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«i Ambasadorul Republicii 
Unite Tanzania

Vineri, 18 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, la Predeal, pe amba
sadorul Republicii Unite Tanzania, Anthony Bal
thazar Nyakyi, în legătură cu plecarea sa defi
nitivă din țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

^Trimisul extraordinar
și ministru pleni
potențiar al Braziliei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primit, vineri, 18 august, la Predeal, pe 
trimisul extraordinar și ministru plenipotențiar al 
Republicii Federative a Braziliei, Marcos Anto
nio de Salvo Coimbra, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

A avut loc, cu acest prilej, o convorbire cars 
s-a desfășurat într-o ambianță cordiala.

Țara. întreagă se pregătește pentru marea sărbătoare din august

zilele Întrecerii
zilele unor bogate împliniri

ION VLADOIU,
„Pe șantier se formează caracte
re tari, oameni al căror ideal nu 
sc consumă odată cu înfrângeri

le temporare".

ARISTOTEL VĂTĂȘEANU, 
comandantul brigăzii „Argeș""-51: 
„Trebuie să cîștigăm Drapelul. 
Este o datorie pe care o avem 

față de școală"".

CORNEL ARSENE, 
„A lucra intr-o brigadă „Argeș"" 

este o mare răspundere"".

PAVEL POP.
„Pe șantier înveți să gîndești 

lucid"".

Au îndeplinit sarcinile de plan pe opt luni
• Printr-o telegramă a- 

dresată C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din județul 
Suceava, au raportat că, 
realizarea planului pe 8 
luni ale acestui an cu 13 zile 
mai devreme, dînd, pînă la 
sfîrșitul acestei luni, o pro
ducție suplimentară în va
loare de peste '230 milioane 
lei, concretizată în impor
tante cantități de barită, 
cherestea, celuloză, hîrtie, 
mobilă, tricotaje, încălță
minte și însemnate cantități 
de produse agroalimentare.

• Flota maritimă comer
cială și-a îndeplinit sarci
nile de plan pe cele 8 luni 
ale acestui an, pînă la sfîr
șitul anului urmînd să trans
porte suplimentar 250 000 
tone mărfuri. în această pe
rioadă s-a înregistrat o * re
ducere a timpului de încăr
care și descărcare pe navele 
ancorate în porturile Con
stanța, Galați și Brăila, au 
fost puse în funcțiune ma
carale și alte instalații por
tuare de mare randament. 
Tricolorul patriei a fost ar
borat pe noile cargouri 
„Vrancea" de 14 600 tdw,

„Sălaj" de 8 230 tdw, „Dolj" 
de 7 500 tdw și „Tg. Jiu“ de 
4 700 tdw.

• Anunțînd realizarea de 
pe acum a angajamentului 
anual și hotărîrea de a-1 
depăși, pînă la 23 August, cu 
peste 2 milioane lei, colec
tivul Uzinei de prelucrare a 
aluminiului de la Slatina 
raportează, totodată, că da
torită creșterii productivită
ții muncii cu 7 la sută, față 
de sarcina planificată, a ob
ținut, de la începutul anului, 
o producție globală supli
mentară în valoare de 11 mi
lioane lei.

Adaptarea 
la viitor
Sîntem, mai mult ca ori- 

cînd și mai mulți ca nicio
dată, angajați într-o exigen
tă și mobilizatoare bătălie cu 
timpul. Trecut, prezent,vii
tor, dimensiunile esențiale 
ale acestuia au devenit, în
tr-o strălucită osmoză, pro
priile noastre repere de via
ță și muncă. Numai că inter
pretările lor depășesc logica 
simplă a gramaticii. Iată de 
ce ne-au reținut atenția, re
plicile prin care trei tineri 
cunoscuți în aceste zile fier
binți, defineau astfel rostul 
muncii lor : TREBUIE SA 
NE ADAPTAM LA VIITOR. 
Care este sensul practic al 
unei asemenea formulări ?

Tema proiectului meu 
de diplomă, mărturi
sește Stelian Stoicof, 

inginer proiectant de dru
muri și poduri din I.P.C. 
Galați, se intitula, spre e- 
xemplu, „Pod de beton ar
mat". Dar știți ce fel 
de pod ? Un viaduct de 
bolți continui cu pile elasti
ce. Nu intru în amănunte 
tehnice, vreau doar să vă 
spun că Ia noi n-a început 
încă să se construiască așa 
ceva. La prima vedere, ceea 
ce lucrez în prezent este de
parte de ceea ce doresc. 
Drumuri obișnuite, pante de 
scurgere, poduri banale. De 
fapt, însă, ca să ajungem-la 
stadiul de materializare a 
gîndului închis între coper- 
țile proiectului de diplomă, 
trebuie să parcurgem, mai 
repede și mai bine o etapă, 
să terminăm de făcut dru
murile obișnuite, pantele de 
scurgere, podurile banale. 
Un fel de „încălzire", scuza- 
ți-mă că folosesc un termen 
sportiv — pentru o compe
tiție hotărîtoare. Dar mai e 
ceva. Chiar ceea ce facem 
acum, trebuie realizat în așa 
fel incit să reziste la întîlni- 
rea cu viitorul. Să nu ne fie 
rușine de ceea ce a ieșit din 
mîinile noastre.

