești — perfecționîndu-se 
si ridieîndu-și necontenit, în acest 

■ scop, pregătirea, calificarea pro
fesională — au oferit un simbo- 

---- lie moment festiv, revelator și

orașul dumneavoastră, de 
tuziasmul sincer cu care 
ați intimpinat pretutindeni și H 
doresc să vă adresez pentru 
aceasta cele mai calde mul- ■■ 
țumiri. Noi vedem in aceasta 
o expresie grăitoare a bunelor 
relații de prietenie și solida- |B 
ritate ce se dezvoltă continuu | 
intre partidele, țările și po
poarele noastre, pe baza de 
neclintit a marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar. (Aplauze furtunoase).

De la Marea Neagră pină la 
Marea de Răsărit este o dis
tanță de mii și mii de kilo
metri ; dar, in ciuda acestei 
distanțe, popoarele noastre au 
dezvoltat și dezvoltă între ele 
o trainică prietenie — și ni
meni in lume nu va putea 
împiedica dezvoltarea și întă
rirea prieteniei veșnice a co
muniștilor români și comu
niștilor coreeni, a poporului M u° moment t®stlv> 
român și poporului coreean în H P'in de semnificații, 
lupta pentru socialism, împo
triva imperialismului, i 
pace in Întreaga lume. (Aplau 
ze puternice, îndelung repe
tate).

Am vizitat in provincia 
dumneavoastră uzina de vi- 
nalon „8 Februarie", uzina de 
construcții mecanice Riong
song, ne-am intilnit cu cadre 
de conducere, muncitori, teh
nicieni, ingineri, care nc-au 
vorbit despre realizările lor in 
îndeplinirea planului de șase B| 
ani. Peste tot am avut imagi- H 

(Continuare în pag. a Vl-a)

en- 
ne-

cetățenești

Plutonierul constănțean Virgil 
i o motocicletă 

stau încă 9 ofițeri de 
Bucureșteanul Vasile 

și argeșeanul loan Sta-

pentru B| . ,
Aplau- IlU ’onescu> conduce

pe care 
■ miliție.

ArghiriiArghirie
nicu, realizează alte numere de 
atracție : schimbarea roții de la 
ataș în timpul mersului și „mare 
în cuplaj". Se aprind apoi două 
cercuri de foc : trec prin cercu
rile în flăcări, în mare viteză, 
sărind de pe trambuline, 4 sub
ofițeri motocicliști. Majoritatea

celor care evoluează aici 
cîștigători ai fazelor județene ale 
concursului „Cel mai bun agent 
de circulație", participanți la 
faza pe țară, recent încheiată la 
București. Momentul demonstra-

VIOREL RABA 
ANDREI BARSAN

sînt
• LICEELE PEDA

GOGICE Șl INSTITU
TELE PEDAGOGICE 
DE ÎNVĂȚĂTORI Șl 
EDUCATOARE.

(Continuare în pag. a Il-a)

Sociologie

de PETRU POPESCU
f

și literatură

Aspect din timpul mitingului care a avut loc la Hamhîn

Rezonanța curat rebarbativi, pentru unii, a cuvîntului 
„sociologie', care aruncă deodată pe cititor în sfera realu
lui, cotidianului, obiectivului, se corectează prin cuvîntul 
literatură, care, spus cu o cît de mică nuanță de ironie, 
devine îndată sinonim al desprinderii, al inconștienței, al 
fabulației, al elucubrației frumoase. Sociologiei lată ver
dictul dezgustat pe care estetul îl aplică reproducerii fi
dele și autentice. Literatură I lată verdictul, dacă nu dez
gustat în orice caz batjocoritor, pe care omul de știință 
îl aplica exaltării artistice.

Aceste atitudini, nu o dată opuse ca soarele și . luna, 
fac totuși azi casă bună. In sensul că evoluția societăți
lor impune artistului o substanțială conștiință sociologică, 
pe care el și-o poate chiar detesta, dar în nici un fel nu 
și-o poate extirpa.

Ceea ce caracterizează societatea modernă (fapt foar
te important în ce-i privește pe artiști), e îngustarea, tot 
mai severă a ariei de evadare. Romantismul a fost ultima 
doctrină literară care a avut posibilitatea să practice con
secvent evaziunea, pentru că societatea burgheză timpu
rie și medie permitea încă fuga de realitate. Curentele 
post-romantice, cu toate că uneori prezintă fenomene de 
evazionism formal foarte vehemente, sînt după noi niște 
efecte atît de directe ale socialului și sociologicului, în- 
cît și suprarealismul, ca formă extremă a infidelității față 
de peisajul înconjurător, se înscrie totuși într-un cod al 
comunității umane contemporane dintre cele mai rigu
roase, și trebuie numai să știi să-l citești, ca să-ți dai 
seama că nici o îndepărtare esențială de la datele obiec
tive ale timpului și locului nu s-a produs.

Artistul de azi mobilizează sufletește pentru marile cau
ze umaniste.

O misiune impunătoare. Dar, pentru ca ea să poată fi 
îndeplinită, e nevoie ca artistul să-și cunoască societatea, 
ca sa o poată descrie, discuta. O asemenea cu
noaștere nu se mai poate face fără să apelăm la cerce
tarea sociologică, și iată cum ne întoarcem la această 
știință atît de declarat contemporană, indispensabilă tu
turor celorlalte științe și activități. Trebuie sociologie pen
tru învățămînt, trebuie sociologie pentru organizare, pen
tru industrializare, pentru reciclare, pentru psihologie, 
pentru filozofie. Și de curînd adevărul acesta a fost ac
ceptat și în teritoriul artei. Sociologia literară devine o 
armă a analizei și criticii, sociologia operei apropie de 
misterul creatorului, sociologia publicului luminează des
tinul și calea textului. Pe de altă parte, literatura „sociolo
gică' nu mai poate fi condamnată spontan și fără drept 
de apel, nici resimțită ca vulgară dintru început, din mo
ment ce o operă fără „simțul" societății care o naște de
vine tot mai greu de imaginat.

Și la urma urmei, de ce ne-am teme de o operă „socio
logică" ? Caracterul de anchetă socială al literaturii e 
străvechi. Și spiritul unei anchete, dacă este cel . al since
rității, nu combate prin nimic modelul frumosului. Reacția 
antisociologică manifestată nu demult lovea nu sociolo
gia, ci vulgaritatea. Dacă arta își. păstrează caracterul de 
investigație liberă (ne gîndim mai întîi la o libertate în 
conștiința artistului), atunci instrumentația sociologică nu-i 
poate nicidecum dăuna.

SPORT • SPORT
• Victorie în semi

finalele europene ale 
Cupei Davis

• înainte de a se 
așterne liniștea la 
handbal.

• Campionatele 
școlare își desemnea
ză campionii.

• La „Europenele 
de box, încă 4 ro 
mâni calificați.

® Noii campioni 
la caiac-canoe.

• La fotbal etapa 
a XXVII l-a

I
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EXCURSII PENTRU ANGAJAMENTE

• DUMINICĂ DIMINEAȚA 
a sosit în Capitală delegația gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de Li-Sui- 
cin, ministrul industriei de 
mașini nr. 1, care, la invitația mi
nistrului industriei construcțiilor 
de mașini din România, va face 
o vizită în țara noastră și va par
ticipa la apropiata inaugurare a 
Expoziției realizărilor în con
strucția socialistă a R.P. Chineze.

• DUMINICA A PLECAT la 
Varșovia o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Lucian Drăguț, se
cretar general la Consiliul Eco
nomic, care, la invitația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, va face o vizită în schimb 
de experiență în R.P. Polonă.

• DUMINICĂ DIMINEAȚA a 
plecat în Republica Federală a 
Germaniei o delegație a Consi
liului Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Nicolae Ga- 
vrilescu, vicepreședinte al Consi
liului Central, care, la invitația 
Uniunii Funcționarilor din R.F. a 
Germaniei (D.A.G.), va face o vi
zită în această țară.

CRONICA 
U. T. C.

Primul secretar al Comite
tului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, minis
tru pentru problemele tine
retului, Marțian Dan, a pri
mit sîmbătă, delegația Clu
bului presei de tineret din 
Republica Federală a Ger
maniei, condusă de Gunter 
Filter, președintele Clubu
lui, redactor șef al revistei 
„Der junge Beamte" din 
Hamburg, care a întreprins 
o vizită în țara noastră. Din 
delegație au făcut parte dr. 
Carlo Moesta, vicepreședinte 
al Clubului, editor al publi
cației „Jugend-politischer 
Dienst" din Adenau și Wolf
gang Herder, redactor șef al 
revistei „Turnerjugend" din 
Frankfurt am Main.

In timpul șederii în Româ
nia, tinerii ziariști vest-ger- 
mani au mai fost primiți de 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Ștefan Enache, adjunct al 
ministrului turismului și de 
Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor.

Oaspeții au avut 
biri la redacțiile 
tineretului", „Viața 
țească" și „Tînărul 
Delegația a vizitat, 
menea, instituții ______
turale și științifice din Bucu
rești și din județele Brașov și 
Constanța.

Duminică dimineață, dele
gația a părăsit Bucureștiul. 
Pe aeroportul București- 
Otopeni, oaspeții au fost con
duși de reprezentanți ai pre
sei de tineret din țara noas
tră și de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

WEWț TIM

rele 15,30; 18; 20,15).
SUNETUL MUZICII : rulează 

la ^Aurora (orele 9; 12,30; 18,30),

la

(Urmare din pag. 1)

s(o-

ru-

ru-
12;

(orele

NU-I 
(orele 

Gloria

RĂI :
15.30; 

20.30). 
SUN- 
Dacia Producție a studiourilor din S.U.A. Cu James Garner, Joan Hackett, Walter 

Brennan, Henry Morgan.
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• 18,00 Deschidere* emisiunii. 

Caleidoscop folcloric • 18,15 Sce
na • 18,45 Stop — Cadru • 19,15 
Publicitate ș 19,20 1001 de seri 
• 19,30 Telejurnalul de seară. 
Sport • 20,10 Roman-foileton :
„Nicholas Nickleby (II) • 21,00
Dinamica societății românești • 
21,30 Steaua fără nume — muzi
că ușoară • 22,30 Telejurnalul 
de noapte. Sport.

ru-
18).

rulează la Scala (oi’ele

(orele 8,30; 11; 13,30; 16;
■ (orele 9,15;

15,30; 18,30; 21,15), Melodia

convor-
„Scînteia 

studen- 
leninist". 
de ase- 

social-cul-

lndemînare, precizie, disciplină combinate intr-un tot armonios 
stadionul

— iată numai citeva din atributele festivalului desfășurat po 
Dinamo.

LUNI, 14 IUNIE 1971
HELLO DOLLY : rulează la Pa

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

RIF : —1—-
9.30; ‘ 12,30; 15.30; 18,30; 21,30)Ț Fa
vorit ------ ----- " ------
18,30; 21), Festival 
12,15; ----- :■■■„_ _ _
(orele 9; 12; 15,15; 18; 20,45), Sta
dionul Dinamo (ora 20,15), Grădi
na Festival (ora 20,15).

IUBIRE : rulează la Capitol 
rele 16,30; 18,45; 21).

SPLENDOARE IN IARBA: 
lează la Capitol (orele 9,30; 
14,30).

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF : . _ 
lează la București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20,15), Arenele Roman» 
(ora 20,30).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Luceafărul (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Bucegi 
(orele 10; 16; 19,30), Volga (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Tomls (orele 
9; 12,30; 16), Grădina Doina (ora 
20), Grădina Bucegi (ora 20,15), 
Parcul Herăstrău (ora 20,15), Gră
dina Tomls (ora 20).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Doina (orele 11,30; 15,30; 19,30).

APA CA UN BIVOL NEGRU : 
rulează la Timpuri Noi 
9—20,15 in continuare).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, 
AȘA ? : rulează la Central 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20), mu..»
(orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Glulești (orele 15,30;
19) , Floreasca (orele 15,30; 19).

FACEREA LUMII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45;
20) , Arta (orele 15,30; 18), Grădina 
Arta (ora 20,30).

SERATA : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Munca 
(orele 16; 18; 20).

DA-I ÎNAINTE COWBOY : ru
lează la Feroviar (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 
20,45), Modem (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15), Grădina
Modem (ora 20,45).

ELEFANTUL SLOWLY : rulea
ză la Grivia (orele 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (ore’e 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30), 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

băieți buni, băieți 
rulează la Buzești (orele 
18), Grădina Buzești (ora

BUTCH CAȘSIDY ȘI 
DACE KID : rulează la 
(orele 8,45—20 în continuare). Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

DOMICILIUL CONJUGAL : 
lează la Lira (orele 15,30; 
Grădina Lira (ora 20,30).

\

I
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de pă- 
mii de pionieri și 
antrenați în acțiu- 
și sportive pregă-

Curină începe vacanța mare. 
Oficiile județene de turism 

S-au pregătit din timp și sînt în 
măsură să ofere o gamă largă 
de excursii și servicii pentru a- 
ceastă perioadă.

Avînd în vedere măsurile ge
nerale stabilite de Ministerul 
învățământului, oficiile de turism 
în colaborare cu inspectoratele 
de învățămînt, consiliile pionie
rilor și reprezentanții Biroului 
de turism pentru tineret din ju
dețe vor definitiva în aceste 
zile graficele acțiunilor turistice 
organizate în vacanța de vară a 
elevilor. Pe baza solicitărilor pri
mite de la inspectoratele de în
vățămînt și de la școli se defi
nitivează planul excursiilor, ta
berelor și se asigură serviciile 
necesare.

Sînt astfel în curs de perfec
tare măsuri menite să asigure în 
timpul verii transportul pe lito
ral a peste 30 000 de elevi. Pio
nierii și școlarii din toate jude
țele vor avea puse la dispoziție 
locuri sau vagoane speciale în 
trenurile care se îndreaptă spre 
taberele de pe litoral, după în
cheierea anului de învățămînt.

Cu sprijinul organizațiilor 
U.T.C., al organizației de pio
nieri și al comitetelor 
rinți, sute de 
școlari vor fi 
nile culturale 
tite din timp.

Oficiul de 
piului București, de pildă, a 
prevăzut pentru elevi organiza
rea de excursii de o zi cu auto
carele pe . Valea Prahovei, la 
Giurgiu, la Călugăreni, Tîrgo- 
viște, la Ploiești, Pitești, Galați, 
Vălenii de Munte și în alte loca
lități pentru vizitarea unor mu
zee, locuri istorice sau case me
moriale. Turul orașului Bucu
rești, de 3—5 ore, va fi organi
zat zilnic nu numai pentru elevii 
și pionierii din Capitală dar fi 
pentru cei circa 10 000 care își 
petrec vacanța în lunile de vară, 
în taberele din locurile pitorești 
apropiate cum sînt Mogoșoaia, 
Snagov și Pustnicul.

Excursii pe teme istorice, de 
artă și literatură ca fi pe alte 
teme interesante, alături de vi
zitarea marilor construcții indus
triale, vor oferi participanților 
condiții pentru o recreere nu 
numai plăcută ci și instructivă.

Itinerarii interesante sînt pre
gătite pentru cei ce doresc să 
viziteze localități care evocă fi-

turism al munici-

PE COMETA : rulează 1* Uni
rea (orele 16; 18), Grădina Uni
rea (ora 20,15).

PRINTRE COLINELE VERZI 
rulează la Popular (orele 15,30 
18; 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI , 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU: ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15), Vltan (orele 15,30; 18), Gră
dina Vitan (ora 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII: 
Ic nu,iu a (uieit: »; za,au;_ _
Grădina Aurora (ora 20,15).

REGELE LEAR : rulează 
Miorița (orele 10,30; 16; 19,30).

LOS TARANTOS : rulează la 
Moșilor (orele 15,15; 17; 18,45;
20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA ; rulează la Cosmos ta
rele 15; 17,45; 20,30).

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

OMUL DIN SIERRA : rulează 
Ia Progresul (orele 15,30; 18; 20).

VAGABONDUL: rulează la La- 
romet (orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Lumina (orele 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LUNI, 14 IUNIE 1971
Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale" (Sala Studio) : SA NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 20; Teatrul Mic : CUM SE 
JEFUIEȘTE O BANCA — ora 
20 : Ansamblul „Rapsodia Româ
nă : LA IZVOARE DE FRUMU
SEȚE — ora 18,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30. 

gura și activitatea lui Tudor 
Vladimirescu. Cu ocazia împlini
rii a 150 de ani de la răscoala 
din 1821, sînt organizate excursii 
ce cuprind vizitarea unor locuri 
ca Tg. Jiu, Craiova, Golești, Tîr- 
goviște și altele

Fiecare oficiu județean a pre
gătit o gamă bogată de excursii 
în țară, Oficiul din jud. Ti
miș, printre altele, organizează 
excursii la Porțile de Fier, în 
Nordul Moldovei sau pe itine- 
rariul Caransebeș, Hațeg, Alba- 
lulia, Cluj, Oradea, Arad. De la 
Ploiești se poate parcurge itine- 
rariul Brașov — Valea Oituzului 
— Bacău — Piatra Neamț — 
Bicaz — Lacul Roșu — Gheor- 
ghieni — Miercurea Ciuc — Sf. 
Gheorghe — Brașov. Tot oficiul

• LOCURI REZERVATE SI VA
GOANE SPECIALE PENTRU LI
TORAL, PENTRU 30 000 ELEVI
• TURUL BUCURESTIULUI PEN
TRU CEI 10 000 DE ELEVI A- 
FLATI ÎN TRANZIT • EXCURSII 
DE O ZI • TRASEE SPECIALE 
IN TOATE ZONELE TURISTICE
• TABERE ÎN BUCEGI, SAU 
SNAGOV, ÎN STAȚIUNI 
NEARE • EXCURSII DE

ZILE PE MUNTE

BAL-
3—6

județean de turism Prahova pre
gătește excursii la București 
pentru vizitarea muzeelor, a Par
cului Zoologic de la Băneasa și 
altele.

Prin grija oficiului din Cluj e- 
levii pot vizita Cetatea Neamțu
lui și mînăstirile Agapia și Vă- 
ratec, Hunedoara și Sarmizege- 
tusa, operele lui Brâncuși de la 
Tg. Jiu, peșterile' Meziad sau 
Scărișoara.

Elevilor din Sibiu ca și celor 
din București, Buzău și din alte 
județe ale țării li se oferă posi
bilitatea de a vizita Tulcea și

IN ACEASTĂ SĂPTĂMlNĂ PE ECRANE

Producție a studiourilor din R.P. Ungara. Regia : Karoly Makk. Cu : Lili Dar- 
vas, Mari Torocsik, Ivan Darvas. Film distins cu Premiul Criticii Cinematografice 

Cannes 1971.

riați sînt tineri. La secțiile de 
bază, turnătorie și preluorări 
mecanice tinerii reprezintă în
tre 60 și 70 la sută din numă
rul total al salariaților. Fiecare 
este angajat cu toată energia, la 
locul său de muncă în lupta 
pentru transpunerea în fapt a 
angajamentelor asumate.

— 1971 este declarat de co
lectivul uzinei noastre anul sal
tului calitativ, ne spune ing. șef 

£ de concepție Constantin Barbu. 
Este anul în care pe lîngă per
fecționarea activității de pro
ducție și sporirea rentabilității 
ei avem în vedere asimilarea 
unor noi tipuri de motoare și 
compresoare. în acest an vom 
omologa un motor Diesel de 12 
CP, vom executa prototipurile 
la alte două tipuri de motoare 
Diesel rapide răcite cu aer. Al
te două tipuri de compresoare 
de debite mici sînt în curs de 
omologare. Am putea continua 
această listă cu multe alte 
exemple. Ne preooupă Introdu
cerea unor tehnologii noi care 
să determine creșterea produc
tivității și o calitate superioară 
a producției.

La Unitatea „Dîmbovița" din 
cadrul Combinatului de pielă
rie și încălțăminte nr. 1 din Ca
pitală, Chemarea < 
Național al Frontului 
Socialiste a însuflețit de 
nea întregul colectiv 
nîndu-1 să-și sporească 
rile pentru a realiza mai multă 
încălțăminte, de calitate ridi
cată. în urma dezbaterilor din 9 secții prilejuite de acest eveni
ment s-au făcut numeroase pro- 

în- Q puneri de îmbunătățire a activi
tății de producție, de economi
sire a materiilor și materialelor. 
S-au analizat realizările de pînă 
acum insistîndu-se asupra posi-

ursii fi „c 
Rîmni- W

nici dru- 
unor ta- 
Mulți e-

Muzeul Deltei Dunării. De la 
Sibiu vor mai porni excursii și 
spre Polovraci, Horezu, T.'.....
cu-Vîlcea și Cozia.

Dar nu a fost uitată 
meția sau organizarea 
bere de scurtă durată, 
levi înainte de a pleca împreu
nă cu familiile în concediu, par
ticipă împreună cu colegii lor la 
acțiuni turistice organizate în 
mijlocul naturii. Oficiul de tu
rism al municipiului București 
pune la dispoziția elevilor locuri 
la cabanele Poiana Izvoarelor, “ 
Piatra Arsă, Gura Diham, Cămi
nul Alpin, Caraiman, Pîrîul A 
Rece, Trei Brazi și altele. în ™ 
funcție de cerințe asemenea 
excursii sau tabere vor fi orga- A 
nizate pe 3—6 zile.

Oficiul de turism din Iași pre- 
gătește o tabără pentru 600 e- 0 
levi la Muncel, pentru 300—400 
la Slănicul Moldovei, iar pen
tru alte sute la Bucium precum Q 
și excursii în stațiunile județu
lui Covasna și la Constanța.

