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întreaga perioadă a vacanței ' O SeSIUHC O mUnCU pOtr'l OtlCC

AȘA CUM NE ÎNVAJĂ PARTIDUL 
SĂ NE DOVEDIM PRIN FAPTELE NOASTRE

Cabinetul de minicalculatoare al Liceului nr. 2 din Ploiești — loc 
de practică pentru 90 de elevi

FII DE NĂDEJDE Al PATRIEI SOCIALISTE
• Valoroasa inițiativă a reprezentanților studenților și elevilor * din județul 
Iași • într-o entuziastă adunare ei s-au angajat să participe la 

muncile agricole pe durata întregii vacanțe de vară

Miercuri după-amiază, am 
participat la o impre
sionantă adunare a re

prezentanților elevilor și stu
denților din județul Iași, des
fășurată sub semnul entuziastelor 
angajamente pe care, în întrea
ga țară, colectivele de oameni ai 
muncii și le iau în cinstea Con
ferinței Naționale a P.C.R. și a 
Aniversării Republicii. Studenții 
și elevii ieșeni au adresat colegi
lor lor din întreaga țară o mo
bilizatoare chemare de a contri
bui efectiv la buna desfășurare 
a lucrărilor agricole de întreține
re și recoltare. La adu tiare au 
participat tovarășii Traian Ștefă- 
nescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele U.A.S.R., Gh. Cili- 
biu, secretar al Comitetului ju
dețean P.C.R. Luînd cuvîntul, 
tovarășul Gh. Macovei, prim-șe- 
cretar al Comitetului județean 
U.T.C., a subliniat că în ultima 
perioadă, antrenați de însufleți- 
toarele angajamente asumate de 
tineretul din uzine și fabrici, de 
pe ogoare, în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului și a 
celei de-a 25-aaniversări a Re
publicii, un număr tot mai mare 
de elevi și studenți care-și vor 
petrece vacanța în localitățile ru
rale și-au exprimat dorința de a 
contribui direct la efectuarea lu
crărilor în campania agricola, do
rință care a fost sintetizată în 
chemarea adresată tuturor elevi
lor și studenților care-și petrec 
vacanța în satele patriei. Elevul 
Dan Petru de la Liceul indus

trial de construcții civile a dat 
citire chemării care a fost adop
tată cu entuziasm de sutele de 
reprezentanți ai tineretului aflați 
în sală.

Să facem din zilele vacanței 
de vară zile de muncă intensă, 
cot la cot cu toți lucrătorii ogoa
relor — acesta a fost însemnul 
sub care s-a desfășurat adunarea 
de la Iași. Cuvinte calde, entu
ziaste, de aprobare a obiective
lor chemării, expresie a hotăririi 
tineretului studios de a trăi' și 
munci în chip comunist, așa cum 
ne învață partidul, au fost rosti
te de eleva Ileana Giurcă și stu
dentul Mihai Palade. Ei au ex
primat în cuvinte emoționante 
sentimentele tuturor tinerilor din 
județ, salutînd cu căldură a- 
ceastă inițiativă, s-au angajat să 
participe cu toată energia la rea
lizarea obiectivelor cuprinse în 
chemare. In felul entuziast. în 
care cei prezenți au primit che
marea se poate vedea cu deplină 
claritate legătura profundă din
tre tineretul studios și întregul 
■popor, integrarea fiilor țării în 
toate acțiunile majore, menite să 
contribuie la înaintarea noastră 
pe drumul civilizației socialiste. 
Este încă o dovadă vie, emoțio
nantă că partidul crește un ti
neret minunat, că tînăra genera
ție a patriei se formează în spi- 

i ritul dragostei de muncă, al dă
ruirii și responsabilității comu
niste.

de munca intensă,

A. NICOLAE

Raid in municipiul Ploiești

către toți elevii și studenții
care își petrec vacanța în satele patriei

Puternic mobilizați de atmosfera entuziastă și efortul de muncă 
cu care întregul nostru popor întâmpină Conferința Națională 
a Partidului și cea de-a 25-a aniversare a Proclamării Republi
cii, noi, reprezentanții celor 30 000 de elevi și studenți din jude
țul Iași, care domiciliază în comunele patriei, unanim hotărîțî 
să contribuim activ Ia îndeplinirea programului partiduliu dc 
dezvoltare a agriculturii, adresăm colegilor noștri din întreaga 
țară chemarea de a participa activ în perioada vacanței de vară 
la desfășurarea lucrărilor agricole în unitățile de stat și coo
peratiste de pe întreg cuprinsul țării.

In spiritul și pe baza măsurilor stabilite de recenta plenară 
a C.C. al U.T.C. și avind ca exemplu munca neobosită a celor 
mai vîrstnici care s-au angajat să realizeze cincinalul înainte de 
termen, ne facem dovada sentimentelor noastre profund patrio
tice, muncind neobosit împreună cu lucrătorii din agricultură 
pentru înfăptuirea la timp și în cele mai bune condițiuni a lu
crărilor agricole. Vacanța de vară va fi pentru noi toți o pe
rioadă a muncii avîntate pe ogoarele patriei.

UTECIȘTI ȘI UTECISTE DIN ȘCOLI ȘI FACULTĂȚI !
Vă chemăm ca în perioada vacanței de vară să realizăm în 

comunele în care vom merge, următoarele obiective :
— să ne constituim în formațiuni de lucru împreună cu meca

nizatorii, cooperatorii și lucrătorii din întreprinderile agricole de 
stat pentru deservirea combinelor, transportul griului și elibe
rarea terenurilor pentru însămînțarea culturilor duble, să ne or
ganizăm în etape comune cu pionierii și elevii școlilor generale 
pentru strîngerea spicelor rămase după recoltat :

— să lucrăm Ia întreținerea culturilor de porumb, sfeclă de 
zahăr, cartofi și floarea-soarelui, la lucrările de recoltare a le
gumelor, la cele din viticultură și pomicultură :

— să participăm la întreținerea pășunilor, la recoltarea, trans
portul și depozitarea resurselor furajere :

— să sprijinim realizarea planului de investiții din agricultura,

participind Ja construirea fermelor și complexelor zootehnice la 
lucrările de desecări, îndiguiri și combaterea eroziunii solului ;

— să participăm la lucrările de sistematizare și dezvoltare a 
localităților rurale ; in întreaga activitate desfășurată in peri
oada vacanței de vară. împreună cu tinerii din agricultură, cu 
organizațiile U.T.C. comunale, să milităm pentru transpunerea 
in viață a indicațiilor date de tovarășul Nieolae Ceaușescu cu 
prilejul primei Consfătuiri pe țară a secretarilor comitetelor 
de partid și a președinților consiliilor populare comunale.

Noi, elevii și studenții din județul Iași ne angajăm ca îm
preună cu ceilalți tineri din unitățile agricole să recoltăm 10 Ia 
sută din suprafața totală cultivată cu. păioase din județul nos
tru. să strîngem spicele rămase după recoltare, să întreținem o 
suprafață de 20 000 hectare de pășuni naturale, să asigurăm re
coltarea, transportul și depozitarea furajelor de pe o suprafață 
de 1500 hectare, să efectuăm lucrări de combatere a eroziunii 
solului prin lucrări de îndiguiri, desecări și regularizări de rîuri 
pe o suprafață de 100 de hectare, să participăm la construirea 
a 40 de noi obiective social-culturale.

încadrîndu-ne în eforturile cu care întregul popor întâmpină 
Conferința Națională a partidului și aniversarea unui sfert de 
veac de la proclamarea Republicii, să răspundem prin muncă 
condițiilor optime de invățămînt și viață create prin grija parti
dului și statului, îndatoririlor ce ne revin în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, chemării adresate tutu
ror tinerilor de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, de a fi, sub conducerea organizațiilor de 
partid, în primele rinduri ale luptei pentru îndeplinirea aspi
rațiilor și năzuințelor fundamentale ale națiunii noastre^ pentru 
prosperitatea și înflorirea patriei — România socialistă.

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR 
ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR 

DIN JUDEȚUL IAȘI

0 întrebare care își păstrează actualitatea

Ce si cit se lucrează
7

in ziua de practică ?
După un an școlar reedita

rea unui raid prin locuri de 
practică ale elevilor ploieșteni 
arată că destule lucruri au ră
mas în faza de promisiuni.

în toamnă, cînd anul școlar 
împlinea o lună, o pagină raid 
(apărută în numărul nostru din 
26 octombrie 1971) surprindea 
problemele practicii productive 
în cîteva școli din Ploiești. Am 
mers acum în aceleași locuri 
urmărind un singur scop : ce 
progres s-a înregistrat în cele 
opt luni care au trecut ?

UN ATELIER ȘCOLAR SUBLIM, 
DAR CARE ÎNCĂ NU EXISTA

Titlul acesta a aparținut și 
vechiului raid. Credeam că îl 
vom putea modifica. Dar deo
sebirile între ceea ce am con
statat atunci și ce înregistrăm 
acum sînt atît de mici îneît, 
practic, atelierul continuă să fie 
o speranță.

în octombrie se prevedea pu
nerea în funcțiune a unei mi- 
nifabrici, cu 12 ateliere de pro
fil divers, cu plan de produc
ție, avînd capacitatea de a o- 
feri zilnic locuri de muncă pen

tru 200 de elevi într-un schimb. 
Exista chiar intenția să se lu
creze in două schimburi, pentru 
folosirea rațională a spațiului și 
utilajelor. Mari întreprinderi 
ploieștene ca : ..1 Mai44, U.Z.U.C., 
U.J.C.M., I.T.A.U. și altele — 
prin directorii acestora — se an
gajau, prin proces verbal, să în
zestreze „întreprinderea" școla- 
'ră. să ofere materie primă, con
sultații tehnice. Erau obligațiile 
lor, pe care și le-au asumat în 
cadrul acțiunii de patronare a 
muncii tehnico-produotive din 
școală, inițiată pe planul între
gii țări la indicația conducerii 
de partid. Atunci nu i-am găsit 
pe elevi la lucru ; atelierele erau 
într-o fază de organizare. Nu 
era normal dar era, întrucîtva, 
de înțeles.

Acum ? Faza de organizare 
s-a prelungit pînă azi- și totul 
poartă pecetea improvizației. 
Miercuri, 7 iunie, am găsit aici 
circa 50 de elevi. Cîți ar fi tre
buit să fie ? N-am putut alia, 
întreprinderea nu funcționează 
ca un tot — nu are nici măcar 
un conducător — ci pe parcele,

LUCREȚIA LUSTIG 
MAIJETA VIDRAȘCU 

Foto : VASILE RANGA

(Continuare în pag. a lV-a)

Calcule matematice precise, 
dublate de alte calcule de rezis
tență la torsionare, presiune și 
temperatură la care s-au adăugat 
sisteme de ecuație diferențiale 
în sfîrșit, o serie de operațiuni 
destul de complicate pentru a Ie 
explica aici, efectuate de ingi
nerul Gheorghe Cîmpeanu, au 
dus la descoperirea că 1=35 000. 
Pentru a face viabilă această re
lație imposibilă din punct dp ve
dere matematic, inginerul teh
nolog a recalculat grosimea țe
vilor folosite la cazane și a pro
pus reducerea grosimii lor cu 1 
milimetru. în 1970, acest pînă 
atunci oarecare milimetru s-a 
multiplicat în 35 tone metal eco
nomisit îneît, din alt punct de 
vedere, al rezultatelor obținute 
relația s-a dovedit a fi perfect 
logică și utilizabilă și în anul 
următor. De menționat de la 
început că, la Uzina „Vulcan"
— marcă internaționala, cum 
glăsuiește emblema și nu numai 
emblema ci și produsele sale 
împrăștiate pe multe meridiane
— „egalitatea" în discuție face 
parte dintr-o serie de descoperiri 
brevetate cu promptitudine, se
rie deschisă, și în această direc
ție — a economisirii de materie 
primă — mulți ani de acum îna
inte. Și nu pentru simplul mo
tiv de a fi ilustrat terminologic 
„procesul milimetrilor" ce se 
desfășoară la „Vulcan" din 1970, 
am început cu „milimetrul" in
ginerului Cîmpeanu ci, pentru că 
această unitate de măsură s-a 
constituit într-un veritabil punct 
de plecare spre o acțiune pe cît 
de necesară și utilă pe atît de

• In mai puțin de 12 luni, această 
acțiune a organizației U.T.C. de 
la „Vulcan44 s-a transformat
într-o amplă mișcare de masă
pentru economisirea metalului

Litoral 1972.
Foto : PAVEL TÂNJALĂ

TEATRUL
care cuprinde întregul eșalon 
de tineri ai uzinei.

CU PLANUL 
SEMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT

notabilă și plină de semnificații 
în esența ei. Și pentru a-i înțele
ge mai bine dimensiunile să re
capitulăm cîteva cifre: treizeci 
la suta din salariații uzinei sînt 
tineri pînă în treizeci de ani; 
din aceștia 140 lucrează în sec
toral concepție-constructor-me- 
talurg-tehnolog șef; peste 50 
tineri sînt tehnologi și șefi de 
echipă în atelierele de bază ale 
uzinei. Un potențial uman pe 
care organizația de tineret a știut 
să-1 valorifice cu rezultate deo
sebite și în bătălia pentru des
coperirea și valorificarea resurse
lor interne pentru că, așa cum 
ne spunea tehnicianul Ștefan 
Bucur, secretarul comitetului co
ordonator U.T.C. pe uzină, „e- 
conomisirea de metal este una 
din nebănuitele resurse interne 
de care întreprinderea noastră 
dispune și sîntem departe de a

fi valorificat la maximum aceas
tă „mină" de mașini și utilaje în 
devenire". . ‘ ■

Ceea ce atrage atenția din ‘ 
primul moment este că acțiunea 
a fost inițiată după îndelungi 
chibzuieli și numai după ce, în 
prealabil s-au stabilit și funda
mentat teoretic căile de acces 
spre aceastăz „mina". O prima 
constatare de la care s-a pornit: 
reducerea consumului de metal nu 
începe în atelierele productive 
ale uzinei ci la serviciul de con
cepție. Redimensionarea unor 
repere, îmbunătățirea parametri
lor funcționali, tipizarea repere
lor și subansamblelor — în- 
tr-un cuvînt reproiectarea piese-

Colectivul întreprinderii 
județene Hunedoara de pro
ducere, prelucrare, valorifi
care și industrializarea le
gumelor și fructelor a înde
plinit, înainte de termen 
prevederile planului seme
strial de producție. Din cal
culele estimative rezulta că 
pînâ la finele lunii acesteia 
se va realiza o producție 
globală suplimentară în va
loare de circa 10 milioane- 
lei.

o școală a 
lumii morale

Opinii de MIHAI DIMIU

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)

• SONDORII șantierului 
de foraj-Moreni, unitate cu 
pondere însemnata în indus
tria petrolieră a- județului 
Dîmbovița, raportează înde
plinirea cu 20 de zile mai 
devreme a planului pe primul 
semestru al anului. S-au creat 
astfel premisele ca, pînă la 
finele lunii iunie să se foreze, 
cu aceleași instalații, număr 
de oameni și materiale, circa 
3 200 metri în plus.

■Fiecare spectacol teatral își are 
conținutul in textul scris. în fie
care piesă, o artă, cea teatrală, 
se află în stare potențială, aș
teaptă asemeni unei rachete a- 
flate în rampa de lansare, și 
desprinzîndu-se apoi de ea. își 
capătă verticalitatea, autonomia, 
mișcarea. Dar lansarea poate 
comporta accidente : un plus 
sau un minus de combustibil, 
un - unghi eronat, un scurt-cir- 
cuit imprevizibil — pot mo
difica iremediabil traiectoria, 
și proiectilul se irosește. Sint

texte care, cu intenții onorabi
le dar cu mijloace stângace, 
nu-și ating ținta. E anevoios 
să scrii educativ fără sa alu
neci in didacticism. Unii eroi 
exemplari sînt înfățișați atât 
de frumos (și numai frumos ’) 
incit nu mai sint oameni, ci 
statui reci și rigide. Alți eroi 
au întotdeauna soluții impeca
bile și prompte pentru orice 
fel de probleme, și prin asta 
și ei, la rîndu-le, se devitali-

(Continuare in pa&. a IV-a)

VECTORUL

/ de NEAGU UDROIU

INIȚIATIVĂ
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Deprinderea de a saluta apariția ideilor ne-a intrat în 
obișnuință și referindu-ne în mod expres la inițiativele ivite 
în teritoriul producției, sublinierea a fost dintotdeauna în
soțită de gestul reflex al preluării și extinderii lor. Expe
riența bună trebuie să circule și nimic n-ar fi mai dăună
tor decît stocajul prețioșilor stimuli ai perfecționării. în vre
mea din urmă sîntem martorii unei binevenite frămîntări 
pentru ideea de noutate fertilă, asistăm la o avalanșă de 
inițiative, angajînd pe multiple planuri, adunînd într-un 
viguros șuvoi forța de creație a oamenilor. După plenara 
din toamna trecută a partidului, inițiativa în sprijinul pro
ducției a devenit, este la îndemîna oricui să constate, o 
caracteristică a vieții noastre economice. Apelul la inven
tariere n-ar reuși poate decît înnoirea refuzului de a efec
tua aprecieri pe seama cantităților, în baza lor cea mai 
puțin elocventă. De aceea, bucurîndu-ne că pe măsură ce 
înaintăm sub arcul compas al cincinalului sporesc uimitor 
de repede, ca număr, acțiunile de masă cu larg ecou mo
bilizator, vom reține cu precădere tocmai acest din urmă 
aspect, le vom arăta entuziasmați de mesajul vibrant al 
inițiativelor ivite în ultimul timp, de diversificarea obiecti
velor ia care se referă, de inventivitatea mijloacelor de ac
țiune, de caracterul eminamente concret al acestora. Să 
ne amintim împreună cîteva •. „Nici o mașină, nici un uti
laj sub randamentul planificat, nici un minut nelucraf". 
Chemarea secretarului general al partidului a reverberat 1 
adînc în conștiința noastră, a tuturor, îndemnul rostit de la ' 
tribuna Conferinței cu lucrătorii din industrie și construcții ' 
constituind-la această oră laitmotivul dominant al activi- ' 
tații productive, exprimat în numeroase formule agitatori* ’ 
ce, dimensionat de acum în răspunsuri palpabile. „Să dez- ’ 
voltăm capacitatea de producție prin autoutilare", „Fiecare 1 
dintre noi — un bun proprietar, producător, gospodar", 1 
„întregul jud.eț — șantier al tehnicii moderne", „Micronul, * 
gramul, secunda", „Fiecare inginer ./f economist — autor * 
ol unui studiu cu eficiență economică de cel puțin 100.000 1 
lei", „Fruntaș jn producție, model în comportare", „Să ’ 
lucrăm cel puțin o zi pe trimestru cu materiale economi- 1 
site", „Materialele și materiile prime valorează aur și con- * 
stituie avuție națională. Cum le gospodărim ?" N-am 1 
făcut decît să enumăr cîteva fără a avea măcar pretenția ’

(Continuare în pag. a V-a) <
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII 
COMISIILOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

LA LICEELE DE SPECIALITATE
MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Liceul industrial energetic. 
Comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidați) de la : Liceul indus
trial energetic; specialitățile : 
electroenergetică și mecanoener- 
getică. (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Eugen Potolea, 
prof, univ, dr„ Institutul poli
tehnic București.

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini nr. I. Comisia 
nr, 3. Se vor prezenta candida
tii de la Liceul industrial pen
tru construcții de mașini nr. 1; 
specialitatea : tehnologia con
strucțiilor de mașini (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Barca Frumuza- 
che, conf. univ. dr. ing.. Institu
tul politehnic București.

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini or. 2. Comi
sia nr. 3. Se vor prezenta can
didații de la : Lie. industrial 
pentru construcții de mașini nr. 
2 ; specialitatea : mașini și apa
rate electrice, (cursuri de zi, se
rale și restanțieri)

Președinte: Homo? Tudor,
conf, univ.. Institutul politehnic 
București.

Liceul Industrial de chimie. 
Comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidatii de Ia : Liceul indus
trial de chimie ; specialitățile : 
tehnologia chimică organică și 
utilaje In industria chimică 
(cursuri de zi, serale și restan- 
tieri).

Președinte : Georgescu lulia, 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic București.

Liceul industrial de construc
ții. Comisia nr. 5. Se vor pre
zenta candidați! de la Liceu] 
industrial de construcții; spe
cialitatea : construcții civile și 
industriale (cursuri de zi și se
rale).

Președinte: Leonăchescu N., 
conf. univ. dr. ing.. Institutul 
de construcții București.

Liceul industrial de construc
ții. Comisia nr. 6 Se vor pre
zenta candidați] de la Liceu! 
industrial de construcții; spe
cialitățile : construcții civile și 
industriale și instalații tehnico- 
edilitare și in construcții, 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri).

Președinte: Zevelcanu Cons
tantin, conf. univ. ing.. Institu
tul de construcții — București.

Liceul industrial pentru in
dustria ușoară. Comisia nr. 7. 
Se vor prezenta candidați) de 
la Liceul industrial pentru in
dustria ușoară; specialitățile : 
țesătorie, tricotaje, confecții, 
textile, prelucrarea cauciucului 
și confecții din piele (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Frincu Paul, conf. 
univ dr. ing.. Institutul politeh
nic București.

Liceul Industrial de căi fera- 
te. Comisia nr. S. Se vor pre
zenta candidatii de la Liceu! 
industrial de căi ferate; specia
litatea : instalații, semnalizare, 
centralizare bloc de linie și te
lecomandă (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Pănoiu Nicolae. 
conf. univ. dr. ing-, Institutul 
politehnic București.