SOFIA SCORTARU

(Continuare In pag. a V-a)

0 ștafetă 
a hărniciei, 
cutezanței
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și elanului tineresc
ȘANTIERUL : DRAGOSTEA 

CEA MARE

la— Ni s-a repetat deseori, 
școală, cunoscuta „formulă** a ac
tului de creație: 1 la sută talent 
și 99 la sută transpirație. Drept 
să spun, nu știu deocamdată cît 

W adevăr sau cît neadevăr cuprinde 
această afirmație. Ceea ce cre
deam însă eu că știu, este că din
tre toate locurile de muncă, șan
tierul pretinde într-adevăr 99 la 
suta transpirație și numai 1 la 
sută talent...

Sîntem, undeva, pe un șantier 
veritabil. Cadrul geografic e su-

perb: o platformă muntoasă, cu 
păduri, cu povîrnișuri. Atmosferă 
specifică marilor înfruntări cu 
natura : duduit de motoare, iureș 
de tractoare și camioane. Ceea ce 
domină însă acest tablou panora
mic sînt oamenii, cu hărnicia, cu 
priceperea, cu rezultatele muncii 
lor. Obiectivul la care se lucrea
ză este o șosea modernă într-o 
zonă muntoasă situată între trei 
puncte importante: Uzina de au
toturisme Pitești, orașul Cîmpu- 
lung-Muscel, citadela autoturis
mului românesc de teren și Spi
talul „Racoviță"". In aceste zile se 
află aici, la muncă patriotică,

r'M.

de-a treia serie de elevi ai Li
ceului „Nicolae Bălcescu” din Pi
tești. Sînt peste 60. Ei formează 
brigada „Argeș"" — 54. Iar tină- 
rul care-și deapănă firul gindu- 
rilor este elevul Dumitru Necșu- 
lescu, comandantul brigăzii.

...Dar realitatea este alta. Nici 
nu vă închipuiți cît talent se cere 
aici. Și atîtea alte lucruri în 
plus : se cere spirit organizato
ric, se cere agerime, se cere cu
raj. Și încă ceva: pasiune, dragos
te. Numai cine îndrăgește șantie
rul îi poate gusta farmecul.

Nici pe Dumitru Necșulescu și 
nici pe colegii* săi din brigada de 
muncă patriotică „Argeș""-54 nu 
i-am întrebat dacă au reușit să 
îndrăgească șantierul, l-am văzut 
însă muncind și am înțeles mai 
bine ce ar fi putut să răspundă 
la această întrebare. Muncesc în 
așa fel îneît maistrul Grigore 
Stancu, un om destul de zgîrcit 
la vorbă, afirmă că i-au venit aici 
băieți de nădejde. „De altfel — 
ne spune — vedeți și dumnea
voastră: am renunțat să-i mai în
cadrăm în echipele muncitorilor 
permanenți. Avem acum curajul 
să le încredințăm în exclusivita
te responsabilitatea unor lucrări.

Și Ion Radu, și Marian Dumi-
ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

CRAIOVA — Combinatul chimic

DOLJ
superba
armonie a
noului cîmp

Citiți în pag. a ll-a 
însemnarea reporterului 

PETRE DRAGU I d.VPEȚUL BOL J

DOUĂ
EVENIMENTE

de GRIGORE ARBORE

Mîndria de a fi părtași la ridicarea unor obiective importante 
pentru economia națională.

Foto: PAVEL T1NJALA

CENTRELE SI PREȘEDINȚII COMISIILOR 
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

LA LICEELE DE CULTURĂ GENERALĂ, 
LICEELE DE SPECIALITATE, Șl CENTRELE 
PREȘEDINȚII COMISIILOR EXAMENULUI 
DIPLOMA LA LICEELE SI INSTITUTELE 

PEDAGOGICE DE ÎNVĂȚĂTORI 
SI EDUCATOARE

I
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I
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PATRIOTISMUL
LITERA TURII

Spre finele secolului trecut 
un mare cărturar și patriot, 
l-am numit pe Mihail Kogălni- 
ceanu, scria în exemplara ’ sa 
prefață la Letopisețele Moldo
vei : „Artele și literatura, ex
presiile inteligenței, n-au spe
ranță de viață decît acolo unde 
își trag originea din însăși tul
pina popoarelor. Altmintrelea, 
ele nu sînt decît niște plante 
exotice pe care cel dinții vînt 
ori le înghiață, ori le usucă. Ca 
să avem artă și literatură na
țională, trebuie ca ele să fie le
gate cu societatea, cu credin
țele, cu obiceiurile, într-un cu
vînt cu istoria noastră..." Jus
tețea unei asemenea viziuni a 
destinului național și a misiunii 
sociale a literaturii își devansa 
epoca și se înscria pe traiectoria

ascendentă a unei ctitorii spiri
tuale avînd ca prim și funda
mental scop ridicarea națiunii, 
progresului ei, sincronizarea ei 
cu cele mai înaintate tendințe 
ale literaturii progresiste de 
oriunde, promovarea unor înalte 
norme etice care să completeze, 
să potențeze pe cele estetice, 
căci, azi, pare mâi evident ca ori- 
cînd că o literatură fără mesaj 
umanist, fără substanță morală 
este de neînchipuit, iar atunci 
cînd ființează vremelnic ea este 
hibridă, inadaptabilă la mutațiile 
sociale ale momentului, ca și ale 
istoriei, artificială și deci con
damnată. Socialismul este prin 
excelentă acea orînduire a des
cătușării valențelor unui popor, 
acea prînduire care luptă pen
tru crearea unui nou tip de in