Localități de interes turistic
ca Moneasa, Lipova, Stîna de — 
Vale, Săcelu, Malnaș, Ilisești, ™
Bîrnova, Borșa, Colibița, Valea
Vinului, Zizin, Rucăr și multe Q
altele situate în zone turistice 
de un pitoresc deosebit pot fi 

. incluse în traseele vacanței.
Am prezentat aici doar o mică — 

parte din sutele de tipuri de W 
itinerarii și programe turistice 
pregătite de oficii județene de 
turism pentru vacanța elevilor.

Informații amănunțite, suges
tii pentru alegerea unei excursii, 
a unor obiective turistice necu
noscute unor elevi pot fi obți
nute de la toate oficiile județe
ne și filiale de turism din 
treaga țară.

Consiliului 
Unității 
aseme- 
îndem- 
efortu-

ȘTEFAN TOTH,
director general-adjunct

al Direcției generale de turism ~------------ ---------------------------------- —<—- r

intern din Ministerul Turismului V bilităților de majorare a lor.

— Ne-am angajat ca pînă la 
sfîrșitul anului să depășim pro
ducția globală cu 3 milioane 
lei, produoția marfă cu 1,5 mi
lioane lei și productivitatea 
muncii cu 0,1 la sută, ne spune 
tov. Ion Boldișor, membru al 
comitetului P.C.R. pe fabrică. 
În urma analizelor făcute a re
zultat că toate aceste angaja
mente vor putea să fie depă
șite.

Colectivul secției ștanțări, s-a 
angajat ca în acest an să eco
nomisească 15 000 kg talpă și 
înlocuitori. Pînă în prezent, a 
reușit să economisească 10 000 
kg, așa că pe întreg anul an
gajamentul inițial va fi mult

,V/AVA\AA\VA\\VvVvVv>VVYvYvYvVvVVVVWA'.

Zilele Minai Eminescu
Cu spectacolul omagial 

prezentat duminică seara in 
parcul central al orașului 
Botoșani, cea de a doua edi
ție a „Zilelor Eminescu" a 
luat sfirșit. La această am
plă manifestare de cultură 
închinată marelui nostru 
poet național, unul dintre re
prezentanții străluciți ai li
ricii universale, au luat pas
te cunoscuți oameni de artă, 
scriitori și exegeți ai operei 
eminesciene din intreaga 
țară, cercetători, mii de iu
bitori ni poeziei.

Deschis printr-un „coloc
viu științific eminescian" la 
care și-au adus contribuția, 
printre alții, academicienii 
Mihai Beniuc și Al. Graur, 
prof. univ. dr. docent Au
gustin Z. N. Pop, prof, unis', 
dr. Gheorghe Bulgăr și prof. 
Dumitru Murărașu, zilele 
Mihai Eminescu au oferit o 
bogată suită de manifestări: 
șezători literare, recitaluri 
de versuri, pelerinaje la casa 
memorials de Ia Ipotești. 
spectacole artistice de sală 
și in aer liber. Cele mai 
multe dintre acțiunile incluse 
în agenda manifestărilor, au 
beneficiat de o înaltă ținută 
artistică. La concertele simfo-

Croit 
la 

Vasile

depășit. La atelierul de 
fețe, colectivul s-a angajat, 
propunerea croitorului 
Chișer, să realizeze, printr-o îm
binare mai rațională a șabloa
nelor pe suprafața pielii, econo
mii de 1 la sută față de normă. 
Realizările de pînă acum dove
desc seriozitatea și hotărîrea lu
crătorilor de aici de a-și depăși 
angajamentul. Pînă la sfîrșitul 
anului se estima economisirea a 
4 500 mp piele și s-au economi
sit deja în primele 5 luni 2 700 
m.p. Răspunzînd 
siliului Național 
Unității Socialiste 
suplimentarea 
inițiale.

chemării Con- 
al Frontului 

s-a hotănt 
angajamentelor

Florescu, solistă a O- 
Române din București, 
Gavril Muzicescu de la 

Filarmonica botoșă-

nice și corale susținute la Bo
toșani și Dorohoi, și-au dat 
concursul artista poporului 
Arta 
perei 
corul 
Iași, 
neană dirijată de Radu Pa- 
ladi. De altfel, aria de des
fășurare a zilelor „Eminesc- 
cu“ nu s-a limitat in actuala 
ediție numai la Ipotești și 
Botoșani.

De un deosebit interes s-a 
bucurat Festivalul concurs 
„Tot mai citesc măiaetra-ți 
carte" și expoziția documen
tară „Viața și opera lui Mi
hai Eminescu" deschisă la 
Palatul Culturii din Dorohoi. 
Constituind și un element 
inedit, festivalul-concurs de 
interpretare a versurilor lui 
Eminescu a adus pe scenă ti
neri actori și artiști amatori 
din toate colțurile patriei. 
Merită a fi menționai de a- 
scmenea spectacolul de su
net și lumină „Fiind băiet 
păduri cutreieram", oferit de 
colectivul artistic al Teatru
lui botoșănean, precum șl 
dramatizarea basmului „Ca
lin Nebunul".

ION BELDEANU 

1

IN FESTIVAL
AL MĂIESTRIEI
PROFESIONALE

țiilor „moto“ se încheie cu o 
emoționantă festivitate : aclama
țiilor spectatorilor le răspunde 
gestul de salut și de justificată 
mîndrie, pe care cel mai destoi
nic agent de circulație din țară,

din diferite 
țării printre 
Brașov, Mu
și municipiul

La Bălvânyos, în Județul 
Covasna, a avut loc în zi
lele de 12—13 iunie cea 
de-a patra ediție a „Festi
valului cîntecului, dansului 
și portului popular". în 
fața unui numeros public, 
și-au dat întîlnire și de a- 
ceastă dată solii frumuseți
lor folclorice 
județe ale 
care : Argeș, 
reș, Harghita 
București. Am remarcat an
samblul flocloric al Casei 
românești de cultură din 
Tg. Secuiesc, laureat al ce
lui de-al X-lea concurs al

formațiilor artistice de a- 
matori, formația de dan
suri a Clubului muncito
resc Gh. Doja din Sf. 
Gheorghe, laureat cu ma
rele premiu „Omagiu par
tidului", ansamblul folclo
ric al căminului cultural 
din Aita Medie, grupul vo
cal al căminului cultural 
Floroaia Mare și alte for
mații de renume ale jude
țului gazdă.

Printre oaspeți, ansam
blul de cîntece și dansuri 
„Chindia" și călușarii pă- 
dureni din județul Argeș, 
suita de dansuri de pe Va
lea Nirajului, aparținînd 
solilor județului Mureș ca 
și formația de muzică 
populară „Ciuleandra" a 
municipiului București.

Duminică, cînd din înăl
țimi a coborît întunericul, 
un foc de tabără a strîns 
în jur artiști și spectatori. 
Voia bună, cîntecul șl dan
sul au dat un fast deosebit 
întîlnirii dintre sutele de 
artiști amatori care au fost 
prezenți la acest mare fes
tival.

ADINA VELEA

laureatul concursului — Stan 
Burcea (din cadrul I.M.M.B.) 
îl adresează tribunelor.

Un anunț scurt la megafoane- 
le stadionului : toți cei care nu 
au legătura cu demonstrația cli
nilor de serviciu, sînt rugați să 
părăsească de urgență, incinta I 
Și, pe gazon, în căutarea unor 
„infractori deghizați", își fac 
apariția plutonierul Alexandru 
Chiucudi, din județul Harghita, 
însoțit de credinciosul său prie
ten, cîinele Tufan. Se indică o 
urmă și, în mai puțin de 20 de 
secunde, „vinovatul" este desco
perit. „Cuplul «Chiucudi-Tufan> 
— ne mărturisește un ofițer de 
miliție, care participă Ia organi
zarea acestui punct de atracție 
al programului — este cunoscut 
Numai anul' trecut, el a contri
buit la descoperirea a peste 70 
de infractori". Este prezentată 
apoi o secvență de depistare * 
traficului de stupefiante. Cu o 
agerime deosebită, rod al unei 
migăloase și îndelungate pregă
tiri de dresaj, cîinii Tabac și 
Aur, conduși de Marin Florea 
și Florinei Radu, descoperă cu 
exactitatea unui detector — locu
rile în care (ascunse în interio
rul unor automobile) 
plasate 
bandă.

Gata 
gata să 
lucrătorul de miliție trebuie să 
posede o temeinică pregătire fi
zică și tehnică aplicativă. în 
mijlocul peluzei a fost improvi
zată o arenă de luptă. Lovitu
rile fulgerătoare de judo, karate, 
de lupta „sambo“, nu au secrete 
pentru elevii școlii de miliție, 
care prezintă o originală de
monstrație. „Infractorii" sînt ur
măriți și, la capătul cîtorva 
secvențe de luptă, imobilizați.

Cu deosebită eleganță au evo
luat apoi patrulele de milițieni 
călări, posesori ai tuturor secre
telor tehnicii echitației. De
monstrațiile sînt fragmentate, 
din cînd în cînd, cu momente 
vesele, clipe ale dansului și cîn
tecului, la care și-au dat con
cursul cunoscuți actori și cîn- 
tăreți, printre care, Aurelia Fătu 
Răduțu, Anca Agemolu etc.

Spre prînz, trompetiștii an 
oficiat din nou și în aplauzele 
miilor de spectatori, care au ur
mărit captivați o splendidă parti
tură finală, demonstrațiile sînt 
închise.

fuseseră 
Încărcăturile de contra-

oricînd de intervenție, 
lupte sau să se apere,
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR JUDEȚUL 
VASLUI

VI*-

EXAMENULUI DE DIPLOMĂ LA LICEELE
PEDAGOGICE Șl INSTITUTELE PEDAGO
gice de Învățători și educatoare

SESIUNEA IUNIE 1971
Continuăm publicarea Comi
siilor examenului de diplomă 
la liceele pedagogice ți in- 
rtitutele pedagogice de învă

țători ți educatoare.

ba de predare română. Se vor 
prezenta candidatele de la Li
ceul pedagogic de educatoare 
din Cărei și de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Care: 
(cursuri, de zi și restanțiere).

Președinte : Lazăr Alexandra, 
lector univ. psihologie. Institu
tul pedagogic de 3 ani — 
Mureș.

Președinte : Streit Carol, lec
tor univ. limba genmană, 
versitatea din Timișoara.

JUDETUL 
SUCEAVA

Tg.

Uni- JUDEȚUL 
TELEORMAN

pedagogie „Al.
Birlad. Comisia nr. 59, 
predare română. Se

Liceul 
huță" din 
limba de . 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
din Birlad (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Malanca Traian, 
lector univ. pedagogie Univer
sitatea „Al.I. Cuza“ — Iași.

JUDEȚUL 
IAȘI

JUDEȚUL 
SĂLAJ

pedagogic de învăță- 
lași. Comisia nr. 36, 

Se 
la _____,____ învățători 

din Iași și de la Institutul peda
gogic de învățători din Iași 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Cozma 
lector univ. pedagogie, 
sitatea „Al.I. Cuza“ —

Liceul 
tori din 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul pedagogic de i.. . "

Teodor, 
Univer- 
Iași.
învăță-

37. 
Se

,_____ . la
Liceul pedagogic de învățători 
din Iași (cursuri de zi).

Președinte : Cernichevlcl Sil
via, conf. univ. dr. 
Universitatea „Al.I. 
Iași.

Liceul pedagogic de 
tori din Iași. Comisia nr. 
limba de predare română, 
pot prezenta candidații de

pedagogie, 
Cuza" —

de educa-
38,
Se

Liceul pedagogic 
toare din Iași. Comisia nr. 
limba de predare română, 
vor prezenta candidatele de la 
Liceul pedagogic de educatoare 
din Iași și de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Iași 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).
Președinte: Bourceanu

Gheorghe, lector univ. sociolo
gie, Universitatea „A1.I. Cuza" 
— Iași.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Liceul pedagogic de Învăță
tori din Sighetul Marmației. 
Comisia nr. 41, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători Sighetul Mar
mației, de la Institutul pedago
gic de învățători din Sighetul 
Marmației și de la Institutul 
pedagogic de educatoare din 
Baia Mar* (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Boroș Maximi
lian, lector univ. psihologie In
stitutul pedagogic de 3 ani Baia 
Mare.

JUDETUL 
MEHEDINȚI

Liceul pedagogic de educa
toare din Tr. Severin. Comisia 
nr. 42, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
datele de la Liceul pedagogic 
de educatoare din Tr. Severin 
și de la Institutul pedagogic de 
educatoare din Tr. Severin 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Cioroianu Con
stantin conf. univ. psihologie 
Universitatea din Craiova.

JUDEȚUL 
MUREȘ

Liceul pedagogic din Tg. Mu
reș. Comisia nr. 43, limbile de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
din Tg. Mureș (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Dancsuly Andrei, 
prof. univ. dr. pedagogie Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul pedagogic din Tg. Mu
reș. Comisia nr. 44, limbile de 
predare română și maghiară.

Se vor prezenta candidatele 
de la secția pedagogică de edu
catoare din Tg. Mureș si de la 
Institutul pedagogic de educa
toare din Tg. Mureș (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Pop Emil, prof, 
grad I emerit Ib. română, dir. 
Liceul pedagogic Tg. Mureș.

JUDEȚUL 
NEAMȚ

Liceul pedagogic din Piatra 
Neamț. Comisia nr. 45. limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători și educa
toare din Piatra Neamț (cursuri 
de zi).

Președinte: Filimon Livtu,
conf. univ. dr. pedag. psih. In
stitutul pedagogic de 3 ani Ba
cău.

JUDETUL 
OLT

edu-Institutul pedagogie de 
Datoare din Slatina. Comisia nr. 
46, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Institutul pedagogic de educa
toare din Slatina (cursuri de zi).

Președinte : Bontaș Ion, lec
tor univ. pedagogie. Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
— București.

JUDEȚUL 
SATU MARE

Liceul pedagogic de educatoa
re din Cărei. Comisia nr. 47. lim-

pedagogic din Zalău.
nr. 48. limba de pre-

Liceul
Comisia , _ __ ___
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători și educa
toare din Zalău (cursuri de zi).

Președinte : Fanache Vasile, 
lector univ. dr. 1b. română, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul pedagogic din Sucea
va. Comisia nr. 51, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători din Su
ceava (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Man Vicențiu, 
lector univ. pedagogie, Institu
tul pedagogic de 3 ani Suceava.

Liceul pedagogic din Turnu 
Măgurele. Comisia nr. 55, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători din 
Turnu Măgurele (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Pîrnuță Gheor
ghe, lector univ. dr. pedagogie, 
Universitatea București.

Liceul pedagogie „Al. Vla- 
huță" din Birlad. Comisia nr. 60, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
din Bîrlad și de la Institutul 
pedagogic de învățători din 
Birlad (cursuri de zi, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Căliman 
lector univ. pedagogie 
tul pedagogic de 3 ani Bacău.

Liceul pedagogic „Al. VI*- 
huță" din Birlad. Comisia nr. 
61, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la secția pedagogică de educa
toare din Birlad și de la Insti
tutul pedagogic de educatoare 
din Bîrlad (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Stoica Laurențiu, 
lector univ. pedagogie Universi
tatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

JUDEȚUL 
VÎLCEA

invățâ- 
restan-

Tiberiu, 
Institu-

JUDEȚUL 
SIBIU

Sibiu.pedagogic din ____
nr. 49, limb^ de pre-

Liceul pedagogic din Sucea
va. Comisia nr. 52, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidatele de la secția pe
dagogică de educatoare din Su
ceava (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Oprescu Nicolae, 
lector univ. pedagogie, Univer
sitatea București.

Liceul pedagogic din Turnu 
Măgurele. Comisia nr. 56, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidatele de la sec
ția pedagogică de educatoare 
din Turnu-Măgurele (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte: Petrescu Procopie, 
prof, pedagogie dir. Liceul pe
dagogic, Turnu Măgurele.

Liceul pedagogic din Rm. Vil- 
cea Comisia nr. 62, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidatele de la Institu- 

educatoare 
(cursuri

tul pedagogic de 
din Rîmnicu-Vîlcea 
de zi).

Președinte : Lungu,___x______ Nicolae,
lector' univ. dr. psihologie Uni
versitatea București.

JUDEȚUL 
TIMIȘ

JUDEȚUL 
VRANCEA

Foe-
Liceul

Comisia 
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Liceul peda
gogic de educatoare din Sibiu 
și de la Institutul pedagogic de 
educatoare din Sibiu (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Moldovan Andro- 
nic, lector univ. pedagogie-ps:- 
hologie. Institutul pedagogic de 
3 ani — Brașov.

Liceul pedagogic din Sibiu. 
Comisia nr. 50, limbile de predare 
română și germană. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul pe
dagogic de învățători din Sibiu, 
de Ia secția pedagogică de edu
catoare din Sibiu și de la Insti
tutul pedagogic de învățători din 
Sibiu (cursuri de zi și restan
țieri).

Liceul pedagogic din Suceava. 
Comisia nr. 53, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători din Su
ceava (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte: Lupu Ion, lector 
univ. pedagogie. Universitatea 
București.

Liceul pedagogic din Gura 
Humorului. Comisia nr. 54, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
din Gura Humorului (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Moise Constantin, 
lector univ pedagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Suceava.

Timi-Liceul pedagogic din 
șoara. Comisia nr. 57, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidatele de la Institu
tul pedagogic de educatoare din 
Timișoara (cursuri de zi).

Președinte : Apostolescu Ni
colae, prof. univ. dr. psiholo- 
gie-pedagogie, Universitatea din 
Timișoara.

Liceul pedagogic din
șani. Comisia nr. 63, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Institu
tul pedagogic de învățători din 
Focșani (cursuri de zi).

Președinte : Itu Maria, lector 
univ. pedagogie Institutul peda
gogic de 3 ani Galați.

JUDEȚUL 
TULCEA

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Liceul nr. 1 din Tulcea. Comi
sia nr. 58, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didatele de la Institutul peda
gogic de educatoare din Tulcea 
(învățămînt fără frecvență).

Președinte : Călin Marin, lec
tor univ. pedagogie. Universi
tatea București.

Liceul pedagogic de educa
toare din București. Comisia nr. 
64, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la Liceul pedagogic de 
toare din
Institutul pedagogic de educa
toare din București (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Pufan Constan
tin, prof. univ. dr. psihologie 
Universitatea București.

educa-
București și de la

Liceul economic — Bacău. Co
misia nr. 18. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Bacău ; specialitatea : planifi
care-contabilitate — Învățămint 
de zi.

Președinte : Acker Constantin, 
conf. univ. dr. matematici. Insti
tutul Politehnic — Iași

Liceul economic — Bacău. Co
misia nr. 19. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Bacău ; specialitatea : planifi
ca re-contabihta te — învățămînt 
de zi, seral, fără frecvență și 
restanțieri.

Președinte : Agache Ion, lec
tor univ. dr. științe economice, 
Universitatea „Al I. Cuza“ — 
Iași.

JUDEȚUL 
BIHOR

Liceul Industrial pentru con
strucții de mașini — Oradea. Co
misia nr. 20. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul industrial 
pentru construcții de mașini — 
Oradea ; specialitățile : tehnolo
gia construcțiilor de mașini — 
învățămînt de zi și seral — ma
șini și aparate electrice — în
vățămînt de zi.

Președinte : Nichicl Alexandru, 
conf. univ. dr. inginer, Institutul 
Politehnic — Timișoara

Liceul industrial de construc
ții — Oradea. Comisia nr. 21. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul industrial de construcții — 
Oradea ; specialitățile : construc
ții civile și industriale, instalații 
tehnico-edilitare și în construc
ții — învățămînt de zi.

Președinte : Barbu Virgil, prof, 
univ. dr. inginer, Institutul Po
litehnic — Timișoara.

Liceul economic — Oradea. 
Comisia nr. 22. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
— Oradea ; specialitatea : pla- 
nificare-contabiltate — învăță
mînt de zi, seral și restanțieri.

Președinte : Cotiu Aurei prof, 
univ. dr. matematici, Institutul 
Politehnic — Cluj.

Liceul agricol — Salonts. Co
misia nr. 23. Se vor prezenta 
aandidații de la Liceele agricole 
Salonta și Oradea', specialită
țile : agronomie, contabilitate și 
merceologie agricolă — învăță
mînt de zi, restanțieri și exa
mene de diferență.

Președinte : Neagu Marla, 
conf univ. dr. biologie. Institu
tul Agronomic — Timișoara.

Liceul agricol — Oradea. Co
misia nr. 24. Se vor prezenta 
candidații de la Liceele agricole 
Oradea și Șimleul Silvaniei ; 
specialitățile : îmbunătățiri fun
ciare, mecanică agricolă — în
vățămînt de zi, restanțieri și *- 
xamene de diferență.

Președinte : Nichita Iosif, conf. 
univ. inginer, Institutul Politeh
nic — Timișoara.

CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA LICEELE INDUSTRIALE, AGRICOLE,
SIL VICE Șl ECONOMICE

SESIUNEA IUNIE 1971
EXAMENUL DE BACALAUREAT LA LICEELE DE SPECIALI

TATE (INDUSTRIALE, AGRICOLE, SILVICE Șl ECONOMICE) SE 
VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 18—28 IUNIE A.C.

PROBELE SCRISE SÎNT PROGRAMATE DUPĂ CUM UR
MEAZĂ :

18
20

22

IUNIE —• la literatura română.
IUNIE — la matematică, cu excepția specialităților : a- 

gronomie, horticultura, protecția plantelor, zoo
tehnie și veterinară — de la liceele agricole — 
la care matematica poate fi înlocuită cu chimia, 
la alegerea candidatului.

IUNIE — la botanică, pentru specialitățile : agronomie, 
horticultura și protecția plantelor, de la liceele 
agricole.

— la zoologie pentru specialitățile : veterinară și 
zootehnie de la liceele agricole.