Liceul industrial de transpor
turi, Comisia nr. 9 Se vor pre
zenta candidați) de la Liceul 
industrial de transporturi, spe
cialitățile : exploatare, întreți
nere și reparații auto și dru
muri și poduri (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte: lonescu Dan, 
conf. univ. dr. ing., institutul 
politehnic București.

Liceul Industrial de poștă și 
telecomunicații. Comisia nr. 10. 
Se vor prezenta candidați! de 
la Liceu) industrial de poștă și 
telecomunicații ; specialitățile : 
instalații de telecomunicații și 
exploatarea rețelei poștale și de 
telecomunicații, (cursuri de zi șl 
restanțieri).

Președinte: Barbu Encea, 
conf. univ. dr.. Institutul poli
tehnic București.

Liceul industrial pentru indu
stria alimentară. Comisia nr 11, 
Se vor prezenta candidatii de 
la Liceul industrial pentru in
dustria alimentară ; specialități
le : chimia produselor alimenta
re, industrii alimentare extrac
tive și industrializarea cărnii și 
laptelui (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte: Guță Crăciun, 
conf. univ. dr. ing.. Institutul 
politehnic București.

Liceul Industrial de poligrafie 
și tehnică cinematografică. Co-

trial de poligrafie și tehnică ci- 
nematografică : specialitățile : 
poligrafie si tehnică cinemato
grafică. (cursuri de zi si restanțieri).

Președinte: Crețu Traian, 
conf. univ. dr. ing.. Institutul 
politehnic București.

Liceul industrial pentru con
trolul calității produselor si me
trologie. Comisia nr. 13. Se vor 
prezența candidsții de la Liceul 
industrial pentru controlul cali
tății produselor și metrologie, 
(cursuri de zi și restanțieri) : 
specialitatea : metrologie.

Președinte : Fană Toma, conf 
univ. dr.. ing.. Institutul poli
tehnic București.

Liceul economic nr. 1. Comisia 
nr. 14. Se vor prezenta candi
datii de la Liceul economie 

nr. 11 specialitatea : planifica- 
re-contabilitate (cursuri de zi).

Președinte : Belea Miron, prof, 
univ. dr. ing.. Institutul de con
strucții București.

Liceul economic nr. I. Comisia 
nr. 13. Se vor prezenta candi
dați) de la Liceul economio nr. 
1 ; specialitățile : planificare 
contabilitate (cursuri serale, în- 
vățămînt fără frecvență șl res
tanțieri) și merceologie (cursuri 
de zi, serale, Invățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Mușetescu Elena, 
conf. univ., Academia de studii 
economice București.

Liceul economic nr. 2. Comi
sia nr. 16. Se vor prezenta can
didatii de la Liceul economic 
nr. 2; specialitatea : planificare 
contabilitate (cursuri de zi, se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Pop Elvira, conf. 
univ dr.. Academia de studii 
economice București.

Liceul economic nr. 3. Comi
sia nr. 17. Se vor prezenta can
didatii de la Liceul economio 
nr. 2 : specialitățile : merceolo. 
gie și statistică (cursuri de zi, 
serale, tnvătămtnt fără frecven
ță ți restanțieri).

Președinte: Dima Dumitru,
prof. univ. dr., Academia de 
studii economice București.

Liceul economic nr. 3. Comi
sia nr- 18. Se vor prezent» can
didați) de la Liceul economio 
nr. 3 : specialitatea : planifica- 
re-contabilitate (cursuri de zi), 

Președinte : Macoveî Emilian, 
cont- univ. dr.. Academia de 
studii economice București.

Liceul economic nr. 3. Corni- 
sJ.a, *lr.- *?■ Se vor prezenta can
didați) de la Liceul economic 
nr. 3 î specialitatea : planifica- 
re-contabilitate (cursuri de zi).

Președinte ; Nedelcu Ghoor- 
ghe, conf. univ. dr.. Academia 
de studii economice București.

Liceul economic nr. 3. Comi- 
“,'.a, nr: 20 Se vor prezenta can
didați) de la Liceul economi» 
nr. 3; specialitatea : planifica- 
re-cbntabilitate (cursuri de zi, 
serale, tnvătămtnt fără frec- 
ventă »i restanțieri).

Președinte : Fernog» Miree» 
Loca, conf. univ. dr., Academia 
de stulii economice București.

Liceul agricol special nr. 1. 
Comisia nr. 21. Se vor prezenta 
candidatii de la Liceul agricol 
special nr. 1 și Grupul școlar 
special nr, 1; specialitățile! 
, °K.mu tur?’ veterinară și contabilitate și merceologie agrico
lă (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte: Angelescu Ion, 
Bucure,dr” Univtriltate»

JUDEȚUL ALBA
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini — Cugir. Co. 
misia nr. 22. Se vor prezente 
candidatii de la tic. industrial 
pentru construcții de mașini — 
Cugir i specialitățile : tehnOlo. 
gin construcțiilor de mașini și 
mașini si aparate electric» 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Brașnvan loan, 
șef lucrări dr. Institutul politeh
nic „Tratan Vuia". Timișoara.

Liceul industrial pentru indus
tria lemnului, Blaj. Comisia nr. 
23. Se vor prezenta candidatii 
de Ia Lie. industrial pentru in
dustria lemnului : specialita
tea ; industrializarea lemnului 
(cursuri de zi șl serale).

Președinte : Rădulescu Marcel, 
conf. univ. dr. Universitatea 
„Babes-Bolyai". Cluj.

Liceul agricol, Blaj. Comisia 
nr. 24. Se vor prezenta candida
tii de la Lie. agricol. Blaj : «pe. 
cialitățile: contabilitate și mer
ceologie agricolă, horticultura, 
protecția plantelor (cursuri de 
zi. restanțieri) și specialitatea 
horticultura de ia Lie. agricol 
Sibiu, (examene de diferență).

Președinte : Bobe, loan, prof, 
univ. dr.. Institutul agronomic 
„Dr. P. Groza". Cluj.

Liceul agricol Ciumbrud. Co. 
misia nr. 25. Se vor prezenta 
candidatii de la Lie. agricol. 
Ciumbrud ; specialității» : hor
ticultura. contabilitate și mer
ceologi» agricolă (cursuri de zi 
șl restanțieri).

Președinte • Msseș Pavel, prof, 
univ.. Institutul agronomic ,,Dr. 
P. Groza", Cluj.

Liceul economic special, Se
beș- Comisia nr. 26. Se vor pre
zenta candidații de la tic. eco
nomic special. Sebeș; speciali
tatea : planifieare-contabUitate 
(cursuri de zi ți restanțieri).

Președinte : Benke Alexandru, 
lector univ. dr.. Institutul agro
nomic „Dr. P. Grbza". Cluj.

JUDEȚUL ARAD
Liceul industria] de construc

ții de mașini, Arad. Comisia nr. 
27. Se vor prezenta candidatii 
de la Lie. Industrial de con
strucții de mașini. Arad; spe
cialitatea : tehnologia construc
țiilor de mașini (cursuri de ei. 
serale și restanțieri).

Președinte i Turcu Ion, conf. 
univ. dr., Universitatea. Timi
șoara.

Liceul economic. Arad. Comi
sia nr. 28. Se vor prezenta can
didatii de la Lie. economic, A- 
rad ; specialitatea : planificare* 
contabilitate (cursuri de zi).

SESIUNEA IUNIE 1972
1. Examenul de bacalaureat la liceele de cultură generală ți 

liceele de specialitate, precum ți examenul de diplomă la li
ceele și institutele pedagogice de învățători și educatoare, se 
vor desfășura în perioada 18—28 iunie a.c.

2. Probele scrise sini programate după cum urmează :

LA LICEELE DE SPECIALITATE :
18 IUNIE: la literatura română
20 IUNIE: la matematică, cu excepția specialităților agrono

mi», horticultura, protecția plantelor, zootehnie și veteri
nară — de la liceele agricole — la care, matematica poate 
fi înlocuită cu chimia, la alegerea candidatului — la ana
tomia și fiziologia omului sau fizică sau chimie, la alege
rea candidatului pentru liceele sanitare.

LA LICEELE Șl INSTITUTELE PEDAGOGICE DE ÎNVĂȚĂ
TORI Șl EDUCATOARE :
II IUNIE ; la limba și literatura română {licee pedagogice de 

învățători și educatoare) și la limba româno și literatura

pentru copii {institute pedagogice de învățători și educa
toare).

20 IUNIE : la matematică (licee pedagogice de învățători). Io 
aritmetică (institute pedagogice de învățători) și la peda
gogia preșcolară (licee și institute pedagogice de educa
toare).

22 IUNIE: la limba și literatura maternă (licee pedagogice de 
învățători și educatoare) și la limba maternă și literatura 
pentru copii (institute pedagogice de învățători și educa
toare), la unitățile cu predarea in limbile naționalităților 
conlocuitoare.

3. Probele orale se vor susține succesiv pe obiecte, în zile 
diferite, după programul stabilit de comisia de examen, asi- 
gurîndu-se cel puțin o zi liberă intre obiecte, pentru fiecare 
serie de candidați.

Președinte i Epuron Mihail, 
lector, univ.. Universitatea. Ti
mișoara.

Liceul economic, Arad. Comi
sia nr. 29. Se vor prezenta can
didatii de la Lie. economic, A- 
rad ; specialitățile : merceologie, 
(cursuri de zi) și planificare- 
contabilitate și merceologie 
(cursuri serale, învățămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Rădoi loan. conf. 
univ. dr., Institutul politehnic 
„Tralan Vuia". Timișoara.

Liceul agricol, Arad. Comi
sia nr. 30. Se vor prezenta can
didați! de la Lie. agricol. Arad i 
specialitățile : veterinară, zoo
tehnie. îmbunătățiri funciare, 
agronomie (cursuri de zi. exa
mene de diferență, restanțieri) 
și specialitățile : zootehnie și 
veterinară de la Lie. agricol O- 
radea (examene de diferență).

Președinte : Deaconescu loan, 
șef lucrări, dr. . Institutul agro
nomic, Timișoara.

Liceul agricol. Lipova. Corni-, 
sia nr. 31. Se vor prezenta can
didați) de la Lie. agricol Lipo
va și Lie. agricol Arad : specia
litatea : contabilitate șl merceo
logie agricolă (cursuri de zi, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Rochianu Dumi
tru. lector univ. dr., Institutul 
politehnic „Troian Vuia", Ti
mișoara.

Liceul agricol. Minis. Comisia 
nr. 32. Se vor prezenta candida
ții de la: Lie. agricol Mini,. 
Lie. agricol Arad, Lie. agricol 
Orodea ; specialitatea : horticul
tor» (cursuri de zi. examene de 
diferență și restanțieri).

Președinte : Romoșan ștefan, 
sef lucrări, Institutul agronomic. 
Timișoara.

JUDEȚUL ARGEȘ
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini, Ștefănești. 
Pitești. Comisia nr. 33. Se vor 
prezenta candidații de la . Lie. 
industrial pentru construcții de 
mașini, Ștefănești. Pitești ; spe
cialitățile ; automobile și trac
toare, tehnologia construcțiilor 
de mașini (cursuri de zi și se
rale).

Președinte: Minciu Constan
tin, șef lucrări dr. ing., Insti
tutul politehnic. București.

Liceul industrial de chimie, 
Pitești. Comisia nr. 34. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de chimie, Pitești; 
specialitatea : tehnologia chimi
că Orgu ică (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Răducanu Ion, șef 
lucrări dr., -Institutul politehnic. 
București.

Liceul agricol. Curtea de Ar
geș. Comisia nr. 35. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. agri
col, Curtea de Argeș ; speciali
tățile : horticultura, veterinară, 
zootehnie, contabilitate și mer
ceologie agricolă (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Sîrbulescu Visi
le, conf. univ. dr., Institutul a- 
grohomio „N. Bălcescu", Bucu
rești.

Liceul «conomic. Pitești. Co
misia nr. 36. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic, 
pitești ; specialitatea : planifi
care- contabilitate (cursuri de 
zi).

președinte : Bîrnea Pantelie, 
cdnf. univ. dr.. Academia de stu
dii economice, București.

Liceul economic, Pitești. Co
misia nr. 37. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic. 
Pitești; specialitățile : planifi- 
care-contabilitate (cursuri se
rale), merceologie și statistică 
(cursuri de zi, serale, invăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Mașala Gheorghe, 
lector univ., Institutul politeh
nic, București.

Liceul economic special, Cîm- 
pulung. Comisia nr. 38. Se vor 
prezenta candidații de la Lie, 
economic special, Cîmpulung 
specialitatea : planifjcare-conta- 
bilitate (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Scurtu Maria, lec- i 
tor univ., Institutul agronomic I 
„N. Bălcescu", București.

JUDEȚUL BACĂU
Liceu] industrial de construc

ții, Bacău. Comisia nr. 39. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. industrial de construcții 
Bacău ; specialitățile : instalații 
tehnico-edilitare și în construc
ții, construcții civile și indus- 
'triale (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte: Panait Nicolae, 
șef lucrări, Institutul politehnic. 
București.

Liceul industrial de chimie, 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Co
misia nr. 40. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. industrial 
de chimie, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; specialitățile : 
aparate de măsură și automati
zare în industria chimică, teh
nologie chimică organică 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri).

Președinte : Rizescu Speranța, 
șef lucrări dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul economic. Bacău. Co
misia nr. 41. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic, 
Bacău : specialitatea : planifi- 
care-contabilitate (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Păunescu Ion, 
conf. univ. dr.. Academia de 
studii economice București.

Liceul economic, Bacău. Co
misia nr 42. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic, 
Bacău ; specialitatea : merceo
logie (cursuri de zi, serale, în- 
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Bodea Mircea, 
șef lucrări,. Institutul politehnic 
București.

JUDEȚUL BIHOR
Liceul industria] pentru con

strucții de mașini. Oradea. Co
misia nr. 43. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. industrial 
pentru construcții de mașini O- 
radea ; specialitatea : tehnologia 
construcțiilor de mașini (cursuri 
de zi. serale și restanțieri).

Președinte : Nicolae Vintilă, 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic Clui

Liceul industria] pentru con
strucții de mașini, Oradea. Co
misia nr. 44. Se vor prezenta 
candidate de la Lie. industrial 
pentru construcții de mașini, O- 
radea : specialitatea : mașini și 
aparate electrice (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Simion Emil, 
conf. univ. dr.. Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul industrial pentru con
strucții Oradea. Comisia nr. 45. 
Se vor prezenta candidații de Ia 
Lie. industrial pentru construc
ții : specialitățile : construcții 
civile și industriale, instalații 
tehnico-edilitare și în construc
ții (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Marusciac Dumi
tru, șef lucrări dr., Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul agricol, Salonia. Comi
sia nr. 46. Se vor prezenta can
didatii de la Lie. agricol-Salonta 
și Lie. agricol-Oradea ; specia
litatea : agronomie (cursuri de 
zi, examene de diferență și res
tanțieri).

Președinte : Mureșan Dumitru, 
conf. univ. dr., Institutul agro
nomic „Dr. P. Groza**, Cluj.

Liceul agricol. Salonta. Comi
sia nr. 47 Se vor prezenta can
didații de la Lie. agricol, Sa
lonta și Lie. agricol. Oradea : 
specialitatea : contabilitate și 
merceologie agricolă (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte: Giurgea loan,
conf. univ. Institutul agronomic 
„Dr. P. Groza". Cluj.

Liceu] agricol, Oradea. Comi
sia nr. 48. Se vor prezenta can
didații de la Lie. agricol, Ora
dea ; specialitățile : mecanică a- 
gricolă și îmbunătățiri funciare 
(cursuri de zi, examene de di
ferență și restanțieri).

Președinte : Plitea Nicolae, 
șef lucrări, dr.. Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul economic. Oradea. Co
misia nr. 49. Se vor prezenta 
candidatii de la Lie. economic. 

Oradea ; specialitatea : planifi- 
care-contabilitate (cursuri de 
zi).

Președinte : Căinap Ioan, 
lector univ., Universitatea 
„Babeș-Bolyai". Cluj.

Liceul economic, Oradea. Co
misia nr. 50. Se vor prezenta 
candidatii de la Lie. economic, 
Oradea ; specialitatea : planifi- 
care-contabilitate (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Flore» Ion, lec
tor univ., Universitatea „Babeș- 
Bolyăi", Cluj.

JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NASAUD

Liceul agricol, Bistrița. Comi
sia nr. 51. Se vor prezenta can
didații de lă Lie. agricol, Bis
trița. Lie. agricol, Tg; Mureș și 
Lie. agricol, Turda ; specialita
tea : horticultura (cupeuri de zi, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Popescu Viorel, 
prof. univ. dr., Institutul agro
nomic „Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul economic, Bistrița. Co 
misia nr. 52. Se vor prezenta 
candidatii de la Lie. economic, 
Bistrița ; specialitatea : planifi- 
care-contabilitate (cursuri de 
zi și restanțieri)

Președinte : Pintea Petru, 
lector univ., Universitatea 
„Babeș Bolyai". Cluj.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Liceul agricol Șendriceni. Cd- 

misia nr. 53. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol, 
Șendriceni și Lie. agricol Ră
dăuți ; specialitatea : agronomie 
(cursuri de zi. examene de di
ferență și restanțieri).

Președinte : Starostin Gla
fira, conf. univ. dr., Institutul 
agronomic „Ion lonescu de la 
Brad" Iași.

Liceul economic, Botoșani. 
Comisia nr. 54. Se vor prezenta 
candidații de Ia Ljc. economic, 
Botoșani ; specialitatea : plani- 
ficare-oontabilitate (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Mihai Nicolae, 
lector univ. dr., Institutul poli
tehnic Iași.

JUDEȚUL BRAȘOV
Liceul industrial pentru con

strucții. Brașov. Comisia nr. 55 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul industrial pentru con
strucții de mașini, Brașov ; spe
cialitățile : automobile și trac
toare, tehnologia construcțiilor 
de mașini, mașini și aparate 
electrice (cursuri de zi).

Președinte : Drăghici loan, 
conf. univ. dr., Universitatea 
Brașov.

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini, Brașov. Co
misia nr. 56. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul industrial 
pentru construcții de mașini, 
Brașov ; specialitățile : automo
bile și tractoare, tehnologia con
strucțiilor de mașini, mașini și 
aparate electrice (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Iliescu Constantin, 
conf. univ. dr„ Universitatea 
Brașov.

Liceul industrial de chimie, 
Făgăraș. Comisia nr. 57. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de chimie, Făgăraș ; 
specialitățile : tehnologie chimi
că anorganică și utilaje în in
dustria chimică (cursuri de zt 
serale și restanțieri).

Președinte : Tamaș Virgil, 
conf. univ. dr., Institutul agro
nomic „Dr. P. Groza" Cluj.

Liceul economic, Brașov. Co
misia nr. 58. Se vOr prezenta 
candidații de la Liceul economic, 
Brașov ; specialitatea : planifica- 
re-contabiiitate (cursuri de zi).

Președinte : Tartagă Iulian, 
lector univ.. Universitatea Bra
șov.

Liceul economic, Brașov. Co
misia nr. 59. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic. 
Brașov ; specialitatea : planifica- 
re-contabilitate (cursuri de zi, 
învățămint fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Taloi Dragoș, șef 
lucrări, Institutul politehnic 
București.

Liceu) economic, Brașov. Co
misia nr. 60. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic, 
Brașov ; specialitățile : planifica- 
re-contabilitate, învățămint seral 
și merceologie (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Grecu Eftimîe, 
lector univ. dr., Institutul poli
tehnic, București.

JUDEȚUL BRĂILA
Liceul industrial de chimie și 

construcții de mașini, Brăila. 
Comisia nr. 61. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul industrial 
de chimie și construcții de ma
șini, Brăila ; specialitățile : teh
nologia celulozei, hîrtiei și fibre
lor artificiale, tehnologia con
strucțiilor de mașini (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Praisler Georgeta, 
șef lucrări, Institutul politehnic. 
Galați.

Liceul agricol, Brăila. Comisia 
nr. 62. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul agricol, Brăila ; 
specialitățile : agronomie, vete
rinară, îmbunătățiri funciare și 
horticultura (cursuri de zi, sera
le, examene de diferență și res
tanțieri).

Președinte : Badea Ion, conf. 
univ. dr., Institutul agronomic 
„N. Bălcescu", București.

Liceul agricol, Brăila. Comisia 
nr. 63. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul agricol, Brăila ; spe
cialitatea : contabilitate și mer
ceologie agricolă (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență, exa
mene de diferență și restanțieri).

Președinte : Dodu Jenici, conf. 
univ. dr., Institutul agronomic 
„N. Bălcescu", București.

Liceul economic, Brăila. Co
misia nr. 64. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic, 
Brăila ; specialitatea : planifîca- 
re-contabilitate (cursuri de zi).

Președinte : Boulescu Mircea, 
lector univ. dr., Academia de 
studii economice București.

Liceul economic, Brăila. Co
misia nr. 65. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic, Brăila ; specialitatea : pla- 
nificare-contabilitate (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Băjan Ana, lector 
univ. dr-, Academia de studii 
economice București.

JUDEȚUL BUZĂU
Liceul agricol, Buzău. Comisia 

nr. 66. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul agricol. Buzău ; 
specialitățile : horticultură. îm
bunătățiri funciare, contabilitate 
și merceologie agricolă, mecani
că agricolă (cursuri de zi, exa
mene de diferență și restanțieri) 
și specialitatea : contabilitate și 
merceologie agricolă de Ia Liceul 
agricol Rm. Sărat — examene de 
diferență,

Președinte : Bulboacă Manole, 
conf. univ. dr.. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul agricol, Rm. Sărat. Co
misia nr. 67. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
Rm. Sărat ; specialitățile : agro
nomie, zootehnie și veterinară 
(cursuri de zi, examene de dife
rență și restanțieri).