telectual, de cetățean, care prin 
profesiune și cultură să participe 
conștient și creator la înfrumu
sețarea vieții, la permanenta ei 
îmbogățire materială și spiritu
ală. A fi scriitor în socialism, 
dar mai ales a fi tînăr scriitor 
în socialism aste, îmi permit s-o 
spun, mult mai grav și mai nobil 
decî-t în orice altă orînduire so
cială pentru că scriitorul prin 
fiecare cuvînt al său trebuie să 
exprime o Idee, un mesaj, pentru 
că el trebuie să convingă necon
tenit și să incinte necontenit, să 
știe să traducă în propoziții pline 
de forță și de subtilitate, de cu
loare, dar și de adîncime, cele 
mai autentice și mai specifice 
trăiri ale oamenilor din patria 
noastră, din acest timp al nos
tru, cu alte cuvinte el trebuie

să recreeze ca un savant cu vir
tuți sentimentale, cu profunde 
emoții dar și cu luciditate, la 
masa lui de lucru ca într-un 
creuzet tocmai esențialul litera
turii : Viața însăși.

Cărțile de prima mînă ale li
teraturii noastre din deceniile 
socialismului, am în vedere pro
za ca și poezia, confirmă prin 
stringenta lor participare la mo
dul nostru de a fi în lume legă
turile lor funciare, profund pa
triotice cu sufletul acestui po
por, cu resorturile cele mai' in
time și mai semnificative ale 
acestui timp prezent, înnoitor 
și ambițios.

Adevărata literatură a zilelor 
noastre, a societății noastre ro
mânești contemporane este o li
teratură profund patriotică, o li
teratură angajată cu pasiune în 
marea bătălie pentru universa
litate și neperisabilitate, o lite
ratură care educă și desăvîr- • 
șește, care stimulează, care con
tribuie necontenit la ridicarea 
omului, la sporirea zestrei sale 
de cunoștințe și emoții.

DAN MUTAȘCU

Am în fața o carte tipărită în 1923 de Editura „Cultura 
națională" într-o admirabilă colecție (de ce oare nu îi preiau 
tradițiile editorii noștri) intitulată „Țara noastră“. Cartea se 
numește „începuturile vieții române la gurile Dunării", răs
foirea ei, mai exact reintilnirea cu o frază densă și tulbură
toare, au generat însemnările de față : „Tot timpul întunecat, 
numit „vîrsta mijlocie a istoriei Europei, — scrie marele nos
tru arheolog și istoric Vasile Pîrvan — și nu mai puțin în 
timpurile mai nouă și apoi, firește, pînă azi, viața romană 
n-a încetat o clipă a înflori în această cîmpie uscată, așa de 
oropsită și de cer și de oameni".

E cazul, desigur, să ne amintim de marii noștri istorici ceva 
mai des decît la aniversarea centenarului nașterii sau a se
micentenarului morții. Această lună august e proprie pentru 
a ne rememora rolul extraordinar pe care l-a avut în ulti
mul secol arheologia în înrîurirea conștiinței poporului nostru, 
în educarea patriotică a tinerelor generații. Observația mi-a 
furnizat-o un eveniment, sau, mai bine zis, două evenimente 
anume. Are loc, cum se știe, la sfîrșitul lui august un congres 
internațional de estetică la București la care numărul parti- 
cipanților români, care țin comunicări, este de domeniul 
zecilor. Presa consacră spații ample pregătirilor reuniunii. 
Are loc, însă, la începutul lunii septembrie, tot în țara noas
tră, și un alt congres internațional, consacrat frontierelor im
periului roman, cu o participare dintre cele mai alese. 
Departe de mine gîndul de a dori să fac o comparație 
între tradițiile celor două discipline și gradul de aderență a 
cercetărilor din ambele domenii la opinia publică. După cum 
se știe, o ramură a esteticii, și anume cea literară, a avut 
în cultura noastră reprezentanți de seamă prin Maiorescu, 
Mihail Dragomirescu, Călinescu, Vianu etc. Estetica filozofică 
și studiile estetice consacrate unor alte ramuri ale artei sînt 
la noi fie în fașă, fie pe cale de dezvoltare, lată de ce con
fruntarea la nivel internațional nu va veni decît să clarifice 
încă o dată căile de urmat. Educația estetică prezentă și vii
toare a maselor va avea, implicit, de cîștigat și desfășurarea 
la București a lucrărilor unei asemenea întîlniri nu poate 
decît să ne bucure.

Nu trebuie însă să uităm nici pe arheologi. Ilustra școală 
care are la temelia ei opera lui Odobescu a făcut pentru 
cultura noastră imens și dacă afirmația mîndră a cronicarilor

(Continuare în pag. a V-a)
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DOLJ-superba armonie 
a noului cîmp

ț

Festivitatea absolvirii 
Academiei Militare

de către o nouă promoție

Este vorba, aici, de un județ 
de cîmpie, cîndva printre cele 
mai „eminamente agricole*' din- 
tr-o țară, și ea, „eminamente 
agricolă". Dar nu despre cîmpul 
agrar al Doljului este vorba în 
titlul acestor rînduri.