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

JUDEȚUL 
ALBĂ

Liceul industrial pentru indus
trializarea lemnului — Blaj. Co
misia nr. 1. Se vor prezenta can
didații de la Liceul industrial 
pentru industrializarea lemnului 
— Blaj ; specialitatea : industria
lizarea lemnului — învățămînt 
de zi.

Președinte: Petruțiu Ovldiu, 
conf. univ. dr. silvicultură, Insti
tutul Politehnic — Brașov.

Liceul economic special nr. 2 
— Sebeș. Comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
economic special nr. 2 — Sebeș ; 
specialitatea : planificare conta
bilitate — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Stegăroiu Con
stantin, prof. univ. dr. drept, U- 
niversitatea Timișoara.

Liceul agricol Ciumbrud. Co
misia nr. 3. Se vor prezenta can
didați! de la Liceul agricol — 
Ciumbrud ; specialitățile : horti
cultura, contabilitate și merceo
logie agricolă — învățămînt de 
zi, restanțieri și specialitatea 
horticultura de la Liceul agri
col Turda — examen de dife
rență.

Președinte : Indrea Dumitru,

conf. univ. dr. agronomie, Institu
tul Agronomic — Cluj.

Liceul agricol Blaj. Comisia 
nr. 4. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul agricol — Blaj ; 
specialitățile : horticultura, pro
tecția plantelor, contabilitate și 
merceologie agricolă — învăță
mînt de zi, restanțieri.

Președinte : Georgescu Gheor
ghe, conf. univ. dr. zootehnie, In
stitutul Agronomic „N. Bălces
cu" — București.

JUDEȚUL 
ARAD

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Arad. Co
misia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul indus
trial de construcții de mașini — 
Arad ; specialitatea : tehnologia 
construcțiilor de mașini — învă
țămînt de zi și seral.

Președinte : Creța Gavril, conf. 
univ. dr. electromecanică, Insti
tutul Politehnic — Timișoara.

Liceul economic — Arad. Co
misia nr. 6. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic — 
Arad ) specialitatea : planifica- 
re-contabilitate — învățămînt de 
zi.

Președinte : Simonescu Tuliu, 
prof. univ. dr. doc. chimie, Uni
versitatea — Timișoara.

Președinte : Roșea Constantin, 
lector univ. doctorand șt. econo
mice, Universitatea — Craiova.

Liceul economic — Arad. Comi
sia nr. 7. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul economic — 
Arad ; specialitatea : planificare- 
aontabilitate — învățămînt seral, 
fără frecvență și restanțieri.

Președinte : Boroș Emil, conf. 
univ. dr. matematici, Universita
tea — Timișoara.

Liceul agricol — Miniș. Comi
sia nr. 8. Se vor prezenta candi- 
dații de la Liceele agricole Arad 
și Miniș J specialitatea i horti
cultura — tnvâțămînt de zi și e- 
xamene de diferență.

Președinte : Moru Mircea, conf, 
univ. dr. agronomie, Institutul 
Agronomic — Timișoara.

Liceul agricol — Arad. Comi
sia nr. 9. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul agricol — 
Arad ; specialitățile : agronomie, 
îmbunătățiri funciare, veterina
ră și zootehnie — învățămint de 
zi și examene de diferență.

Președinte : Leancu Marin, 
conf. univ. fiziopatologie. Insti
tutul Agronomic Timișoara.

Liceul agricol — Lipova. Co
misia nr. 10. Se vor prezenta 
candidații de la Liceele agricole 
Lipova și Arad ; specialitatea : 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă — învățămînt de zi, res
tanțieri și examene de dife
rență.

Președinte : Epuran Mihai, 
lector univ. doctorand șt. eco
nomice, Universitatea Timișoara.

JUDEȚUL 
ARGEȘ

Liceul industrial de chimie — 
Pitești. Comisia nr. 11. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de chimie — Pitești ; 
specialitatea : tehnologie chi
mică organică — învățămînt de 
zi și seral.

Președinte : Mărculețiu Victor, 
conf. univ. dr. chimie, Institutul 
Politehnic — București.

Liceul economic — Pitești. Co
misia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
— Pitești; specialitatea : plani- 
ficare-contabilitate — învățămînt 
de zi.

Liceul economic — Pitești. Co
misia nr. 13. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
— Pitești; specialitățile : plani- 
ficare-contabilitate și merceolo
gie, învățămînt seral, fără 
frecvență și restanțieri.

Președinte : Radu Florea, lec
tor univ. doctorand șt. econo
mice, Universitatea — Craiova.

Liceul economic special — 
Cîmpulung. Comisia nr. 14. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul economic special Cîmpu
lung ; specialitatea : planifi
care-contabilitate — învățămînt 
de zi și restanțieri.

Președinte : Matei Iosif, conf. 
univ. matematici, Institutul deuniv. matematici, Institutul 
construcții — București.

de 
vor

Liceul agricol — Curtea 
Argeș. Comisia nr. 15. Se 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol — Curtea de Argeș ; spe
cialitățile : horticultura, veteri
nară, zootehnie, contabilitate și 
merceologie agricolă — învăță
mînt de zi șl restanțieri.

Președinte : Bălăci Petre, șef 
lucrări dr. medicină veterinară, 
Institutul Agronomic — Bucu
rești.

JUDEȚUL 
BACĂU

Liceul industrial de chimie — 
Gh. Gheorghiu-Dej. Comisia 
nr. 16. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul industrial de 
chimie — Gh. Gheorghiu-Dej ; 
specialitatea : aparate de mă
sură și automatizări în industria 
chimică — învățămînt de zi și 
seral.

Președinte : Nacu Alexandru, 
conf. univ. dr. chimie, Universi
tatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul industrial de construc
ții — Bacău. Comisia nr. 17. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul industrial de construcții — 
Bacău ; specialitățile : instalații 
tehnico-edilitare și în construc
ții, construcții civile și indus
triale — învățămînt de zi.

Președinte: Florea Eugen,
conf. univ. dr. inginer, Institutul 
Politehnic — Iași.

JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Liceul economic — Bistrița. 
Comisia nr. 25. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Bistrița și Liceul agricol Bistri
ța ; specialitățile : planificare- 
contabilitate și horticultura — 
învățămînt de zi și restanțieri.

Președinte : Marusciac loan, 
conf. univ. dr. matematici 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

JUDEȚUL 
BOTOȘANI

Liceul economic — Botoșani. 
Comisia nr. 26. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Botoșani; specialitatea : planifi- 
oare-contabilitate — învățămînt 
de zi, seral și restanțieri.

Președinte : Grosu Dumitru, 
conf. univ. dr. fizică, Universita
tea „AL I. Cuza" — Iași.

Liceul agricol Sendriceni. Co
misia nr. 27. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Sendriceni; specialitatea : agro
nomie — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Roșu Gheorghe, 
șef de lucrări, dr. agrotehnică, 
Institutul Agronomic — Iași.

JUDEȚUL 
BRAȘOV

Liceul Industrial pentru con
strucții de mașini Brașov. Comi
sia nr. 28. Se vor prezenta can
didații de la Liceul industrial 
pentru construcții de mașini 
Brașov j specialitățile : tehnolo
gia construcțiilor de mașini — 
învățămînt de zi și seral ; mașini 
și aparate electrice și automo
bile șî tractoare — învățămînt 
de zi.

Președinte : Maniu Alexandru, 
conf. univ. dr. inginer, Institu
tul Politehnic — Brașov.

Liceul industrial de chimie 
Făgăraș. Comisia nr. 29. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de chimie — Făgăraș ; 
specialitățile : tehnologie chimică 
anorganică șl utilaje în industria 
chimică — învățămînt de zi.

Președinte : Suciu George, 
conf. univ. dr. inginer, Institutul 
Politehnic — București.

Liceul economic nr. 1 Brașov. 
Comisia nr. 30. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
nr. 1 Brașov ; specialitatea : 
planificare-contabilitate — învă
țămînt de zi.

Președinte : Barba Vasile, prof, 
univ. dr. științe economice. Insti
tutul Politehnic — Brașov.

Liceul economic nr. 1 Brașov. 
Comisia nr. 31. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
nr. 1 Brașov ; specialitățile : 
planificare-oontabilitate — învă
țămînt seral și fără frecvență, 
merceologie — învățămînt de zi 
și seral precum și restanțieri.

Președinte : Popa loan, conf. 
univ. dr. șt. economice, Institu
tul Politehnic — Brașov.

Liceul economic nr. 2 Brașov. 
Comisia nr. 32. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
nr. 2 Brașov; specialitatea : 
planificare-contabilitate — învă
țămînt de zi, seral, fără frecven
ță și restanțieri.

Președinte : Tudor Paul, conf. 
univ. dr. științe economice, Aca
demia de Studii Economice — 
București.

JUDEȚUL 
BRĂILA

Liceul industrial de chimie și 
construcții de mașini Brăila. Co
misia nr. 33. Se vor prezenta 
candidații de la Lic_.il industrial 
de chimie și construcții de 
mașini — Brăila ; specialitatea : 
tehnologia celulozei, hirtiei și 
fibrelor artificiale, tehnologia 
construcțiilor de mașini — învă
țămînt de zL

Președinte : Leonte Mircea, 
conf. univ. dr. chimie. Institutul 
Politehnic — Galați

Liceul economic Brăila. Comi
sia nr. 34. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic — 
Brăila ; specialitatea : planifi
care-contabilitate — învățămînt 
de zi, seral și fără frecvență.

Președinte : Bogza Vasile, lec
tor univ. științe economice, Aca
demia de Studii Economice — 
București.

Liceul agricol Brăila. Comisia 
nr. 35. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul agricol — 
Brăila ; specialitățile : agrono
mie, zootehnie, horticultura și 
veterinară — învățămînt de zi, 
restanțieri și examene de dife
rență.

Președinte : Sălăgeanu Mircea, 
șef de lucrări, dr. medicină ve
terinară, Institutul Agronomic 
„N. Bălcescu" — București.

Liceul agricol Brăila, Comisia 
nr. 36. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul agricol — Brăi
la ; specialitățile : contabilitate 
și merceologie agricolă, îmbu
nătățiri funciare — învățămînt 
de zi, restanțieri și examene de 
diferență.

Președinte : Bolgiu Ovidiu, 
prof. univ. matematici, Institu
tul Politehnic — București.

JUDEȚUL 
BUZĂU

Liceul economie — Buzău. Co
misia nr. 37. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic
— Buzău ; specialitatea : plani
ficare-contabilitate — învăță
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Cherciu Anlca, 
lector univ. științe economice, 
Academia de Studii Economice
— București.

Liceul agricol — Buzău. Comi
sia nr. 38. Se vor prezenta can
didații de la Liceul agricol — 
Buzău ; specialitățile : horticul
tura, îmbunătățiri funciare, con
tabilitate și merceologie agri
colă — învățămînt de zi și res
tanțieri și de la Liceul economic
— Buzău : specialitatea : plani
ficare-contabilitate — învățămînt 
(erai.

Președinte : Bacalbașa Nicolae 
conf. univ. doctorand agronomie, 
Institutul Politehnic — Galați.

Liceul agricol Rm. Sărat. Co
misia nr. 39. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Rm. Sărat; specialitățile : agro
nomie, veterinară și zootehnie
— învățămînt de zi, restanțieri 
și examene de diferență.

Președinte : Mușetescu Mircea, 
șef lucrări dr. medicină vete
rinară, Institutul Agronomic „N. 
Bălcescu" — București.

JUDEȚUL 
CLUJ

Liceul industrial energetic — 
Cluj. Comisia nr. 40. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul in
dustrial energetic — Cluj ; spe
cialitatea : electroenergetică — 
învățămînt de zi.

Președinte : Simion Emil, conf. 
univ. dr. electrotehnică. Institu
tul Politehnic — Cluj.

Liceul industrial de chimie — 
Turda. Comisia nr. 41. Se vor 
prezenta cadidații de la Liceul 
industrial de chimie Turda ; 
specialitatea : tehnologia chi
mică anorganică — învățămînt 
de zi.

Președinte : Chifu Emil, prof, 
univ. dr. chimie-fizică. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul economic — Cluj. Comi
sia nr. 42. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic — 
Cluj ; specialitatea : planifi
care-contabilitate — învățămînt 
de zi.

Președinte : Gavriliu Petrache, 
lector univ. științe economice, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul economic — Cluj. Comi
sia nr. 43. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic — 
Cluj ; specialitățile : planificare- 
contabilitate — învățămînt seral 
și fără frecvență ; merceologie
— învățămînt de zi, seral și fără 
frecvență, precum și restanțieri!.

Președinte : Muntean loan, 
conf. univ. dr. matematici, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul agricol — Turda. Comi
sia nr. 44. Se vor prezenta can
didași de la Liceul agricol
— Turda ; specialitățile : agro
nomie, contabilitate și merceolo
gie agricolă, veterinară, zooteh
nie — învățămînt de zi, restan
țieri și examene de diferență.

Președinte: Giurgea loan, conf. 
univ. științe economice. Institu
tul Politehnic — Cluj.

Liceul economic — Dej Comi
sia nr. 45. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
Dej ; specialitatea : planificare- 
contabilitate — învățămînt de zi.

Președinte : Rădulescu Mar
cel, lector univ. dr. matematici, 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Liceul industrial de construc
ții — Cluj. Comisia nr. 46. Se 
vor prezenta candidații de a Li
ceul industrial de construcții — 
Cluj ; specialitățile : construcții 
civile și industriale, materiale de 
construcții și instalații tehnico- 
edilitare și de construcții, — în
vățămînt de zi.

Președinte : Moldovan Virgil, 
prof. univ. dr. inginer, Institu
tul Politehnic — Cluj.

JUDEȚUL 
CONSTANȚA

Liceul industrial energetic — 
Constanța. Comisia nr. 47. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul industrial energetic — Con
stanța ; specialitatea : mecano- 
energetică — învățămînt de zi 
și seral și de la Liceul industrial

de construcții — Constanța ț spe
cialitatea : construcții civile și 
industriale — învățămînt de zL 

Președinte : Iliescu Constantin, 
conf. univ. dr. electrotehnică, 
Institutul Politehnic — Bucu
rești.

Liceul economic Constanța. 
Comisia nr. 48. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
economic Constanța și economic 
special Constanța ; specialita
tea : planificare-contabilitate — 
învățămint de zi «i restanțieri. 

Președinte : Jalbă Zamfira, 
conf. univ. dr. științe economice. 
Institutul Agronomic N. Băl
cescu — București.

Liceul economic Constanța. 
Comisia nr. 49. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Constanța ; specialită
țile : planificare-contabilitate — 
învățămînt seral și fără frec
vență și merceologie — învăță
mint de zi, seral și restanțieri.

Președinte : Costianu Dan, 
lector univ. dr. chimie, Acade
mia de Studii Economice — 
București.

Liceul agricol — Agigea. Co
misia nr. 50. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Agigea ; specialitatea : con
tabilitate și merceologie agri
colă — învățămînt de zi și res
tanțieri.

Președinte : Avrămoaie Pe
tru, șef lucrări dr. inginer, In
stitutul Agronomic N. Bălcescu
— București.

Liceul agricol — Palas. Co
misia nr. 51. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Palas ; specialitățile : vete
rinară și zootehnie — învăță
mînt de zi, restanțieri și exa
mene de diferență.

Președinte : Zăvoi Ion, conf. 
univ. dr. zootehnie. Institutul 
Agronomic N. Bălcescu — Bu
curești.

Liceul agricol — Poarta Albă. 
Comisia nr. 52. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Poarta Albă ; specialitățile : 
agronomie și îmbunătățiri fun
ciare — învățămînt de zi, res
tanțieri și examene de dife
rență.

Președinte : Dodu Jenică, șef 
lucrări, inginer, Institutul Agro
nomic N. Bălcescfi — București.

Liceul agricol-Cernavodă. Co
misia nr. 53. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Cernavodă ; specialitățile : 
îmbunătățiri funciare, agrono
mie — învățămînt de zi și res
tanțieri.

Președinte : Rusnao Roman, 
șef lucrări, inginer. Institutul 
Agronomic N. Bălcescu — Bu
curești.

JUDEȚUL 
COVASNA

Liceul agricol — Tg. Secuiesc. 
Comisia nr. 54. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Tg. Secuiesc: specialitatea: 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă — învățămînt de zi șl 
restanțieri.

Președinte : Oprei loan, cont 
univ. dr. științe economice, In
stitutul Politehnic — Brașov.

JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA

Liceul economic-Tîrgovlște. 
Comisia nr. 55. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Tîrgoviște ; specialitatea : pla
nificare — contabilitate — învă
țămînt de zi, seral și restanțieri.

Președinte : Pascu Mihai, lec
tor univ. științe juridice. Aca
demia de Studii Economice — 
București.

Liceul agricol — Nucet. Co
misia nr. 56. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul agricol
— Nucet ; specialitatea : zooteh
nie — învățămint de zi și de la 
Liceul agricol Voinești ; specia
litatea : horticultura — învă
țămînt de zi.

Președinte : Barză Elena, 
conf univ. dr. medicină veteri
nară, Institutul Agronomic N. 
Bălcescu — București.

JUDEȚUL 
DOLJ

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini. — Craiova. 
Comisia nr. 57. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini Craiova ; specialitățile : 
tehnologia construcțiilor de ma
șini — învățămînt de zi, mașini 
și aparate electrice — Învăță
mînt de zi și seral.

Președinte : Gavrilaș Ionel, 
conf, univ. dr. mecanică 
Institutul politehnic — Bu
curești.

Liceul industrial energetic —> 
Craiova. Comisia nr. 58. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial energetic Craiova ; 
specialitățile ; hidroenergetică — 
învățămînt de zi, mecano-ener- 
getică — învățămînt de zi șl 
seral.

Președinte : Pușcașu Silviu, 
conf. univ. dr. inginer, Univer
sitatea — Craiova.

Liceul industrial de chimie — 
Craiova. Comisia nr. 59. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de chimie Craiova ; 
specialitatea : tehnologia chi
mică organică — învățămînt de 
zi și seral.

Președinte : Camboli Dlmitrle, 
conf. univ. dr. chimie, Institutul 
Politehnic — București.

Liceul industrial de construc
ții — Craiova. Comisia nr 60. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul industrial de construc
ții Craiova ; specialitatea : 
construcții civile și industriale.

Președinte : Sorin Larionescu, 
șef lucrări dr. inginer, Institu
tul de Construcții — București.

Liceul economic Craiova. 
Comisia nr. 61. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Craiova ; specialitatea : 
planificare — contabilitate — 
învățămînt de zi.

Președinte : Bălteanu Gheor
ghe, lector univ. doctorand ști
ințe economice, Universitatea 
Timișoara.

Liceul economic Craiova. 
Comisia nr. 62. Se vor prezenta
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candidații de la Liceul econo
mic — Craiova ; specialitățile : 
planificare-contabilitate — în- 
vățămint seral, fără frecvență 
și restanțieri, merceologie — 
învățămînt de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri.

Președinte : Armeanu Vlrgil, 
prof. univ. dr. chimie. Acade
mia de Studii Economice — 
București.

Liceul agricol — Bechet. Co
misia nr. 63. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Bechet ; specialitatea : horti
cultura — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Bumea Ion, lec
tor univ. dr. chimie, Universi
tatea Craiova.

Liceul agricol — Calafat. Co
misia nr. 64. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Calafat ; specialitățile : agro
nomie, contabilitate și merceo
logie agricolă — învățămînt de 
zi și restanțieri.

Președinte : Sbora Traian, lec
tor univ. doctorand științe eco
nomice, Universitatea Craiova.

Liceul agricol nr. 1 — Cra
iova. Comisia nr. 65. Se vor 
prezenta candidații de Ia Li
ceul agricol nr. 1 Craiova ; spe
cialitățile : agronomie, mecanică 
agricolă — învățămînt de zi, 
restanțieri și examene de dife
rență. de la Liceul agricol nr. 2
— Craiova : specialitatea : îm
bunătățiri funciare — învăță- 
mînt de zi.

Președinte : Popescu Iulian 
lector univ. dr. inginer, Uni
versitatea Craiova.

Liceu! agricol Malu-Mare. 
Comisia nr. 66. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Malu Mare ; specialitățile : zoo
tehnie și veterinară — învăță- 
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Dumitrescu Ion, 
conf. univ. dr. medicină veteri
nară, Institutul Agronomic N. 
Bălcescu — București.

JUDEȚUL 
GALAȚI

Liceu! Industrial pentru con
strucții de mașini — Galati. Co
misia nr. 67. Se vor prezenta 
candidații de la I.iceul industrial 
pentru construcții de mașini — 
Galați ; specialitatea : tehnolo
gia construcțiilor de mașini — 
învățămînt de zi.

Președinte : Iordănescu Ion. 
eonf. univ. dr. inginer. Insti
tutul Politehnic București.

Liceul Industrial metalurgic — 
Galați. Comisia nr. 68. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
Industrial metalurgic — Galati ; 
specialitățile ; acționări și auto
matizări în siderurgie, termoteh- 
nica proceselor siderurgice — 
învățămînt de zi si seral.

Președinte : Ponescn Nicolae, 
eonf. univ. dr. metalurgie. In
stitutul Politehnic — București.

Liceul Industrial pentru Indu
stria alimentară — Galați. Co
misia nr. 69. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul industrial 
pentru industria alimentară — 
Galați ; specialitatea : chimia 
produselor alimentare — învă- 
țămînt de zi.

Președinte : Tătaru Vasile, 
eonf. univ. dr. lnd. alimentare
— Institutul Politehnic Galați.

Liceul economic-Galați. Co
misia nr. 70. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic-Galați ; specialitatea : pla
nificare, contabilitate — învăță
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Braier Alfred 
conf. univ. dr. matematici, In
stitutul Politehnic — Iași.