Președinte : Bădescu Constan
tin, șef lucrări dr., Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul economic, Buzău. Comi
sia nr. 68. Se vor prezenta can
didate de la Liceul economic, 
Buzău ; specialitatea : planifica- 
re-contabilitate (cursuri de zi).

Președinte : Vasilescu Floarea, 
lector univ. dr-, Academia de 
Studii economice București.

Liceu! economic, Buzău. Co
misia nr. 69. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic, 
Buzău ; specialitățile : planifica- 
re-contabilitate, merceologie 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Bozga Vasiie, lec
tor univ., Academia de studii 
economice București.

JUDEȚUL CLUJ
Liceu! industrial energetic, 

Cluj. Comisia nr. 70. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul e- 
nergetic, Cluj ; specialitatea : e- 
lectroenergetică (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Comșa Dan, șef 
lucrări, Institutul politehnic Cluj.

Liceul industrial de chimic, 
Turda. Comisia nr. 71. Se vor 
prezenta candidații de la Liceui 
industrial de chimie. Turda ; spe
cialitatea : tehnologie chimică 
anorganică (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Literat Liviu, prof, 
univ. dr-, Institutul politehnic 
Cluj.

Liceul industrial de construc
ții, Cluj. Comisia nr. 72. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de construcții. Cluj ; 
specialitățile : construcții civile 
și industriale, materiale de con
strucții, instalații tehnico-edili
tare și în construcții (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Gobesz Ferdinand, 
conf. univ. dr.» Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul agricol, Turda. Comisia 
nr. 73. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul agricol, Turda ; 
specialitățile : agronomie, zoo
tehnie, veterinară (cursuri de zi, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Stănescu Vasiie. 
conf. univ. dr.. Institutul agro
nomic „Dr. P. Groza" Cluj.

Liceul agricol, Turda. Comisia 
nr. 74. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul agricol. Tur
da ; specialitatea : contabilitate 
și merceologie agricolă (cursuri 
de zi. învățămint fără frecventă 
examene de diferență și restan
țieri).

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

Liceul economic, Cluj. Comisia 
nr. 75. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul economic, Cluj ; 
specialitatea : planificare-conta- 
bilitate (cursuri de zi).

Președinte: Toth Iosif, prof, 
univ. dr., Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cluj.

Liceul economic. Cluj. Comisia 
nr. 76. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul economic, Cluj ; 
specialitățile : planificare-conta- 
bilitate (cursuri serale, invăță
mînt fără frecvență și restan
țieri, merceologie și adminis
trație (cursuri de zi, serale, în
vățăm înt fără frecventă si res
tanțieri). _ .Președinte : Tulai Constantin, 
lector univ. dr.. Universitatea 
„Babe? Bolyai" Cluj.

Liceul economic, Dej. Comisia 
nr* 77. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul economic, Dej ; spe
cialitatea : planificare-contabili- 
tate (cursuri de zi).

Președinte : Tămășan Traian, 
lector univ. dr., Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul economic, Dej. Comisia 
nr. 78. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul economic Dej ; 
specialitatea : planificare-conta- 
bilitate (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Gavriliu Petrache. 
lector univ-, dr., Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul industrial energetic, 

Constanța. Comisia nr. 79. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. industrial energetic, Con
stanța ; specialitățile : mecano- 
energetică și electroenergetică 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri).

Președinte : Iacobescu Gheor
ghe, conf. univ. dr.» Institutul 
politehnic. București.

Liceul industrial de construc
ții, Constanța. Comisia nr. 80. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. industrial de construcții. 
Constanța ; specialitățile : con
strucții civile și industriale, in
stalații tehnico-edilitare și în 
construcții (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Florin Constan- 
tinescu, conf. univ. dr., Insti
tutul politehnic, Galați.

Liceul agricol, Palas. Comisia 
nr. 81. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. agricol, Palas ; 
specialitățile : zootehnie, vete
rinară (cursuri de zi, examene 
de diferență și restanțieri).

Președinte: Zăvoi Ion, conf. 
univ. dr., Institutul agronomic 
„N. Bălcescu". București.

Liceul agricol, Palas. Comisia 
nr. 82. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. agricol Agigea 
și Lie. agricol Poarta Albă ; 
specialitatea : contabilitate și 
merceologie agricolă (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Bereș Vasiie, lec
tor univ., Institutul agronomic 
„N. Bălcescu". București.

Liceul agricol, Poarta Albă. 
Comisia nr. 83. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol, 
Poarta Albă ; specialitățile : a- 
gronomie, îmbunătățiri funciare 
și horticultură (cursuri de zi, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Stănescu Con
stantin, șef lucrări. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu", Bucu
rești.

Liceul agricol, Cernavodă. Co
misia nr. 84. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol, 

Cernavoda : specialitățile : a- 
gronomie și îmbunătățiri fun
ciare (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Popescu Tudori- 
că, șef lucrări, Institutul agro
nomic „N. Bălcescu", București.

Liceul economic, Constanța. 
Comisia nr. 85. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic, 
Constanța ; specialitatea : pla- 
nificare-contabilitate (cursuri de 
zi).

Președinte : lonescu Ion,
lector univ.. Academia de stu
dii economice, București.

Liceul economic, Constanța. 
Comisia nr. 86. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic, 
Constanța și Lie. economic spe
cial, Constanța ; specialitatea : 
planificare-contabjlitate (cursuri 
de zi, serale, invățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Cherciu Ani ca, 
lector univ.. Academia de stu
dii economice. București.

Liceul economic, Constanța. 
Comisia nr. 87. Se vor prezenta 
candidatii de la Lie. eoonomic. 
Constanța ; specialitatea : mer
ceologie (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : lonescu Muscel- 
Iosif, prof. univ.. Academia de 
studii economice, București.

JUDEȚUL COVASNA
Liceul agricol, Tg. Secuiesc. 

Comisia nr. 88. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol, Tg. 
Secuiesc ; specialitatea : conta
bilitate și merceologie agricolă 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Stoian Dumitru, 
conf. univ. dr., Institutul agro
nomic ,.N. Bălcescu", București.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Liceul «rriooi, Nucet. Comieia 

nr. 89. Se var prexenta candi
datii de 1» Lie. agricol. Nucet 
Si Lie. agricol, Voinești ; spe
cialitățile : zootehnie și horti
cultură (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Bunicelu Elena, 
șef lucrări dr.. Institutul agro
nomic ,.N. Bălcescu", București.

Liceul eoonomic, Tlrffeviște. 
Comisia nr. 96. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic, 
Tlrgoviște : specialitatea : pla- 
nificare-contabilitate (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte: Moraru Vasiie, 
șef lucrări, Institutul politehnic, 
București.

JUDEȚUL DOLJ
Liceul industrial energetic, 

Craiova. Comisia nr. 91. Se vor 
prezența candidații de la Lie. 
industrial energetic Craiova ; 
specialitățile : mecano-energeti- 
că, electroenergetică și hidro
energetică (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Zidaru Gheorghe. 
șef lucrări, dr.. Institutul poli
tehnic București.

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini? Craiova. Co
misia nr. 92. Se vot prezenta 
candidații de la Lie. industrial 
pentru construcții de mașini, 
Craiova : specialitățile : mașini 
și aparate electrice, tehnologia 
construcțiilor de mașini (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Sontea Sever, 
conf. univ. dr., Universitatea 
Craiova.

Liceul industrial de chimie, 
Craiova. Comisia nr. 93, Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
industrial de chimie Craiova ; 
specialitățile: tehnologia chi
mică anorganică, tehnologia chi
mică organică și utilaje în in
dustria chimică (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Dăneț Adelhaide, 
lector univ., Universitatea Cra
iova.

Liceul industrial de construc
ții Craiova. Comisia nr. 94. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. industrial de construcții, 
Craiova ; specialitatea : con
strucții. civile și industriale 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Bilă Mihai, prof, 
univ., dr„ Institutul politehnic
Traian ^Vuia" Timișoara.
Liceul agricol nr. 1, Craiova. 

Comisia nr. 95. Se vor prezenta 
candidatii de la Lie. agricol nr. 
1, Craiova și Lie. agricol nr. 2, 
Craiova ; specialitățile : agro
nomie, mecanică agricolă și 
îmbunătățiri funciare (cursuri 
de zi, examene de diferență și 
restanțieri).

Președinte : Iordan Drago- 
mireScu, conf. univ., dr. Institu
tul agronomie „N. Bălceseu", 
București.

Liceul agricol M&lu Mare. 
Comisia nr. 96. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol 
Malu Mare, Lie. agricol nr. 1, 
Craiova, Lie. agricol Bechet și 
Lie. agricol Bînsești ; specialită
țile : zootehnie, veterinară, hor- ? 
ticultură (cursuri de zi, exame- 
ne de diferență și restanțieri).

Președinte : Badea Emil, conf. 
univ., dr.» Universitatea Cra
iova.

(Continuate tn pag. a lll-a)
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Liceul agricol Calafat. Comi
sia nr. 97. Se vor prezenta can
didații de la Lie. agricol Cala
fat ; specialitățile : contabilitate 
și merceologie agricolă și agro
nomie (cursuri de zi).

Președinte : Ciobanu Florea, 
conf. univ. dr., Universitatea 
Craiova.

Liceul agricol Calafat. Comi
sia nr. 98. Se vor prezenta can- 
didații de la Lie. agricol Cala
fat și Lie. agricol nr. 1, Craio
va ; specialitatea : contabilitate 
și merceologie agricolă (cursuri 
de zi, învățămînt fără frec
vență, examene de diferență și 
restanțieri).

Președinte: Hațcgan Ion,
prof. univ. dr.. Universitatea 
Craiova.

Liceul economic, Craiova. Co
misia nr. 99. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic 
Craiova ; specialitatea : planifi
care-contabilitate (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec- 

jvență și restanțieri).
Președinte : Bogobia Corneliu, 

lector’ univ.. Universitatea Cra
iova.

Liceul economic Craiova. Co
misia nr. 100. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic 
Craiova ; specialitățile : planifi
care contabilitate (cursuri de zi, 
merceologie și administrație 
(cursuri de zi, serale, invăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Negulescu Con
stantin, prof. univ. ’ dr., Univer
sitatea Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul industrial metalurgic, 

Galați. Comisia nr. 101. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial-metalurgic — Galați ; 
specialitățile : acționări si auto
matizări în siderurgie, termo- 
tehnica proceselor siderurgice 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Orănescu Arae- 
deu, conf. univ. dr. Institutul 
politehnic Galați.

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini Galați. Comi
sia nr. 102. Se vor prezenta can
didații de la Liceul industrial 
pentru construcții de mașini — 
Galați ; specialitățile : tehnolo
gia construcțiilor de mașini, 
construcții navale, mașini și a- 
parate e’ectrice (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Iosifescu Constan
tin. conf. univ. dr. Institutul 
politehnic Galați.

Liceul industrial pentru indus
tria alimentară Galați. Comisia 
nr. 103. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul industrial 
pentru industria alimentară — 
Galați ; specialitățile : chimia 
produselor alimentare, industrii 
alimentare fermentative (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Muscă Lelia, șef 
lucrări. Institutul politehnic 
Galați.

Liceul" agricol Tecuci. Comi
sia nr. 104. Se vor prezenta can
didați! de la Liceul agricol Te
cuci : specialitățile : agronomie 
zootehnie (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Ștefănescu Ale
xandru, șef lucrări dr.. Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" 
București.

Liceul economic Galați. Co
misia nr. 105. Se vor prezenta 
candidați! de la Liceul economic
— Galați ; specialitatea : plani- 
ficare-contabilitate (cursuri de 
zi).

Președinte : Pascal Florica, 
lector univ., Institutul politeh
nic București.

Liceul economic Galați. Co
misia nr. 106. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul econo
mic Galați specialitatea : plani- 
ficare-contabilitate (cursuri de 
zi. serale. învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Micu Constantin, 
șef lucrări. Institutul politehnic
— București.

Liceul sanitar Galați. Comisia 
nr. 107. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul sanitar — Ga
lați ; specialitățile : asistent la
borator clinic, tehnică dentară 
(cursuri de zi).

Președinte : Costa Eugen, prof, 
dr. docent. Institutul de medi
cină și farmacie — București.

JUDEȚUL GORJ
Liceul economic Tg. Jiu. Co

misia nr. 108. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic, 
Tg. Jiu; specialitatea : planifi
care-contabilitate (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Sîrbu Ion, lector 
univ-, Institutul de mine Petro
șani.

JUDEȚUL HARGHITA
Liceul economic Odorheiu Se

cuiesc. Comisia nr. 109. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
economic Odorheiu Secuiesc ; 
specialitatea : planificare-con
tabilitate (cunsuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Bodi Alexandru, 
prof. univ. dr. Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul agricol .Odorheiu Se
cuiesc. Comisia nr. 110. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
agricol Odorheiu Secuiesc ; spe
cialitatea : contabilitate și mer
ceologie agricolă (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Alexandru Nicu- 
la, prof. univ. dr. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul agricol special Miercu
rea Ciuc. Comisia nr. 111. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Lie. agricol special Miercurea 
Ciuc ; specialitățile : horticul- 
tură, contabilitate și merceo
logie agricolă (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Georgescu Mag
dalena, șef lucrări, dr. Institu
tul agronomic „N. Bălcescu", 
București.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Liceul industrial minier. Pe
troșani. Comisia nr. 112. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
industrial minier. Petroșani; 
specialitatea : electromecanică 
minieră (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte,: Stoica Emil,
conf. univ. Institutul de mine, 
Petroșani.

Liceul industrial minier, Pe
troșani. Comisia nr. 113. Se vor 
prezenta candidații de la : Lie. 
industrial minier. Petroșani ; 
specialitatea : exploatări minie
re (cursuri de zi, serale și res
tanțieri).

Președinte : Marian loan,
prof. univ. dr.. Institutul de 
mine, Petroșani.

Liceul industrial metalurgic, 
Hunedoara. Comisia nr. 114. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Lie. industrial metalurgic, Hu
nedoara ; specialitățile : acțio
nări și automatizări în siderur
gie ; termotehnica proceselor si
derurgice (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Ilea loan, conf. 
univ. dr. Institutul de mine, 
Petroșani.

Liceul industrial de construc
ții, Deva. Comisia nr. 115. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. industrial de construcții, 
Deva ; specialitatea : construcții 
civile și industriale (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Popescu Nicolae, 
conf. univ. dr. Institutul de 
mine, Petroșani.

Liceul agricol Geoagiu. Comi
sia nr. 116. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol 
Geoagiu ; specialitățile : horti
culture, zootehnie, veterinară și 
agronomie (cursuri de zi, exa
mene de diferență și restan
țieri) .

Președinte : Popescu Constan
tin, conf. univ. dr. Universita
tea Craiova.

Liceul economic Orăștie. Co
misia nr. 117. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic 
Orăștie ; specialitatea : planifi- 
care-contabilitate (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Stan loan, lec
tor univ. dr. Universitatea 
„Babeș-Bolyai“, Cluj.

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul agricol Călărași. Comi

sia nr. 118. Se vor prezenta can
didații de la Lie. agricol Călă
rași, specialitățile : agronomie și 
îmbunătățiri funciare (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Budoi Gheorghe, 
conf. univ. dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu", București.

Liceul agricol Călărași. Comi
sia nr. 119. Se vor prezenta can
didații de la Lie. agricol Călă
rași ; specialitatea : contabilitate 
și merceologie agricolă (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Nicolae Ion, șef 
lucrări, dr. Institutul agronomic 
„N. Bălcescu", București.

Liceul economic Călărași. Co
misia nr. 120. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic 
Călărași ; specialitatea : planifi- 
care-contabilitate (cursuri de 
zi). .

Președinte : Opreanu Elena, 
lector univ. Universitatea Bucu
rești.,

Liceul economic Călărași. 
Comisia nr. 121, Se vor prezenta 
candidații de la Lie. economic 
Călărași ; specialitatea : plani
ficare-contabilitate (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Drăghici Dumi
tru. lector univ. Universitatea 
București.

JUDEȚUL IAȘI
Liceul industrial energetic Iași, 

Comisia nr. 122, Se vor prezenta 
candidații de la Lie. industrial 
energetic Iași ; specialitățile : e- 
lectroenergetică și mecanoener- 
getică (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Crețu Mihai, 
șef lucrări, eh?. Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini Iași. Comisia 
nr. 123. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. industrial pentru 
construcții de mașini Iași ; teh
nologia construcțiilor de mașini, 
mașini și aparate electrice 
(cunsuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Braier Alfred, 
conf. univ. dr. Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul industrial de chimie 
Iași. Comisia nr. 124. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
industrial de chimie Iași ; spe
cialitățile : tehnologie chimică 
organică și utilaje în industria 
chimică (cursuri de zi. serale 
și restanțieri)

Președinte : Gheorghiu Aure
lia, șef lucrări, Institutul agro
nomic „Ion Ionescu de la Brad“, 
Iași.

Liceul industrial pentru in
dustria ușoară Iași. Comisia nr. 
125. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. industrial pentfru in
dustria ușoară Iași ; specialita
tea : filatură (cursuri do zi și 
restanțieri).

Președinte : Mocanu Raluca, 
lector univ. di*. Universitatea 
„Al. I Cuza", Iași.

Liceul industrial de construc
ții Iași. Comisia nr. 126. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
industrial de construcții Iași ; 
specialitățile : instalații tehni- 
co-edilitare și în construcții, 
construcții civile și industriale, 
drumuri și poduri (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Cosmulescu Paul, 
șef. lucrări, dr; Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul agricol Iași. Comisia 
nr. 127. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. agricol Iași ; 
specialitățile : horticultura, ca
dastru și organizarea teritoriu
lui, contabilitate și merceologie 
agricolă (cursuri de zi, învăță- 
mint fără frecvență, examene de 
diferență și restanțieri), precum 
și specialitatea : horticulture de 
la Lie. agricol „Ion Ionescu de 
la Brad“, Horia, Roman, exa
mene de diferență.

Președinte : Mandache Re
mus, conf. univ. dr. Institutul 
agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad", Iași.

Liceul agricol Podul Iloaiei. 
Comisia nr. 128. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol Po
dul Iloaiei ; specialitățile : . a- 
gronomie, zootehnie, veterinară 
(cunsuri de zi și restanțieri) și 
specialitățile : agronomie și ve
terinară de la Liceul agricol 
Iași — examene de diferență.

Președinte : Vasile seu Nico- 
tae, prof. univ. dr. Institutul 
agronomic „Ion Ionescu de la 
Brad“, Iași.

Liceul economic Iași. Comisia 
nr. 129. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. economic Iași ; 
specialitatea : planificare-conta- 
bilitate, (cursuri de zi).

Președinte : Ștefănescu Mi- 
rela, lector univ. Universitatea 
„Al. I. Cuza", Iași.

Liceul economic Iași. Comisia 
nr. 130. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. economic Iași ; 
specialitățile : administrație
(cursuri de zi), p-lanificare-con- 
tabilitate (cursuri serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Precupan Anca, 
lector univ. dr. Universitatea 
„Al. I. Cuza“, Iași.

JUDEȚUL ILFOV
Liceul agricol Brănești. Comi

sia nr. 131. Se vor prezenta can
didații de la : Lie. agricol Bră
nești; specialitățile : îmbună
tățiri funciare, cadastru și orga
nizarea teritoriului (cursuri de 
zi și restanțieri)-

Președinte : Dragomirescu E- 
Iena, lector univ.. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul agricol Brănești. Comi
sia nr. 132. Se vor prezenta can
didații de la : Lie. agricol Bră
nești, Lie. agricol Fundulea, Lie. 
agricol Dragomirești-Vale ; spe
cialitatea : contabilitate și mer
ceologie agricolă (cursuri de zi 
— examene de diferență, învă
țămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Ilie Dumitru, lec
tor univ.. Institutul politehnic 
București.

Liceul ’ agricol Dragomirești- 
Vale. Comisia nr. 133. Se vor 
prezenta candidații de la : Lie. 
agricol Dragomirești-Vale și Lie. 
agricol Fundulea; specialitatea : 
horticultura (cursuri de zi — e- 
xamene de diferență și restan
țieri) și specialitatea agronomie 
de la Lie. agricol Dragomirești- 
Vale (examene de diferență).

Președinte : Posohaci Nicolae, 
conf. univ. dr., Institutul agrono
mic „N. Bălcescu" București.

Liceul agricol Dragomirești- 
Vale. Comisia nr. 1<Î4. Se vor 
prezenta candidații de la : Lie. 

.agricol Dragomirești-Vale; spe
cialitățile : zootehnie și veteri
nară (cursuri de zi, examene de 
diferență și restanțieri) și de la 
Lie. agricol Fundulea; speciali
tatea : veterinară.

Președinte : Tafta Vasile, 
conf, univ. dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul agricol Fundulea. Co
misia nr. 135. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol Fun
dulea ; specialitatea : agronomie 
(cursuri de zi și examene de 
diferența).

Președinte : Olțeanu Aurel, 
conf. univ. dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul agricol Fundulea. Co
misia nr. 136. Se vor prezenta 
candidații de la : Lie. agricol 
Fundulea; specialitățile: agrono- 
nomie,-; protecția plantelor și 
zootehnie (cursuri de zi, exame
ne de diferență și - restanțieri).

Președinte : Petrescu Corneliu, 
șef lucrări dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul economic Giurgiu. Co
misia nr. 137. Se vor prezenta 
candidații de la : Lie. economic 
Giurgiu; specialitățile : planifi- 
care-contabilitate, administrație 
(cursuri de zi).