...Ne referim la cîmpul ste
mei acestui județ, semnificația 
heraldică a unui asemenea teri
toriu presupunînd, deopotrivă 
și timpul, și spațiul* Ne referim, 
deci, la armonica lui împrățire, 
ca în jurul unui miez de foc — 
scutul, cu stema României pro
iectată pe drapelele patriei și 
partidului —, în trei simboluri 

Stema Municipiului Craiova

paritare, evocînd tot atîtea rea
lități esențiale, tot atîtea bogății 
ale acestui mîndru colț de țară :
1. Zestrea trecutului istoric.
2. Tezaurul agriecH.'? 3- reft****' 
dustrială, sprijinita temeliile, po
trivit cerințelor timpului modern, 
pe carte. O impresionantă ar
monie, a cărei majoră semnifi
cație se propune a fi desprinsă, 
în primul rînd, din raportul de 
egalitate, ca importanță și di
mensiuni, stabilit între cele trei 
spații. Un raport izvorît firesc 
din noile realități ale acestui ju
deț, ale țării. Un raport impo
sibil de conceput astfel, aici, 
înainte de anii socialismului. 
Dar să „citim" stema;

• In stingă, sus, un leu de 
heraldică străveche. Sprijinit te
meinic pe două turnuri de ceta
te, ține ferm spada de apărare, 
a cărei verticalitate este, desi
gur, și un simbol cu valori eti
ce ; neînfricarea, generozitatea 
gîndului, spiritul de dreptate. 
Un desen nu lipsit de solemni
tate și, în același timp, tradu- 
cînd firescul sentiment de mîn- 
drie al oamenilor acestor locuri, 
față de permanența prezenței 
lor, din cele mai vechi timpuri, 
în istoria țării. In acest sens, 
cartea cea mare a patriei oferă 
cu prisosință argumente... Spi
cuim : zonă locuită încă din 
paleolitic... veche vatră de tri
buri dacice si scitice... o cetate 
— Pelendava — ivită la capă
tul timpului dacic și devenită, 
prin milenii, bănie și căimăcămie, 
loc de împotrivire la cotropiri, 
sursă de forță umană pentru 
oastea Vladimirescului, primă re-

0 ȘTAFETĂ A HĂRNICIEI

Ei au înțeles că munca este singurul preț al afirmării

(Urmare din pag. 1) 

trescu, și Daniel Bîtu, și Dan A- 
postolescu sînt la prima lor intâl- 
nire cu șantierul. O întâlnire mult 
așteptată, pentru că în școala lor 
se consideră că un elev dobîn- 
dește certificatul de bărbăție și 
curaj abia după această întâlnire 
fundamentală cu șantierul. Tra
diția s-a născut în 1968, cînd 100 
de elevi-brigadieri de la liceele 
„Dinicu Golescu" din Cîmpu- 
lung, „Al. Odobescu" și „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești, dorindu-se 
demni continuatori ai brigăzii „6- 
Muscel" din 1948, au format bri
gada „Argeș"-1, care a reprezen
tat județul Argeș în întrecerea pe 
țară, lucrînd pe șantierul național 
al tineretului „Autostrada Bucu

ședință a guvernului pașoptist, 
focar de încurajare a Unirii, loc 
de ridicare muncitorească și ță
rănească, oraș înscris în istoria 
cea nouă a patriei la capitolul 
eroic al „Asaltului prefecturilor" 
și, apof, cuprins în vasta galerie 
a așezărilor transformate struc
tural în anii socialismului, dez
voltate impetuos, definitoriu 
pentru noul drum al țării : Cra
iova.

• In dreapta, sus, pe funda! 
azuriu, trei spice „ca vrabia-. 
Sprijinite pe unduire de val, 
ele semnifică bogăția tradițio

nală a acestor locuri 
cu pămint gras și 
ape darnice, cu cb- 
mă prielnică și oa
meni deprinși din 
tată-n Eu cu meș
teșugul agriculturii 
în lumina prezen
tului, toate acestea 
pot fi cuprinse ex
presiv in limitele □- 
nui singur parame
tru statistic : ca 
importanță agricolă. 
Doljul ocupă locul 
al treilea între ju
dețele țării. Iar a- 
ceastă poziție în
seamnă, în contem
poraneitate, 176 500 
de familii unite In 
cooperative agricole, 
cărora li se adaugă 
alte zeci de mii de 
„oșteni ai pîinii- 
incadrați în între
prinderi agricole de 
stat, în unități de 
mecanizare, în sta
țiuni de cercetare, 
în mari complexe 
de sere... înseamnă 
o redimensionare 
modernă, pe măsura

aspirațiilor și cerințelor timpului 
socialist, a unghiului de perspec
tivă asupra acestui domeniu 
(argumente : valorificarea nisi
purilor de la Sadova, marje sis
teme de irigații, de la Bechet 
și Calafat-Băilești, uriașele în
tinderi de sere — cele mai mari 
din țară — de la Ișalnița) și 
înseamnă, de asemenea, investi
rea întregului proces cu o bază 
trainică, imposibil de conceput, 
în trecut, în aceste locuri (argu
mente : vigurosul Institut agro
nomic al Craiovei. dezvoltarea 
spectaculoasa a Uzinei de ma
șini și unelte agricole, ridicarea 
întreprinderilor producătoare de 
zahăr și uleiuri vegetale, con
strucția combinatului de îngră
șăminte chimice...).