Liceul economic — Galați. 
Comisia nr. 71. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Galați ; specialitatea : 
planificare — contabilitate în
vățămînt do zi, seral și fără 
frecvență.

Președinte : Ciobanu Liviu, 
lector univ. matematici. Insti
tutul Politehnic Iași.

Liceul agricol — Tecuci. Co
misia nr. 72. Se vor ■ prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Tecuci ; specialitățile : agro
nomie și zootehnie — învăță
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Lăbușcă loan, 
șef lucrări, zootehnie, Institutul 
Agronomic — Iași.

JUDEȚUL 
GORJ

Liceul economic — Tirgu-Jiu. 
Comisia nr. 73. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Tg.-Jiu ; specialitatea : 
planificare-contabilitate — în
vățămînt de zi, seral și restan
țieri și de la Liceul agricol — 
Bîrsești — specialitatea : horti
cultura — învățămînt de zi.

Președinte : Gașpar Dumitru, 
lector univ. doctorand, mate
matici, Universitatea Timișoara.

JUDEȚUL 
HARGHITA

Liceul economic — Odorheiul 
Secuiesc. Comisia nr. 74. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul economic — Odorheiul 
Secuiesc ; specialitatea : plani
ficare-contabilitate — învăță
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Keleman Arpad, 
conf. univ. dr. inginer. Institu
tul Politehnic — Cluj.

Liceul agricol special — Mier
curea Ciuc. Comisia nr. 75. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul agricol special — Mier
curea Ciuc ; specialitățile : hor
ticultura, contabilitate și mer
ceologie agricolă — învățămînt 
de zi și restanțieri.

Președinte : Znamlrovschi Vla
dimir, lector univ. fizică, Uni- 
vesitatea Babeș Bolyai — Cluj.

Liceul agricol — Odorheiul 
Secuiesc. Comisia nr. 76. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol — Odorheiul Secuiesc ; 
specialitatea : contabilitate și 
merceologie agricolă — învă
țămînt de zi și restanțieri.

Președinte : Neamțu Gavril, 
șef de lucrări, dr. chimie, Insti
tutul Agronomic — Cluj.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Liceul industrial metalurgic 
Hunedoara. Comisia nr. 77. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul industrial metalurgic — 
Hunedoara ; specialitățile : ac
ționări și automatizări în side
rurgie, termotehnica proceselor 
siderurgice — învățămînt de zi 
și seral.

Președinte : Ilea Ioan, conf, 
univ. dr. metalurgie, Institutul 
de Mine — Petroșani.

Liceul industrial minier — 
Petroșani. Comisia nr. 78. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul industrial minier — Pe
troșani ; specialitățile : exploa
tări miniere și electromecanică 
minieră — învățămînt de zi și 
seral.

Președinte : Marian Ioan, prof, 
univ. dr. inginer Institutul de 
Mine — Petroșani.

Liceul economic — Orăștie. 
Comisia nr. 79. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Orăștie ; specialitatea : planifi
care-contabilitate — învățămînt 
de zi și restanțieri.

Președinte : Moțiu Ispas, lec
tor univ. doctorand, științe eco
nomice, Universitatea Timișoara.

Liceul industrial de construcții
— Deva. Comisia nr. 80. Se vor | 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de construcții — 
Deva ; specialitatea : construc
ții civile și industriale — învă
țămînt de zi.

Președinte : Popp Vasile, conf. 
univ. inginer. Institutul Politeh
nic Timișoara.

Liceul agricol — Geoagiu. Co
misia nr. 81. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol- 
Geoagiu ; specialitățile : horti
cultura și zootehnie — învăță
mînt de zi, restanțieri șl exa
mene de diferență.

Președinte : Julean Ilie, conf. 
univ. dr. chimie. Universitatea 
Timișoara.

JUDEȚUL 
IALOMIȚA

Liceul economic — Călărași. 
Comisia nr. 82. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Călărași ; specialitatea : 
planificare-contabilitate — în
vățămînt de zi și restanțieri.

Președinte : Puia Ilie, conf. 
univ. dr. științe economice, A- 
cademia de Studii Economice
— București.

Liceul agricol — Călărași. Co
misia nr. 83. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Călărași ; specialitatea : 
planificare-contabilitate — în
vățămînt seral și de la Liceul 
agricol Călărași ; specialitatea : 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Donoaica Ștefan, 
conf. univ. dr. contabilitate, A- 
cademia de Studii Economice — 
București.

Liceul agricol — Călărași. 
Comisia nr. 84. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Călărași ; specialitatea : agro
nomie si îmbunătățiri funciare
— învățămînt de zi și restan
țieri.

Președinte : Burloi Gheorghe, 
șef lucrări, agronomie. Institu
tul Agronjmic N. Bălcescu — 
București.

JUDEȚUL 
IAȘI

Liceul Industrial pentru con
strucții de mașini — Iași. Co
misia nr. 85. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini — Iași și de la Liceul in
dustrial de chimie — Iași ; spe
cialitățile : tehnologia construc
țiilor de mașini și tehnologia 
chimică organică — învățămînt 
de zi.

Președinte : Ivășcanu Ștefan, 
conf. univ. dr. chimie, Institu- 
taul Politehnic Iași.

Liceul industrial energetic — 
Iași. Comisia nr. 86. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial energetic Iași : spe
cialitățile : electroenergetică si 
mecanoenergetică — învățămînt 
de zi și seral.

Președinte : Hutu Constantin, 
conf. univ. inginer, Institutul 
Politehnic Iași.

Liceul industrial pentru In
dustria ușoară — Iași. Comisia 
nr. 87. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul industrial 
pentru industria ușoară — Iași ; 
specialitatea : filatură — învă
țămînt de zi.

Președinte : Duca Alexandru, 
prof. univ. dr. doc. inginer. In
stitutul Politehnic — Iași.

Liceul industrial de construc
ții — Iași. Comisia nr. 88. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul, industrial de construcții
— Iași ; specialitățile : construc
ții civile și industriale, instala
ții tehnico-edilitare și în con
strucții — învățămînt de zi.

Președinte : Poeată Nina, conf. 
univ. inginer. Institutul Poli
tehnic Iași.

Liceul economic — Iași. Co
misia nr. 89. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Iași ; specialitatea : plani
ficare-contabilitate — învăță
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Grindei loan, 
prof. univ. dr. matematici Uni
versitatea Al. I Cuza — Iași.

Liceul economic — Iași. Co
misia nr. 90. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Iași ; specialitatea : pla
nificare-contabilitate — învăță
mînt seral și fără frecvență.

Președinte : Botez Constantin : 
lector univ. doctorand — științe 
economice. Universitatea Al. I. 
Cuza — Iași.

Liceul agricol — Iași. Comi
sia nr. 91. Se vor prezenta can
didate de la Liceul agricol — 
Iași ; specialitățile : contabilitate 
și merceologie agricolă, cadas
tru și organizarea teritoriului, 

horticulture — învățămînt de 
zi, restanțieri și examene de di
ferență.

Președinte : Vaisman losub, 
prof. univ. dr. îmbunătățiri fun
ciare, — Institutul Agronomic
— Iași.

Liceul agricol — Podul Iloaiei. 
Comisia nr. 92. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Podul Iloaiei ; specialitățile : 
veterinară, agronomie și zooteh
nie — învățămînt de zi, restan
țieri și examene de diferență.

Președinte : lonescu Dumitru, 
prof. univ. dr. medicină veteri
nară, Institutul Agronomic — 
Iași.

JUDEȚUL 
ILFOV

Liceul economic — Giurgiu. 
Comisia nr. 93. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Giurgiu ; specialitatea : plani
ficare-contabilitate — învățămint 
de zi.

Președinte : Veroșanu Iuliu, 
conf. univ. dr. fizică, Academia 
de Studii Economice — Bu
curești.

Liceul economic — Giurgiu. 
Comisia nr. 94. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Giurgiu ; specialitatea : pla
nificare-contabilitate — învăță
mint seral, fără frecventă și 
restanțieri.

Președinte : Munteanu Teodor, 
conf. univ. științe juridice, — 
Academia de Studii Economice
— București.

Liceul agricol — Brănești. 
Comisia nr. 95. Se vor prezenta 
candidații de la liceele agricole 
Brănești, Fundulea și Dragomi- 
rești Vale ; specialitățile : îm
bunătățiri funciare, cadastru și 
organizarea teritoriului, conta
bilitate și merceologie agricolă
— învățămînt de zi, restanțieri 
și examene de diferență.

Președinte : Marian Teodor, 
conf. univ. dr. agronomie. Aca
demia de Științe Economice — 
București.

Liceu] agricol — Dragomirești 
Vale. Comisia nr. 96. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol — Dragomirești Vale ; 
specialitățile : horticultură și 
protecția plantelor — învățămînt 
de zi, restanțieri și examene de 
diferență.

Președinte : Florescu Elena, 
șef lucrări dr. horticultură. In
stitutul Agronomic N. Bălcescu
— București.

Liceul agricol — Dragomirești 
Vale. Comisia nr. 97. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol — Dragomirești Vale ; 
specialitățile : zootehnie și ve
terinară — învățămînt de zi, 
restanțieri și examene de dife
rență.

Președinte : Gurghiș Ștefan, 
șef lucrări dr. medicină vete
rinară, Institutul Agronomic N 
Bălcescu — București.

Liceul agricol — Fundulea. 
Comisia nr. 98. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Fundulea ; specialitatea : a- 
gronomie — învățămînt de zi.

Președinte : Badea Ion. șef lu
crări dr. agronomie, Institutul 
Agronomic N. Bălcescu — Bu
curești.

Liceul agricol — Fundulea. 
Comisia nr. 99 Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Fundulea ; specialitățile : ve
terinară și zootehnie — învăță- 
mînt_ de zi, examene de dife
rență și restanțieri.

Președinte : Radu Voinea. șef 
lucrări dr. agronomie, Institutul 
Argonomic N. Bălcescu — Bu
curești.

Liceul agricol — Fundulea. 
Comisia nr. 100. Se vor pre
zenta candidați de Ia Liceul a- 
gricol — Fundulea ; specialită
țile : agronomie și horticultură
— examene de diferență și res
tanțieri.

Președinte : Olteanu Aurel, 
șef lucrări dr. agronomie, — In
stitutul Agronomic N. Bălcescu 
București.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Liceul Industria! minier — 
Baia-Mare. Comisia nr. 101. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul industrial minier — Baia 
Mare ; specialitățile : exploatări 
miniere și electromecanică mi
nieră — învățămînt de zi.

Președinte : Nicula Alexan
dru. conf. univ. dr. fizică. Uni
versitatea Babeș-Bolyai — Cluj.

Liceul Industrial pentru In
dustrializarea lemnului — Si- 
chetu! Marmației. Comisia nr. 
102. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul industrial pentru 
industrializarea lemnului — Si- 
ghetul Marmației ; specialitatea : 
exploatări, transporturi si con
strucții forestiere - învățămînt de zi.

Președinte : Handra Luca-
Viorel, șef lucrări dr. inginer, 
Institutul Politehnic — Cluj.

Liceul economic — Baia Mare. 
Comisia nr. 103. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Baia Mare ; specialita
tea; planificare — contabilitate
— învățămînt de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri.

Președinte : Iancu Vasile 
conf. univ. chimie, Universita
tea Babeș-Bolyai — Cluj.

JUDEȚUL 
MEHEDINȚI

Liceul economic — Tr. Se
verin. Comisia nr. 104. Se vor 
prezenta candidații de Ia Liceul 
economic — Tr. Severin ; spe
cialitatea : planificare-contabili
tate — învățămint de zi.

Președinte : Pațac Filip, lec
tor univ. doctorand, științe eco
nomice, Universitatea Timișoara.

Liceul economic — Tr. Seve- 
rin. Comisia nr. 105. Se vor pre- 
zenta candidații de la Liceul 
economic — Tr. Severin ; spe
cialitățile ; panificare-contabi- 
iitate — învățămînt de zi se
ral și restanțieri.

Președinte : Iliescu Gheorghe 
lector univ. doctorand, științe 
juridice, Universitatea Timișoara.

Liceul agricol — Halînga. Co
misia nr. 106. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol

Halînga ; specialitățile : veteri
nară și zootehnie — învățămint 
de zi și restanțieri.

Președinte : Vancea Ion, șef 
lucrări — zootehnie, Institutul 
Agronomic Timișoara.

JUDEȚUL 
MUREȘ

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Tg. Mureș. 
Comisia nr. 107. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini — Tg. Mureș și de la 
liceul industrial de construcții
— Tg. Mureș ; specialitățile : 
mașini și aparate electrice, con
strucții civile și industriale — 
învățămînt de zi și tehnologia 
construcțiilor de mașini — învă
țămînt de zi și seral.

Președinte : Szabo Wilibald, 
șef lucrări dr. inginer, — Insti
tutul politehnic — Brașov.

Liceul economic — Tg. Mu
reș. Comisia nr. 108. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
economic — Tg. Mureș ; spe
cialitatea : planificare-contabi'i- 
tate — învățămînt de zi.

Președinte : Cruicî Constantin, 
conf. univ. dr. științe econo
mice Institutul de construcții — 
București.

Liceul economic — Tg. Mureș. 
Comisia nr. 109. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Tg. Mureș ; specialită
țile : planificare-contabilitate,
merceologie — învățămînt de zi, 
seral, fără frecvență și restan
țieri.

Președinte : Cenușă Gheorghe, 
lector univ. matematici, Aca
demia de Studii Economice — 
București.

Liceul agricol — Tg. Mureș. 
Comisia nr. 110. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Tg. Mureș ; specialitățile a- 
gronomie, veterinară, horticul
tură și zootehnie — învățămint 
de zi, restanțieri și examene de 
diferență.

Președinte : Păunescu Cons
tantin, prof. univ. dr. pedologie 
Institutul Politehnic — Brașov

Liceul agricol — Tg. Mureș. 
Comisia nr. 111. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Tg. Mureș ; specialitatea : con
tabilitate și merceologie agricolă
— învățămînt de zi, restanțieri 
și examene de diferență.

Președinte : Pall Olga, șef 
lucrări dr. agronomie, Institutul 
Agronomic — Cluj.

JUDEȚUL 
NEAMȚ

Liceul industrial de chimie — 
Piatra Neamț. Comisia nr. 112. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul industrial de chimie
— Piatra Neamț ; specialitatea : 
tenhologia chimică organică — 
învățămînt de zi și seral.

Președinte : Vălu Florin, conf. 
univ. dr. chimie, Institutul Po
litehnic — Iași.

Liceul agricol Ion lonescu de 
la Brad. — Roman. Comisia nr. 
113. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul agricol Ion lonescu 
de la Brad — Roman ; specia
litățile : agronomie, veterinară, 
zootehnie — învățămînt de zi, 
restanțieri și examene de dife
rență.

Președinte : Vasilescu Nicolae, 
prof. univ. dr., agronomie. In
stitutul Agronomic — Iași.

I.iceul agricol — Roman. Co
misia nr. 114. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Roman : specialitatea : me
canică agricolă — învățămînt de 
zi și examene de diferență.

Președinte : Pricop Traian, 
șef lucrări, inginer, — Institutul 
Agronomic — Iași.

JUDEȚUL 
OLT

Liceul economic — Caracal. 
Comisia nr. 115. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
economic — Caracal ; speciali
tatea : planificare-contabilitate
— învățămînt de zi, fără frec
vență și restanțieri.

Președinte : Schiopescu Vic
tor. lector univ. doctorand ști
ințe economice. Universitatea 
Timișoara.

Liceul economic — Corabia. 
Comisia nr. 116. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic — Corabia : specialitatea : 
planificare-contabilitate — în
vățămînt de zi și restanțieri.

Președinte : Mihai Francîsc. 
prof. univ. dr. chimie Institutul 
Politehnic — Timișoara.

Liceu! agricol — Caracal. Co
misia nr. 117. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Caracal : specialitățile : îm
bunătățiri funciare, agronomie, 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Budoi Gheorghe, 
eonf. univ. dr. agronomie. In
stitutul agronomic „N. Bălcescu"
— București.

Liceul arrico! — Slatina. Co
misia nr. U8. Se vor prezenta 
cand'datji de la T.icevl agricol
— Slatina : specialitățile : agro
nomie. contabilitate si merceo
logie aertaolă — învățămînt de 
zi. restanțieri și examene de di
ferență.

Președinte : Draeomîresmț
fon. conf. univ. dr. inginer. In
stitutul Agronomic „N. Bălces
cu" — București.

Liceul agricol — Slatina. Co
misia nr. 119. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— S’atina : specialitățile : vete
rinar? si zootehnie — învăță
mînt d° zi. restanțieri și exa
mene de diferență.

președinte : Creta Vaier, șef 
lucrări dr. medicină veterinară. 
Institutul Agronomic „N. Bălces
cu" — București.

JUDEȚUL 
PRAHOVA

Liceul industrial de petrol — 
Ploiești. Comisia nr. 120. Se vor 
prezenta candidații de la liceele 

- industriale de petrol — Ploiești 
și industrial pentru construcții 
de mașini — Ploiești ; speciali
tățile : prelucrarea țițeiului, uti
laj de rafinării și tehnologia 
construcțiilor de mașini — în
vățămint de zi.

Președinte : Enache Ștefănuță. 
conf. univ. dr. inginer, Institu
tul Politehnic — București.

Liceul industrial de petrol — 
Cîmpina. Comisia nr. 121, Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de petrol — Cîmpina ; 
specialitățile : utilaj pentru fo
raj și extracție, exploatarea ză
cămintelor de țiței și gaze — în
vățămînt de zi.

Președinte : Dumitrescu Ion, 
conf. univ. dr. inginer. Institu
tul de Petrol — Ploiești.

Liceul economic — Ploiești. 
Comisia nr. 122. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Ploiești — specialitatea 
planificare — contabilitate — 
învățămînt de zi.

Președinte : Dobrescu Andrei, 
prof. univ. dr matematici, Insti
tutul de Construcții — București.

Liceul economic — Ploiești. 
Comisia nr. 123. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic — Ploiești — specialita
tea : planificare — contabilitate
— învățămînt de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri.

Președinte : Iancu Sager,
conf. univ. matematici. Institu
tul de Construcții — București.

Liceul economic — Ploiești, 
Comisia nr. 124. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
— Ploiești; specialitatea : mer
ceologie — învățămînt de zi, se
ral, fără frecvență și restanțieri.

Președinte : Mușetescu Elena, 
conf. univ. merceologie, Acade
mia de Studii Economice — 
București.

Liceul agricol special — Nede- 
lea. Comisia nr. 125 Se vor pre
zenta candidații de la Liceul a- 
gricol special — Nedelea ; spe
cialitățile : horticultură și vete
rinară — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Bica-Popii Octa
vian, șef lucrări, medicină ve
terinară, Institutul Agronomic 
N. Bălcescu — București.

Liceul agricol — Mizil. Comi
sia nr. 126. Se vor prezenta can
didații de la liceele agricole Mi
zil și Valea Călugărească ; spe
cialitățile : contabilitate și mer
ceologie agricolă, horticultură — 
învățămînt de zi, restanțieri și 
examene de diferență.

Președinte : Promohaci Nico
lae, șef lucrări, dr. viticultură, 
Institutul Agronomic N. Băl
cescu — București.

JUDEȚUL 
SATU MARE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Satu-Mare. 
Comisia nr. 127. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul industrial 
pentru construcții de mașini — 
Satu Mare ; specialitatea : teh
nologia construcțiilor de mașini
— învățămînt de zi și seral.

Președinte : Vodnar Ion, lec
tor univ. chimie, Universitatea 
Babeș-Bolyai — Cluj.

Liceul economic — Satu Mare. 
Comisia nr. 128. Se vor prezența 
candidații de la Liceul economic 
Satu Mare; specialitatea : plani
ficare — contabilitate — învă
țămînt de zi

Președinte : Barbur loan, lec
tor univ. fizică, Universitatea 
Babeș-Bolyai — Cluj.

Liceul economic — Satu Mare. 
Comisia nr. 129. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic Satu Mare ; specialitatea : 
planificare-contabilitate — învă
țămînt de zi, seral, fără frecven
ță și restanțieri.

Președinte : Nuțiu Remus, lec
tor univ. dr. chimie, Universita
tea Timișoara.

Liceul agricol comuna Livada 
— Satu Mare. Comisia nr. 130. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul agricol comuna Livada — 
Satu Mare ; specialitățile : vete
rinară, zootehnie, agronomie, 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă — învățămînt de zi, res
tanțieri și examene de diferență 

Președinte : Cristea Iosif, conf. 
univ. dr. medicină veterinară, 
Institutul Agronomic — Cluj.

JUDEȚUL 
SĂLAJ

Liceu] agricol — Simleul Sil- 
vaniei. Comisia nr. 131. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol — Simleul Silvaniei ; 
specialitățile : veterinară, zoo
tehnie, horticultură — învăță
mînt de zi, restanțieri și exame
ne de diferență și de la Liceul 
agricol — comuna Livada — 
specialitatea : horticultură — 
examene de diferență.

Președinte : Stănescu Vasile, 
conf. univ. dr. medicină veteri
nară, Institutul Agronomic — 
Cluj.

Liceu! agricol — Simleul Sil
vaniei. Comisia nr. 132. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol — Simleul Silvaniei ; 
specialitatea : contabilitate și 
merceologie agricolă — învăță
mînt de zi, restanțieri și ‘exame
ne de diferență.

Președinte : Stamate loan, 
conf. univ. matematici, Institu
tul Agronomic Cluj.

JUDEȚUL 
SIBIU

Liceul industrial energetic — 
Sibiu. Comisia nr. 133. Se vor 
prezenta candidații de la Licee
le : industrial energetic — Si
biu și industrial pentru indus
tria alimentară — Sibiu ; specia
litățile : electroenergetică — în
vățămînt de zi și seral și chimia 
produselor alimentare — învăță
mînt de zi.