Președinte : Filipescu Dumi
tru, lector univ., Institutul poli
tehnic București.

Liceul economic Giurgiu. Co
misia nr. 138. Se vor prezenta 
candidații de la : Lie. economic 
Giurgiu; specialitatea : planifi
care-contabilitate (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Pascal Alexandru, 
lector univ., Institutul politehnic 
București-

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Liceul industrial minier, Baia 
Mare. Comisia nr. 139. Se vor 
prezenta candidații de la : Liceul 
industrial minier Baia Mare ; 
specialitățile : exploatări miniere 
și electromecanică minieră 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Constantinescit
Victor, șef lucrări, Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul industrial pentru in
dustria lemnului, Sighetul Mar- 
mației. Comisia nr. 140. Se vor 
prezenta candidații de la : Liceul 
industrial pentru industria lem
nului, Sighetul Marmației ; spe
cialitatea : exploatări, construcții 
și transporturi forestiere (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Florescu Ion, șef 
lucrări, dr., Universitatea Bra
șov.

Liceul economic, Baia Mare. 
Comisia nr- 141. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic, Baia Mare ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Vita Vasile, lec
tor univ., Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL 
MEHEDINȚI

Liceul agricol Halînga. Comi
sia nr. 142. Se vor prezenta 
candidații de la : Lie. agricol 
Halînga ; specialitățile : zooteh
nie, veterinară (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Camales» Nicolae, 
conf. univ., dr. Universitatea 
Craiova.

Liceul economic Drobeta Tr. 
Severin. Comisia nr. 143. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
economic Drobeta Tr. Severin ; 
specialitatea : planificare-conta- 
bilitate (cursuri de zi).

Președinte : Staicu Constan
tin, lector univ.. Universitatea 
Craiova.

Liceul economic; Drobeta Tr. 
Severin. Comisia nr. 144. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
economic Drobeta Tr. Severin; 
specialitatea : planificare-conta-- 
bilitate (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Roșea Constantin, 
lector univ., Universitatea Cra
iova.

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini Tg. Mureș. 
Comisia nr. 145. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. industrial 
pentru construcții de mașini Tg. 
Mureș ; specialitățile : tehnolo
gia construcțiilor de mașini, 
mașini și aparate electrice, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Biro Carol, șef lu
crări, Institutul politehnic Cluj.

Liceul industrial de construc
ții Tg. Mureș. Comisia nr. 146. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. industrial de construcții 
Tg. Mureș ; specialitatea : con
strucții civile și industriale 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Cătărig Alexan
dru, șef lucrări, dr., Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul agricol Tg. Mureș. Co
misia nr. 147. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol 
Tg. Mureș ; specialitățile : agro
nomie, veterinară (cursuri de 
zi, examene de, diferență și res
tanțieri).

Președinte : Perju Teodosie, 
conf. univ., dr.. Institutul agro
nomic „Dr. Petru Groza“ Cluj.

Liceul agricol Tg. Mureș. Co
misia nr. 148. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. agricol 
Tg. Mureș ; specialitățile : zoo
tehnie, contabilitate și merceo
logie agricolă (cursuri de ~ zi, 
examene de diferență — învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Papp Ștefan, 
conf. univ. Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul economic Tg. Mureș. 
Comisia nr. 149. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. eco
nomic Tg. Mureș ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi).

Președinte : Timen Iosif, prof, 
univ., dr.. Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul economic Tg. Mureș. 
Comisia nr. 150. Se vor pre
zenta ■ candidații de la Lie. eco
nomie Tg. Mureș specialitățile :

planificare-contabilitate (învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri) și merceologie (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Lupu Ion, conf. 
univ. Universitatea Brașov.

Liceul sanitar Tg. Mureș. Co
misia nr. 151. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. sanitar 
Tg. Mureș ; specialitățile : asis
tent medical de laborator și teh
nica dentară, (cursuri de zi).

Președinte : Cojocaru Zenaida, 
conf. univ., dr. Institutul de 
medicină și farmacie Tg. Mureș.

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul industrial de chimie 

Piatra Neamț. Comisia nr. 152. 
Se vor prezenta candidații de 
Ia : Liceul industrial de chimie 
Piatra Neamț; specialitățile : 
tehnologie chimică organică, uti
laje în industria chimică (curșuri 
de zi, serele și restanțieri)..

Președinte : Luchian Marioara, 
lector univ., Universitatea „Al. 
I. Cuza" Iași.

Liceul agricol nr. 1 „Ion Iones
cu de Ia Brad" Horia-Roman. 
Comisia nr. 153, Se »vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
nr. 1 „Ion Ionescu de la Brad" 
Horia-Roman ; specialitățle : a- 
gronomie. zootehnie, veterinară 
(cursuri de zi, examene de di
ferență și restanțieri).

Președinte : Curelariu Niculi- 
na, șef lucrări’ dr., Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul agricol nr. 2 Roman. 
Comisia nr. 154. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
nr. 2 Roman ; Liceul agricol nr. 
1 „Ion Ionescu de la Brad" Ho
ria-Roman ; specialitățile : me
canică agricolă, contabilitate și 
merceologie agricolă (cursuri 
de zi — examene de diferență — 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Tămășanu Dumi
tru, șef lucrări, Institutul agro
nomic ,N. Bălcescu" București.

JUDEȚUL OLT
Liceul agricol Caracal. Comi

sia nr. 155. Se vor prezenta can
didații de la : Lie. agricol Cara
cal; specialitățile : agronomie, 
îmbunătățiri funciare, contabili
tate și merceologie agricolă 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Cîțu Dumitru, 
conf. univ- dr., Universitatea 
Craiova.

Liceul agricol Slatina. Comisia 
nr. 156. Se vor prezenta candi
dații de la : Lie. agricol Slati
na; specialitatea : zootehnie și 
veterinară (cursuri de zi, exame
ne de diferență și restanțieri).

Președinte : Gițan Marin, conf. 
consult, dr., Universitatea Cra
iova.

Liceul agricol Slatina. Comisia 
nr. 157. Se vor prezenta candi
dații de la : Lie. agricol Slatina ; 
specialitatea : agronomie (cursuri 
de zi, examene de diferență și. 
restanțieri).

Președinte : Matei Ion, conf. 
univ. dr., Universitatea Craiova.

Liceul economic Caracal. Co
misia nr. 158. Se vor prezenta 
candidații de la : Lie. economic 
Caracal; specialitatea : planifi
care contabilitate (ccrsuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Mareș Ion, lector 
univ-, Universitatea Craiova.

Liceul economic Corabia. Co
misia nr. 159. Se vor prezenta 
candidații de la : Lie. economic 
Corabia; specialitatea : planifi
care-contabilitate (cursuri de . zi 
și restanțieri).

Președinte : Giubelan Ion, lec
tor univ., Universitatea Craiova.

JUDEȚUL PRAHOVA
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini Ploiești. Co
misia nr. 160. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. industrial 
pentru construcții de mașini 
Ploiești; specialitățile : mașini 
și utilaje, mașini și aparate e- 
lectrice (cursuri de zi, serale, 
și restanțieri).

Președinte : Szabo Wilibald, 
conf. univ., dr. Universitatea 
Brașov.

Liceul industrial de petrol 
Cîmpina. Comisia nr. 161. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul industrial de petrol Cîm
pina : specialitățile : exploatarea 
zăcămintelor de țiței și gaze, 
utilaj pentru foraj și extracție1 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Dragoș Vasile, 
șef lucrări, dr., Institutul de pe
trol, gaze și geologie București.

Liceul industrial de chimie
Ploiești. Comisia nr. 162. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
industrial de chimie Ploiești; 
specialitățile : tehnologia pre
lucrării și chimizării țițeiului și 
gazelor, • utilaje de rafinării 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Daneș Florin, șef 
lucrări, dr., Institutul politehnic 
București.

Liceul agricol Mizil. Comisia 
nr. 163. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul agricol Mi
zil : specialitatea : contabilitate 
și merceologie agricolă (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Seteanu Ion, șef 
lucrări, dr., Institutul politehnic 
București.

Liceul agricol Valea Călugă
rească. Comisia nr, 164. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
agricol Valea Călugărească ; spe
cialitatea : horticultura (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Prodan Gheorghe, 
conf. univ., dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul economic Ploiești. Co
misia nr. 165. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Ploiești ; specialitatea : pla

nificare-contabilitate: (cursuri de. 
zi).

Președinte ; Ristea Mihai, lec
tor univ., dr„ Academia de studii 
economice București.

Liceul economic Ploiești. Co
misia nr 166. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Ploiești specialitățile : pla
nificare-contabilitate (cursuri 
seralei învățămînt fără frecven
ță și restanțieri) ■ și merceologie 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Blidea Maria, lec
tor univ., dr., Academia.de stu
dii economice București.

Liceul agricol special Nedelea. 
Comisia nr. 167. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul agricol 
special Nedelea specialitățile : 
horticulture și veterinară (cursu
ri de zi și restanțieri).

Președinte : Nistor Marcela, 
șef lucrări, dr.. Institutul auto
nomie „N. Bălcescu" București.

JUDEȚUL 
SATU MARE

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini Satu Mare. 
-Comisia nr. 168. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini Satu Mare, specialitatea : 
tehnologia construcțiilor de ma
șini (cuhsuri de zi și restanțieri).

Președinte : Ilandra Luca Vio
rel, șef lucrări, dr., Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul agricol Livada. Comi
sia nr. 169. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol Li
vada ; specialitățile : agronomie, 
horticultura, zootehnie și vete
rinară (cursuri de zi — examene 
de diferență și restanțieri).

Președinte: Marian Pavel,
conf. univ., dr.. Institutul agro
nomic „Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul agricol Livada. Comi
sia nr. 170. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol Li
vada ; specialitatea : contabili
tate și merceologie agricolă 
(cursuri de zi, examene de di
ferență, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Salontai Alexan
dru, conf. univ., dr., Institutul 
agronomic „Dr. Petru Groza" 
Cluj.

Liceul economic Satu Mare. 
Comisia nr. 171. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Satu Mare ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi).

Președinte : Schiopescu Vir
gil, lector univ., Universitatea 
Timișoara.

Liceul economic Satu Mare. 
Comisia nr. 172. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Satu Mare ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Pațac Filip, lec
tor univ., Univensitatea Timi
șoara.

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul agricol Șimleul Silva

niei. Comisia nr. 173. Se vor 
prezenta candidații de la: Li
ceul agricol Șimleul Silvaniei; 
specialitățile : horticultura, a- 
gronomie, zootehnie, veterinară, 
(cursuri de zi, examene de di
ferență și restanțieri).

Președinte : Cristea Iosif, conf. 
univ., dr., Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul agricol Șimleul Silva
niei. Comisia nr. 174. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul agricol Șimleul Silvaniei ; 
specialitatea : contabilitate și 
merceologie agricolă (cursuri de 
zi, examene de diferență și res
tanțieri).

Președinte : Koch Francisc, 
conf. univ., dr., Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul industrial-energetic 

Sibiu. Comisia nr. 175. Se vor 
prezenta candidații de la: Li
ceul energetic Sibiu; speciali
tatea : electroenergetică (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Lazăr Iacob,
conf. univ.. Institutul politehnic 
Cluj.

Liceul industrial pentru indus
tria ușoară Cisnădie. Comisia 
nr. 176. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul industrial 
pentru industria ușoară Cisnă
die ; specialitatea: țesătorie 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Slliecu Emeric, 
conf. univ., Universitatea Bra
șov.

Liceul industrial pentru indus
tria alimentară Sibiu. Comisia 
nr. 177. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul industrial 
pentru industria alimentară Si
biu ; specialitățile : chimia pro
duselor alimentare, morărit și 
panificație (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Neamțu Gavril, 
șef lucrări dr., Institutul agro
nomic „Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul agricol Dumbrăveni. 
Comisia nr. 178. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Dumbrăveni ; specialitățile : a- 
gronomie, contabilitate și mer
ceologie agricolă (cursuri de zi 
și restanțieri) și specialitatea a- 
gronomie de la Liceul agricol 
Sibiu (examene de diferență).

Președinte: Erdely Stefan, 
șef lucrări. Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul agricol Sibiu. Comisia 
nr. 179. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul agricol Si
biu ; specialitățile: zootehnie, 
veterinară, mecanică agricolă 
(cursuri de zi, serale, examene 
de diferență și restanțieri).

Președinte : Georgescu Gheor
ghe, conf. univ. dr., Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul agricol Sibiu. Comisia 
nr. 180. Se vor, prezenta candi
dații de la : Liceul agricol Si
biu ; specialitățile : cadastru și 
organizarea teritoriului,, conta
bilitate și merceologie agricolă, 
(cursuri de zi, examene de di
ferență, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Fokt Lenuța, lec
tor univ., Universitatea Brașov.

Liceul economic Sibiu. Comi
sia nr. 181. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agro
nomic Sibiu ; specialitatea : pla
nificare-contabilitate, merceolo
gie, statistică, (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Curcă Gheorghe, 
lector univ., Institutul de con
strucții București.

Liceul economic Sibiu — Cen- 
rul Mediaș. Comisia nr. 182. Se 
vor prezenta candidații de la : 
Liceul economic Sibiu — cen
trul Mediaș ; specialitatea : pla
nificare-contabilitate. (cursuri 
de zi, serele și restanțieri).

Președinte : Popa Maria, lec
tor univ. dr., Universitatea Bra
șov.

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul silvic Cimpulung-Mol- 

dovenesc. Comisia nr. 183. Se 
vor prezenta candidații de la : 
Liceul silvic Cîmpulung-Moldo- 
venesc specialitățile : silvicul
tură și exploatări, construcții și 
transporturi forestiere (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Negruțiu Filofteia, 
șef lucrări dr., Universitatea 
Brașov.

Liceul agricol Fălticeni. Co
misia nr. 184. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Fălticeni ; specialitățile : horti
cultura, contabilitate și merceo
logie agricolă (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri) și specialitatea horti
cultura de la Liceul agricol Ră
dăuți (examene de diferență).

Președinte : Tîrdea Constan
tin. șef lucrări’dr.. Institutul a- 
gronomic „Ion Ionescu de la 
Brad" — Iași.

Liceul agricol Rădăuți. Comi
sia nr. 185. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol Ră
dăuți ; specialitățile : zootehnie, 
veterinară, contabilitate și mer
ceologie agricolă, (cursuri de zi, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Ionescu Dumitru, 
prof. univ. dr., Instit. Agrono
mic „Ion Ionescu de la Brad"' 
Iași.

Liceul economic Suceava. Co
misia nr. 186. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econol 
mic Suceava ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Dimitriu Iorda- 
che, lector univ., Universitatea 
„Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul economic Suceava. Co
misia nr. 187, Se vor' prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic —-Suceava; specialitatea : 
merceologie (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Zaharia Nicolae, 
lector univ., Institutul pedago- 
gic-Bacău. ‘

JUDEȚUL 
TELEORMAN

Liceu] industrial de chimie Tr. 
Măgurele. Comisia nr. 188. Se 
vor prezenta candidații de Ia : 
Liceul industrial de chimie Tr. 
Măgurele ; specialitățile : teh
nologie chimică, anorganică, u- 
tilaje în industria chimică 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Boroș Margareta, 
lector univ., Universitatea Cra
iova.

Liceul agricol Alexandria. Co
misia nr. 189. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Alexandria specialitățile zoo
tehnie, veterinară (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Measnicov Ileana, 
șef lucrări dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul agricol Tr. Măgurele. 
Comisia nr. 190. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Tr. Măgurele; specialitățile: 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă, îmbunătățiri funciare 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Drișcă Eugen, lec
tor univ., Universitatea Craiova.

Liceul economic Roșiorii de 
Vede. Comisia nr. 191. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul economic Roșiorii de Vede; 
specialitatea : planificare-conta- 
bilitate (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Flondor Dumitru, 
lector univ., Institutul politehnic 
București.

JUDEȚUL TIMIȘ
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini Timișoara 
Comisia nr. 192. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini Timișoara ; specialitățile ? 
mașini și utilaje în industria 
ușoară, mașini și aparate elec
trice, tehnologia construcțiilor 
de mașini, (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte ; Sisak Ernest, 
conf. univ., Institutul politehnic 
„Traian Vuia" Timișoara.

Liceul industrial de construc
ții Timișoara. Comisia nr. 193 
Se vor prezenta candidații de 
la : Liceul industrial de con
strucții Timișoara specialitățile! 
construcții civile și industriale 
instalații tehnico-edilitare și în 
construcții (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Popa Gheorghe, 
șef lucrări, Institutul politehnic 
„Traian Vuia" Timișoara.

Liceul agricol-Ceacova, Comi
sia nr. 194. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol- 
Ceacova ; specialitatea ; agrono
mie. (cursuri de zi și restanți
eri).

Președinte : Roșa Victor, lec
tor univ., Universitatea Timi
șoara.

Liceul agricol-Lugoj. Comisia 
nr. 195. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul agricol-Lu« 
goj ; specialitățile : zootehnie, 
veterinară, contabilitate și mer
ceologie agricolă, (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Sturz Iosif, lector 
univ., Institutul politehnic „Tra- 
ian-Vuia" Timișoara.

Liceul agricol Timișoara. Co
misia nr. 196. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol- 
Timișoara ; specialitățile : agro
nomie, îmbunătățri funciare 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Năforniță Marcel, 
șef lucrări dr., Institutul agro- 
nomic-Timișoar.a.

Liceul agricol-Timișoara. Co
misia nr. 197. Se vor prezenta 
candidații de la '. Liceul agricol- 
Timișoara ; specialitatea : con
tabilitate și merceologie agri
colă (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Nanti Aurel, pro
fesor univ. dr., Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoara.

Liceul economic Timișoara. 
Comisia nr. 198. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Timișoara ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi).

Președinte : Popovici Alexan
dru, șef lucrări. Institutul poli
tehnic — București.

Liceul economic Timișoara. 
Comisia nr. 199. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul eco
nomic Timișoara; specialitatea : 
planificare-cantabilitate (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Hărăguș Dumitru, 
conf. univ., Universitatea Timi
șoara.

JUDEȚUL VASLUI
Liceul economic Vaslui. Comi

sia nr. 200. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul economic 
Vaslui; specialitatea : planifi
care-contabilitate (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Opaiț Gheorghe, 
lector univ., Univensitatea „Al. 
I. Cuza", Iași.

Liceul agricol Huși. Comisia 
nr. 201. Se vor prezenta candi
dații de Ia : Liceul agricol Huși: 
specialitățile : horticultura, con
tabilitate și merceologie agricolă 
(cunsuri de zi și restanțieri).

Președinte : Potec Ioan, prof 
univ. dr., Institutul agronomic 
„I. Ionescu de la Brad"-Iași-

JUDEȚUL VTLCEA
Liceul industrial pentru in

dustria lemnului Rm. Vîlcea. 
Comisia nr. 202. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul indus
trial pentru industria lemnului 
Rm-Vîlcea specialitățile : silvi
cultură și exploatări, construcții 
și transporturi forestiere (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Furnică Horațiu, 
șef lucrări dr., Universitatea 
Brașov.

Liceul agricol Drăgășani. Co
misia nr. 203. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Drăgășani specialitățile : horti
cultura (cursuri de zi. examene 
de diferență și restanțieri), con
tabilitate și merceologie agri
colă (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Elefteriu Elefte- 
rie, șef lucrări, Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul agricol Drăgășani. 
Comisia nr. 204. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Drăgășani specialitatea : conta
bilitate și merceologie agricolă 
(cursuri de zi).

Președinte : Teodorescu Geor- 
geta, lector univ.. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul economic Rm. Vîlcea, 
Comisia nr. 205. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Rm.-Vîlcea specialitatea : plani
ficare-contabilitate (cursuri de 
zi).

Președinte : Radu Florea, lec
tor univ., Universitatea Craiova.

Liceul economic Rm. Vîlcea. 
Comisia nr. 206. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Rm.-Vîlcea ; specialitatea • 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Sbora Traian, lec
tor univ.. Universitatea Craiova

JUDEȚUL VRANCEA
Liceul agricol Odobești. Comi

sia nr. 207. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol O- 
dobești; specialitatea : horticul
ture (cursuri de zi și restanțieri) 
și specialitatea horticulture de la 
Liceul agricol Rm, Sărat (exa
men de diferență, cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Bîrnaure Victor, 
conf. univ. dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul economic Focșani. Co
misia nr. 208. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Focșani ; specialitatea : pla
nificare-contabilitate (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Mercioiu Vasile, 
conf. univ., Academia de studii 
economice București.

(Continuare în pag. a IV-a)
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JUDEȚUL ALBA
Liceul „Heria. Cloșca și Cri- 

șan" din Abrud. Comisia nr. 1 — 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
din Abrud (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte ; Irimie Ion, conf. 
univ. dr. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj

Liceul pedagogic ,,Gh. Șincai" 
din Blaj. Comisia nr. 2 — limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul pe
dagogic de învățători „Gh. 
Șincai" din Blaj (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Tomuța Gheor- 
ghe, conf. univ. filozofie. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj.

Liceul „Bethlen Gabor" din 
Aiud, Comisia nr. 3 — limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
Bethlen Gabor" din Aiud, sec

țiile de învățători și educatoare 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte: Toth Alexandru, 
conf. univ. filozofie. Universita
tea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

JUDEȚUL ARAD
Liceul pedagogic din Arad. 

Comisia nr. 4, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi- 
dațiî de la Liceul pedagogic de 
învățători și educatoare din 
Arad (cursuri de zi și restanție- 
ri).

Președinte : Pîrvu Nicolae 
prof. univ. dr. pedagogie, Uni
versitatea din Timișoara.