Dar cu aceste ultime argu
mente am pătruns deja, pe ne
simțite, în cel de-al treilea spa
țiu al cîmpului stemei. De fapt, 
o trecere firească, o interferare 
logică, subliniind ea însăși armo
nia evocată pe frontispiciul 
acestor rînduri. Deci:

• In spațiul de jos, ca un 
puternic postament al tuturoi 
celorlalte realități și» în același 
timp, ca o permanentă deschi
dere spre noi și vaste cîmpuri 
de împlinire, semnul industriei 
— roata dințată — îngemănat 

rești—Pitește. S-a semnat astfel 
certificatul de naștere al unei ini
țiative care avea să dobîndească 
un imens prestigiu. Inițiativa s-a 
extins tn tot județul, iar astăzi 
pentru orice elev este un titlu 
de mîndrie să facă parte din bri
găzile „Argeș". Numai așa se ex
plică entuziasmul cu care inter
locutorii mei din brigada „Ar- 
geș"-54 vorbesc despre marea lor 
experiență; cazarea în condiții de 
șantier, mîrtcarea de aici, care 
după 8 ore de muncă este nemai
pomenit de gustoasă, primele re
corduri... La Liceul ,»Nicolae Băl- 
cescu" din Pitești întâlnirea cu 
șantierul este primul mare vis al 
elevilor din anul 1. Și prima lor 
mare iubire. 

cu semnul științei și culturii — 
cartea. ...In legătură cu acest 
capitol, spuneam ’ la început câ 
realitățile trecutelor regimuri 
n-ar fi putut să justifice, pe o 
eventuală stemă a Doljului, o 
distribuire egală a celor trei 
cîmpuri. Afirmația se cere com
pletată : unul dintre semne — 
cel al industriei — nici n-ar fi 
putut fi inclus, acest domeniu 
lipsind, in acel timp, aproape 
cu desăvirșire. O cocserie rudi
mentară, o tâbâcâri*. un depou 
de cale ferată — și cam atit—

Cu ce zestre industrială se 
înscrie, în tezaurul țârii și în 
noua sa stemă, județul Dolj, la 
*2S de ani de Ia eliberare «i Ia 
un sfert de veac de vîrstă le- 
pubbcană ? Mai înrif. o listă s 
Uzina „Electroputere-, schelele 
de extracție a țițeiului. Termo
centrala, Uzina „7 Noiembrie*. 
Combinatul chimic, întreprin
derea de prefabricate din oetoo. 
Uzina de reparații locomotive 
Diesel-electrice. Apoi : Fabrica 
de confecții. Antrepozitul frigo
rific» Fabrica de produse lacta
te, Combinatul de zahăr r. 
ulei... în continuare, dteva cifre 
statistice, alese la întimplare. 
privind fie raportul cu trecutul 
(Termocentrala de la Ișalnița 
produce de două ori mai multă 
energie electrică deal toata 
hidro și termocentralele Româ
niei anului 1988), fie ritmul de 
dezvoltare (în 15 ani producția 
globală industrială a Doliuhri a 
crescut de 30 de ori fața de 
anul 1950), fie ponderea în 
economia națională 'Combina
tul chimic are capacitatea de a 
produce 30 la sută din produc
ția de îngrășăminte chimice a 
țțrii,. Și exemplele, la fel de 
expresive, la fel de emoționan
te. ar putea coafimaa, ieeare 
dintre ele oferindu-se cu drep
turi depline ca elemente de re
ferință, de argumentare a pon
derii pe care o ocupi industria 
pe cîmpul noii steme a Dolju
lui. Industria și Cartea. Cartea, 
pe a cărei pagină heraldă se 
poate înscrie — argument ho- 
țărilor — silueta unei tinere 
universități a țării. înălțată aici, 
ca o împlinire, in anii socialis
mului. a unui vis secular, în
scris în programul pașoptiștilor. 
Istorie și rodnicie a ogoruhri. 
Istorie și dezvoltare industrială. 
Istorie și cultură— Trei dimen
siuni interferate armonic la fla
căra înțelepte* politia a Partidu
lui Comunist Român. Trei ge
neroase deschideri de per specii iă 
către peisajul viitorului, prefigu
rat de programul Conferinței Na
ționale a partidului. Trei mari fă
gașe de forță și creație pe care 
oamenii muncii din acest județ ie 
îmbogățesc permanent prin efor
turi neprecupețite, dăruite, în a- 
ceste zile, întimpinării zilei de 23 
August și aniversării Republicii.

PETRE DRAGU

ȘANTIERUL: PRIMA RĂSPUN
DERE FOARTE IMPORTANTA

Desigur, a fi elev este pentru 
un tânăr o mare răspundere. El 
are răspunderea de a învăța cu 
sîrg, de a se pregăti temeinic 
pentru muncă, pentâu viață. Dar 
este în firea lucrurilor ca tânărul 
să-și dorească întâlniri directe cu 
munca productivă, cu viata de 
dincolo de porțile școlii. Tocmai 
acesta este scopul brigăzilor „Ar- 
geșu: sa ofere asemenea întâlniri. 
Nu oricum, însă, ci creînd un cli
mat de înaltă responsabilitate. 
Încă de la înființare, brigăzile 
„Argeș" au dat miilor de elevi 
mobilizați în rindurile lor satis
facția participării la ridicarea u- 
nor obiective de o importanță 
deosebită pentru economia națio
nală. Patru șantiere naționale și 
18 șantiere județene au cunoscut 
hărnicia și puterea de dăruire a 
elevilor-brigadieri. Pentru că ori
ce tânăr care este încadrat într-o 
brigadă „Argeș" știe — aceasta 
este o condiție fundamentală — 
că lui i se vor încredința lucrări 
foarte importante. Și mai știe că 
trebuie să muncească bine, să o- 
noreze încrederea cu care a fost 
investit.