Președinte : lonescu Dan, conf. 
univ. dr. inginer. Institutul Po
litehnic — București.

Liceu! industrial pentru indus
tria ușoară — Cisnădie. Comi
sia nr. 134. Se vor prezenta can
didații de la Liceul industrial 

pentru industria ușoară — Cis
nădie ; specialitatea : țesătorie
— învățămînt de zi.

Președinte : Literat Liviu, conf. 
univ. dr. chimie, Institutul Po
litehnic — Cluj.

Liceul economic — Sibiu. Co
misia nr. 135. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic
— Sibiu ; specialitatea : planifi
care — contabilitate — învăță
mînt de zi.

Președinte : Lupescu Ion, prof, 
univ. matematică-fizică, Institu
tul Politehnic Timișoara.

Liceul economic — Sibiu. Co
misia nr. 136. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Sibiu ; specialitatea ; 
planificare — contabilitate — în
vățămint de zi, seral și restan
țieri.

Președinte : Curcă Gheorghe, 
lector univ. dr. Științe economi
ce, Universitatea București.

Liceul economic — Mediaș. 
Comisia nr. 137.Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic
— Mediaș ; specialitatea : plani
ficare — contabilitate — învăță
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Hreanca loan, 
conf. univ. dr matematică-fizi
că, Universitatea Timișoara.

Liceul agricol — Sibiu. Comi
sia nr. 138. Se vor prezenta can
didații de la Liceul agricol — 
Sibiu ; specialitățile : cadastru 
și organizarea teritoriului, meca
nică agricolă, veterinară, zooteh
nie, contabilitate și merceologie 
agricolă — învățămînt de zi, res
tanțieri și examene de diferență.

Președinte : Bereș Vasile, șef 
lucrări zootehnie, Institutul A- 
gronomic „N. Bălcescu" — Bucu
rești.

Liceul agricol — Dumbrăveni. 
Comisia nr. 139. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol
— Dumbrăveni; specialitățile : 
contabilitate și merceologie agri
colă, agronomie — învățămînt 
de zi, restanțieri și examene de 
diferență.

Președinte : Tămășanu Dumi
tru, șef lucrări, inginer, Insti
tutul Agronomic „N. Bălcescu"
— București.

JUDEȚUL 
SUCEAVA

Liceul economic — Suceava. 
Comisia nr. 140. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul e- 
conomic — Suceava ; specialita
tea : planificare — contabilitate
— învățămînt de zi.

Președite : Calinicenco Nico
lae, prof. univ. dr. fizică, Insti
tutul Politehnic — Iași.

Liceul economic — Suceava. 
Comisia nr. 141. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul econo
mic — Suceava ; specialitățile : 
planificare — contabilitate — în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri ; merceologie — în
vățămînt de zi, seral și restan
țieri.

Președinte : Botez Cornelia, 
prof. univ. dr. chimie, Institutul 
Politehnic — Iași.

Liceul silvic — Cimpulung. 
Comisia nr. 142. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul silvic 
Cîmpulung ; specialitatea : sil
vicultură — învățămînt de zi.

Președinte : Cireașă Victor, 
șef lucrări, dr. inginer, Insti
tutul Agronomic — Iași.

Liceul agricol — Fălticeni. 
Comisia nr. 143. Se vor prezeu- 
ta candidații de la Liceul agricol
— Fălticeni ; specialitățile : hor
ticultură, contabilitate și mer
ceologie agricolă — învățămînt 
de zi, restanțieri și examene de 
diferență.

Președinte : Gologan Ion, prof 
univ. dr. agronomie, Institutul 
Agronomic — Iași.

Liceu! agricol — Rădăuți. 
Comisia nr. 144. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agricol
— Rădăuți ; specialitățile ; ve
terinară, zootehnie, contabilitate 
și merceologie agricolă — învă
țămint de zi, restanțieri și exa
mene de diferență.

Președinte : Moroșanu Nicolae, 
șef lucrări dr. medicină veteri
nară, Institutul Agronomic — 
Iași.

JUDEȚUL 
TELEORMAN

Liceul industrial de chimie — 
Turnu Măgurele. Comisia nr. 145. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul industrial de chimie
— Turnu Măgurele ; specialită
țile : tehnologia chimică anorga
nică, utilaje în industria chimi
că — învățămînt de zi.

Președinte . Daneș Florin, șef 
de lucrări dr. chimie, Institutul 
Politehnic — București.

Liceul economic — Roșiori de 
Vede. Comisia nr 146. Se vor 
prezenta candidații de Ia Liceul 
economic — Roșiori de Vede ; 
specialitatea : planificare — con
tabilitate — învățămînt de zi..

Președinte : Bogobia Corneliu, 
lector univ. doctorand, științe 
economice, Universitatea — 
Craiova.

Liceul economic — Roșiori de 
Vede. Comisia nr. 147. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul economic — Roșiori de 
Vede ; specialitatea : planificare
— contabilitate — învățămînt de 
zi, seral și restanțieri.

Președinte : Cucurezeanu Ilie, 
conf. univ. dr. fizică. Institutul 
Politehnic — București.

Liceul agricol — Alexandria. 
Comisia nr. 148. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agri
col — Alexandria ; specialitățile: 
veterinară, zootehnie — învăță
mint de zi, restanțieri.

Președinte : Mihalache Marin, 
șef lucrări, inginer. Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul agricol —. Turnu Mă
gurele. Comisia nr. 149. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol — Turnu Măgurele: 
specialitățile : îmbunătățiri fun
ciare, contabilitate și merceolo
gie agricolă —: învățămînt de zi 
și restanțieri.

Președinte : Ciocîrlan Vasile, 
șef lucrări dr. inginer. Institu
tul Agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

JUDEȚUL 
TIMIȘ

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini — Timișoara. 
Comisia nr. 150. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini — Timișoara ; specialitățile 
tehnologia construcțiilor de ma
șini, mașini și utilaje în indus
tria textilă, țesătorie — învăță
mînt de zi.

Președinte ; Nanu Aurel, prof, 
univ. dr. inginer, Institutul Po
litehnic — Timișoara.

Liceul industrial de construcții
— Timișoara. Comisia nr. 151. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul industrial de construc
ții — Timișoara ; specialitățile ■ 
construcții civile și industriale
— învățămînt de zi și seral — 
instalații tehnico-edilitare și în 
construcții, materiale de con
strucții — învățămînt de zi.

Președinte : Boleantu Lazăr. 
prof. univ. dr. inginer, Institutul 
Politehnic — Timișoara.

Liceul economic — Timișoara. 
Comisia nr. 152. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic
— Timișoara ; specialitatea ; 
planificare — contabilitate — în
vățămînt de zi.

Președinte Olariu Constantin, 
prof. univ. dr. contabilitate, Uni
versitatea Timișoara.

Liceul economic — Timișoara. 
Comisia nr. 153. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul econo
mic — Timișoara ; specialitatea : 
planificare — contabilitate — în
vățămînt seral, fără frecvență și 
restanțieri.

Președinte : Mareș Dumitru, 
conf. univ. dr. științe economice, 
Universitatea Timișoara.

Liceul agricol — Ciacova. 
Comisia nr. 154.‘Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agri
col — Ciacova ; specialitatea . 
agronomie — învățămînt de zi 
și restanțieri.

Președinte : Chiriac Ștefan, 
conf. univ. agronomie, Institutul 
Politehnic Timișoara.

Liceul agricol — Lugoj. Comi
sia nr. 155. Se vor prezenta can
didații de la Liceul agricol — 
Lugoj ; specialitățile : veterina
ră, zootehnie, contabilitate și 
merceologie agricolă — învăță
mînt de zi și restanțieri.

Președinte : Roșa Victor, lec
tor univ. doctorand agronomie, 
Universitatea Timișoara.

Liceul agricol — Timișoara. 
Comisia nr. 156. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agri
col — Timișoara ; specialitățile ; 
agronomie, îmbunătățiri funcia
re, contabilitate și merceologie 
agricolă — învățămînt de zi și 
restanțieri. /

Președinte : Brîndeu Liviu, 
conf. univ. dr. matematică, In
stitutul Politehnic — Timișoara.

JUDEȚUL 
VÎLCEA

Liceul industrial pentru indus
trializarea lemnului — Rîmnicu 
Vîlcea, Comisia nr. 157. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial pentru industrializa
rea lemnului — Rm. Vîlcea; 
specialitatea : exploatări, trans
porturi și construcții forestiere
— învățămînt de zi.

Președinte : Chiru Vasile, 
conf. univ. dr. silvicultură, In
stitutul Politehnic — Brașov.

Liceul economic — Rm. Vîlcea. 
Comisia nr. 158. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic — Rm. Vîlcea ; specialita
tea : planificare — contabilitate
— învățămînt de zi, sera) și res
tanțieri.

Președinte : Georgescu Puiu, 
lector univ. doctorand, științe 
economice, Universitatea Cra
iova.

Liceul agricol — Drăgășani. 
Comisia nr 159. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agri
col — Drăgășani ; specialitatea : 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă — învățămînt de zi, res
tanțieri și examene de diferență.

Președinte : Dobra Victor, 
conf. univ. inginer, Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul agricol — Drăgășani. 
Comisia nr. 160. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agri
col — Drăgășani ; specialitatea : 
horticultură — învățămînt de zi, 
restanțieri și examene de dife
rență.

Președinte : Georgescu Magda
lena, șef lucrări dr. inginer, 
Institutul Agronomic „N. Bălce
scu" — București.

JUDEȚUL 
VASLUI

Liceul agricol — Huși. Comi
sia nr. 161. Se vor prezenta can
didații de la Liceul agricol — 
Huși ; specialitățile ; horticultu
ră, contabilitate și merceologie 
agricolă — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Canțăr Filip, 
prof. univ. dr. inginer, Institu
tul Agronomic Iași.

Liceul economic — Vaslui. 
Comisia nr. 162. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic — Vaslui ; specialitatea : 
planificare — contabilitate — în
vățămînt de zi si restanțieri.

Președinte : Blănaru Dragoș, 
lector univ. dr. fizică, Universi
tatea „Al. I. Cuza" — Iași.

JUDEȚUL 
VRANCEA

Liceul economic — Focșani. 
Comisia nr. 163. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul eco
nomic — Focșani ; specialitatea : 
planificare — contabilitate — în
vățămînt de zi, seral și restan
țieri.

Președinte : Sipoș Florian, 
conf. univ. doctorand, științe e- 
conomice. Institutul Politehnic
— Galați.

Liceul agricol — Odobești. 
Comisia nr. 164. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agri
col — Odobești ; specialitatea : 
horticultură — învățămînt de zi.

Președinte : Stănescu Constan
tin, șef lucrări viticultură. In
stitutul Agronomic „N. Bălces
cu" — București.

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini nr. 1. Comi
sia nr. 165. Se vor prezenta can
didații de la liceele industriale 
pentru construcții de mașini nr. 
1 și nr. 2 ; specialitățile : tehno
logia construcțiilor de mașini — 
învățămînt de zi și seral; ma
șini și aparate electrice — învă
țămînt de zi.

Președinte ; Dulămiță Titi, 
prof. univ. dr. inginer, Institu
tul Politehnic — București.

Liceul industrial energetic. 
Comisia nr. 166. Se vor prezen
ta candidații de la liceele indus
trial energetic si industrial de 
chimie ; specialitățile : electro
energetică — învățămînt de zi și 
seral; tehnologie chimică orga
nică — învățămînt de zi.

Președinte : Dănilă Nicolae, 
prof. univ. dr. inginer, Institu
tul Politehnic — București.

Liceul industrial de transpor
turi. Comisia nr. 167. Se vor pre
zenta candidații de la liceele : 
industrial de transporturi și in
dustrial de căi ferate ; speciali
tățile : exploatare, întreținere și 
reparații auto, drumuri și po
duri ; instalații, semnalizare, 
centralizare, bloc de linie și te
lecomandă — învățămînt de zi.

Președinte : Gruia Leo Nicu, 
conf. univ. inginer, Institutul 
Politehnic — București.

Liceul industrial de poștă și 
telecomunicații. Comisia nr. 168. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul industrial de poștă și te
lecomunicații ; specialitățile : in
stalații de telecomunicații, ex
ploatarea rețelei poștale și te
lecomunicații — învățămînt 
de zi.

Președinte : Barbu Eneea, 
conf. univ. dr. telecomunicații, 
Institutul Politehnic — Bucu
rești.

Liceul industrial pentru indus
tria ușoară. Comisia nr. 169. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul industrial pentru indus
tria ușoară ; specialitățile ; țesă
torie, tricotaje, confecții din pie
le și înlocuitori, prelucrarea cau
ciucului și a maselor plastice — 
învățămînt de zi.

Președinte : Floru Lucian, 
conf. univ. dr. chimie, Institutul 
Politehnic. București.

Liceul industrial pentru indus
tria alimentară. Comisia nr. 170. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul industrial pentru in
dustria alimentară ; specialita
tea : chimia produselor alimen
tare — învățămînt de zi.

Președinte : Stănescu Romeo, 
șef lucrări chimie, Universita
tea — București.

Liceul industrial de poligrafie 
și tehnică cinematografică. Co
misia nr. 171. Sa vor prezenta 
candidații de la Liceul indus
trial de poligrafie și tehnică ci
nematografică ; specialitățile : 
poligrafie, cinematografie — în
vățămînt de zi.
Președinte : Potolea Eugen, 
prof. univ. dr. inginer, Institu
tul politehnic — București.

Liceul industrial de metrolo
gie. Comisia nr. 172. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
industrial de metrologie ; specia
litatea : metrologie — învăță
mînt de zi.

Președinte : Protopopescu Ma
rius, prof. univ. dr. inginer, In
stitutul Politehnic — București.

Liceul economic nr. 1. Comi
sia nr. 173. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
nr. 1 ; specialitatea : planifica
re — contabilitate — învățămînt 
de zi.

Președinte: Pugna Dumitru, 
conf. univ. dr. șt. economice, A- 
cademia de Studii Economice — 
București.

Liceul economic nr. 1. Comi
sia nr. 174. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
nr. 1 ; specialitatea : planifica
re — contabilitate — învățămint 
de zi, seral și restanțieri.

Președinte : Ghimpa Nicolae, 
prof. univ. dr. șt. juridice, Aca
demia de Studii Economice — 
București.

Liceul economic nr. 2. Comi
sia nr. 175. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
nr. 2 ; specialitățile : planificare
— contabilitate, merceologie — 
învățămînt de zi.

Președinte : Pătrăușeanu Vic
tor, conf. univ. dr. tehnologie, 
Academia de Studii Economice
— București.

Liceul economic nr. 2. Comi
sia nr. 176. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
nr. 2 ; specialitățile : statistică'
— învățămînt de zi ; planificare
— contabilitate, merceologie — 
învățămînt seral, fără frecvență, 
precum și restanțierii.

Președinte . Bîrnea Pantelie, 
conf. univ. dr. contabilitate, A- 
cademia de Studii Economice — 
București.

Liceul economic nr. 3. Comi
sia nr. 177. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
nr. 3 ; specialitatea : planificare
— contabilitate — învățămînt de 
zi.

Președinte : Berceanu Ion, 
prof. univ. dr. șt. economice, In
stitutul Agronomic „N. Bălces
cu" — București.

Liceul economic nr. S. Comi
sia nr. 178. Se vor prezenta can
didații de la Liceul economic 
nr. 3 ; specialitatea planificai e
— contabilitate — învățămînt 
de zi, seral, fără frecvență și 
restanțieri.

Președinte : Filimon Ion,
prof. univ. dr. matematică, In
stitutul de construcții — Bucu
rești.

Liceul industrial de construc
ții. Comisia nr. 179. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
industrial de construcții ; specia
litatea : construcții civile și in
dustriale, instalații tehnico-edi
litare și în construcții — învă
țămînt de zi.

Președinte ; Beiu Ernest Pa- 
ladi, prof. univ. dr. inginer, In
stitutul de construcții — Bucu
rești.

Liceul agricol special nr. 1, 
Comisia nr. 180. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul agri
col special nr. 1 și Liceul agri
col special; specialitățile : con
tabilitate și merceologie agrico
lă, horticultură, veterinară — 
învățămînt de zi, precum și res
tanțieri.

Președinte : Milițiu Ion, șef 
lucrări, doctorand, agronomie, 
Universitatea — București.

PRECIZARE
la ziarul nostru 

din 11 iunie 1971, pag. III
La comisia nr. 33 reală, din 

municipiul București, cu lim
ba de predare română și 
maghiară, se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 15 
cu limba de predare română 
și Liceul nr. 9 cu limba de 
predare maghiară (cursuri 
de zi și restanțieri).

La comisia nr. 87 mixtă, din 
municipiul București, cu lim
ba de predare germană, se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul nr. 21 cu limba de 
predare germană (cursuri de 
zi șl restanțieri).
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FOTBAL xxvili: Etapa rezolvării primei necunoscute: RETROGRADAȚI! I TENIS
România-lugoslavia in semifinala 

grupei europene B a „Cupei Davisu

• Dinamo și Rapid se invită reciproc la titlu • Progresul și C.F.R. Timișoara pornesc pe același drum de altădată • 
Jiul, S.C. Bacău și C.F.R. Cluj privesc cu încredere viitorul • Locul trei — punct de atracție © U.T.A. continuă salturile 

pe verticală ® Eficacitatea a revenit la vechea cotă.

VICTORIE !

Cînd vedetele au obosit DIAGRAMA ETAPEI

Se pare că a fost etapa cu surprizele eele 
mai neașteptate și uluitoare. Dacă cineva 
ar fi avut îndrăzneala să parieze pe olteni, 
pe arădani ori pe colegii lui Naidin, ar ti de
venit bogat in 90 de minute. Situația pare, 
Intrucitva, paradoxală. Să luăm cazul cel 
mai greu. Pentru Progresul cele două puncte 
ar fi fost ultimele licăriri de speranță. Dar 
așa, reîntoarcerea in „jungla cu lei" nu mai 
e doar o probabilitate ci o certitudine, o rea
litate crudă. Ne pare rău de băieții atit de 
talentați ai acestei echipe. Continuăm să cre
dem in ei, in steaua lor pentru fotbal. Totul 
e ca puii să nu se îndepărteze de cuib. Un 
an de stagiatură in B nu-i o veșnicie. Valorile 
ies, totdeauna, la suprafață. Dar acum, pri
vind retrospectiv, ne dăm seama mai bine 
cine a dat-o de-a „berbeleacul" în divizia se
cundă : C.F.R. Timișoara, retrogradată incă 
din retur, i-a luat 4 puncte, U.T.A. — alte 4 
puncte, Petrolul și F. C. Argeș cîte 3 puncte...

Un rezultat catalogat drept o surpriză de 
proporții este cel dintre Dinamo și Universi
tatea Craiova. Oltenii, în sflrșit, s-au răzbu
nat. Dar situația atit de paradoxală nu vine 
de la rezultatul în sine. Ni se pare că înfrin- 
gerea liderului înseamnă, pe un alt plan, în- 
frîngerca fotbalului. Aplaudăm, cum am mai 
făcut-o victoria și jocul bun, ambițios al 
elevilor lui Coidum la București dar dacă 
Dinamo — in care evoluează atiția interna
ționali — e invinsă pe teren propriu de o 
echipă care cu două etape in urmă primise 
5 goluri, ne punem intrebarea : ce fel de fot
bal se joacă în divizia A ? Dinamo a evoluat 
mult sub valoarea cu care o credităm me
reu și incă in condițiile cind nu avea asigurat 
locul intii in clasament, lupta pentru titlu ne- 
fiind încheiată. Acum de-abia ne dăm seama 
cit de mult a pierdut Rapidul in meciul eu 
Steagul roșu. Atunci a pierdut, de fapt, nu 
numai două puncte ci campionatul. Dar și 
așa, calitatea fotbalului practicat de echipele 
noastre fruntașe — care ne vor reprezenta 
in competițiile continentale — nu s-ar fi 
schimbat. De aici vine îngrijorarea noastră. 
Asemenea eșecuri pe teren propriu nu ex
primă altceva decit un vînt de bramburea- 
lă care suflă pe la unele echipe. Ieri, pe Di
namo, cei mai buni n-au fost consacrații, in
ternaționalii. Vedetele au obosit și jocul lor 
e șters, ineficace. Ce mai poți crede dacă cel 
mai periculos atacant, Dumitrache, in 28 de 
meciuri n-a reușit să inscrie din acțiuni decit 
7 goluri ! ! (Restul de 5 sînt din 11 m). Un 
sfert de gol de etapă ! Cam puțin. Tn schimb 
pe teren el are mereu de rezolvat niște așa- 
zlse „nedreptăți" pe care i Ie fac fie arbitrii, 
fie adversarii. Oare așa să fie ? Că echipa

Dinamo n-a constituit nici o clipă un peri
col real pentru universitarii craioveni o de
notă și schimbările făcute de antrenorul oas
peților : deși conduceau cu 2—1, au fost in
troduși doi înaintași — Martinovici (Niță) si 
Bălan (Țarălungă) — deci s-a întărit ofen
siva și nu apărarea pentru a menține cu 
orice preț rezultatul. Oltenii și-au jucat șan
sele deschis, intr-un mod sportiv.

Poate că aprecierea cu oboseala vedetelor 
e valabilă și pentru Rapid — cealaltă candi
dată la titlu. în acest context, contrar presu
punerilor noastre formulate cu o etapă in 
urmă, și anume că apele s-au limpezit, cre
dem că duelul pentru titlu Încă mai conti
nuă. Pentru niciuna dintre cele două can
didate viitoarele partide nu prezintă vreo si
guranță. Le pot pierde sau le pot ciștiga tot 
așa de bine, fără să mai surprindă pe ni
meni. Parcă s-ar invita una pe alta la titlu.