JUDEȚUL ARGEȘ
Liceul pedagogic din Cîmpu- 

lung-Muscel. Comisia nr. 5, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
pedagogic din Cîmpulung-Mus- 
cel, secția învățători (cursuri de 
zi și restanțieri).

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

Liceul pedagogic din Cîmpu- 
lung-Muscel. Comisia nr. 6. 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Liceul pedagogic din Cîmpulung- 
Muscel, secția de educatoare, 
(cursuri de zi și restanțiere).

Președinte : Chiriță Georgeta, 
lector univ. dr. pedagogie, Insti- 
tuțul de Educație Fizică și Sport 
din București.

JUDEȚUL BACĂU
Liceul pedagogic din Bacău. 

Comisia nr. 7. limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul pedagogic din 
Bacău, secția învățători (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Filimon Liviu 
conf. univ. dr. psihologie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
Bacău.

Liceu] pedagogic din Bacău. 
Comisia nr. 8, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul pedagogic din 
Bacău, secția învățători (cursuri 
de zi și restanțieri).

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

Liceul pedagogic din Bacău. 
Comisia nr. 9, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
datele de la Liceul nedagogic 
din Bacău, secția educatoare 
(cursuri de zi și restanțiere).

Președinte : Bădescu Fănica. 
lector univ. pedagogie, Institu
tul pedagogic de 3 ani din Ba
cău.

JUDEȚUL BIHOR
Liceul pedagogic „Iosif Vul

can" din Oradea. Comisia nr. 10, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
„Iosif Vulcan" din Oradea 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : lonescu Miron, 
conf. univ. dr. pedagogie. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj.

Liceul pedagogic din Beiuș. 
Comisia nr. 11, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Liceul pedago
gic de educatoare din Beiuș 
(cursuri de zi și restanțiere).

Președinte : Popa Natalia, lec
tor, univ. dr. în pedagogie, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai‘‘ din 
Cluj.

JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Liceul pedagogic din Năsăud. 
Comisia nr- 12, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători din Năsăud 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Mesaroșiu Ion, 
prof. univ. dr. filozofie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

Institutul pedagogic de educa
toare din Bistrița. Comisia nr. 
13 — limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la Institutul pedagogic de edu
catoare din Bistrița (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțiere).

Președinte : Chișu Maricica, 
lector univ pedagogie. Univer
sitatea „Babeș-Boțyai" din Cluj.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Institutul pedagogic de învă

țători și educatoare din Boto
șani. Comisia nr. 14 — limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Institutul 
pedagogic de învățători și edu
catoare din Botoșani (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Alexandru Tănase, 
prof. univ. dr. doc. filozofie. 
Conservatorul de muzică** „Ci- 
prian Porumbescu" din Bucu
rești.

JUDEȚUL BRAȘOV
Liceu] pedagogic din Brașov. 

Comisia nr. 15, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
datele de la Institutul pedagogic 
de educatoare din Brașov 
(cursuri de zi).

Președinte : Tatu Cornelia, 
lector univ. pedagogie. Univer
sitatea din Brașov.

JUDEȚUL BRĂILA
Liceul pedagogic din Brăila. 

Comisia nr. 16 — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători din Brăila și 
de la Institutul pedagogic de e- 
ducatoare din Brăila (cursuri de 
zi).

Președinte : Ceaușescu Nico
lae, conf. univ. dr. pedagogie, 
Institutul de Educație Fizică și 
Sport, din București.

JUDEȚUL BUZĂU
Liceul pedagogic „Spiru Ha- 

ret“ din Buzău. Comisia nr. 17, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic „Spiru Haret" 
din Buzău, secția învățători 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Alexandru Trifu, 
prof. univ. pedagogie-psihologie, 
Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" din Bucu
rești.

Liceul pedagogic „Spiru Ha
ret" din Buzău. Comisia nr. 18, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Liceul pedagogic „Spiru Haret" 
din Buzău — secția educatoare 
și de la Institutul pedagogic de 
educatoare din Buzău (cursuri 
de zi și restanțiere).

Președinte : Timofte Leon, 
conf. univ. dr. pedagogie. Uni
versitatea București.

JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN

Liceul pedagogic din Caran
sebeș. Comisia nr. 19, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători din Ca
ransebeș (cursuri de zi).

Președinte: Popeangă Vasile, 
prof. dr. pedagogie, directorul 
Liceului pedagogic din Arad.

JUDEȚUL CLUJ
Liceul pedagogic „Gh. Lazăr" 

din Cluj. Comisia nr. 20, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. pe
dagogic „Gh. Lazăr" din Cluj, 
secția învățători și de la Insti
tutul pedagogic din Cluj, secția 
învățători (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte: Mare Călina,
prof. univ. dr. filozofie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj. _

Liceul pedagogic „Gh. Lazar 
din Cluj. Comisia nr. 21, limba 
de predare română Se vor pre
zenta candidatele de la Lie. pe
dagogic „Gh. Lazăr" din Cluj, 
secția educatoare și de la Insti
tutul pedagogic din Cluj, secția 
educatoare (cursuri de zi și res
tanțiere).

Președinte : Aluaș loan, conf. 
univ. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din (Sluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul pedagogic din Constan

ța. Comisia nr. 22, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. peda
gogic de învățători și educatoa
re din Constanța (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte: Antohi Iosif, prof, 
univ. dr. pedagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani din Pitești.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Institutul pedagogic de edu

catoare din Tîrgoviște. Comi
sia nr. 23, limba de predare ro
mână Se vor prezenta candi
datele de la Institutul pedago
gic de educatoare din Tîrgo
viște (cursuri de zi și restan
țiere).

Președinte : Bratu Bianca, 
conf. univ. dr. pedagogie, Uni
versitatea din București.

JUDEȚUL DOU
Liceul pedagogic din Craiova. 

Comisia nr. 24, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. pedago
gic de învățători din Craiova 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte ; Matei Constantin 

Nicolae, leialor univ. dr. psiho
logie, Universitatea București.

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul pedagogic „Costache 

Negri" din Galați. Comisia nr.
25, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. pedagogic din Galați, 
secțiile de învățători și educa
toare (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Vrabie Dumitru, 
lector uni#, pedagogie, Institu
tul pedagogic de 3 ani din Ga
lați.

Liceul pedagogic „Costache 
Negri" din Galați. Comisia nr.
26, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la Lie. pedagogic din Galați, 
secția de educatoare (cursuri 
de zi).

Președinte : Itu Maria, lector 
univ. pedagogie. Institutul pe
dagogic de 3 ani din Galați.

JUDEȚUL HARGHITA
Institutul pedagogic de edu

catoare din Miercurea-Cluc. 
Comisia nr. 27, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezen
ta candidatele de la Institutul 
pedagogic de educatoare din 
Miercurea-Ciuc (cursuri de zi).

Președinte : Băko Adalbert, 
conf. univ. pedagogie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Liceul pedagogic din Deva. 
Comisia nr. 28, limba de pre
dare română. Se vor prezența 
candidații de la Lie. pedagogic 
din Deva, secția de învățători 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Drăgan Ion, lec
tor univ. pedagogie, psihologie, 
Universitatea din Timișoara.

Liceul pedagogic din Deva. 
Comisia nr. 29, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Lie. pedago
gic din Deva, secția educatoare 
(cursuri de zi și restanțiere).

Președinte : Madar Nicolae, 
lector univ. pedagogie. Univer
sitatea din Brașov.

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul pedagogic din Slobo

zia. Comisia nr. 30, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lîc pe
dagogic de învățători din Slo
bozia și Institutul pedagogic 
de educatoare din Slobozia 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Potorac Elena,
lector univ. pedagogie-psiholo
gie, Institutul pedagogic de 3 
ani din Galați.

JUDEȚUL IAȘI
Liceul pedagogic de învăță

tori „Vasile Lupu" din Iași. 
Comisia nr. 31, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. pedagogic 
de învățători „Vasile Lupu" 
din Iași (cursuri de zi).

Președinte : Teodorescu Ste
la, conf. univ. dr. psihologie, 
Universitatea „Al. î. Cuza" din 
Iași.

Liceul pedagogic de învăță
tori „Vasile Lupu" din Iași. 
Comisia nr. 32, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. pedagogic 
de învățători „Vasile Lupu" 
din Iași și Institutul pedagogic 
de învățători din Iași (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Ienceanu Aurel, 
lector unîv. pedagogie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" din Iași.

Liceul pedagogic de educa
toare din Iași. Comisia nr. 33, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Lie. pedagogic de educatoare 
din Iași și de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Iași 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțiere).

Președinte : Stoica Laurențiu, 
lector univ. pedagogie, Univer
sitatea „Al. !. Cuza" din Iași.

JUDEȚUL ILFOV
Liceul pedagogic din Bucu

rești. Comisia nr. 34 — limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. pedagogic 
de învățători din București 
(cursuri de zi și restanțieri)

Președinte : Safran Oisie, conf. 
univ dr. pedagogie. Universita
tea din București.

Institutul pedagogic de educa
toare din Giurgiu. Comisia nr 
35 — limba de predare română 
Se vor prezenta candidatele de 
la Institutul pedagogic de edu
catoare din Giurgiu (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțiere).

Președinte : Năstăsescu Cru- 
ceru Steliana, conf. unîv dr. pe
dagogie, Universitatea din Bucu
rești.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Liceul pedagogic din Sighetul 
Marmației. Comisia nr. 36, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul pe
dagogic de învățători din Sighe
tul Marmației și Institutul pe
dagogic de educatoare din Baia 
Mare (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri)

Președinte : PIntea Letiția. 
lector, univ. pedagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani din Baia 
Mare.

JUDEȚUL 
MEHEDINȚI

Liceul pedagogic de educatoa
re din Drobeta - Turnu Severin. 
Comisia nr. 37, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
datele de la Liceul pedagogic de 
educatoare din Drobeta-Turnu 
Severin (cursuri de zi și restan
țiere).

Președinte : Spătaru Ilarion. 
prof. gr. I geografie, directorul 
Liceului pedagogic-Timișoara,

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul pedagogic din Tîrgu- 

Mureș. Comisia nr. 38 — limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. peda
gogic din Tg. Mureș, secția în
vățători (cursuri de zi, restan
țieri).

Președinte : Pop Teodor, conf. 
univ- dr. filozofie, Institutul de 
medicină și farmacie din Tg. 
Mureș.

Liceul pedagogic din Tîrgu- 
Mureș. Comisia nr. 39 — limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidatele de la Lie. pe
dagogic din Tg. Mureș, secția e- 
ducatoare și Institutul pedagogic 
de educatoare Tg. Mureș (cursuri 
de zi și restanțiere).

Președinte : Nicola Ion, lector 
univ. pedagogie. Institutul pe
dagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Liceul pedagogic din Tîrgu- 
Murcș. Comisia nr. 40, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. pe
dagogic din Tg. Mureș, secțiile 
de învățători și educatoare 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Kălmân Victoria, 
lector univ. pedagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani din Tg. Mu
reș.

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul pedagogic „Gh. Asaehi* 

din Piatra-Neamț. Comisia nr. 
41, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Institutul pedagogic de învățători 
și educatoare din Piatra-Neamț 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Constantin Moise, 
lector univ. pedagogie. Institu
tul oedagogic de 3 ani din Su
ceava.

JUDEȚUL OLT
Institutul pedagogic de educa

toare din Slatina. Comisia nr. 
42, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la Institutul pedagogic de edu
catoare din Slatina (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțiere).

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

JUDEȚUL PRAHOVA
Liceul pedagogic din Ploiești 

Comisia nr. 43, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. pedagogic de 
învățători și de la Institutul pe
dagogic, secția învățători, din 
Ploiești (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Oprescu Nicolae. 
lector univ. pedagogie, universi
tatea din București.

Liceul pedagogic din Ploiești. 
Comisia nr. 44, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didatele de la Institutul peda
gogic din Ploiești, secția educa
toare (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțiere).

Președinte : Ciocan Ion, lector 
univ. pedagogie, Universitatea 
din București.

JUDEȚUL 
SATU MARE

Liceul pedagogic de învățători 
din Satu-Mare. Comisia nr. 45, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. pedagogic de învățători din 
Satu-Mare (cursuri de zi).

Președinte : Both Andrei, conf. 
univ. dr. filozofie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj.

Liceul pedagogic de educa
toare din Cărei. Comisia nr. 46, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Lie. pedagogic de educatoare din 
Cărei (cursuri de zi și restan
țiere).

Președinte : Crăciun Gheor- 
ghe, conf. univ. dr. filozofie, In
stitutul de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș.

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul pedagogic din Zalău. 

Comisia nr. 47, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Lie- pedagogic de 
învățători din Zalău și Institu
tul pedagogic de învățători și e- 
ducatoare din Zalău (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Fareaș Ananie, 
lector univ. pedagogie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul pedagogic din Sibiu. 

Comisja nr. 48, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. pedagogic din 
Sibiu, secția educatoare, (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Moldovan Antfro- 
nic, lector univ- pedagogie, U- 
niversitatea din Brașov.

Liceul pedagogic din Sibiu. 
Comisia nr. 49, limba de predare 
germană. Se vor prezenta can
didatele de la Liceul pedagogic 
din Sibiu, secții de învățători și 
educatoare cu limba de predare 
germană (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Horedt Kurt, prof, 
univ. istorie, Universitatea 
„Babeș Bolyai" din Cluj.

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul pedagogic din Suceava- 

Comisia nr. 50, limbă de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. pedagogic din 
Suceava, secția învățători și, In
stitutul pedagogic de învățători 
din Suceava (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Popescu Vasile, 
lector univ. dr. pedagogie, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din București.

Liceul pedagogic din Suceava- 
Comisia nr. 51. limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didatele de la Lie. pedagogic din 
Suceava, secția educatoare și In
stitutul pedagogic de educatoare 
din Suceava (cursuri de zi și 
restanțiere).

Președinte : Vicențiu Man
lector univ. pedagogic, Institutul 
de 3 ani din Suceava.

Liceul pedagogic din Gura Hu
morului. Comisia nr. 52, limba 
de predare română- Se vor pre
zenta candidații de la Lie. pe
dagogic de învățători din Gura 
Humorului (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Diaconu Gheorghe, 
prof. gr. I matematică, directo
rul Lie. pedagogic din Bacău.

JUDEȚUL 
TELEORMAN

Liceul pedagogic din Țr. Mă
gurele» Comisia nr. 53, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. pedago
gic din Tr. Măgurele, secția în
vățători (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Grigoriu Bernard, 
conf. univ. dr. pedagogie, Uni
versitatea București.

Liceul pedagogic din Tr. Mă
gurele. Comisia nr. 54, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Lie. pedagogic 
din Tr. Măgurele, secția educa
toare (cursuri de zi și restan
țiere).

Președinte : David Teodora, 
lector univ. pedagogie, Institu
tul de arte plastice Nicolae 
Grigorescu" din București.

JUDEȚUL VASLUI
Liceul pedagogic „AI. Vlahu

ță" din Bîrlad, Comisia nr. 55, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. pedagogic „Al. Vlahuță" din 
Bîrlad. secția învățători (cursuri 
de* zi și restanțieri).

Președinte : Cozma Teodor, 
lector univ. pedagogie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza“ din Iași.

Liceul pedagogic „AI. Vlahu
ță" din Bîrlad, Comisia nr. 56, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Lie. 
pedagogic „Al. Vlahuță" din 
Bîrlad. secția învățători (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Neculau Adrian, 
lector univ. psihologie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" din Iași.

Liceul pedagogic „Al. Vlahu
ță" din Bîrlad. Comisia nr. 57, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Lie. pedagogic „Al. Vlahuță" 
din Bîrlad, secția educatoare 
(cursuri de zi și restanțiere)

Președinte : Barna Andrei, 
lector univ. pedagogie-psiholo
gie, Institutul pedagogic de 3 
ani din Galați.

JUDEȚUL VILCEA
Institutul pedagogic de educa

toare din Rm. Vllcea. Comisia 
nr. 58, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidatele 
de la Institutul pedagogic de e- 
ducatoare din Rm. Vilcea 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțiere).

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

JUDEȚUL VRANCEA
Institutul pedagogie de Învă

țători din Focșani. Comisia nr. 
59, limba de predare română. Sa 
vor prezenta candidații de la In
stitutul pedagogic de învățători 
din Focșani (cursuri de zi, în- 
vâțămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Simionescu Teodo
ra, lector univ. pedagogie-psi
hologie, Institutul pedagogic de 
3 ani din Galați.

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Liceul pedagogie de educatoa
re din București. Comisia nr 60, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Lie. pedagogic de educatoare din 
București și Institutul pedagogie 
de educatoare din București 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțiere)

Președinte; Giurgea Maria, 
conf. univ. dr. pedagogie. Uni
versitatea din București.

Imaginea n-a rămas din raidul trecut. Nu. Nici acum atelierul
interșcolar nu este folosit la maxima sa capacitate

In orele de practică acești elevi au produs... plimbări'prin curtea 
atelierului...

In ziua de practică
(Urmare din pag. I)

adică în încăperile unde au pu
tut fi puse la punct cîteva uti
laje, sau în atelierele al căror 
profil nu cere prea multe uti
laje — ca la cel de electrotehni
că. de pildă.

încercăm să ne formăm un 
punct de vedere cît mai obiec
tiv. E adevărat că prima întîl- 
nire a fost cu un grup de elevi 
care pierdeau timpul prin curte. 
Că în atelierul de electrotehnică 
unii lucrau dar alții stăteau, 
sau citeau ziarele. Că alți cinci 
elevi plecau declarînd. că „nu 
sîntem de aici", deși maistrul a 
recunoscut că i-a învoit pentru 
antrenamente. Că cel puțin în 
proporții egale elevii aveau ha
late precum și ținută de oraș, 
chiar cu o notă de eleganță. Că 
doi elevi jucau ping-pong. pe 
motiv că sint în pauză, în 
timp ce colegii se aflau în 
atelier, pe motiv că e oră 
de lucru. După cum am văzut 
zece elevi ,^ufocînd“ un strung 
care funcționa în gol și ‘ alți 
16 ascultînd, cuminți, în jurul 
unei mese, expunerea maistru
lui despre sistemul de pornire 
al motorului auto. Dacă ar fi să 
se atribuie vinovății, desigur că 
elevii ar trebui criticați pentru 
pierdere de vreme, ținută, în ul
timă instanță pentru nevalorifi- 
carea orelor de practică. Mai
ștrilor li s-ar putea atrage a-, 
tenția că acceptă o anume de
zordine, că prelungesc explica
țiile teoretice în dauna muncii 
practice și chiar că, în ultima 
analiză, patronează pierderea de 
vreme. Dar cauzele esențiale

TEATRUL-0 ȘCOALĂ 
A LUMII MORALE

(Urmare din pag. I)

zează, manifestîndu-se nu ca 
oameni, ci ca niște computere. 
Greșeli întîlnim și în zugrăvi
rea personajelor reprobabile: 
uneori sînt prezentate ea 
tipuri atît de precare sau 
de ostentativ malefice, în- 
cît implicit, apar descon
siderați și eroii care li se o- 
pun, pe care îi vezi opintin- 
du-se trei acte ca să demaște 
și să înfrîngă niște indivizi de
rizorii. La lucrările plenarei 
din noiembrie 1971, tovarășul 
Nicolae (Seaușescu a insistat a- 
supra necesității ca oglindirea 
în bine sau în rău să fie cit 
mai conformă cu realitățile 
noastre.

Preocuparea de educație etică 
aparținînd dramaturgilor nu 
trebuie să se exercite în dauna 
celei estetice. Un anumit natu
ralism se strecoară uneori în 
piesele noastre atunci cînd e 
vorba de personaje negative 
(la personajele luminoase rup
tura stilistică se manifestă alt
fel, de obicei printr-o vorbire 
prea stilizată, calofilă) : se uită 
în asemenea cazuri că drama
turgia face parte din literatură, 
că pe scenă personajele nu pot 
vorbi întocmai ca pe stradă. în 
bucătărie sau în tramvai, chiar 
dacă piesa le situează în ase
menea locuri, că scrierea lite
rară cea mai realistă nu în
seamnă transcrierea aidoma a 
vieții, ci transfigurarea realită
ții într-o realitate derivată, dar 
autonomă, generată de viață, 
dar funcționînd după legi pro
prii. Arta nu e viața, arta por
nește de la viață, o reflectă. • 
servește, transcriind-o printr-un 
limbaj specific de semne. Scrii
tori atît de diferiți ca Shaw 
(Pigmalyon), Gorki (Azilul de 
noapte), Brecht (Opera de trei 

ale neonorării integrale a prac
ticii cu munca efectivă se află in 
altă parte. Aproape nimic din 
ambianța atelierului interșcolar 
nu cheamă la muncă. După cum 
•se vede și în imagine, în atelie
rul de mașini-unelte funcționează 
un singur strung. Celelalte ma
șini se află încă în stare de 
nefuncționare. Generoasa idee a 
utilării și asigurării materiei 
prime de către întreprinderile- 
patron a degenerat, în fapt, în 
alergătura pe cont propriu a 
maiștrilor, ajutați de unii direc
tori ai școlilor beneficiare, pen
tru procurarea unui minim de 
materiale necesare muncii ele
vilor. Și cum „pe cont propriu" 
se obține foarte puțin, elevii 
ne-au mărturisit — de altfel și 
maiștrii — că, pusă cap la cap, 
munca efectivă într-o zi abia 
atinge 2—3 ore.

Să fi fost ziua raidului nostru 
o zi de excepție ? La această 
întrebare ne poate răspunde in
spectoratul școlar.