îmi spunea maistrul Constantin 
Vlădoiu, de la Trustul județean 
pentru construcții industriale: 
„Am lucrat în ultimii trei ani cu 
elevi brigadieri care poartă în 
piept ecusonul cu inscripția „Ar
geș" și am înțeles că prestigiul 

Vineri dimineața, a avut loc 
festivitatea prilejuită de absol
virea Academiei Militare de că
tre o nouă promoție de dfițeri 
de comandă și stat major și de 
către prima promoție de subin- 
gineri militari. La solemnitate 
au participat general de armată 
Icn Ioniță. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul ^'oițelor Arma
te. adjuncți ai ministrului For
țelor Armate și ministrului de 
interne, generali și ofițeri supe
riori, cadre didactice, ofițeri 
ele\i ai Academiei, invitați.

Cu acest prilej, din Dartea 
conducerii de partid și de stat, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. comandant suprem 
al Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, gene
ralul de armată Icn Ionițâ a 
transmis noilor absolvent; un 
sal-Jt călduros, le-a adresa: fe
licitări pentru rezultatele obți
nute In pregătirea militară si 
de specialitate. in ridicarea ni- 
ve’uîu! tor poHtico-toecIogic ri 
le^a urat succes deplin In în
făptuirea sarcinilor de răspun
dere ce le revin In întărirea 
cjșwitibt'i de apărare a pa
triei- Subliniind că absolvirea 
academiei de către noua pro
moție de cadre militare cu pre
gătire superioară are Ioc în con
dițiile puternicul ir avînt con- 
s:.-uctiv genera: de Conferința 
Națfcr.aH a carbidului. în at
mosfera însuflețitoare cu care 
ir.tregul nostru popor. Intfmpî- 
nfad Ziua de 23 August și cea 
de-a 25-a aniversare a procla
mării Republicii, Isterie nci si

.nertante succese Ir înfăp
tuirea planului ctocina! înainte 
de termen. In opera de edifi
care a societății «tccialwte mul- 
tdateral dezvoltate. .orbitorul 
a evidențiat răwunderea ce re
vine absoirerțilc- In funcțiile 
Ir credința te. faptul câ. prin ro
lul și misiunile ce le revin, ei 
trebuie să se afirme In oerma- 
nențâ ca specialiști militari și 
activiști politici. «â-s: desfășoa
re I-:reaga activitate pornind 
consecvent de la cerințele po

Manifestări in cinstea marii sărbători
Sub semnul marii sărbători 

de la 23 August, in întreaga 
țară se desfășoară Ir. aceste 
zile manifestări cultural-ar- 
tisfice.

în Capitală. tmpcrtartuhri 
♦• eminent, c» profunde sesnrJ- 
Loțn In istoria patriei noastre. 
B stat dedicate numeroase ac
țiuni cultural-educative, orga
nizate Ia case de cultură, clu
buri, biblioteci, cinematografe, 
muzee.

In cinstea aceluiași eveni

CRONICA
U.T. C.

La invitația C.C. al U.T.C 
a sosit in Capitală o delega
ție a Uniunii Tineretului 
Comunist (UJ.C.) din Uru
guay. alcătuită din tovară
și: Ana Garcea. membra al 
C.C. al UJ.C„ și Luis Baz- 
zano. membru al conducerii 
secției studențești a U-J.C- 
care vor efectua o vizită în 
țara noastră.

In cursul zilei de ieri de
legația UJ.C. a fost primită 
la Comitetul Central a! 
U.T.C. de către tovarășul 
Vasile Nieolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C, și Kalman 
Pusztai, secretar al Consi
liului U.A.S.R. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășeas
că.

de care se bucură aceste brigăzi 
îi îndeamnă pe băieți să se bată 
pentru rezultate foarte bune. Iată 
motivul pentru care în această 
vară, cînd mi s-a încredințat o 
nouă lucrare, le-am cerut din nou 
sprijinul. Colaborarea este la fel 
de fructuoasă

Sîntem în pUn cîmp, în raza 
comunei Bîrlogu. Pe aici va trece 
o conductă de apă care va ali
menta 11 sate. Este o lucrare spe
cială finanțată de Grupul indus
trial petrochimic din Pitești. în 
scopul de a proteja populația din 
cotele respective de efectele dău
nătoare ale poluării. Două bri
găzi „Argeș" — 52 șț 53, formate 
din elevi de la Școala profesio
nală de chimie din Pitești — au 
intrat în acțiune. Angajamentul 
lor este ca lucrarea din zona sa
tului Bîrlogu (2 690 m. lungime) 
să fie gata pînă la 23 August. Cei 
doi comandanți, elevii Valerică 
Popa și Tiberiu Deac, au discu
tat cu fiecare dintre colegii lor. 
Angajamentul este, așadar, al tu
turor. Este prima lor răspundere 
foarte importantă — cum le pla
ce să spună — și vor face totul 
ca să și-o onoreze.

ȘANTIERUL: O LECȚIE DESPRE 
VIAȚA

Șantierul Combinatului de ma
teriale de construcții din Cîmpu- 
lung. Lucrări grele, cu săpături 
în stâncă , cu cariere de piatră. 
Aici se dă o luptă aprigă pentru 

liticii partidului nostru, militînd 
neabătut pentru traducerea in 
viață a acestei politici.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la fes
tivitate au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune 
printre altele : In acest moment 
solemn, gîndurile noastre, ale 
ofițerilor absolvenți — promoția 
1972, se îndreaptă cu dragoste* 
fierbinte și cu nemărginită re
cunoștință spre Partidul Comu
nist Român, spre Comitetul său 
Central, spre dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului nos
tru.