După ce mai înregistrăm cu stupefacție vic
toria echipei din Arad, la Constanța, acolo 
unde cu greu se pot obține puncte — Domide 
a făcut un joc magistral, fiind omniprezent 
din 16 în 16 m, vrînd probabil să ne „ame
nințe" că nu-i convine statutul de pasager 
in team-ul tricolorilor — și după ce Progre
sul și C.F.R. Timișoara au pornit „pe același 
drum de altădată", să vedem ce ne mai re
zervă, în continuare, campionatul din punclul 
de vedere al atracției. Se pare că s-a înte
țit serios bătălia pentru ocuparea locului trei, 
care conferă dreptul echipei ocupante de a 
juca în Cupa U.E.F.A. și de a ieși să mai res
pire nițel aer și pe marile stadioane euro
pene ! Nu mai puțin de 6 echipe rîvnesc la 
acest loc : dintre toate situațiile cea mai a- 
vantajoasă o are Univ. Craiova. Dar parcă 
mai poți garanta pentru vreo echină. cînd ele 
iți oferă atitea salturi și atitea căderi neaș
teptate.

Ce-ar mai fi de spus ? Tache Macri a con
dus bine echipa în retur — 11 puncte — și 
dacă ar fi avut o zestre mai serioasă, nu se 
știe. După 28 de etane ca golgeter se imnune 
Tătaru 14 goluri. Dar parcă o jumătate 
d« gol de meci pentru golgeter e cam puțin.

$* iată și prima seară după etană cînd nu
mărul celor care se avintau în calcule și spe
culații pentru etapa următoare — cine cîș- 
tigă titlul, cine va retrograda ? — s-a împu
ținat considerabil. în vreme ce băieții din str. 
dr. Stalcovici își trăiesc drama, lacrimile lor 
sînt, în același timp, prilej de satisfacție pen
tru feroviarii clujeni, nentni hăcăoani, pen
tru cei de la Jiul. Scăpați de tensiune și fri
guri, de „teroarea" retrogradării ei beau, 
acum, din cupa bucuriei.

VASILE CĂBULEA

DINAMO —UNIV. CRAIOVA 
1—2 (1—2) ! Golurile au fost
înscrise de Bitlan (min. 12) și 
Oblemenco (min. 25) pentru 
studenți și de Dumitrache (min. 
27 din lovitură de pedeapsă) 
pentru dinamoviști.

F. C. ARGEȘ — RAPID 2—0 
Jl—0). Victorie absolut meritată 
a elevilor lui Titus Ozon. Frâ- 
țilă a ținut să-și ajute foștii co
echipieri de la Dinamo și in 
min. 25 a marcat un gol in 
poarta lui Răducanu. Cel ce a 
pecetluit insă soarta partidei a 
fost Marin Popescu (min. 68), 
jucător crescut și lansat in pot
coava Giuleștiului.

PROGRESUL — JIUL 0—0. 
Ultima speranță a bancarilor a 
fost spulberată. Oaspeții s-au a- 
părat bine și au contraatacat 
periculos, fiind de citeva ori pe 
punctul de a deschide scorul. 
Arbitrul bulgar Stanev ne-a do
vedit incăodată că are „slăbi
ciunea" eliminării jucătorilor de 
pe teren. Miercuri in cuplajul 
interbucureștean. el l-a eliminat
— fără motiv — pe Pop, iar ieri

1- a eliminat (tot fără motiv) pe 
Stoker.

C.F.R. CLUJ —St. ROȘU 3—2 
(2—0) Au marcat : Țegean (min. 
36), Sorin Bretan (min. 43) și 
Octavian Ionescu (min. 70) res
pectiv Dumitriu II (min. 66) și 
Ghergheli (min. 77).

S.C. BACAU — POLITEHNICA
2— 0 (2—0). Portarul ieșenilor, 
Iordache, a făcut ca deobicei o 
partidă foarte bună, dar a gre
șit copilărește Ia primul gol. 
Rugiubei (min 15 și 32) este 
autorul celor două goluri.

FARUL — UTA 0—2 (0—2). 
Prima infringere suferită de con-

ETAPA VIITOARE
Duminică, 20 iunie

Univ. Craiova — Progresul, Pe
trolul — C.F.R. Timișoara, Rapid
— S. C. Bacău,' Steaua — C.F.R. 
Cluj, Jiul — Farul, „U“ Cluj — 
Dinamo, U.T.A. — F. C. Argeș, 
Steagul roșu — Politehnica

ULTIMA ETAPA 
(27 iunie)

Progresul — U“ Cluj, Politeh
nica — Jiul, S. C. Bacău — Unlv. 
Craiova, Farul — Rapid, F. C. 
Argeș — Petrolul, Dlnamo — 
Steagul roșu, C.F.R. Cluj — 
U.T.A., C.F.R. Timișoara — 
Steaua.

stănțeni pe teren propriu tn 
campionat ! în urma succesului 
de Ia Constanța „bătrîna doam
nă" a sărit de pe locul 9 pe 
locul 4 în clasament. Flavius Do
mide a fost cel mai bun jucă
tor de pe teren. Au marcat : 
Domide (min. 25 și N. Cons- 
tantinescu (min. 29 — autogol).

PETROLUL — STEAUA 1—1 
(1—1). Nae Ionescu a deschis 
scorul in minutul 15, printr-un 
șut expediat dinafara careului 
de 16 metri. Egalarea a survenit 
în min. 39, cind Iordănescu a în
scris pe contraatac.

C.F.R. Timișoara — „U“ CLUJ 
2—1 (1—1). Neînvinși din etapa 
a doua a returului (0—2 cu 
Steaua), la Cluj, oaspeții au 
Plecat steagul in fața ambițioși
lor elevi ai lui Tache Macri. 
Primul gol al meciului !-a mar
cat Adam, în min. 25. Patru 
minute mai tîrziu Regep a ega
lat și tot el a realizat golul vic
toriei, in min. 60.

DIVIZIA B CLASAMENT
A.S.A. Tg. Mureș și Crișul Oradea au revenit în 

prima divizie a țării.
SERIA i

Metrom Brașov-Sportul Stu
dențesc 1—0 ; S. N. Oltenița- 
Portul Constanța 2—1 ; Știința 
Bacău-F.C. Galați 1—2 ; Dunărea 
Gîurgiu-Metalul Tirgoviște 2—0; 
Metalul București-Progresul 
Brăila 2—0 ; A.S.A. — Tg. Mu- 
reș-Poiana Cimpina 2—0 ; Poli
tehnica Galați-Flacăra Morenl 
2—0 ; Ceahlăul P. Neamț — 
C.F.R. Pașcani 0—1.

SERIA a Il-a
Crișul Oradea-C.S.M. Sibiu 

2—0 ; C.F.R. Arad-Minerul B. 
Mare 1—0 ; Electroputere Cra- 
iova-Vagonul Arad 3—1 ; Gloria 
Bistrița-Olimpia Oradea 1—1 ; 
Olimpia Satu Mare — Meta
lurgistul Cugir 6—0 ; Gaz Me
tan Mediaș — U. M. Timișoara 
0—0 ; Politehnica Timișoara- 
— Corvinul Hunedoara 4—1 ; 
C.S.M. Reșița-Minerul Anina 
2—0 ;

1. Dlnamo
2. Rapid
3. Univ. Craiova
4. U.T.A.
5. Steaua
6. St. roșu
7. Petrolul
8. Farul
9. Poli

10. „U“ Cluj
11. F. C. Argeș
12. Jîul
13. S. C. Bacău
14. C.F.R. Cluj
15. Progresul
16. C.F.R. Timișoara

28 13 8 7 43—25 34
28 11 11 6 31—23 3J
28 12 7 9 25—26 31
28 13 4 11 41—32 30
28 10 10 8 40—31 30
28 12 6 10 26—25 30
28 10 10 8 32—32 30
28 11 8 8 38—39 30
28 12 4 11 44—38 28
28 10 8 10 33—29 28
28 10 8 10 38—38 28
28 11 4 13 25—29 26
28 11 4 13 33—40 26
28 9 7 12 35—44 25
28 7 8 13 27—35 22
28 7 3 18 20—45 17

• e • • • •
„Europenele" 

de la Madrid HANDBAL ÎNAINTE

ÎNCĂ 4 ROMÂNI CALIFICAȚI
Românul Calistrat Cuțov, 

sovieticul Viktor Zaporojeț, 
maghiarul Gustav Junghausz 
(ambii de la categoria muscă) 
și vest-germanul Peter Hussin 
s-au evidențiat în cea de a treia 
gală a campionatelor europene 
de box de la Madrid. CuțQV 
l-a învins clar în limitele ca
tegoriei ușoară pe spaniolul 
Rosado. în sferturile de finală,

CAIAC
NOII CAMPIONI 
LA CAIAC-CANOE

Sîmbătă, pe lacul Snagov, a a- 
vut loc finala campionatului na
țional individual la caiac-canoe 
rezervat seniorilor. Cele 18 
titluri de campioni au fost cîști- 
gate de sportivii de la cluburile 
Dinamo și Steaua : K1 — 500 m. 
(fete) : 1. Viorica Dumitru (Di
namo): Ki — 500 m. (f.) Maria 
Nichiforov — Marla Lovin (Dina
mo); Cl — 1000 m. : 1. I. Patzai- 
chln (Dinamo), KI — 1000 m.: 1. 
A. Conțolenco (Steaua); K2 — 
1000 m. : 1. C. Coșniță — V. Sl- 
mlocenco (Steaua); C2 — 1000 m. : 
1. Gh. Slmionov — Gh. Danlelov 
(Steaua); K4 — 1000 m. : 1. M. 
Zaflu — D. Ivanov — A. Vernes- 
cu — L Negraia (Dinamo); K4 — 
500 m. (f.) : 1. Viorica Dumitru 
— Ioana Calenic — Paulina Hu
mă — Maria Nlchlfor (Dinamo); 
KI — 500 m. : 1. A. Vernescu 
(Dinamo); Cl — 500 m. : 1.1. Pa- 
tzalchln (Dinamo); K2 — 500 m.: 
1. Ion Drăgulschl — E. Pavel 
(Steaua): C2 — 500 m. 1. Gh. Sl
mionov — Gh. Danielov (Steaua); 
KI — 4 x 500 m. : 1. E. Botez — 
D. Ivanov — Fr. Frank — M. 
zaflu (Dinamo); K2 — lo 000 m. : 
1. C. Coșniță — I. Terente (Stea
ua); Ki — 10 000 m. : V. Roșea 
(Dinamo); C2 — 10 000 m. : A. Sl
mionov — P. Maxim (Dinamo); 
Cl — 10 000 m. < L. Varabiev
(Dinamo); K4 — 10 000 : C. Ma- 
carenco — A. Varablov — E. Za- 
bara — I. Negraia (Dinamo).

Clasamentul pe echipe : 1. : Di
namo (418 p.): 2. Steaua (252 P-)i 
S. Dunăre* — Galați (33 P-).

Cuțov se va întîlni cu sovieti
cul Kazarian.

în cadrul categoriei grea, Pe
ter Hussing (R.F.G.) a furnizat 
prima surpriză a campionate
lor, învingîndu-1 la puncte pe 
deținătorul titlului Ion Alexe.

în limitele categoriei cocoș, 
campionul ediției precedente, 
Aurel Dumitrescu, l-a învins la 
puncte (decizie cu 5—0) pe bul
garul Panaiotov. Prudent in 
prima repriză, cînd a preferat 
boxul de apărare. Dumitrescu a 
început să atace spre sfîrșitul 
rundului II și cu o fulgerătoare 
directă de stingă și-a trimis ad
versarul la pămînt. Acesta s-a 
ridicat dar nu a mai rezistat 
ritmului, fiind dominat catego
ric în ultimul rund. La categoria 
semimijlocie, Victor Silbermcn 
l-a Întrecut la puncte pe iugos
lavul Milencici, după o luptă 
In care numai deosebita rezi
stentă i-a permis acestuia din 
urmă să termine meciul în pi
cioare. La categoria mijlocie 
mică, Ion Gyorfi a cîștigat prin 
abandon în repriza a doua Intîl- 
nirea cu elvețianul Hassler.

DE A SE AȘTERNE LINIȘTEA
Cu etapa de ieri — penultima 

din campionatul feminin de 
handbal — situația celor zece e- 
chipe din divizia A se pare că 
este definitivată. In timp ce for
mațiile Constructorul Timișoara 
și C.S.M. Sibiu trăiesc amara 
certitudine a retrogradării' (iar 
pentru cea de a doua, mărturi
sim sincer că ne pare rău), pe 
culmile clasamentului team-uri- 
le Universităților din București 
și Timișoara au somnul zbuciu
mat de febra sesiunii de exame
ne, dar și de obsesia îmbrăcăril 
frumoaselor tricouri de cam
pion. Bucureștencele— zgribulite 
după dușul rece din propriul 
fief, pe care li l-au administrat 
campioanele „en titre", au reu
șit să învingă, ieri la Sibiu, ul
tima clasată (C.S.M.) cu 19—7 
(11—4), mențlnîndu-și avantajul 
de două puncte și poziția de li
der. Echipa antrenorului C. 
Lache, aflată la ieșirea (tardivă) 
dintr-o perioadă de declin, a ob
ținut In această rundă o nouă 
victorie, dorită la fel de mult ca 
și aceea asupra Universității 
București. Intreclnd cu 18—6 
(6—4) pe Confecția, handbaliste
le din Timișoara șl-au luat re
vanșa pentru înfrîngerea suferi
tă în fata textilistelor. în tur

neul de sală de la Cluj. Spu
neam, însă, că revenirea cam
pioanelor este tardivă și asta 
pentru că, de regulă, ceea ce se 
pierde... nu se mai cîștigă, de
cit cu prețul a infinite eforturi. 
Or, timișorencele n-au reușit 
nici măcar acum, In al doispre
zecelea ceas al campionatului — 
și este ultimul tur — să cîștige 
toate jocurile, așa că cele două 
puncte handicap față de lider 
sînt aproape imposibil de recu
perat. în restul clasamentului, 
echipele scăpate de grija zilei de 
mîine, așteaptă vacanța izbăvi
toare, încurcînd (sau nu!) soco
telile fruntașelor, fără ,a mai fi 
preocupate de propriile lor so
coteli! Oricum, totul se va În
cheia joi, cînd, o dată cu ultima 
etapă și desemnarea noii campi
oane, se va așterne în fine și 
mult așteptata liniște după cea 
mai dîrză și plină de sur
prize ediție a campiona
tului feminin. Iată în în
cheiere și celelalte rezultate 
înregistrate In etapa de ieri : 
I.E.F.S.—Mureșul Tg. Mureș 
11—17 (5—9), „Constructorul" Ti
mișoara—Textila Buhuși 12— 16 
(2—9); Rulmentul Brașov—Voin
ța Odorhei 14-12 (9—3).

A. HORIA

Pe traseu semifondiștii Fotografiile paginii: GH. CUCU

Pronosticurile „rachetei nr. 1“ 
a Iugoslaviei, Zeliko Franulovici, 
pe care l-am abordat sîmbătă tn 
holurile hotelului „Ambasador" 
la cîteva ore înaintea reluării 
„întreruptei" lui Țiriac s-au con
firmat în întregime : „Victoria 
generală in acest meci nu cred 
să vă poată scăpa. Prietenul meu 
Năstase — care m-a învins pur 
și simplu fiindcă a jucat mai bi
ne decit mine — are toate șan
sele de partea lui pentru meciul 
cu Iovanovici ; Tiriac, de aseme
nea, este și el aproape de izbin- 
dă in partida întreruptă vineri 
seara; meciul de dublu consti
tuie un alt punct pe care aveți 
toate șansele să vi-1 adjudecați 
Să spunem că eu am să trec de 
Tiriac. Și 1 Asta ar însemna un 
scor general de 1—4 care, dacă 
tot trece prin faza de 0—3 la un 
moment dat, ajunge, nu ?...“ 
Aprecierea realistă și măgulitoa
re făcută de Franulovici — care 
a ținut să salute șl pe cititorii 
ziarului prin intermediul nos
tru — avea să-și găsească co
respondentul în filmul ultime
lor două zile ale lntîlnlrii Ro
mânia—Iugoslavia. Țiriac a re
luat jocul său cu Iovanovici de 
la scorul de 2—1 la seturi El a 
cîștigat și setul decisiv (6—4). 
Dublul nostru, Năstase—Țiriac, a 
pornit deci In cursă cu un pu
ternic ascendent moral. Un sin

gur punct pentru echipa română 
urma să asigure calificarea mult 
dorită. Și prilejul n-a scăpat ce
lor doi excelenți jucători ro
mâni. Partida de dublu s-a dis
putat și ea din „bucăți" datori
tă ploii. Un prim set ciștigat de 
Năstase—Țiriac „la plimbare" 
(6—0), urmat de o echilibrare 
sensibilă a raportului de forțe — 
cam acesta ar fi rezumatul me
ciului de dublu în prima sa fază, 
pînă la întrerupere (4—3), Ieri, 
la reluare, situația din teren nu 
l-a contrazis pe Franulovici : 
românii au ciștigat pînă la ur
mă și meciul de dublu cu scorul 
de 3—0 (6—0, 6—4, 9—7) evoluînd 
perfect sincronizați, deși opozi
ția adversarilor lor a urmat o 
curbă ascendentă. Este acel 3—0 
pe care l-am dorit cu toții și ca
re ne asigură poziția de finaliști 
ai grupei europene B, indiferent 
de rezultatele ultimelor două 
meciuri de simplu care au fost 
aminate pentru astăzi, începînd 
cu orele 14,30. Intervievat la cî
teva clipe după terminarea me
ciului cheie, de dublu, asupra 
rezultatului probabil al finalei 
grupei europene B In care vom 
avea ca adversari echipa R.F. a 
Germaniei, Țiriac a dat un răs
puns superb : „Va fi 3—2 pen
tru... Năstase!“. Așadar in me
ciul cu Iugoslavia victorie! Dar 
și cîteva concluzii pe care dis
puta recent tranșată la arenele

„Progresul" ni le impune i A- 
vem jucători de tenis de talia lut 
Năstase și Țiriac. Stă în puterea 
lor de joc, în talentul lor, să-și 
apere șansele in fața oricui ; nu- 
miți-1 Ashe, Newcombe sau Fra
nulovici. Ei n-au nevoie dc „a- 
jutorul" arbitrilor ca să cîștige. 
Ne-au arătat-o cu prisosință tn 
aceste zile. O minge trimisă de 
adversarii lor In teren și „văzu
tă" de un astfel de arbitru bine
voitor In aut — făcută cadou, 
cum se spune — nu le folosește, 
nu-i onorează. Ilie și Ion au 
știut să piardă la Maribor anul 
trecut, au știut să-și ia, pe merit 
acum, o strălucită revanșă. Fără 
ajutorul nimănui. Arbitrajele 
fair, ale oficialilor români, In 
primul rlnd, trebuie să-i onore
ze, să fie pe potriva clasei lor 
de ași. La fel trebuie să-i ono
reze și publicul. Acel public ca
re s-a grăbit —canicula nu-i, to
tuși o scuză — să-i urmărească 
din tribune scoțindu-și cămășile 
și făcind plajă. La Roland Gar
ros sau Forest Hils tot așa s-or 
fi petrecînd lucrurile 7

R. VIOREL

Ciudata nevalabilitate 
a unor legitimații 

valabile I
Clubul Progresul a oferit, 

in cazul meciului România — 
Iugoslavia din „Cupa Davis", 
un model de organizare a u- 
nei întreceri de anvergură, 
manlfestind o grijă atentă 
pînă și pentru toate aspectele 
auxiliare. Dar ceva trebuia să 
nu fie in regulă. Șl aceasta 
se referă la accesul ziariști
lor la acest meci. De unde 
pînă unde legitimațiile obiș
nuite care — conform Hotărî- 
rll C.N.E.F.S. — permit „li
bera intrare la toate manifes
tațiile sportive** au devenit 
nevalabile 7 Dar și măsura 
adoptată de federație, ilegală
— aceea de * 14 permis ac
cesul ziariștilor la masa pre
sei pe bază de tichete — s-a 
dovedit falimentară. Un oareca
re A. Schmidt fuiese desemnat

de Federația de tenis, respectiv 
de secretarul general Al. Lă- 
zârescu, să distribuie miracu
loasele tichete, dar „tovarășu 
cu tichetele" a dispărut fără 
urmă.

In incheiera trei întrebări. 
1. In posesia căror persoane 
au Intrat tichetele... ziariști
lor 7 2. Pentru ce — stimați 
tov. din conducerea C.N.E.F.S.
— pretindeți redacțiilor sume 
deloc neglijabile pentru legi
timații de vreme ce nu le a- 
sigurați valabilitatea generală 
Înscrisă chiar pe ele ? 3. Pu
tem avea o dată pentru tot
deauna certitudinea că aseme
nea nereguli — de nenumă
rate ori criticate — nu se vor 
mal repeta 7

C. V.
-------- ---------

COMPETIȚIILE ȘCOLARE
Î$I DESEMNEAZĂ CAMPIONII

® Gimnastică
în Sala Sporturilor din Con

stanța s-au desfășurat, timp de 
două zile, finalele campionatelor 
de gimnastică rezervate liceelor. 
Peste 180 de sportivi fete și bă
ieții au prezentat în fața unei 
numeroase asistențe exerciții im
puse șl liber alese, dovedind că 
stăpînesc deja citeva dintre cele 
mai dificile elemente. în timp 
ce la categoria a II-a, Mariana 
Berea (Șc. Sp. Sibiu) a obținut 
o victorie comodă la individual 
compus, lupta băieților — care 
opunea, in cursa pentru titlu, pe 
bucureșteanul Mlrcea Badea sl- 
bianulul IJvlu Toma — s-a în
cheiat de-abla după ultimul 
schimb cu victoria primului gim
nast, care a obținut cu o zeci
me de punct mai mult decit ad
versarul său, suficientă Insă pen
tru a cuceri titlul. O dispută la 
fel de palpitantă au oferit șl 
sportivii de la categoria candi
dați maeștri. Trei glmnaști de 
valori sensibil egale — Andrei 
Iszlay (Șc. Sp. Tg. Mureș), Liviu 
Morovan șl Liviu Muraru (ambii 
de la Lie. 2 Timișoara) au con
curat cu șanse mari pentru ob
ținerea medaliei de campion. în 
final victoria a revenit Iul Iszlay 
care, mat calm și mai lucid, a 
evitat ratările. Competiția, din
colo de reușita in sine, a evi
dențiat valoarea ridicată a spe
ranțelor noastre, devenite, neaș
teptat de repede, virtuoase ale a- 
crobatlcll.