PROPUS « ÎNDEPLINIT

Școala generală nr. 21 se pre
zintă acum, la finele anului 
școlar, cu un bilanț bun : s-a 
terminat dotarea atelierului de 
prelucrarea metalelor, o grupă 
de 18 elevi au locuri de muncă 
asigurate, truse complete ; a fost 
readus în școală atelierul de 
tîmplărie și acesta fiind com
plet utilat ! s-a terminat dota
rea atelierelor de croitorie și 
gospodărie. N-au fost singuri 
în această acțiune, i-au ajutat 
I.T.A.U. — întreprindere-patron 
— și părinții. Munca producti- 

parale) prezentau fidel perso
naje lumpenproletare, trăind în 
ambianțe sordide fără să le 
atribuie nici un cuvînt trivial. 
Domnișoara Nastasia a lui G. 
Mihail Zamfirescu demonstrează 
aceeași posibilitate. Nu de puți
ne ori lipsa de dozaj a mijloa
celor scriitoricești, sau scrierea 
„într-o cheie falsă" atrage re
zultate atît etice cît și este
tice cu totul altele decît cele 
rîvnîte de dramaturg : perso
naje reprobabile devin simpa
tice, se transformă în modele 
pentru o parte mai puțin se
lectivă a publicului : cunoaș
tem, de pildă, destule exemple 
din dramaturgia noastră, în 
care pușlamale de bulevard 
captează interesul și chiar a- 
fecțiunea publicului, mai ales 
atunci cind sînt puse să se ex
prime într-un jargon pestriț 
care prin pitoresc și inedit, cu
cerește spectatorul, e însușit și. 
mai în glumă, mai în serios, 
acaparează arii neașteptat de 
largi din vorbirea curentă.

La această răsturnare con
tribuie adesea și distribuirea în 
roluri „negative" a unor actori 
cu farmec personal, „cu priză 
la public", sau a unor actori 
anoști în rolurile de eroi. Cu 
aceasta trecem la cea de-a do
ur sferă de manifestare a ac
tului teatral — e vorba de u- 
niversul derivat din actul li
terar, e vorba de universul 
spectacolului. Textul, cuvîntul 
scris, constituie factorul prim, 
dar eficacitatea lui se vădește 
doar prin propulsarea vie. prin 
actori. în spectacol. Actorul 
poate spori sau poate anihila 
valențele cuvîntului scris. ..Nu 
se poate spune îndeajuns care 
este rolul actorului în educația 
publică" — scria Tudor Vianu. 
..Făcînd pgrte din oamenii cei 
mai priviți și arta lor dispu- 
nînd de puternice mijloace de 
sugestie, urma influentei acto

ping pong

în
să 

sau

de
s-a 

în

vă a elevilor în acest an a ur- , 
mărit autodotarea atelierelor și 
îmbogățirea materialului didac
tic. In paralel toți elevii au 
vățat să mînuiască unelte,' 
execute lucrări mai mult 
mai puțin complicate.

Situația de la Liceul nr. 2 
monstrează că școala nu 
dezis de afirmația făcută 
raidul precedent : „nu e totul să 
acoperi cu ceva 6 ore din săp- * „ 
tămînă" — ziua de practică a 
elevului. Intr-adevăr, în orga
nizarea practicii elevilor a stat 
la bază o concepție, aparținînd 
liceului ; 700 de elevi au ludrat 
la Rafinăria-Ploiești, în atelie
re rezervate lor. Contravaloarea 
producției elevilor s-a materia
lizat în utilarea completă a unui 
atelier-laborator de electroteh
nică, în incinta liceului. în a- 
nul viitor, el va oferi locuri de 
practică, pe profil, unui nurriăr 
de 200 elevi, accentuîndu-se ast
fel diversificarea muncii tehni

co-productive- în colaborare cu 
Centrul teritorial de calcul. în 
școală există astăzi un atelier 
de minicalculatoare unde fac 
practică cei 90 de eLevi ai cla
selor speciale de matematică. 
La casa corpului didactic, o cla
să umanistă, de fete, face prac
tică în biblioteconomie. Clasa 
specială de chimie desfășoară 
practică de profil în laboratoa
rele rafinăriei. Alte grupe be
neficiază de atelierele școlii : 
croitorie, broderie, lăcătușerie.

Liceul „N. Bălcescu" din loca
litate găzduiește o expoziție 
școlară județeană cuprinzind 
cele mai reușite produse ale e- 
levilor, realizate în Orele de 
practică. în ansamblu, expozi
ția oferă o imagine tonică asu
pra preocupărilor, talentului și 
îndemînăriî elevilor. Ea suge
rează, totodată, o arie încă în
gustă de profiluri adoptate în 
practica productivă, dominată, 
încă, cu precădere, de broderie
— observația făcută și la început 
de an școlar menținîndu-și va
labilitatea. .

La capătul acestor însemnări
— care nu epuizează tot ce am 
constatat — rămîne de notat o 
cerință resimțită pe parcursul 
raidului : analiza Ia amănunt a 
practicii productive. începind de 
la școală pentru a stâpini mai 
bine concluziile acestui an. Ar 
fi de dorit ca o asemenea ana
liză să includă și părerile ele
vilor dar, mai ales, să adune 
la aceeași masă școala si între
prinderea pentru a pune mai 
bine la punct colaborarea în vii
torul an școlar.

rilor mult aplaudați, la un mo
ment dat. se poate găsi în ne
număratele reacții, deprinderi 
și atitudini ale unei întregi ge
nerații. Actorii fac parte din
tre învățătorii cei mai Influ- 
enți ai publicului lor. pe o 
cale cu atît mai contagioasă cu 
cît este mai nesimțită, pe ca
lea exemplului. Incepînd cu 
chipul de a se îmbrăca, de a șe 
mișca și de a vorbi, prin felul 
frumuseții lor, prin întreaga 
lor ținută și atitudine, ecoul ac
torilor. al artei lor poate fi în
registrat pînă la puncte destul 
de depărtați de izvorul care 
le-a emis. Mai ales asupra ti
neretului orașelor în care func
ționează marile teatre, apoi in 
cercuri concentrice din ce în 
ce mai largi (...). Actorii au 
deci o răspundere uriașă fată 
de contemporanii lor. Au exis
tat actori, nu lipsiți de talent, 
ba chiar foarte talentați și, 
tocmai^ din această pricină, 
mai vătămători, care au râs- 
pîndit în public un primejdios 
val de vulgaritate. Limba a ie
șit stîlcită prin înriurirea lor, 
formele corupte ale exprimării 
s-au generalizat, sunetele lim
bii au devenit mai barbare, 
gesturile s-au deșănțat, umo
rul cel mai îndoielnic a dobin- 
dit o întinsă circulație. Existâ 
însă actori care au lucrat ca 
o putere de înălțare a spiritu
lui public"

Citatul poate părea excesiv 
ca lungime, dar gîndurile lui 
Tudor Vianu sînt atît de con
sistente. îneît ni s-a părut o 
impietate în a le reteza înlăn
țuirea. Eforturile noastre, ale 
celor care practicăm teatrul di
năuntrul artei spectacolului, 
converg spre a spori ..puterea 
de înălțare a spiritului public*, 
spre a sluji optim prin mijloa
cele specifice teatrului, nobila 
strădanie educativă.
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mentat cu 1000 000^ mc gaze de sondă angajamentul inițial 
urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să dea peste plan 2 500 000 
mc gaze de sondă și importante cantități de țiței.

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

.... ...y^i|i|iiy|IIJw^Jflw!^wv..
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REALIZĂRI ANGAJAMENTE
la Trustul de construcții din Bacău. Cu o singură macara, 
cei 27 de membri ai acesteia au montat, în numai o lună, un 
bloc cu 80 de apartamente, lucrare care în condiții obiș
nuite s-ar fi executat Tn minimum 90 de zile. Succesul s-a 
fundamentat pe „programarea critică" a operațiunilor, pe 
organizarea lucrului tn trei schimburi, utilizarea eficientă a 
capacităților de producție, eliminarea tuturor timpilor morti. 
De altfel, asemenea ritmuri înalte vor deveni, în curînd la 
Bacău, ceva obișnuit. în acest scop, Trustul de construcții 
din localitate va folosi mașinile cibernetice la programa
rea operațiunilor și la calculul ritmului. în prezent un grup 
de specialiști din București, ajutați de Inginerii întreprinderii 
pun la punct noua metodă, după care aceasta va fi extinsă 
pe toate șantierele de construcții din țară.

Preocupările oamenilor muncii din industria prahoveana 
pentru mai buna folosire a capacităților de producție și 
a timpului de lucru, pentru creșterea coeficientului de 

schimb și îmbunătățirea aprovizionării cu materie primă și ma
teriale, au avut drept rezultat realizarea peste sarcinile de plan 
la zi a unei producții evaluată la 250 000 000 lei. Potrivit calcu
lelor, colectivele întreprinderilor industriale din acest județ își 
vor îndeplini cu 5 zile mal devreme sarcinile revenite pe prima 
jumătate a anului 1972. Vor fi astfel livrate suplimentar eco
nomiei naționale însemnate cantități de țiței, produse petrolifere 
și chimice, cărbune, energie electrică, țesături, materiale de con
strucție și alte bunuri materiale. Peste 90 la sută din sporul 
de producție va fi realizat prin creșterea productivității 
muncii.

Indeplinindu-și de pe acum angajamentul inițial de a 
produce peste prevederile planului 400 tone de alumi
niu primar și aliaje, muncitorii, inginerii și tehnicienii 

- „cetății aluminiului" de la Slatina au hotărît să-și majoreze an-

gajamentul la 1000 tone de produse de acest fel. Totodată, 
prin economisirea unor importante cantități de alumină, ca și 
prin refolosirea a 10—12 la sută din anozii cruzi utilizați în 
procesul de electroliză se va realiza suplimentar, pînă la finele 
anului în curs, o producție globală și marfă în valoare de 
15 000 000 lei.

Animat de hotărîrea de a obține cit mai mari succese în 
întrecere, colectivul Uzinei de fabricații din Balș, s-a angajat 
să obțină, în plus față de sarcinile planului anual, cite 3 500 000 
lei la producția globală și la producția marfă. în același timp 
constructorii de utilaje agricole din tînăra localitate industrială 
a județului Olt au hotărît să livreze peste prevederile planului 
anual de export, 40 de agregate de pompare. La rîndul lor, 
petroliștii Schelei de extracție din comuna Ciurești și-au supli

montarea prefabricatelor grele la principalul 
de pe șantierul Uzinei de alumină din Tulcea —» 

gospodăria de bauxită. în același timp, la coșul de fum 
al centralei termoelectrice s-a ajuns la aproape jumătate din 
cota finală. Pe întregul șantier se lucrează, în aceste zile, in
tr-un ritm susținut. în etapa actuală, cuvîntul hotărîtor aparține 
montorilor, care asamblează vasele de descompunere a materiei 
prime, montează conductele tehnologice și termice etc. în în
trecerea dintre echipe, constructori și montori, sînt puse în va
loare noi rezerve interne. Preluarea „din mers4’ a schimburilor, 
îmbinată cu strînsa colaborare dintre fierari, dulgheri, sudori, 
betoniști, este una din acestea. Inițiativa urmărește îndeplinirea 
angajamentului comun de a termina cu trei luni mai devreme 
construcția coșului de fum' al centralei termoelectrice.

La colectoarele de materie primă se realizează, de asemenea, 
importante economii la manoperă prin adaptarea utilajelor exis
tente la specificul lucrărilor, iar la secția de utilaje și transport 
s-au rezolvat o serie de probleme-prin autoutilare, asigurindu-se 
o economie la prețul de cost de 1 600 000 Iei.

MILIMETRII ÎN INSTANȚĂ'
(Urmare din pag. I)

lor unui ansamblu ; reducerea
consumului tehnologic de metal 
pentru executarea produsului,
adică reducerea adausurilor
tehnologice pentru operații de
turnare, forjare, fabricări me
canice ; îmbunătățirea scule
lor, dispozitivelor și verifica
toarelor, înlocuirea metalului 
cu mase plastice, optimiza
rea planurilor de debitare 
și croire, reducerea consumului 
de metale, materiale auxiliare și 
S.D.V.-uri în secțiile productive 
au fost tot atîtea ipoteze de lu
cru pe care organizația de tine
ret le-a materializat cu perseve
rență și succes. Așa cum subli
nia tehnicianul Ștefan Bucur, 
factorul perseverență a fost ho
tărîtor în crearea unei opinii 
de masă în direcția valorificării 
fiecărui gram de metal, în sti
mularea gîndirii novatoare. Și 
astfel, în mai puțin de douăspre
zece luni acțiunea a cuprins în
tregul eșalon de tineri din uzină.

în 1970 tinerii au economisit 
653 de tone din totalul de 
2 400 realizate pe întreaga u- 
zină. în 1971 peste 400 de 
tone. Anul acesta organiza
ția de tineret și-a propus 350 
tone. Cifra în scădere ar avea de 
bună seamă o explicație logică : 
metalul nu poate fi economisit în 
detrimentul parametrilor de re
zistență ai utilajelor. Dar, nu-î 
mai puțin adevărat așa cum își 
susținea afirmația cu argumente 
sigure tehnicianul Ion Enache— 
„autorul" a 60 de tone metal e- 
conomisit numai în anul 1971 — 
mina aceasta mai poate fi ex
ploatată neașteptat 
scoase la suprafață 
ordinul sutelor de 
peste cele propuse

pînă în prezent. Apelăm mai de
parte la cifre. Celor 46 de ino
vații ale tinerilor aplicate în 
1970 și 1971 li s-au adăugat încă 
19 anul acesta. 60 de inovații 
semnate, multe dintre ele, de 
„recordmenul absolut" al metalu
lui — cum i se spune în uzină 
lui Ludovic Dobrița — cel ce a 
realizat prin reproiectarea și ti
pizarea filtrelor de diferite tipuri 
și dimensiuni o economie de 
peste 550 de tone din 1969 și 
f)înă acum și de peste 8 milioane 
ei la prețul de cost; purtînd 

semnătura inginerului Nicolae 
Rădulescu de la serviciul tehno- 
log-șef care, reducînd adaosurile 
de turnare, a economisit 16 tone 
de metal; ale lui Gheorghe Pe
tre și Ghiță Victor autori a peste 
15 tone cîștigate prin modifi
cări constructive și funcționale la 
vasele de dizolvare-reactiv și 
la vasele de diluare reactivi- 
lichizi; cum poartă și semnătura 
delicat caligrafiată a proiectantei 
Stan Maria care a gîndit soluții 
tehnice în valoare de 30 de tone. 
Va trebui, de asemenea, să tran
scriem aici pentru rîvna de care 
au dat dovadă și numele sudo
rului Anghel Nicolae, adevărat 
performer al „epuizării" electro
dului „pînă cînd nu mai rămî- 
ne decît de o unghie înălțime", 
ale lui Alecu Florea, Ghiță Dra- 
goș, Constantin Ionescu, Fălcuță. 
Ștefan, Tudora Alexandru, 
Vasile, Hosu Ion, sinonime 
suta sau mia de kilograme 
economii.

Milimetrii aduși în instanța 
nerilor de la Uzina „Vulcan", tre- 
cuți prin maturitatea și lucidita
tea lor înseamnă de fapt că 
se realizează utilaje mai multe 
din aceeași cantitate de metal 
inițial planificată ceea ce,

mod firesc, modifică, într-un 
proces sensibil, producția marfă 
a uzinei și o dată cu ea și calita
tea unor utilaje în favoarea exi
gențelor de pe piața mondială 
pentru că, așa cum spuneam, 
emblema uzinei poartă, doar, 
specificația marcă internațională. 
Ion Enache ne-a mărturisit spe- 
ranța în reușita unei invenții „lu
crată" pînă acum în proporție 
de 80 la sută și care va aduce 
la suprafață multe din sutele de

tone deocamdată neștiute. Acțiu
nea milimetrilor, prin urmare, 
și-a dovedit cu prisosință trăini
cia și utilitatea și realizarea pe 
mai departe a obiectivelor pro
puse este nu numai o chestiune 
de serviciu, cum s-ar putea cre
de, ci și o problemă de conștiin
ță cetățenească, așa cum exact 
au înțeles tinerii de la Uzina „Vul
can" și așa cum s-au angajat să 
profeseze această conștiință și în 
viitor.

INIȚIATIVĂ
(Urmare din pag. I)

Ilie
cu 
de

ti-

de mult și 
cantități de 
tone anual, 
și realizate

că sînt cele mai semnificative. Toate acestea, consemnate 
sau nu aci, își au originea în efortul de a găsi în propriile 
forțe factorii purtători ai perfecționării, în investigația 
științifică a detaliilor care, puse în funcțiune, alcătuiesc 
mecanismul generator al obiectivelor propuse. Direcția po
livalentă a acțiunilor desfășurate cu tot mai multă vigoare 
în unitățile economiei noastre se identifică practic cu în
tregul evantai de probleme aflate în primă și în perma
nența urgență — valorificarea deplină a potențialului teh
nic și uman al țării, coborîrea accentuată a costurilor de 
fabricație, utilizarea gospodărească a materiilor prime, a 
materialelor. Sensul autoritar al acestor ingenioase pîrghî» 
de accelerație se subordonează declarat programului de
venit astăzi al tuturor — înfăptuirea cincinalului înainte 
de termen. Generatoare de optimism în cel mai înalt grad, 
mărimea inițiativelor aflate acum în plină perioadă pro
ductiva se exprimă, după cum am văzut în balanța foarte 
expresivă a cifrelor. Sub reflectorul de gîndire și creație, 
de efort colectiv, milimetrii economisiți iau forma metrilor 
de laminate sau țesături peste plan, gramele sustrase risi
pei, secundele folosite cu mîna și capul gospodarului se 
regăsesc în produse suplimentare pe piață, în cîștiguri pe 
cadranul tiparului.

Așa cum afirmam la începutul acestor rînduri, existența 
ideilor valoroase obligă la generalizare. Cunoscîndu-le în 
prealabil, studiindu-le cu atenție parametri de mișcare. Ex
poziția organizată zilele acestea la sediul Comitetului Cen
tral al partidului constituie un prilej de apreciabilă plasti
citate.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, miercuri după-amiază, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Mongole 
la București, Damdinnefengniin

Bataa, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească, 
a participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Trofeul sportivității" acordat 
de „Scinteia tineretului"

NOTELE ACORDATE DE OB
SERVATORII FEDERALI E- 
CHIPELOR PENTRU DISCI
PLINĂ PE TEREN.

La 14 iunie, George Maco
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a primit 
pe Jagdish Shamsher Rana, în 
legătură cu apropiata depunere 
a scrisorilor sale de acreditare, 
în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Nepa
lului în Republica Socialistă 
România.

Delegația culturală albaneză, 
condusă de Bedri Dedja, adjunct 
al ministrului învățămîntului și 
culturii, care a semnat Planul de 
schimburi culturale și științifice 
dintre România și Albania pe 
anii 1972—1973, a părăsit 
miercuri dimineața Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

O delegație de primari din țara 
noastră a plecat, miercuri dimi
neața, pentru o vizită de docu
mentare în Statele Unite ale 
Ameritii.

„ISTORIA ECONOMIEI 
NAȚIONALE A 
ROMÂNIEI"

— Curs universitar — editat 
de A.S.E. — 1972.

Celor dornici să aprofundeze 
problemele legate de dezvolta
rea economiei pe teritoriul de 
azi al României din cele mai 
vechi timpuri pînă în zilele edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate li se pune la 
dispoziție un nou instrument de 
orientare și îndrumare prin in
termediul cursului universitar 
de „Istoria Economiei Naționale 
a României", curs apărut prin 
grija colectivului de cadre di
dactice de la catedra de „Istoria 
economiei naționale" din cadrul 
Academiei de Studii Economice.

Cursul apare sub redacția 
Prof. Dr. M. A. Lupu, conducă
torul unui larg colectiv de au
tori format din : Prof, Dr. N. 
Marcu, Conf. Dr. I. Puia, Conf. 
Dr. T. Paul, Lector V. Bozga, 
Lector A. Cherciu, Lector E. 
Cosmațchi.

Cursul prezintă prin prisma 
materialismului dialectic și is
toric evoluția economiei pe te
ritoriul de azi al României. El 
apare în trei volume, materialul 
fiind grupat după criterii știin
țifice mareînd momente impor
tante în dezvoltarea economiei 
naționale.

Partea I tratează procesul o- 
biectiv, istoric al dezvoltării for
melor de economie din spațiul 
Carpato-Dunărean, teritoriul de 
azi al României, începînd cu 
formele de economie ale Comu
nei primitive pînă la mijlocul 
secolului al XIX-lea, înfăptuirea 
trecerii la capitalism pe plan 
național. Sînt analizate într-o 
manieră științifică momentele 
importante din cadrul acestei 
îndelungate perioade, intercon- 
diționarea dintre factorii eco
nomic și social-politic.

Partea a Il-a prezintă dezvol
tarea specifică a ramurilor eco
nomiei naționale a României, 
delimitată de Unirea Țărilor 
Române — moment de bază în 
formarea statului unitar român 
și actul revoluționar de impor
tanță istorică ^uriașă de la 23

' * ' ' acestei
apariția, 

al 
al 

so-

August 1944. în cadrul 
etape este prezentată _i__. 
dezvoltarea și rolul istoric 
proletariatului ca promotor 
noului în viața economică, 
cial-politică a României.

Partea a III-a se ocupă de e-

Miercuri s-a înapoiat în Capi
tală delegația militară, condusă 
de generalul de armată Ion Io- 
niță, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste Româ
nia, care, a făcut o vizită în Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia.