Folosim acest prilej pentru a 
re exprima încă o dată deplina 
adeziune față de politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru, față de istorice
le hotărlri ale Conferinței Na
ționale a Partidului, angajîn- 
du-ne. totodată, să acționăm
neobosit pentru aplicarea în 
viată a acestor hotărîri, pentru 
întărirea continuă a capacită
ții combative a unităților și* 
marilor unități, pentru educarea 
militarilor în spiritul devota
mentului nemărginit față de 
patrie, partid și popor, față de 
cauza socialismului și comu
nismului.

Pregătirea obținută în acade
mie o vom continua și perfec
ționa în unități și comandamen
te. fiind convinși că școala a 
constituit numai o treaptă în 
fermarea noastră ca specialiști 
militari si activiști politici.

încredințăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră perso
nal. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom sluji cu credință idea
lurile poporului nomân, dăruin- 
du-ne întreaga noastră capaci
tate și outere de muncă cau
zei apărării pămîntului străbun, 
cuceririlor noastre socialiste, 
independenței și suveranității 
rationale a scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă 
România.

ment, la Biblioteca municipală 
Tulcea a avut loc o seară lite
rară la care au luat parte nu
meroși oameni ai muncii, re
prezentanți ai vieții culturale 
si artistice, cadre didactice, ti
neri din localitate.

Mă rin a fost deschis* expoziția 
„23 August 1944—23 August . 
1972“. care cuprinde cărți, fo
tomontaje. și documente con
sacrate evenimentului.

(Agerpres)

NOI APARIȚII ÎN 
EDITURĂ 

ȘTIINȚIFICĂ
• Alexandru Duțu : ESEU 

In istoria modelelor 
UMANE. Lucrarea es:e o 
încercare reușită de recon
stituire a chipurilor sub 
care s-a înfățișat eroul în 
cetățile italiene din preajma 
Renașterii. în meditația unui 
moraiist francez din sec. al 
XVI-lea. In versurile unui 
poet romantic eîc.

• An s to tel : PARVA NA
TURALI A. Beneficiind de 
traducerea excelentă a lui 
Șerban Mironescu și a lui 
Constantin Noica. volumul 
reprezintă una dintre pro
bele incontestabile ale spi
ritului științific în care A- 
ristotel și-a construit ma
rele său sistem de gîndire 
Reîntilnim în paginile cărții 
elogiul pe care spiritul cel 
mai enciclopedic al lumii 
vechi II aduce observației, 
cercetării viguroase și in
vestigării făuritoare de 
știință.

I. V.

cucerirea Drapelului de brigadă 
fruntașă pe țară. Inginerul Ema- 
noil Șerb, profesor la Școala pro
fesională a Uzinelor mecantce- 
Muscd a discutat, înainte de al
cătuirea acestei brigăzi, cu elevii 
tuturor claselor. El le-a spus des
chis: „Fonnăm brigada ,,.\rgeș“- 
51. Va fi greu. Vom avea mult de 
muncă, vom avea de executat lu
crări foarte dificile. Și mai ales

Tinerețea înseamnă forță, dîrze- 
nie, hărnicie.

trebuie să cucerim Drapelul". E- 
levii știau cu toții ce semnificație 
au cuvintele inginerului Șerb. El 
este cel care în 1970, conducînd, 
pe șantierul național al tineretu
lui de la Lotru, brigada „Argeș"- 
19, a doborît toate recordurile ; 
brigada sa a fost distinsă cu Dra
pelul de fruntașă pe țară, cu Di
ploma de onoare a C.C. al

IN LUNA SEPTEMBRIE VA APARE

„ERA SOCIALISTĂ"
Revistă teoretică și social-politică a C.C. al P.C.R.
Ținînd seama de etapa de dezvoltare a țării noastre, de cerințele ac

tuale ale activității politice-ideologice, revista „Lupta de clasă" se trans
formă într-o publicație cu apariție bilunară, purtînd denumirea Era 
socialistă.

Prețul de vinzare al publicației ERA SOCIALI STA este de 3 lei exemplarul.
Abonamentele se fac la oficiile poștale, prin factorii poștali și difuzorii din întreprinderi, 

instituții și de la sate. Revista se va gâsi de vinzare in librarii și chioșcurile de difuzare a 
presei.

Prețul abonamentului anual - 24 de numere : 72 lei.

SPORT • SPORT • SPORT
ILIE NĂSTASE

în sferturile de finală 
de la Toronto

e Tenismanul român Ilie 
Năstase s-a calificat în sfertu
rile de finală ale turneului 
internațional de la -Toronto. El 
l-a întîlnit în turul trei pe jucă
torul indian Anand Amritraj 
pe care l-a învins în două se
turi cu 6—3, 6—1

în turul doi al probei de 
dublu bărbați, cuplul Ilie Năs- 
tase — Ion Tiriac a cîștigat cu 
6—1, 6—4 partida susținută cu 
perechea coiumhiană Ivan Mo
lina — Jiro Velasco.