• CAMPIONATUL LICEELOR
Timp de două zile, pe stadio

nul „Republicii- s-au desfășurat 
finalele Campionatului național 
școlar de atletism. Competiția, 
aflată la cea de a 22-a ediție, or
ganizată impecabil de către Mi
nisterul învătămîntului și C.C. al 
U.T.C., s-a bucurat de un mare 
număr de participanți (500 de e- 
levl-sportivi din liceele de cul
tură generală, de specialitate și 
al școlilor sportive din întreaga 
țară) fiind un excelent prilej de 
trecere în revistă, de afirmare a 
vlăstarelor atletismului nostru. 
Sîmbătă. în prima zl de concurs,

am asistat la stabilirea unui nou 
record național școlar la săritu
ra în lungime, obținut de Dori
na Cătineanu (6 m.). în ciuda 
timpului nefavorabil, acesta nu 
a fost singurul record modificat, 
alături de el, săritura peste șta
cheta ridicată la 1,70 m. a Ro- 
xanel Vulescu și rezultatul de 
42,26 m. la disc băieți al lui 
Gheorghe Dumbravă, complectind 
lista noilor recorduri republicane 
școlare. Echipa de băieți a Li
ceului experimental atletic din 
Cîmpulung Muscel (prof. Gabriel 
Bădescu) și cea de fete a Li
ceului „Bolyal-Farkaș" Tg. Mu
reș (prof. Acațlu Balint) clasate 
pe primele locuri au primit din 
partea C.C. al U.T.C. cîte o fru
moasa Cupă de Cristal. Dorina 
Cătineanu, Marian Chira, Liliana 
Leau și Sandu Mitrofan au pri
mit, la rindul lor, cupe și alts 
distincții din partea C.N.E.F.S., 
a F.R. Atletism etc.

Iată acum lista noilor campioni 
naționali școlari pe 1971 ;

100 m. plat băieți — Sandu 
Mitrofan (Lie. Al. Ioan Cuza — 
Buc.), 10,5; 100 m. fete — Ene
Carmen 11,9 (Lie. Aurel Vlaicu), 
200 m. băieți — Sandu Mitrofan 
(Lie. Alex. Ioan Cuza) 21,6; 20»
m. fete — Viorica Recu 25,3 (Lie. 
23 — București), 400 m. băieți : 
Adrian Cristal! șl Răducu Eugen 
(Lie. ex. atletic Cîmpulung Mus
cel), 50,2; 400 metri fete — Li
liana Leau 56,3 (Lie. ex. Cîmpu
lung Muscel; 800 m. băieți — N. 
Soare 1,55 (Lie. ex. Cîmpulung 
Muscel); 800 m. fete — Gherghina 
Iordache (Buc.); 1500 m. băieți : 
Eugen Negară 4,6 (Lie. 35 Buc.); 
1500 m. fete — Dumitra Drăgan 
4,43 (Llc. cinematografic — Buc.); 
3000 m. băieți — Virgil Lascăr 
(Lie. chimic — Iași); 110 jn. gar
duri băieți — I. Vasilescu (Lie. 
2 — Timișoara)' 100 m. garduri 
fete — Marta Satzmari 14,4 (Lie. 
2 — Tg. Mureș); Lungime băieți

— Oană Gabriel (Lie. Ploiești) 
7,25 m.; lungime fete — Dorina 
Cătineanu 6 m. (Llc. Mihal VI- 
teazu) ; înălțime băieți — Marian 
Chira 2,08 (record școlar egalat) 
(Llc. Ploiești); înălțime fete — 
Roxana Vulescu 1,70 (Lie, 35 
Buc.); disc băieți — Gh. Dum
bravă 42,26 (Lie. Gh. Lazăr); disc 
fete — Cristina Slașoveanu 38,60 
m. (Lie. | — București); suliță 
băieți — Viorel Munteanu 62,56 
m. (Lie. 4 — Gura Humorului); 
greutate băieți — Gh. Dumbravă 
14,34 m.; suliță fete — Eva Lazea 
46,52 m. (Lie. B. F. Tg. Mureș) ; 
trlplusalt — Mihal Calimente 14,54 
m. (Llc. nr. 2 — Arad); ciocan 
—Gabriel Călin 54,12 (Llc. 39 — 
Buc.).

GH. ILIB

• CUPA „SCÎNTEII TINERETULUI
Ieri, la Stadionul „Tineretului- 

din Capitală s-a consumat actul 
final al celei de a IlI-a ediții a 
Cupei „Sclnteli tineretului- la a- 
tletism. La startul probelor — 
aproape 200 de atleți, reprezen- 
tind cîștlgătorii fazelor pe sec
toare alt acestei competiții care 
deține un loc de frunte în ca
lendarul sportiv al elevilor bucu- 
reșteni. Eforturile organizatori
lor — între care Comitetele 
U.T.C. de sector și Comitetul mu
nicipal București al U.T.C. — a- 
veau să fie din plin răsplătite : 
numeroase rezultate tehnice de 
valoare au fost consemnate de 
Către corpul de oficiali tn foile 
de concurs. La ora 9 fix, s-a 
dat startul în primele probe. La 
100 m. băieți, Adrian Weber (Llc. 
M. Basarab) aducea prima victo
rie a reprezentativei sectorului 
ÎV (antrenor prof. Radu Volci- 
lolu), acoperind distanța într-un 
timp foarte bun : 11,3 sec. în a- 
ceeașl probă, la fete, o altă spor
tivă, Adriana Mazilu (Lie. 39), din 
sectorul IV avea să cîștige co
mod, cu 12,9 sec. Tot ea obține 
victoria și în proba de 400 m. 

(1’05") și aduca alte puncte pre

țioase echipei sectorului clasîn- 
du-se pe locul secund la proba 
de săritură în lungime (4,29). A 
urmat proba de înălțime băieți 
unde, din 15 concurenți, 14 folo
seau stilul Fossbury și numai u- 
nul singur săritura ventrală. A- 
cesta era Octavian Pistol (Llc. 
36) care, vrînd parcă să dove
dească eficacitatea procedeului 
clasic, a cîștigat locul I cu o 
performantă de 1,70 m.

„Urmașele- lolandel Balaș au 
oferit și ele o întrecere palpitan
tă, iar Llgla Zincă (Lie. M. Vi
teazul — o altă revelație a con
cursului — a ajuns pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere, trecînd peste ștacheta 
înălțată la 1,45 m. Ea va reuși 
un nou event cîștigînd si sări
tura în lungime cu 4,47 m.

Ultimele probe ale concursului 
aseau să aducă dispute la fel de 
frumoase șl spectaculoase, la a- 
runcarea greutății (triplul cam
pion școlar de anul trecut, — 
Gabriel Călin — Lie. 39 — doml- 
nîndu-și adversarii de o manie
ră categorică, cu o aruncare de 
13.20 m. !) Si 800 m. plat băieți 
(Mihal Liliac — Lie. T. Vladl-

LA ATLETISM
mirescu — 2’14" 8). Cînd, in fine 
cel din urmă fir de sosire a fost 
rupt, cind gropile de sărituri au 
rămas cu nisipul nivelat Iar sec
toarele de aruncări au scăpat de 
frămîntarea bilelor, în fata tri
bunei a avut loc festivitatea de 
premiere in cadrul căreia cîștlgă- 
torll au primit diplome șl nu
meroase premii în obiecte.

Cele două cupe puse tn joc au 
fost cîștigate de echipele sectoru- 
rul IV (fete șl băieți), care au 
acumulat cel mai ridicat punc
taj.

Atunci cînd în timpul festivi
tății de premiere, un profesor ne 
mărturisea că Cupa „Sclnteli tl- 
neretului** a fost pe deplin reu
șită, ne-am gîndit la frumusețea 
tradiției pe care și-a făcut-o a- 
ceastă competiție și la perfor
mantele bune care au confir
mat-o. Poate că la același lucru, 
se vor gîndi și tovarășii care 
răspund de activitatea sportivă 
școlară de la sectorul 5 și 8, 
care au trimis la competiție echi
pe alcătuite doar din cîte 5 a- 
tletl, în loc de... 30 !

H. ALEXANDRESCU

• Campionatul 
școlilor 

profesionale
Stadionul piteștean din A- 

rini, unul din puținele stadi
oane din țară rezervate nu
mai pentru atletism, a fost 
teatrul unor spectaculoase 
întreceri. Peste 400 de elevi 
și ucenici din toate școlile 
profesionale din țară și-au 
disputat titlurile de campioni 
pe anul în curs.

Dintre performanțele obți
nute am reținut: 58,34 m a 
lui Stan Tudor la aruncarea 
ciocanului, 22:45,6 la 5 km 
marș obținut de Ștefan Ioni- 
ță, 11,0 sec. la 100 m alergat 
de Vasile Ponea, 1:56,5 obți
nut de Gheorghe Ghipu la 
800 m și 8:58,4 la 3 000 m rea
lizat de Nicolae Onescu.

Am remarcat citeva nume 
noi In atletism : Lelia Ducu- 
lescu (Pitești) care a cîștigat 
proba de 400 m plat după o 
luptă epuizantă în 60,1 sec. și 
Gheorghe Lăzărescu clasat pe 
locul II și III la 400 și 800 m. 
La festivitatea de premiere 
s-a răsplătit risipa de ener
gie aruncată In luptâ de con- 
curer.ți și s-a stabilit și o ie
rarhie „atletică" pe școli pro
fesionale și pe ministerele de 
resort.

La băieți a ciștigat Școala 
profesională „mașini electri
ce" din București (prof. P. 
Vrinceanu și I. Monescu) ; la 
fete s-au clasat pe primul loc 
ucenicele de la Școala profe
sională „Electromagnetica** 
(prof: M. Nicolau și A. Ișo- 
veanu), iar pe ministere s-au 
detașat categoric școlile pro
fesionale din cadrul M.I.C.M.

TIMIȘ VASILIU



Vizita delegației de partid și guvernamentale 
române, conduse de tovarășul

liicolae Geaușescu, in R.P.D. Coreeană
Cuvintarea tovarășului
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noastre au cunoscut In egală 
măsură suferința aspră a o- 
presiunii agresorilor străini, 
precum și datorită luptei co
mune de astăzi pentru victo
ria cauzei socialismului, îm
potriva imperialismului, au 
statornicit relații strînse de 
prietenie și colaborare, deve
nind foarte apropiate. Aceste 
relații de prietenie și colabo
rare s-au dezvoltat neconte
nit, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului. (Aplauze 
puternice).

Actuala vizită în provincia 
noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România repre
zintă încă o dovadă elocven
tă a strinselor relații de prie
tenie și colaborare statornici
te de-a lungul istoriei între 
popoarele țărilor noastre, pre
cum și un sprijin și un im
bold puternic pentru lupta 
poporului nostru, dedicată 
construirii socialismului și 
realizării unificării patriei, 
(Vii și puternice aplauze).

Tovarăși,
Poporul român a parcurs 

drumul luptei îndelungate și 
glorioase pentru independența 
țării și pentru crearea unei 
vieți noi, împotriva imperia
lismului. După eliberarea țării 
de sub jugul fascist, manifes- 
tînd un înalt elan politic și prin 
eforturile sale creatoare, po
porul frate român și-a trans
format patria dintr-o țară îna
poiată intr-un stat socialist 
prosper, cu o industrie moder
nă șl o economie rurală dez
voltată. Aceasta a constituit o 
mare contribuție la consolida
rea poziției socialismului In 
Europa. (Vii aplauze).

In prezent, strins unit în 
Jurul Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul 
român înaintează cu pași re
pezi pe drumul spre progres 
și civilizație, duce o luptă 
susținută pentru a Îndeplini 
cu succes noul plan cincinal 
elaborat de Congresul al X- 
lea al partidului șl pentru a 
construi societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. (înde
lungi și repetate aplauze).

Prin intermediul actualei 
vizite în țara noastră a dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialis
te România, noi am luat cu
noștință șl mal bine de lupta 
și realizările strălucite obți
nute de poporul frate român. 
Ne bucurăm sincer de toate 
succesele dobîndite de po
porul român. De asemenea, 
urăm din toată inima poporu
lui român să obțină victorii 
șl succese tot mal mari în 
luptă, (Aplauze puternice). 
Prin întîlnirile nemijlocite cu 
poporul nostru, delegația 
dumneavoastră va putea con
stata la fața locului sentimen
tele calde de prietenie nutri
te de poporul nostru față de 
poporul frate român șl urări
le unanime ale poporului 
nostru adresate poporului ro
mân de a obține succese șl 
mal mari in luptă. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,
In prezent, sub conducerea 

înțeleaptă a Iubitului și sti
matului conducător al parti
dului nostru, tovarășul Kim 
Ir Sen, transpunînd în viață 
Ideologia C.I.U.C.E, Întreaga 
populație din orașul Hamhîn 
șl din provincia noastră a În
făptuit sarcinile istorice de 
Industrializare socialistă și 
astfel a transformat țara 
noastră — care în trecut era 

(Urmare din pag. 1) 

mese coreenii această mare 
întreprindere, instalațiile și 
utilajele realizate aici alcătu
ind zestrea tehnică a nume
roase obiective ale industriei 
metalurgice, constructoare de 
mașini, electrice, chimice și 
altor ramuri, atît din oraș și 
provincia Ham Nam, cit și 
din toată țara.

Modestul atelier din trecut, 
dotat cu un singur strung, a 
fost transformat în anii pu
terii populare într-o întreprin
dere mai mare peste care a 
trecut apoi urgia războiului. 
Refăcută și extinsă pe scară 
Largă, uzina ocupă în prezent 
un loc central în dotarea eco
nomiei coreene. De la șuru
buri și roabe, produse cu 
mulțl ani în urmă, la marile 
agregate făurite astăzi — iată 
drumul parcurs de muncitorii 
de aici, drumul pe care a

o țară colonială agrară șl 
mult înapoiată față de civili
zația și tehnica modernă — 
într-o țară socialistă indus
trială, cu o industrie moder
nă și o economie agrară dez
voltată. (Vii și puternice a- 
plauze). Noi sîntem deosebit 
de bucuroși să putem arăta 
oaspeților români astfel de 
succese strălucite. Provincia 
noastră are, în general, con
diții materiale, geografice, fa
vorabile și resurse bogate, 
dar, înainte de eliberare, da
torită politicii coloniale a im
perialismului japonez, econo
mia era neînsemnată. La a- 
ceasta s-au adăugat și distru
gerile din timpul celor trei ani 
de război provocat țării noastre 
de imperialiștii americani după 
eliberare. La terminarea răz
boiului, nu ne-au rămas decît 
ruine șl gropile de bombe, iar 
imperialiștii americani trîmbi- 
țau că nici peste 100 de ani nu 
ne vom ridica din nou pe pro
priile picioare. Dar, după cum 
ați putut constata și dumnea
voastră, provincia Han Nam a 
fost transformată într-o bază 
puternică a industriei grele și 
ușoare, cu condiții civilizate de 
trai, avînd o pondere însem
nată in dezvoltarea industriei, 
agriculturii și sericiculturii. A- 
cesta este rezultatul conducerii 
și al grijii calde și prietenești 
a iubitului și stimatului con
ducător al poporului nostru de 
40 milioane, tovarășul Kim Ir 
Sen, și rodul minunat al liniei 
revoluționare de apărare a su
veranității, independenței și 
autoapărare pe care a trasat-o. 
(Vii și puternice aplauze).

Toți oamenii muncii din o- 
rașui Hamhîn și din provincia 
noastră, susținînd indicațiile 
date de conducători și reali- 
zînd marele marș ceiolima cu 
același elan cu care zdrobeau 
agresorul american, au con
struit în continuu numeroase 
întreprinderi și fabrici dotate 
cu utilaj modern ca, de pildă, 
fabrica de vinalon „8 Februa
rie", de renume mondial, fa
brica de îngrășăminte chimice 
Hanhîn și Uzina de construc
ții mecanice „Riongsong**. As
tăzi, orașul a devenit un cen
tru industrial cu o bază pro
prie puternică. Numai in anul 
trecut, populația din provin
cia noastră a obținut rezultate 
remarcabile construind peste 
290 de fabrici ale industriei 
locale.

In satele noastre cooperati- 
vizate, se desfășoară, intr-un 
ritm susținut, revoluția ideo
logică, tehnică și culturală con
form drumului indicat de te
zele „Cu privire la agricul
tura socialistă din țara noas
tră", iar țăranii duc o viață fe
ricită. In provincia noastră, 
unde, înainte de război, nu era 
nici un institut de invățămint 
superior, funcționează peste 10 
institute și peste 1 000 de școli 
de toate gradele, in care ge
nerația nouă se pregătește să 
devină constructor* de nădejde 
al socialismului, cu o pregă
tire multilaterală.

Oamenii muncii din provin
cia noastră, ca și oamenii mun
cii din Întreaga țară, desfășoa
ră și mal viguros marele marș 
pentru a Îndeplini înainte de 
termen, pină Ia 15 aprilie anul 
viitor, sarcinile primilor 2 ani 
ai planului șesenal. Noi sîn
tem convinși că acesta este 
drumul care duce la consolida
rea pe mai departe a bazei re
voluționare in partea de nord 
a republicii, Ia zădărnicirea ac
țiunilor imperialismului ame
rican, sprijinirea poporului 
sud-coreean și desăvîrșirea re

înaintat întregul popor co
reean, sub conducerea parti
dului.

Secțiile vizitate sînt, de alt
fel, reprezentative pentru ac
tivitatea complexă, de nivel 
tehnic ridicat, a uzinei.

Intr-o hală de dimensiuni 
Impunătoare, pot fi văzute 
strunguri de cele mai diferite 
tipuri, de un înalt randament 
și precizie. La trecerea con
ducătorilor de partid și de 
stat ai celor două țări, munci
torii întrerup pentru cîte- 
va momente lucrul, aplaudă, 
fac semne prietenești. Pe fie
care din mașinile lor unelte, 
ei au pus stegulețe românești 
și coreene. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă mîna cu strun
garul Han Suk Rion și cu 
alți muncitori fruntași ai 
secției, le adresează cuvinte 
de salut

în sala de forje, oaspeții a- 
jung în momentul cînd se pre

voluției sud-coreene, la urgen
tarea unificării independente și 
pașnice a patriei.

Pentru a face față acțiunilor 
imperialismului american și 
ale slugilor lor îndreptate spre 
provocarea unui nou război, 
acțiuni care devin tot mai in
tense, poporul nostru desfă
șoară construcția economică 
paralel cu cea pentru apărarea 
țării, ținînd intr-o mină arma, 
iar în cealaltă secera și cioca
nul ; el face toate pregătirile 
pentru a zădărnici orice agre
siune prin surprindere din par
tea dușmanilor. Privind spre 
partea de nord a republicii ca 
Ia bastionul invincibil al uni
ficării patriei, poporul sud-co
reean desfășoară tot mai ener
gic lupta lui sacră pentru li
bertatea politică și drepturi 
democratice, pentru unificarea 
patriei, opunîndu-se manevre
lor războinice ale imperialis
mului american, acțiunilor de 
reagresiune ale Imperialismu
lui japonez în cirdășie cu im
perialismul american, împotri
va acțiunilor de trădare na
țională a clicii marionetă a lui 
Pak Cijan Hi, slugă Ia doi stă- 
pini — reacționarii americani 
și japonezi.

Luptind energic și strins u- 
nit împotriva imperialismului 
american și a slugilor sale, în
tregul popor sud-coreean va 
dejuca, fără Îndoială, toate ac
țiunile dușmanilor de a perma
nentiza dezmembrarea națiu
nii și va realiza unificarea pa
triei.

Poporul frate român acordă 
întotdeauna un sprijin activ 
luptei drepte a poporului co
reean. Poporul nostru nu uită 
sincerele ajutoare materiale și 
morale primite din partea po
porului frate român atit în 
timpul războiului pentru eli
berarea patriei, cît și in tim
pul reconstrucției. Și astăzi, 
partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul ro
mân, sprijină și ajută in 
continuare lupta justă a po
porului nostru pentru retra
gerea trupelor agresoare ale 
imperialiștilor americani din 
Coreea de Sud și unificarea 
independentă și pașnică a pa
triei. Pentru toate acestea, fo
losesc această ocazie pentru a 
exprima mulțumirea profundă 
stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comu
nist Român, Guvernului și 
poporului român. (Aplauze 
puternice, îndelungate, repe
tate).