• MIERCURI a avut loc la 
Cluj un simpozion republi
can pe tema : „Perfecționa
rea organizării și conducerii 
producției în unitățile de fa
bricație ș. pieselor de șchimb 
pentru agricultură". Au fost 
dezbătute probleme privind 
aplicarea unor metode mo
derne de programare, lansare 
și urmărire operativă a pro- 
ducței, posibilitățile între
prinderilor de asimilare a u- 
nor noi repere și sortimente 
peste prevederile de plan, 
căile de sporire a angajamen
telor luate pe ramură în 
cinstea Conferinței Naționa
le a partidului și a aniversă
rii proclamării Republicii.

voluția economiei românești în- 
cepind cu etapa revoluției popu
lare (1944—1947) analizind dez
voltarea ascendentă a economiei 
țării noastre pină în prezent sub 
impulsul transformărilor revo
luționare care au avut loc.

Editarea prezentului curs
niversitar intr-un tiraj cores
punzător cerințelor, marchează 
o. contribuție substanțială adusă 
de cadrele universitare în 
noașterea 
economic 
nostru.

u-

. ______________  „1 CUț
rolului fenomenului 

în istoria poporului

RADU HOMER

Etapa a XXIII-a
Univ. Craiova-A.S.A. Tg. Mu

reș (M. Cruțescu) : ambelor for
mații nota 8 (Strimbeanu și, 
respectiv, Mureșan au protestat, 
au jucat dur, lucru pentru care 
au și primit avertismente) ; 
U.T.A.-Steagul roșu (Iancu Cea- 
ureanu) : nota 9 gazdelor, nota 
7 oaspeților (Balint a protestat 
la deciziile arbitrului, Ivănces- 
cu și Cadar au avut intrări pe
riculoase) ; Petrolul-F.C. Argeș 
(Angelo Niculescu) : 9 pentru 
fiecare din echipe ; Jiul-Politeh- 
nica (Florin Dumitrescu) 8 
pentru localnici, 7 pentru oas
peți (multe proteste și. în con
secință — avertismente) ; Rapid- 
Steaua (Gh. Ola) : nota 9 pe 
toată linia ; „U“ Cluj-C.F.R.
Cluj (Const. Dobre) ; nota 9 și 
pentru unii și pentru ceilalți ; 
Dinamo-Farul (Cornel Drăgu- 
șin) : sportivitate deplină, nota 
10 ămbelor formații : Crișul- 
S.C. Bacău (Francisc Mateescu) : 
9 gazdelor și 8 oaspeților (au 
protestat în bloc la anularea 
justificată a unui gol).

mingea în
Cruțescu : C.F.R. 
nota 9 feroviarilor 
rădenilor; Florin 
Petrolul-A.S.A. Tg. 
ta 9 pe toată linia ; cuiuman- 
Braun : Jiul-Farul : nota 8 pen
tru ambele formații ; Ion Voi- 
ca : U.T.A.-Dinamo : nota 9 pen
tru ambele formații ; C. Drăgu- 
șin : F.C. Argeș-„U“ Cluj : no
ta 8 pentru fiecare din formații 
(s-au dictat multe avertismente 
pentru proteste la deciziile ar
bitrului) : C. Ardeleanu : Poli- 
tehnica-Rapid : nota 7 pentru 
fiecare din echipe (din cauza 
nervozității și a protestelor la 
deciziile arbitrului s-a întrerupt 
jocul și s-au produs numeroase 
altercații). *

țribune) ; Mircea
Cluj-Crișul : 
și nota 8 o- 
Dumitrescu :
Mureș : no- 
C. Coloman-

S A ÎNCHEIAT
TRIALUL
MIEILOR

Etapa a XXIV-a
Angelo Niculescu : Steaua— 

S.C. Bacău : nota 7 pentru ste- 
liști (Smarandache, Ciugarin și 
Vigu au practicat un joc dur și 
au fost excesivi de nervoși, pes
te limita îngăduită) și nota 8 
pentru oaspeți (au răspuns du
rităților, iar Sorin Avram a tri
mis mingea în afara terenului 
de joc în momente de pauză) ; 
Ion Pișcarac : Steagul roșu-U- 
niv. Craiova : gazdelor nota 7 
(a fost eliminat Florescu și a- 
vertizat Zotincă, iar oaspeților 
nota 6 (a fost eliminat Deșel- 
nicu, iar restul coechipierilor 
au tras de tim>p și au trimis

Trialul mieilor — despre care tot 
scriem de vreo două luni Încoace* 
— s-a încheiat ieri pe stadionul 
Republicii cu o partidă de veri
ficare intre selecționata diviziei 
B și selecționata diviziei C. Soco
tim că, pe lingă rezultat (3—0 în 
favoarea divizionarei B dar n-are 
importanță), cel mai nimerit este 
să inserăm aici numele celor 36 de 
mînji care n-au împlinit încă 23 
de ani.

Antrenorii Titi Teașcă și Paul 
Popescu au trimis în teren urmă
toarea divizionară B : Hagioglu, 
Guneș — Enache, Condruc, Necu- 
la. Mateescu, Mehedinți — Tănă- 
sescu, Beldean, Stan Gabriel —

JUVENTIȘTII
Marinescu. Rosznay, Besman. To- 
lea, Floareș, Stăncescu, Bojin si 
Cojocaru.

De cealaltă parte, grupul antre
norilor conduși de Sebastian Ta- 
ciuc au îndrumat următoarea 
divizionară C : Duha, Frank — 
Enache, Garancea, Ghincea, var
ga. Căldăruș, Tîrșe — Radu, Bra- 
iec, Nistor — Anghel. Helvei. Ne- 
goescu, Paraschivescu, Cidoiu, 
Stan și Suciu.

Trialul fiind încheiat (este ade
vărat jocul n-a prea plăcut), ur
mează acum ca antrenorii națio
nalei de tineret (Cornel Drăgusin 
și cine va fi secundul său), să al
cătuiască lotul de 18 care, ia șfîr- 
șitul lunii iulie va intra în pregă
tiri centralizate pentru Balcaniada 
de la Izmir (9—16 august). Aplau- 
dînd această acțiune de depistare 
a talentelor din categoriile inferi
oare să observăm, în încheiere, că 
la meciul de ieri au asistat sume
denie de trimiși ai echipelor de A 
care, așteptînd noul regulament de 
transferare speră care de 
să-și împrospăteze loturile.

cere de 15% la primele de plată.
REȚINEȚI : Primele de asigurare sînt convenabile, la ce- 

wvMi.J w f. Li rate.
lății suplimentare se pot obține de la orice unitate

) .................
i rere putînd fi plătite și în 
i Relații suplimentare si 
1 ADAS.

Se apropie sezonul estival 
încheiați asigurarea facultativa de avarii pentru autoturis

mul dv.

y 
î

i

1 
I

Asiqurările facultative de avarii se pot încheia sau 
reînnoi î

— la sediul unităților ADAS sau prin lucratorii direc
țiilor județene ADAS sau ai punctelor operative de lucru. 
Dacă primele de asigurare se plătesc anticipat pe un an 
întreg, se acordă o reducere de 10% ;

— prin agenții de asigurare, filialele A.C.R. etc.
La asigurările pentru avarii a autoturismelor încheiate 

.- pe un an, dacă acestea se reînnoiesc pe o nouă perioadă 
’ 4, de un an, iar pentru anul de așigurare anterior nu s-au 
1 * plătit ori nu se datorează despăgubiri, se acordă o redu- 
. aa»a 1 K0’„ In nrimnlo rlra nlntd.

ANUNȚ
Cooperativa Electrobobinajul, cu sediul în București, Str. 

Ghiocei Nr. 20, sector 2, Telefon ÎL46.80, recrutează pentru 
calificare prin ucenicie la locul de muncă tineri absolvenți 
a 8—10 clase ai Școlii Generale pentru următoarele me
serii :

— Strungari în fier
— Lăcătuși Ind. Constr. de Mașini
— Sculeri S.D.V.
— Turnători Formatori
— Frezori — Rabotori
— Electricieni constr. Mașini Electrice

► Durata școlarizării este de 3 ani. , <
> înscrierile se fac la sediul cooperativei pînă la data de <

> 30.06.1972. , _ . <
Informații suplimentare la Biroul Personal — Tnvațamint. <

• SELECȚIONATELE univer
sitare de rugbi ale României și 
Franței se vor întilni anul aces
ta în cursul lunii octombrie. 
Data jocului nu a fost încă sta
bilită. Meciul va avea loc la 
București.

• IERI la Brașov, în Cupa 
Balcanică" la fotbal s-au intilnit 
echipele Steagul roșu Brașov și 
Goztepe Izmir (Turcia). Oaspeții 
au repurtat victoria cu scorul de 
1—0 (0—0) prin punctul marcat 
in minutul 74 de Mehmet.

• MIERCURI în Capitală s-a 
disputat o nouă întîlnire inter
națională de polo pe apă dintre 
echipele României și Cubei. Ju
cătorii români au obținut victo
ria cu scorul de 6—5 (2—1. 0—1, 
3—1. 1—2). prin punctele marca
te de Culineac (2). Rusu (2), 
Zamfirescu și Popescu.

scrisă în.tr-un limbaj 
însoțită de o cule-

și de stat precum și 
comune de luptă : 
cauzei socialismului

ȘTAFETA

DRUMUL

Ion

producție a studiourilor iugoslave

ȘTEFAN ILIESCU

NOTE

DE LECTOR

de 
sub 
Ion

se 
din 

tipo- 
1895. 

mare

Lector univ.
CONSTANTIN UNGURU

pentru triumful cau- 
a socialismului.
cărții, folosind un

întreaga i6torie a mișcării 
muncitorești din România ilus
trează consecventa cu care pro
letariatul din țara noastră si-a 
manifestat solidaritatea Inter*- 
naționalistă.

Strinsele relații revoluționa
re româno-bulgare bazate pe 
temelia solidă a legăturilor se
culare dintre România și Bul
garia. telurile comune de luptă 
ce stăteau în fața mișcării 
muncitorești din cele două țări 
au făcut ca între mișcarea 
muncitorească din țara noastră 
și conducătorii de seamă ai 
mișcării muncitorești, din țara 
vecină, printre care Gheorghi 
Dimitrov ocupă un loc de frun
te. să se statornicească si să se 
dezvolte strînse legături de co
laborare și prietenie. Acestui 
moment din istoria tradițiilor 
internaționaliste ale mișcării 
muncitorești din România este 
consacrată lucrarea Gheorghi 
Dimitrov și tradițiile revoluțio
nare româno-bulgare, apărută 
sub egida Institutului de stu
dii istorice și social-politice 
pe lîngă C.C. al P.C.R., 
semnătura lui Gh- Adorian, 
Babici și Natalia Vîilcu.

în prefața semnată de 
Popescu-Puțuri se subliniază că 
viața și activitatea lui Gheorghi 
Dimitrov reprezintă un exem
plu de luptă revoluționară pen
tru eliberarea proletariatului 
de sub jugul exploatării capita
liste, pentru fericirea poporu
lui său, împotriva forțelor re-

trograde, 
zei păcii,

Autorii . .
bogat material documentar, în 
parte inedit, au reușit să evi
dențieze momentele importan
te ale legăturilor revoluționare 
dintre proletariatul român și 
Gheorghi Dimitrov, eminent 
conducător al Partidului Co
munist Bulgar, militant de sea
mă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Încă de foarte tînăr. cînd abia

intrase în rîndul proletariatului. 
Dimitrov a fost profund im
presionat de atitudinea de so
lidaritate internaționaliști ma
nifestată de muncitorii din Ro
mânia în refuzul lor de a 
angaja la imprimeriile 
Sofia, în timpul grevei 
grafilor bulgari din anul 
înțelegînd importanța
pe care o reprezenta solidari
tatea proletariatului in lupta 
împotriva exploatării capita
liste, Gh. Dimitrov a militat cu 
oonsecvență pentru dezvolta
rea legăturilor cu mișcarea 
muncitorească din România.

Strînse legături de colaborare 
au existat intre Gh. Dimitrov 
și mișcarea de tineret din Ro-

mânia. Astfel, prin citeva scri
sori, Cercul Tineretului Munci
tor din București îl solicita pe 
Gh. Dimitrov să-i înlesnească 
legăturile cu organizațiile de 
tineret din Bulgaria ceea ce era 
..folositor pentru ambele miș
cări ale tineretului". Totodată 
mișcarea de tineret din țara 
noastră îi trimitea. în iulie 1912 
lui Gh. Dimitrov un exemplar 
din ..Foaia Tînărului". prima 
gazetă socialistă a tineretului 
revoluționar român.

Autorii relevă aportul pe care 
l-a adus proletariatul român, 
cercurile largi democratice din 
țara noastră la acțiunea de apă
rare a lui Gh. Dimitrov în 
timpul procesului de la Leip
zig înscenat de fasciști.

Lucrarea scoate în evidență 
dezvoltarea și diversificarea pe 
care au cunoscut-o legăturile 
revoluționare româno-bulgare 
după eliberarea celor două țări 
de sub jugul fascist, datorită 
caracterului comun al orîndui- 
rij sociale 
țelurilor 
triumful 
și păcii.

Cartea, 
atrăgător, 
gere selectivă de documente și 
ilustrată cu numeroase fotogra
fii, constituie un omagiu adus 
memoriei lui Gheorghi Dimi
trov de la nașterea căruia 
împlinesc în aceste zile 90 
afli.

CULTURALĂ

PE ECRANE

producție a studiourilor franceze

regia : RENE CLEMENT
cu : FAYE DUNAWAY. FRANK LANGELLA. BARBARA PAR
KINS, MAURICE RONET, KAREN BLANGUERNON. RAY

MOND GEROM.

Regia : JANE KAVCIC
Cu : JASMINA SKODLAR, MITJA PRIMEC, FRANCI TRKOV, 

MIHA DERGANC, MIHA BALOH.

LUI TUDOR“
La cîțiva kilometri de mu

nicipiul Drobeta-Tr. Severin, 
în umbra vestigiilor istorice 
djn orașul Strehaia. s-a des
fășurat zilele trecute ultima 
etapă a ștafetei culturale 
..Drumul lui Tudor", ediția 
a V-a. Organizată de Comi
tetul județean U.T.C. Mehe
dinți, în colaborare cu con
siliul județean de educație 
și cultură socialistă, declan
șată în urmă cu aproape 2 
luni cu pornire din orașul 
Raia de Aramă în apropiere 
de Padeș, ștafeta a trecut 
prin localitățile Corcova. Si- 
sești, Ciovînoceani. Cerneț 
și apoi s-a îndreptat spre 
Strehaia, locul unde în urmă 
cu 151 de ani slugerul Tudor 
din Vladimiri s-a intilnit cu 
pandurii lui Simion Mehedin- 
țeanu, punct de unde s-a în
dreptat apoi spre meleaguri
le Gorjului și Doljului. Pe 
întreg traseul ștafeta a an
trenat mii de tineri într-un 
vibrant omagiu adus mișcării 
revoluționare de la 1821 și 
conducătorului acesteia Tu
dor Vladimirescu. La Stre
haia, peste 4 000 de tineri 
au participat la o adunare 
festivă dedicată acestei miș
cări. După evocarea acestui 
eveniment istoric și după o 
descriere a activității desfă
șurate de Tudor Vladimi
rescu pe raza localității Stre
haia. a urmat un spectacol 
evocator care a cuprins. în
tre altele, un montaj-literar. 
serbări poovlare, activități 
cultural-sportive.
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Puternice atacuri ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze

VIETNAMUL DE SUD 14 
(Agerpres). — Forțele Frontului 
Național de Eliberare au declan
șat, în cursul nopții de marți spre 
miercuri, atacuri deosebit de pu
ternice asupra pozițiilor saigo
neze.

în cursul ultimelor 24 de ore, 
au fost înregistrate 110 opera
țiuni ofensive lansate de patrioți, 
dintre care 74 împotriva alinia
mentelor trupelor marionetă din 
zona „Ciocul de rață“, aflată la 
circa 100 km vest de Saigon.

Artileria forțelor patriotice a 
bombardat, pentru a treia oară 
în mai puțin de o săptămînă, 
pozițiile americano-saigoneze de 
la Da Nang, al doilea oraș ca 
mărime al Vietnamului de sud. 
aflat la o depărtare de 600 km 
nord-est de Saigon. Tirul de 
rachete al patrioților a provocat 
numeroase pierderi efectivelor 
militare americane și saigoneze, 
deteriorînd serios clădirile și de
pozitele de muniții și carburanți 
ale bazei.

în regiunea Platourilor Cen
trale, artileria F.N.E. a bombar
dat pozițiile trupelor marionetă 
din jurul orașelor Kontum și An 
Nhon, provocînd inamicului grele 
pierderi materiale.

Lupte deosebit de intense au 
fost înregistrate și în zona orașu
lui An Loc, precum și de-a lun
gul șoselei nr. 13, care continuă 
să se afle sub controlul forțelor 
patriotice.

Bombardiere americane B-52 
au efectuat, în cursul nopții de 
marți spre miercuri, 19 raiduri 
asupra zonelor eliberate și poziți
ilor ocupate de forțele patriotice 
în provinciile Quang Tri și Thua 
Tbien, mai ales la vest și sud- 
vest de fosta capitală imperială 
Hue.

PARIS 14 (Agerpres). — Dele
gațiile R. D. Vietnam și Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința cvadripartită de la 
Paris în problema Vietnamului au 
cerut din nou delegațiilor S.U.A. 
și administrației saigoneze să re
vină la masa tratativelor.

Delegația G.R.P. subliniază, în 
declarația difuzată, că a apelat, 
de patru ori la delegațiile S.U.A, 
și administrației saigoneze, pro- 
punîndu-le să reia lucrările con
ferinței cvadripartite asupra 
Vietnamului. De fiecare dată, 
însă, răspunsul a fost negativ. în 
declarație se menționează că, pa
ralel cu sabotarea lucrărilor con
ferinței. S.U.A. continuă escala
darea războiului împotriva R. D. 
Vietnam.

Cea mai bună cale pentru so
luționarea corectă, logică și ra
țională a problemei vietnameze 
— subliniază declarația dată pu
blicității de delegația R. D. Viet/ 
nam — o constituie negocierile 
serioase.

R. P. D. COREEANĂ. — Construcții de locuințe la Phenian

• PREȘEDINTELE STA
TELOR UNITE, Richard 
Nixon, a trimis Senatului, 
marți, Tratatul dintre 
U.R-S.S. și S.U.A. privind li
mitarea sistemelor apărării 
antirachetă și Acordul provi
zoriu dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la unele 
măsuri în domeniul limitării 
armamentului strategic ofen
siv — semnate Ia Moscova la 
26 mai — transmit agențiile 
de presă TASS și France 
Presse.

Lucrările Conferinței
7

orizonturi, preocupări
Redacția „Scînteii tineretului" a solicitat unor personalități 

care au participat la cea de-a șasea Conferință regională a Comi
siilor naționale europene pentru UNESCO (desfășurată recent la 
București) să-și exprime opiniile în legătură cu următoarele teme :

1) . Ce ne puteți spune despre trăsăturile specifice ale ge
nerației tinere din țara dv. ?

2) . După părerea dv., ce anume trebuie întreprins pentru 
promovarea în rîndul tineretului lumii a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între popoare ?

Publicăm în continuare răspunsurile primite.

JEAN THOMAS

VICEPREȘEDINTE AL COMISIEI
FRANCEZE PENTRU U.N.I

„Năzuința de a juca un rol
;5.cToNALE Seri0S

Conferința O.N.U. 
asupra mediului 

înconjurător
STOCKHOLM 14 — Trimisul 

special Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : în ședința plenară a 
Conferinței Națiunilor Unite a- 
supra mediului înconjurător au 
continuat discuțiile pe marginea 
rapoartelor întocmite de cele 
trei comisii de lucru ale reuni
unii.

Premierul Indiei, Indira Gan
dhi, care se află în vizită ofi
cială la Stockholm, a rostit în 
fața participanților la Conferin
ță o amplă cuvîntare. Referin- 
du-se la problemele protejării 
mediului, în contextul eforturilor 
generale pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, Indira Gandhi 
a spus că „mediul nu poate fi 
ameliorat în condiții de sărăcie, 
după cum nici sărăcia nu poate 
fi eradicată fără utilizarea știin
ței și tehnologiei". Conflictul 
inerent nu este între conserva
rea mediului și dezvoltare, a 
menționat vorbitoarea, ci între 
mediu și exploatarea nesăbuită a 
omului și a pămîntului. Proble
mele privind mediul înconjură
tor ale țărilor în curs de dez
voltare nu se datorează efecte
lor industrializării ci insuficien
tei dezvoltări. Cea mai urgentă 
și mai importantă problemă este 
aceea a păcii, a spus șeful gu
vernului indian.

Caricatura pe care a reproducem după ziarul „INTERNA
TIONAL HERALD TRIBUNE", reflecta neliniștea opiniei publice 
din S.U.A. în legătură cu creșterea costului vieții („living costs"). 
La Washington s-a promis câ cele doua faze ale bătăliei îm
potriva fenomenelor inflaționiste vor stopa creșterea prețurilor. 
Dar efectele întîrzie să se resimtă, ceea ce face pe eroina 
caricaturii să exclame : „Dacă va maî exista o fază a treia 
nu credem că vom reuși să urcăm la capăt...".

H. Kissinger va vizita 
R. P. Chineză

• IN CONFORMITATE cu 
comunicatul comun chino-ame- 
rican din februarie 1972. Henry 
Kissinger, consilier al președin
telui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, va face o 
vizită în Republica Populară 
Chineză intre 19 și 23 iunie 
1972, anunță agenția China 
Nouă. El va avea consultări 
concrete cu conducătorii chi
nezi consacrate normalizării pe 
mai departe a relațiilor dintre 
Republica Populară Chineză și 
Statele Unite ale Americii și 
continuării schimbului de ve
deri în probleme de interes co
mun.

Festivalul 
internațional TV

• LA PR AGA s-a deschis, la 
14 iunie, cel de-al 9-lea Festi
val internațional de televiziune. 
Participă 34 societăți de televi
ziune din 30 de țări ale lumii 
cu 49 filme din care 22 produc

ții pentru prima categorie a 
competiției — filme artistice de 
lung, metraj — și 27 pentru a 
doua — filme documentare.

Televiziunea din Republica 
Socialistă România participă la 
această confruntare artistică in
ternațională cu filmul documen
tar „Acei oameni minunați și 
mașinile lor“.

vicepreședinte Hubert Hum
phrey revenindu-Ie 34 și, res
pectiv, 21 de delegați. Prin acest 
rezultat, McGovern beneficiază, 
pînă în prezent, de sprijinul a 
1 003 delegați Ia Convenția Na
țională de la Miami Beach. 
(Pentru obținerea candidaturii, 
sînt necesare voturile a 1509 
delegați).

pe s clulrj-t
McGovern :
1 003 voturi

• CONVENȚIA DIN STATUL 
TEXAS a Partidului democrat 
și-a ales delegații la Convenția 
națională, unde urmează să fie 
desemnat, după cum se știe, 
candidatul oficial al partidului 
la alegerile prezidențiale din 
toamnă. Cel mai marc număr 
de adepți — 42 — l-a întrunit 
guvernatorul statului Alabama, 
George Walace, senatorului 
George McGovern și fostului

• LA SPITALUL UNIVERSI
TĂȚII STANFORD din Califor
nia a fost efectuată o nouă ope
rație de transplantare a inimii 
— cea de-a 44-a de aici. Paci
entul, a cărui identitate nu a 
fost dezvăluită, se află într-o 
condiție satisfăcătoare. Grefa a 
fost efectuată de o echipă de 
medici condusă de Norman 
Shumway. Din cei 44 pacienți 
care au primit inimi noi, la 
Stanford, 16 se află în viață.

O U A. la
RABAT 14 — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Badea, 
transmite : în continuarea lu
crărilor celei de-a noua confe
rințe la nivel înalt a Organiza
ției Unității Africane a luat cu- 
vîntul președintele Republicii 
Populare Congo, Marian N’Gou- 
abi, care s-a pronunțat pentru 
intensificarea sprijinului acordat 
mișcărilor de eliberare națională 
de pe continentul african, pro- 
punînd în acest sens crearea u- 
nui fond de solidaritate. O mare 
parte a intervenției sale a fost 
consacrată problemei intensifi
cării cooperării interafricane, în 
toate doih^niile, mai ales după 
recenta Conferință U.N.C.T.A.D. 
de la Santiago de Chile. La rîn- 
dul său, președintele Ugandei, 
Idi Amin, s-a pronunțat, între 
altele, în favoarea sporirii ajutoa-

• LA GDANSK au avut 
loc lucrările celei de-a 57-a 
ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru con
strucția de mașini. Partici- 
panții la lucrările ședinței au 
analizat probleme legate de 
specializarea multilaterală și 
cooperarea producției de 
mașini și ■ utilaje. In acest 
sens au fost .semnate o serie 
de acorduri multilaterale de 
specializare și cooperare în 
producție.

Acordul cu privire la spe
cializarea multilaterală in
ternațională in construcția 
de nave maritime și fluviale 
se referă la 60 de tipuri de 
unități de plutire,’ intre care 
la 34 de tipuri de nave ma
ritime, care vor face obiec
tul schimburilor . internațio
nale.

A fost semnat, de aseme
nea, un acord cu privire la 
specializarea producției in
stalațiilor industriale de bază 
pentru producerea de acid 
fosforic, azotic și sulfuric.

Un roman 
al lui Z. Stancu 
editat în Franța

• EDITURA PARIZIANA 
„ALBIN MICHEL” a publicat 
versiunea franceză a romanului 
„Ce mult te-am iubit”, a cin- 
cca operă a scriitorului Zaharia 
Stancu, tjpărită în Franța, și 
cea de-a patra apărută în acea
stă editură.

Traducerea, semnată de scrii
torul Leon. Negruzzi, reprezintă 
cea de-a cincea tălmăcire în 
limbi străine a romanului „Ce 
mult te-am iubit”, care, pînă în 
prezent, a văzut lumina tiparu
lui în germană, maghiară, po
lonă și rusă, și este a 95-a tra
ducere în volum separat a ope
relor scriitorului român.

• HERBERT WEHNER, vice
președinte al Partidului Social- 
Democrat, a fost reales în func
ția de președinte al fracțiunii 
social-democrate din Bundestag 
— anunță agenția D.P.A.

nivel înalt
relor acordate patrioților din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau 
și Namibia.

După cum a anunțat purtăto
rul de cuvînt al O.U.A., Moha
med Sahnoun, conferința a a- 
doptat o hotărîre privind spo
rirea cu 50 la sută a bugetului 
anual al Comitetului O.U.A. pen
tru sprijinirea mișcărilor de eli
berare africane. Purtătorul de 
cuvînt al O.U.A. a anunțat, de 
asemenea, că șefii de stat și de 
guvern africani prezenți la Ra
bat, precum și conducătorii ce
lorlalte delegații, au adoptat mai 
multe rezoluții asupra Rhodesiei, 
coloniilor portugheze, Namibiei, 
apartheidului, în legătură cu ac-, 
tele de agresiune ale trupelor 
portugheze împotriva unor sta
te vecine cu coloniile portughe
ze și un-text general asupra de
colonizării. Printre documentele 
adoptate se află, și o rezoluție a- 
supra Orientului Apropiat.

Convorbirile 
franco-sovietice

PARIS 14 (Agerpres). — în 
toastul rostit la recepția pe care 
a oferit-o în cinstea ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
președintele Franței, Georges 
Pompidou, a subliniat că colabo
rarea franco-sovietică începută de 
generalul De Gaulle se dezvoltă 
cu succes și a cunoscut o nouă 
amploare după vizita efectuată 
în Franța de Leonid Brejnev 
în 1971.

Pompidou și-a exprimat satis
facția în legătură cu intrarea în 
vigoare a tratatelor dintre 
U.R.S.S. și R.F.G., dintre Polonia 
și R.F.G.. precum și a acordului 
privind Berlinul occidental. Ele 
reprezintă o etapă importantă, a
spus el, adăugind că Franța și-a 
adus contribuția la încheierea cu 
succes a acestei etape. In pre
zent, este deschisă calea pentru 
conferința general-europeană în 
problemele securității și colabo
rării, pe care noi toți o dorim, 
a declarat Georges Pompidou.

Andrei Gromîko a relevat că 
convorbirile dintre Leonid 
Brejnev și Georges Pompidou au 
deschis noi , posibilități pentru 
dezvoltarea continuă a 'relațiilor 
sovieto-franceze. în prezent, a 
spus el, se poate afirma cu de
plin temei că s-a făcut mult în 
acest domeniu. Datorită schimbă
rilor pozitive din Europa, și nu 
numai din Europa, s-au deschis 
posibilități pentru progresul pe 
calea slăbirii încordării, întăririi 
securității, dezvoltării colaborării 
pașnice între toate statele eu
ropene. Andrei Gromîko a men
ționat ca o sarcină de primă im
portanță în ce privește proble
mele continentului convocarea 
grabnică a conferinței general- 
europene.

1. O comparație cu generația 
mai virstnică pe care o repre
zint îmi permite să af iriți, îna
inte de toate, că tînăra genera
ție a Franței de azi este, în ge
neral, mai preocupată de pro
blemele de ansamblu ale socie
tății, ale țării sale, ale lumii. 
Aș remarca apoi o mare do
rință de a cunoaște și a acumu
la cunoștințe, de a-și forma o 
perfectă calificare, corelată di
rect cu dorința de a acționa, 
de a juca un rol serios în so
cietate. în sfîrșit, e o genera
ție larg deschisă spre lume, 
dornică de cunoașterea a tot ce 
se întimplă pe Terra. Rezu- 
mînd, aș conchide că se ridica

o generație bine adaptată sau, 
mai precis, cu o mare capaci
tate de adaptare la schimbările 
uluitor de rapide pe care Ie de
termină actuala revoluție teh- 
nico-științifică, epoca noastră 
de extrem de profunde tran
sformări.

2. Pe primul plan trebuie să 
stea, cred intensificarea schim
burilor. promovarea unui dialog 
larg prin vizite, corespondență, 
printr-o mai bogată și mai or
ganizată informare despre via
ța și preocupările tinerilor din 
diferite țări. în ce ne privește, 
noi, în Franța, facem eforturi în 
acest sens — în direcția spriji
nirii schimburilor și contactelor

in societate*4
și în cadrul organelor guver
namentale care se ocupă cu 
problemele tineretului. Avem, 
de altfel, un program de schim
buri și cu România în domeniul 
amintit. Sînt convins că ase
menea contacte și schimburi 
se vor dezvolta în interesul cu
noașterii și cooperării dintre 
tineretul celor două țări. O dată 
cu activizarea contactelor și în 
strinsă legătură cu favorizarea 
climatului comprehensiunii re
ciproce se impune, cred eu, in
tegrarea mai pregnantă și mai 
eficace în procesul de învăță- 
mînt a ideilor de pace și res
pect mutual.

SAKARI KIURU
PREȘEDINTELE COMISIEI NAȚIONALE 

FINLANDEZE PENTRU U.N.£.S.C.O.

1. Definitorie pentru tînăra 
generație a Finlandei de astăzi 
este, mi se pare, conștiința mai 
clară decît in cazul generațiilor 
precedente a rolului pe care-1 
joacă, pe care trebuie să-l joace 
în societate, în viața țării. Este 
o tînăra generație caracterizată 
prin sinceritate, prin repulsia 
pentru formalism, prin setea de 
a cunoaște și de a «acționa pen
tru o viață mai frumoasă și mai 
plină de conținut și satisfacții 
morale. Tineretul de azi este 
mult mai angajat decît tinerele 
generații din trecut în întreaga 
viață social-politică a Finlandei. 
Este, de asemenea, un tineret 
foarte deschis spre orizonturile 
internaționale, interesat în tot 
ceea ce se întimplă pe glob, lu
cru care este de altfel ilustrat 
și prin faptul că aproape 90 la 
sută dintre tinerii finlandezi în
tre 8 și 20 de ani învață limbi

„Cooperarea implică cunoaștere44

străine. Li se reproșează uneori 
tinerilor la noi că dau dovadă 
de nerăbdare, că se grăbesc prea 
mult în dobîndirea independen
ței economice și în afirmarea pe 
scena socială. Cred că aceste re
proșuri vizează tocmai calități 
care ar trebui prețuite. Tendința 
spre independență economică, 
dorința unei coparticipări active, 
încă de pe băncile școlii la re
zolvarea problemelor specifice 
ca și la întreaga viață socială 
are. în sine, un mare potențial 
pozitiv.

2. Există deja, lucru foarte e- 
vident in diferitele schimburi de 
opinii Ia care am avut ocazia să 
particip în reuniuni internațio
nale, o experiență remarcabilă 
pe plan mondial în aplicarea cu
noscutei Declarații a O.N.U. pri
vind educarea tineretului. Decla
rație inițiată de România și al 
cărei mare ecou nu mai trebuie

subliniat. Aș vrea să mă oprese 
doar asupra unui aspect : acel 
al facilitării cunoașterii între ti
nerii din diferite țări. Desigur., 
necesitatea intensificării schim
burilor directe, a turismului, se 
impune. Trebuie, însă, să ținem 
seama de limitele materiale ale 
acestor schimbări, de faptul că 
vizitele pe rute lungi necesită 
mari cheltuieli, constituind încă 
un lux pentru majoritatea tine
rilor din lume. Aș vrea, deci, să 
mă opresc la o idee pe care am 
mai exprimat-o și cu alte pri
lejuri. Cooperarea implică cu
noaștere ; de aceea mi se pare 
important să promovăm cunoaș
terea cit mai bogată și obiectivă 
între tinerii din diferite țări prin 
mijloace care sini mai accesibi
le. prin intermediul informării 
prin toate modalitățile — presă, 
radio, televiziune, studii.

Acad. EVGHENI KAMENOV
(R. P. BULGARIA)

1) Dacă e să definesc trăsătura 
cea mai caracteristică a tinere
tului bulgar de astăzi, aș spune 
că această trăsătură este con
știința rolului major ce-i revine 
în activitatea intensă pentru 
progresul impetuos al patriei 
sale socialiste. Tinerii răspund 
posibilităților nelimitate de afir
mare create de orînduirea noas
tră printr-o participare plină de 
pasiune și energie în toate com
partimentele vieții economice, 
culturale, social-politice. In di
rectă conexiune cu această 
trăsătură definitorie aș adăuga 
interesul ardent pentru cultură

„Rolul major al organizațiilor 
de tineret44

și știință, pentru auto-educație 
și pentru formarea ca un om 
bine pregătit, capabil să răspun
dă exigențelor dezvoltării rapide 
a societății noastre. Și, tot ca o 
trăsătură definitorie, aș aminti 
interesul tineretului bulgar pen
tru problemele tinerei generații 
din întreaga lume, atașamentul 
său pentru cauza păcii și pro
gresului pe plan mondial.

2). Există in cadrul O.N.U. și 
UNESCO numeroase inițiative 
bune și o oarecare experiență pe 
baza cunoscutelor inițiative Ro
mânești care au impulsionat ac
țiunile în sensul dorit și necesar

al promovării ideilor de pace, 
progres, respect reciproc in rîn
dul tinerilor. Dezvoltarea și 
eficacitatea întregii activități in 
acest domeniu depind însă, in 
ultimă instanță, de ceea ce se 
întreprinde pe plan material in 
fiecare țară. E necesar deci ca 
forurile competente din fiecare 
țară să stimuleze acțiuni con- 
crete Ia nivelul tuturor factori
lor care concură la educarea și 
promovarea tineretului. Și, de
sigur, un rol major, chiar un 
foarte mare rol îl pot juca orga
nizațiile de tineret din toate 
țările.

HELGA PEDERSEN
JUDECĂTOR LA CURTEA SUPREMA 

A DANEMARCEI

„0 generație receptivă 
la idealuri nobile*4

1. Tinerii sînt, în genere, 
foarte receptivi la idealuri nobi
le. Tînăra generație de azi mi 
se pare și mai receptivă în a- 
cest sens decît tinerele genera
ții precedente. Ea are o mare 
aversiune pentru ipocrizie și un 
foarte pronunțat simț critic 
pentru orice neajunsuri de ordin 
uman și social. Ea este mult mai 
puțin dispusă decît generațiile 
tinere din trecut să preia în 
mod necritic moștenirea și rea
litățile generate de predecesori. 
Ea vrea să-și modeleze propriul 
viitor. Tocmai de aceea sînt 
foarte optimistă în ce privește 
perspectivele tineretului de azi. 
E un tineret dotat, capabil să 
găsească și să impună o scară 
coerentă de valori, capabil să 
transforme în mod fericit lumea

în împrejurările marii revoluții 
tehnico-științifice pe care o 
trăim.

21 Vreau, înainte de toate, să 
aduc un omagiu conducătorilor 
țării dv. pentru clarviziunea de 
care au dat dovadă propunînd 
lumii întregi — prin cunoscutele 
inițiative — să se ocupe de pro
blemele tineretului intr-un mod 
profund progresist, corespunză
tor necesităților epocii in care 
trăim. Dacă există azi o mai 
mare atenție pentru formarea 
tinerilor în spiritul umanismu
lui, păcii și progresului aceasta 
se datorește în remarcabilă mă
sură imboldului inițiativei ro
mânești. Mi se pare că una din 
căile cele mai eficiente de ac
țiune în sensul dorit se dovedeș
te a fi promovarea largă a con

tactelor, a posibilităților de cu
noaștere reciprocă a tinerilor 
din diferite țări și, implicit, a 
realităților din țările respective. 
Atunci cînd tinerii ,,descoperă” 
alte țări au întotdeauna ocazia 
să discearnă aspirațiile și preo
cupările comune, să aprecieze 
ce e bun și valoros la alții. Cel 
mai mare inamic al înțelegerii 
și cooperării este ignorarea re
ciprocă. Pe drumul contactelor 
se descoperă căile de apropiere. 
Cred, în această ordine de idei, 
că organizațiile de tineret din 
toate țările ar trebui să militeze 
mai activ pentru contacte mai 
ample între tineri. Mă gindesc 
la necesitatea extinderii con
tactelor bi și multilaterale, în- 
tîlniri, seminarii, concursuri, 
festivaluri.

Arfchetâ realizata de EM. RUCĂR
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LEGENDA : rulează la Central 
(orele 9.15; 11.30: ,13.45: 16; 18.15;
20.30).

BATALIONUL INVIZIBIL ; ru
lează la Victoria (orele 9; 11.15; 
13.30. 15.45; 18.15; 20.30).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLITIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Patria (orele 10. 12,30; 
16; 18,30; 21,00), Capitol (orele 9: 
11,15; 14; 16.15: 18.45: 21). Grădina 
Capitol (ora 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Scala (orele 8.45: 11,15; 13,45; 
16.15: 18.45; 21.15). București 
8 45; 11; 13.15; 16; 18.30;
Grădina Select (ora 20).

AVENTURI LA MAREA 
GR A : rulează la Feroviar

(orele
20.45).

NEA- 
(orele

9: 12.30: 16: 19.30), Melodia (orele 
9; 12,30; 16; 19,30), Tomls (orele 9; 
12,30; 16.30), Grădina Tomis
(ora 20).

20 000 DE LEGHE SUB MARI ! 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21). Festival
(orele 8.45; 11.15; 13.45; 16.15; 18.45;
21,15).  Favorit (orele 9,30; 12; 15,30; 
18, 20,30), Grădina Doina (ora
20.30) . Grădina Festival (ora 20,15).

GOYA : rulează la Doina (orele 
11.15; 14.15; 17.15; 20.15).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,43: 
16; 18,15; 20,30), Modern (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15: 20,45). Gră
dina Modern (ora 20,15).

FEMEI ÎN OFSAID : rulează Ia 
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,45; 16: 
18,15; 20,30).

ROBIN HOOD : rulează la Grl- 
vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15). Grădina 
Aurora (ora 20,30).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 

Wfa- ‘n* r-------- 'l=s.
rulează la Lumina (orele.9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Pacea (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) , Flamura (orele 9: 11J5:
13,30: 16; 18,15; 20,30), Grădina
Bucegi (ora 20,15).

INIMA E UN VÎNATOR SINGU
RATIC : rulează la Buzești (orele 
15,30; 18); Grădina Buzești (ora
20,30).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15: 20,30). Viitorul (orele 16: 
18: 20).

PRERIA : rulează Ia Unirea (o- 
rele 15,30; 18),’Grădina Unirea (ora
20.15)

PRINȚUL BAIAIA : rulează .la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

»|âT«U TV
TOAMNA CHEYENNILOR : ru

lează la Giulești (orele 15,30; 19)» 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lira (orele 15,30: 18). Gră
dina Lira (ora 20,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17.45; 20).

ASTA SEARA. DANSAM TN FA
MILIE : rulează Ia Moșilor (orele 
15.30; 18), Vitan (orele 15.45: 18.15), 
Cosmos (orele 15.30: 17,45; 20).
Grădina Moșilor (ora 20.15), Gră
dina Vitan (ora 20,30).

TRAFIC : rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30; 18). Grădina Arta (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

..Rapsodia Română” : PE PLAIU
RILE MIORIȚEI — ora 18,30; Cir
cul „București" : CIRCUL MARE 
DIN MOSCOVA — ora 19,30.

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 19).

INCIDENTUL ; rulează la Popu
lar (orele 15,30: 18: 20.15).

CINCI PENTRU INFERN : ru- 
leșză la Munca (orele 15,30; 18:
20,15).

MARY POPPINS : rulează Ia 
Rahova (orele 15,30: 19).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20.15).

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

Opera Română : FLAUTUL
FERMECAT — ora 10.30: Teatrul 
de Operetă : SOARELE LONDREI

— ora 19,30: Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
DULCEA PASARE A TINEREȚII
— ora 20; Teatrul ..Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 19 
(cedat); (Sala Studio) • VICARUL
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA — ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara” (Sala Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
Teatrul Mic : VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Academiei) : 
RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 10; Tea
trul „Ion Vasilescu” : DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19,30; (la 
Arenele Romane) : VINE, VINE... 
OLIMPIADA — ora 20; Ansamblul

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9,05 Emisiune 
de știință. 9,35 Prietenii Iui Așchiu- 
ță. 10,00 Curs de limba engleză 
(Lecția a 19-a). 10,30 Ex-Terra ’72. 
Tema : Ingenius (II). 11,00 Film 
artistic „Colina". 12,55 Telejurnal. 
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune în limba maghiară. 18,30 
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto. 18,50 Sensul acțiu

nii : Perfecționarea, planificarea 
și organizarea ; îmbinarea preocu
părilor curente cu cele de pers
pectivă. 19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. 20,00 In în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale a 
P.C.R. și a celei de-a 25-a ani
versări a Republicii. Țara întreagă 
în întrecere. 20,20 Tinerii despre ei 
înșiși. 21.05 Pagini de umor: 
Aventuri în epoca de piatră. 21,55 
Mai aveți o întrebare ? Cibernetică 
și informatică. 22,35 „24 de ore”.
PROGRAMUL II

20,00 Repere muzicale. 21,00 A- 
genda. ,21,10 Desen animat. 21,20 
Bucureștiul necunoscut. Emisiune 
de Maria Preduț. 21.40 Filmul se
rial „Planeta giganților". 22,30 
Cărți Și idei. Dezbatere asupra 
lucrării „Socialismul și cultura de 
masă" ; Prezentarea colecției 
■„Evocări" a Editurii Politice,
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