Tovarăși,
Poporul nostru dă o Înaltă 

prețuire prieteniei cu poporul 
român și depune eforturi ac
tive pentru întărirea și dez
voltarea ei. Ca urmare a vizi
tei întreprinse de delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de stimatul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, în orașul 
Hamhîn și in provincia noastră 
au înflorit și mai frumos flo
rile prieteniei coreeano-româ- 
ne. (Aplauze puternice). Noi 
vom păstra veșnic și cu grijă 
acest rod al prieteniei, rezul
tate în urma vizitei dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

Avem toată convingerea că, 
ji în viitor, relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite în
tre partidele, guvernele și po
poarele noastre, între Coreea 
și România, se vor întări și 
dezvolta tot mai mult, pe baza 
principiilor marxism-Ieninis- 
mului șl internaționalismului 
proletar, în lupta comună pen
tru victoria cauzei socialismu
lui, Împotriva imperialismu
lui. (Aplauze Îndelungi, repe
tate).

Ttrăiască prietenia și coe
ziunea frățească dintre po
porul coreean și poporul ro
mân ! (Aplauze Îndelungi, re
petate).

Trăiască Partidul Comunist 
Român și Republica Socia
listă România ! (Aplauze înde
lung repetate, ovații și urale).

lucrează, cu ajutorul presei de 
3 000 de tone, realizată de mun
citorii de la Riongsong, un 
uriaș glob de metal incandes
cent.

Impresionante prin gabari
tul lor, strungurile și frezele 
de mare calibru — pe ale că
ror platforme de lucru, unele 
de peste 20 de metri, se de
plasează diverse dispozitive a- 
flate în plin proces de prelu
crare — rețin atenția oaspeți
lor în următoarea secție vizi
tată. Gazdele prezintă, între 
altele, un strung carusel care 
poate prelucra piese cu dia
metru pînă la 8 metri, al că
rui prototip a fost realizat în 
urmă cu cîteva luni.

O interesantă discuție are 
Ioc apoi în sala de consiliu a 
uzinei. Gazdele informează 
despre preocupările actuale ale 
colectivului de la Riongsong, 
legate de lărgirea gamei de 
mașini, de instalații, de îmbu

Cuvîntarea tovarășului 
«OUE CEMIȘESCU
(Urmare din pag. 1) 

nea marilor realizări pe care 
poporul coreean le obține în 
dezvoltarea patriei sale, a în
tregii activități care se des
fășoară in provincia dumnea
voastră, ca și in întreaga țară, 
pentru îndeplinirea cu succes 
a hotăririlor celui de al V-Iea 
Congres al Partidului Muncii 
din Coreea. Apreciem în mod 
deosebit succesele pe care le 
obțineți în dezvoltarea indus
triei și agriculturii, a științei» 
învățămîntului și culturii, in 
ridicarea nivelului de trai. 
Cunoaștem că toate aceste 
realizări au fost obținute prin- 
tr-o muncă intensă, desfășu
rată în condiții cind poporul 
coreean a trebuit să facă față 
încercărilor grele ale războiu
lui, eforturilor uriașe cerute 
de refacerea țării și, totodată, 
de întărirea capacității ei de 
apărare.

Ca prieteni și tovarăși de 
luptă pentru socialism, noi vă 
felicităm din toată inima pen
tru realizările pe care le-ați 
dobîndit și vă urăm noi și 
mari succese in activitatea 
dv. viitoare. (Vii și puternice 
aplauze).

Toate realizările pe care 
le-ați obținut pe calea con
strucției socialiste, a înfloririi 
întregii țări sînt rodul apli
cării consecvente și creatoare 
a principiilor generale ale 
marxism-leninismului la con
dițiile concrete din Coreea, 
rezultatul conducerii întregii 
activități de către Partidul 
Muncii din Coreea, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, emi
nent conducător al partidului 
și poporului coreean. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

Dorim să vă arătăm, dragi 
tovarăși și prieteni, că și clasa 
muncitoare din România, în
tregul popor român, au obți
nut succese importante in ac
tivitatea de construcție so
cialistă, în dezvoltarea social- 
economică a patriei sale.

Planul cincinal 1966—1970 
a fost îndeplinit cu succes, iar 
acum toate energiile și forțele 
poporului român sint îndrep
tate spre transpunerea in 
viață a noului plan cincinal, 
a programului elaborat dc 
Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, in 
vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. (Aplauze puternice). A- 
ceasta va duce la creșterea 
continuă a forței economice a 
patriei, Ia continuarea in ritm 
susținut a industrializării so
cialiste, la dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii, a în- 
vățămintșilui și cercetării ști
ințifice, la creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate. Poporul nostru mun
cește însuflețit de convingerea 
că rezultatele pe care le ob
ține în construcția socialistă 
— aplicînd în mod creator 
marxism-leninismul la condi
țiile din România — și in 
dezvoltarea patriei sale sînt. 
totodată, o contribuție con
cretă la întărirea forțelor so
cialismului, la creșterea influ
enței și prestigiului lor în 
lume, la cauza păcii și 
cooperării între popoare. (A- 
plauze puternice, îndelung re
petate).

Dragi tovarăși,
Viața internațională contem

porană se desfășoară in favoa
rea forțelor progresului, ale 
socialismului și păcii. Popoa
rele se ridică cu tot mai multă 
hotărire la lupta pentru apă
rarea dreptului lor sacru Ia o 
viață liberă și independentă. 
Desigur, în lume con
tinuă să existe Imperialismul, 
cercuri reacționare care în
trețin focarele de tensiune și 
încordare, pun în pericol pacea 
lumii, atentează la libertatea 
popoarelor ; el sprijină cele 
mai retrograde forțe, acționea
ză pentru reînvierea militaris
mului și revanșismului, printre 
care și a militarismului japo

nătățire a parametrilor îor. 
Există toate condițiile, declară 
directorul uzinei, pentru a ne 
îndeplini în bune condiții sar
cinile de plan ce ne revin în 
acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază rezultatele dobîndite 
aici în ceea ce privește auto- 
utilarea. Răspunzînd unor 
întrebări ale tovarășului 
Ceaușescu, gazdele arată că în 
uzină lucrează peste 7 000 de 
muncitori, dintre care 30 la 
sută femei, precum și 1 500 de 
ingineri și tehnicieni, dintre 
care 600 sînt absolvenți ai unor 
institute tehnice superioare. 
Unii dintre aceștia și-au făcut 
studiile în România.

în continuare, gazdele dau 
ample explicații cu privire la 
metddele de pregătire și per
fecționare a cadrelor, arătîn- 
du-se că pe lîngă uzină func
ționează școli profesionale, cît 
și școli tehnice, medii și su
perioare, în cadrul cărora

nez.
Aceasta cere cu atit mai 

mult unirea tuturor forțelor 
interesate în asigurarea secu
rității internaționale și a pro
gresului social, în promovarea 
climatului de cooperare Inter
națională și de pace intre po
poare. Noi privim cu încrede
re viitorul, credem in capaci
tatea popoarelor, a tuturor for
țelor antiimperialiste, progre
siste și democratice, ca, acțio- 
nind unite, să pună stavilă pla
nurilor agresive ale imperia
lismului și reacțiunii, să asi
gure libertatea și progresul po
poarelor. Nu există forță in 
stare să împiedice triumful 
luptei popoarelor pentru liber
tate, pentru socialism 1 (Vii și 
puternice aplauze).

Partidul Comunist Român și 
Guvernul Republicii Socialiste 
România militează activ pen
tru întărirea unității și coeziu
nii țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțe
lor antiimperialiste și progre
siste din lume în lupta pentru 
apărarea păcii și securității 
popoarelor. Noi considerăm, 
dragi tovarăși, că întărirea și 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie, colaborare și solidari
tate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din 
Coreea, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
dintre poporul român și po
porul coreean servesc cauza 
întăririi forțelor socialismului, 
a unității și coeziunii țărilor 
socialiste. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Această concluzie am subii- 
niat-o de comun acord și in 
cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut cu tovarășul Kim 
Ir Sen și ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
a țării dumneavoastră ; am a- 
juns la concluzia că există po
sibilități largi de intensificare 
a colaborării noastre șl ne-am 
exprimat dorința de a acționa 
pentru punerea cît mai deplin 
în valoare a acestor posibili
tăți. (Vii și puternice aplauze).

Prietenia și solidaritatea 
noastră izvorăsc dintr-o pro
fundă stimă și înțelegere re
ciprocă, se întemeiază pe prin
cipiile respectării independen
ței și suveranității naționale, 
ale deplinei egalități în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și întrajutorării to
vărășești.

Tocmai faptul că atît poporul 
român, cit și poporul coreean 
au cunoscut ani îndelungați a- 
suprirea străină, au dus o lup
tă înverșunată pentru apărarea 
libertății și independenței lor 
le întărește hotărîrea de a ac
ționa pentru triumful în lume 
al principiilor respectării inde
pendenței și suveranității na
ționale. Considerăm că numai 
pe această bază se poate asi
gura atit construcția socialis
mului, cit și pacea Întregii 
lumi. (Aplauze puternice, în
delung repetate).

Cu convingerea că vizita pe 
care o facem in Republica 
Populară Democrată Coreeană 
se va înscrie ca o nouă și lu
minoasă pagină in cartea de 
aur a prieteniei româno-co- 
reene, doresc să vă urez incă o 
dată, dumneavoastră, întregu
lui popor coreean, succese tot 
mai mari in activitatea de con
strucție a Coreei socialiste, în 
înfăptuirea aspirațiilor legitime 
de unificare pașnică a patriei. 
Multă sănătate și fericire la 
toți! (Vii și puternice aplauze, 
urale, ovații).

Trăiască prietenia de nez
druncinat dintre poporul ro
mân și poporul coreean ! (Vii 
și puternice aplauze).

Trăiască Partidul Muncii din 
Coreea ! (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Trăiască și înflorească Re
publica Populară Democrată 
Coreeană ! (Aplauze puternice 
îndelung repetate).

muncitorii pot studia fără a 
ieși din producție. Pe lîngă 
uzină funcționează, de aseme
nea, un institut de proiectări. 
Oaspeții români sînt, de ase
menea, informați despre do
tările social-culturale, despre 
eforturile de a se asigura 
muncitorilor condiții bune de 
muncă și locuit.

La încheierea vizitei, în nu
mele colectivului de munci
tori, ingineri și tehnicieni, di
rectorul uzinei oferă în dar 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
macheta unei prese de 6 000 
de tone realizată aici. Condu
cătorul delegației române fe
licită colectivul de la Riong
song pentru realizările obți
nute, le urează noi succese în 
activitatea lor.

ION MĂRGINEANU 
ADRIAN IONESCU 

ROMULUS CĂPLESCU 
Foto — ANGHEL PASAT

Tîrgul internațional de 
la Poznan

EDWARD GIEREK 

a mi
PAVILIONUL

Cu participarea a 41 de țări, 
din care 30 cu expoziții co
lective s-a deschis duminică 
la Poznan a 40-a ediție a Tîr- 
gului internațional din mare
le oraș polonez.

Prezente pentru a 17-a oa
ră, întreprinderile de comerț 
exterior din România prezin
tă peste 200 de produse și 
grupuri de exponate. Pentru 
prima oară sint expuse, prin
tre altele, autoturismul „Da
cia 1300**, frigidere comprc- 
soare, tractoare mici, aparate 
de radio obișnuite și tranzis
torizate, aparate de televiziu
ne și tuburi catodice, ele
mente de automatizare |

Pavilionul românesc a fost 
vizitat de Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, E. Szyr, vicepreșe
dinte al Consiliului de Mini
ștri, _ Ștefan Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe 
și K. Olszewski, ministrul 
comerțului exterior.

Ministrul 
de externe 

român 
în Grecia
în continuarea vizitei sale 

la Atena, ministrul de externe 
al României, Comeliu Mă- 
nescu, împreună cu soția sa, 
au vizitat celebrele vestigii 
ale civilizației elene antice de 
pe „Acropolis".

Duminică, subsecretarul de 
stat al Ministerului Afacerilor 
Externe al Greciei, C. Xan- 
thopoulos-Palamas, și soția, au 
oferit un dejun în onoarea 
ministrului de externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, și 
a soției sale.

A

In cinstea 
Congresului
P. S. U. G.

La 11 iunie, primul secretar x 
al C.C. al F.S.U.G., Erich Ho
necker, a înmînat intr-un ca
dru festiv drapelele de frun
taș unui număr de 114 colec
tive ce s-au evidențiat In în
trecerea desfășurată în cinstea 
Congresului P.S.U.G. In cuvîn
tarea rostită cu acest prilej, 
primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., referindu-se la pro
iectul de directive ale noului 
plan cincinal, a spus : „Țelul 
tuturor eforturilor noastre îl 
constituie preocuparea pentru 
bunăstarea omului. Sarcina 
principală a planului cincinal 
este îndreptată spre satisfacerea 
în tot mai mare măsură a nece
sităților materiale și culturale 
ale poporului".

CONGRESUL P. C. 
_DîN BOLIVIA 

în cadrul celui de-al III-lea
Congres al Partidului Comu
nist din Bolivia, Jorge Colle 
Queto, prim-secretar al par
tidului, a prezentat raportul 
de activitate. El a subliniat 
că acest congres are loc în 
condițiile unei situații poli
tice noi, după lovitura de 
stat din octombrie, anul tre
cut, cind la putere a venit 
guvernul condus de preșe
dintele Juan Jose Torres.

Comerț cubano- 
peruvian

» MINISTERUL AFACERILOR 
Externe al Republicii Peru a a- 
nunțat că, în baza unul acord 
încheiat cu o delegație cub ană, 
Peru va vinde Cubei o cantitate 
de 105 000 tone de făină de pește.

Delegația cubană, aflată în Pe
ru cu prilejul construirii unul 
spital oferit în dar populației pe- 
ruviene din zonele lovite de cu
tremurul distrugător care a avut 
loc anul trecut, a fost primită 
de Herman Amado Blanco, ml- 
nistu adjunct al comerțului ex
terior.

Experiența nucleara 
franceză
• AGENȚIA France Presse 

anunță că, sîmbătă, Ia centrul 
de experiențe nucleare franceze 
din Pacific a avut loc o nouă 
explozie nucleară de intensi
tate medie. Potrivit agenției, 
aceasta este a doua experiență 
nucleară efectuată de Franța în 
cadrul „campaniei de vară 
1971**, care a debutat la 5 iunie. 
Este pentru a patra oară, în 
ultimii ani, cind Franța proce
dează la experimentarea unei 
bombe termonucleare, precizea
ză agenția France Presse.

Vizita delegației P.C.R. 
la Ulan Bator

în zilele de 12 și 13 iunie, de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., împreună cu alte 
delegații care au participat la 
lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, a fost in
vitată să facă o vizită priete
nească în Aimakul Arhangai. 
Delegațiile au fost însoțite de 
B. Lhamsuren, membru suple
ant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.P.R.M. Pe aeropor
tul din orașul Țețerleg, oaspeții 
au fost întîmpinați și salutați 
călduros de reprezentanții orga
nelor locale de partid și de stat.

La sediul Comitetului de par
tid al Aimakului a avut loc apoi 
o intilnire prietenească a dele
gației P.C.R. și a celorlalte de
legații cu reprezentanții activu
lui de partid regional. Primul 
secretar al Comitetului. Rac- 
da. a salutat. în numele comu
niștilor din Arhangai, prezența 
delegației P.C.R. și a celorlalți 
oaspeți în această parte a țării. 
El a înfățișat aspecte ale acti
vității organelor locale și a or

Alegerile 
din U.R.S.S.

în întreaga Uniune Sovietică 
au avut loc la 13 iunie alegerile 
de deputați în Sovietele Supre
me ale Republicilor Unionale și 
autonome, de ținut, regionale, 
districtuale, orășenești, raionale 
și sătești.

Alegerile au fost precedate de 
numeroase întîlniri între cetă
țeni și candidați, la care au fost 
expuse și dezbătute numeroase 
probleme privind dezvoltarea e- 
conomică, socială și politică, 
aspecte ale politicii externe a 
statului sovietic.

Așa cum s-a mal relatat, prin
tre candidații la postul de de
putat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.Ș.R., propuși de circum
scripțiile electorale din Mosco
va, au fost L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
N. V. Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., precum și alți 
conducători de partid și de stat 
sovietici.

Zborul navei „Saliut-11“
Duminică, la ora 0 și 34 de 

minute, ora Moscovei, stația or
bitală „Saliut" a intrat în zona 
de vizibilitate radio de pe te
ritoriul Uniunii Sovietice, anun
ță agenția TASS. Pînă la ora 
menționată, stația efeotuaso 93 
de rotații în jurul Pămîntului.

Potrivit rapoartelor cosmonau- 
ților și rezultatelor analizării da
telor telemetrice, toate sistemele 
de la bordul stației funcționea-

Libia va stabili 
relații diplomatice 
cu R.P. Cbmeză
Luînd cuvîntul în cadrul unul 

miting de masă ce a avut loo 
la baza Okba ben Nafei, cu o- 
cazia împlinirii unui an de la 
evacuarea fostei baze militare a- 
mericane Wheelus, președintele 
Moamer el Gedafi a declarat că 
„Libia recunoaște pe deplin pe 
plan diplomatic Republica Popu
lară Chineză și intenționează să 
stabilească relații diplomatice cu 
Pekinul". Această hotărire, a 
menționat el, dovedește că po
porul libian poate să se exprime 
astăzi în mod liber, spre deose
bire de perioada premergătoare 
revoluției de la 1 septembrie 
1969, cînd Libia se găsea în sfe
ra de influență a S.U.A.

Un nou partid politic 
in R.F.G.

» IN R.F.G. a luat ființă un 
nou partid politic, „Uniunea 
Germană". Noua grupare politi
că este alcătuită In special <Hn 
membri dizidenți ai Partidului 
Liber-Democrat, reprezentând a- 
ripa conservatoare a acestui par
tid. Președinte al noii formațiuni 
politice a fost ales Siegfried 
Zoglmann, deputat în Bundestag, 
care, anul trecut, a părăsit Par
tidul Liber-Democrat, al cărui 
președinte este actualul vicecan
celar șl ministru 
Walter Scheel.

de externe.

Asasinat în Bolivia
• MAIORUL BOLIVIAN Za. 

carias Piaza, una din persona* 

ganizațiilor de partid, șl a rele
vat cele mai importante sarcini 
economice, politice, sociale și 
culturale pe care cel de-al XVI- 
lea Congres al partidului le-a 
pus in fața oamenilor muncii 
din această regiune.

Aimakul Arhangai se întinde 
pe o suprafață de 52 000 kilo
metri patrați și are o populație 
de 70 000 locuitori. Principala 
bogăție a regiunii o reprezintă 
zootehnia, numărul vitelor de
pășind un milion de capete.

Delegația P.C.R. a vizitat coo
perativa meșteșugărească din 
orașul de reședință, unde se exe
cută obiecte de o mare valoare 
artistică, precum și școala gene
rală de 10 ani. Au fost 
expuse preocupările susținute 
ale P.P.R.M. in direcția asigu
rării unor cit mai bune condiții 
de Invățămint, pentru ca tine
retul să aducă o contribuție de 
seamă la construirea socialis
mului în Mongolia frățească.

După vizitarea muzeului ora
șului, mărturie a trecutului de 
luptă al locuitorilor Aimakului 
oaspeții a-au Înapoiat la Ulan 
Bator.

Iosif Banc
%

în Iugoslavia
In continuarea vizitei «ale în 

Iugoslavia, tovarășul Iosif 
Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, a fă
cut sîmbătă și duminică o că
lătorie în Republica Socialistă 
Muntenegru. El a fost Însoțit 
de Radivoe Markovicl, mem
bru al Vecel Executive a R.S. 
Serbia și de ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, Vasile 
Șandru.

In capitala muntenegreană, 
Titograd, oaspetele român a 
avut cu președintele Vece! E- 
xecutive a R.S. Muntenegru, 
Zarko Bulaid, o întrevedere 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie șl 
cordialitate.

ză normal. Iar cel trei oosmo- 
nauți se simt excelent.

Echipajul navei „Saliut" — 
alcătuit din Gheorghi Dobrovol- 
ski, Vladislav Volkov și Viktor 
Pațaev — a transmis duminică 
— ziua alegerilor în Sovietele Su
preme ale Republicilor unionale 
Și în Sovietele locale — că vo
tează „pentru candidații blocu
lui comuniștilor și celor fără de 
partid, pentru înfăptuirea măre
țelor obiectiv» ale noului cinci
nal".

Congresul 
mondial 
al petrolului

La Palatul Congreselor din 
Kremlin și-a Început duminică 
lucrările cel de-al VIII-lea Con
gres mondial al petrolului, ca
re se desfășoară sub deviza 
„Petrolul pentru bunăstarea o- 
menirii".

La această importantă reuniu
ne internațională participă 

peste 5 000 de delegați, din a- 
proape 60 de țări. Din Republi
ca Socialistă România participă 
o delegație de oameni de știin
ță și specialiști, condusă de prof, 
dr. Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului șl geologiei.

Mihail Efremov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a dat citire mesajului 
adresat participanților de către 
șeful guvernului sovietic, Alexei 
Kosîghin.

litățile care au jucat un rol im
portant in timpul guvernării 
generalului Rene Barrientos, a 
fost asasinat, s-a anunțat In 
capitala Boliviei, La Paz, 
Corpul victimei a fost desco
perit întimplător în apropierea 
orașului minier, Oruro. Pînă în 
prezent, nu se cunoaște nimic 
in legătură cu împrejurările în 
care a fost comis acest asasi
nat politic.

Președintele Mexicului, 
Luis Echeverria, a ordonat 
deschiderea unei anchete 
privind rolul organizației 
paramilitare mexicane „Fdl- 
conș“ ai cărei membri, po
trivit cercetărilor prelimi
nare, au deschis focul im- 
potriva celor 20 000 de stu- 
denți care demonstrau joi 
in semn de protest Împotriva 
noilor măsuri ale autorități
lor in domeniul invățămin- 
tului. Purtătorul de cuvint 
prezidențial, Fausto Zapata, 
a declarat că forțele de or
dine n-au avut nici un rol 
in desfășurarea acestor inci
dente.
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