FISCHER—SPASSKI :
9—6

• întreruptă joi seara, a 15-a 
partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre Robert 
Fischer și Boris Spasski a fost 
continuată ieri și s-a încheiat 
remiză prin repetare de mutări 
(șah etern), la mutarea 43-a a 
negrului. Scorul este 9—6 în fa
voarea lui Robert Fischer,

Program 
competițional
FOTBAL în Capitală, du

minică în prima etapă a 
Campionatului divizionar, e- 
diția 1972—1973, pe Stadio
nul „23 August", un intere
sant cuplaj : de la ora 17 : 
Sportul studențesc va întîlni 
pe Sport Club Bacău, ia-r de 
la ora 19 : Steaua — A.S.A. 
Tg. Mures.

IN TARA l C.S.M. Reșița — 
Steagul roșu ; Universitatea 
Craiova — Rapid ; U.T. A- 
rad — F.C. Argeș : Farul — 
C.F.R. Cluj ; Petrolul — Di
namo : Universitatea Cluj — 
Jiul Petroșeni.

RUGBI. Al 56-lea campio
nat național redeschide se
zonul competițional cu par
ticiparea a 14 echipe (două 
mai mult decît în pre
cedentul campionat). Iată 
programul primei etape. In 
Capitală, în cuplaj, pe sta
dionul Ghencea, sînt progra
mate următoarele partide : 
ora 9 : Steaua — Politehnica 
lași, iar in continuare Vul
can — Sportul studențesc. 
ÎN ȚARA : Precizia Săcele — 
Dinamo București ; Construc
torul Suceava — Gloria 
București : Știința Petro
șeni — Universitatea Timi
soara ; Rulmentul Bîrlad — 
C.S.M. Sibiu ; Farul Con
stanța — Grivița Roșie 
București.

HANDBAL. Azi are loc la 
Ploiești, în sala Victoria, de 
la ora 20, a doua întilnire 
dintre România și U.R.S.S., 
confruntare utilă, de verifi
care a ambelor formații 
înaintea J.O. de la Miinchen.

BASCHET. De azi. Ploieș- 
tiul. găzduiește cea de a 
X-a ediție a Balcaniadei de 
juniori.

VOLEI. Azi și mîine, la 
Botoșani, în cadrul competi
ției „Cupa Prieteniei" vor 
evolua tineri voleibaliști din 
1'ngaria, Polonia. U.R.S.S., 
R.D. Germană, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Cuba, R.P.D. Co
reeană și Româniți.

U.T.C., cu Diplomele de onoare 
ale comitetelor județene Argeș și 
Vîlcea ale U.T.C. In 1971, Dra
pelul pe țară a fost cîștigat din 
nou de elevii Școlii profesionale 
p Uzinelor mecanice din Muscel. 
Așa că, cei chemați să facă par
te din brigada „Argeș“-51 știau 
că lupta se va da pentru cuceri
rea definitivă a drapelului. Și că 
va fi foarte greu.

...De o săptămînă eroii acestei 
bătălii sînt pe șantier. Luptând 
pentru un loc de frunte, ei în
vață totodată ce înseamnă răs
punderea de a fi în frunte. La 
început, comandant de brigadă a 
fost ales un elev care s-a oferit 
voluntar: Băiat bun. Dar nu s-a 
dovedit a fi cel mai bun. Așa că, 
după ce și-au putut da seama 
cine lucrează mai bine, cine este 
cel mai bun organizator, și-au a- 
Ies un nou comandant: pe Aris- 
totel Vătășanu, din anul II. 
Noul comandant are autoritatea 
morală de a-i îndemna să mun
cească. de a le cere să bată zilnic 
recordurile; fiind el însuși me
reu în frunte, își îndeamnă cole
gii să țintească spre locul de bri
gadă fruntașă pe țară.

★
Intr-adevăr, viața de șantier e 

grea. Dar fiindcă sînt solicitați să 
lucreze numai la obiective im
portante, elevii din brigăzile „Ar
geș" își concentrează toata efor
turile pentru a fi mereu — și 
mai ales acum în aceste zile pre
mergătoare sărbătorii de la 23 
August, eveniment în cinstea că
ruia s-au angajat să înregistreze 
noi recorduri — la înălțimea a- 
cestei mari răspunderi. Pe șan
tier ei trăiesc o experiență aspră, 
dar frumoasă, pe care o prețuiesc 
cum se cuvine.

începe fotbalul!

Fotbalul, reintră in actualitate. I.a această oră a debutului, 
atit de numeroșii lui pasionați, care-l urmăresc și-l urmează ^cu 
întregul lui cortegiu de probleme mari și gra\e, de intîmplăril 
vesele și triste, își pun o mie și una de întrebări. Ce surprize 
ne rezervă această nouă ediție a campionatului ? Cine va de
veni campioană ? Cine va retrograda ? Cum se vor încadra în 
jocul echipelor noile achiZiții ? Vor rezista noile promovate ? 
Ce idei noi de joc se vor'etala? Care dintre jucători vor avea 
un sezon bun ? Pe cine va mai chema Angelo Niculescu la 
națională ?

Unele din răspunsuri cititorii le vor găsi parcurgînd expu
nerea obiectivelor noului campionat — în șapte puncte — de 
către tov. Ion Balaș/ vicepreședinte al F.R.F., precum și lec- 
turarea ultimelor noutăți de la echipe, datorate colaboratoru
lui nostru Eftimie Ionescu.

Obiectivele campionatului

în șapte puncte
expuse de tov. ION BALAȘ, vicepreședinte al

F. R. Fotbal
1. Realizarea unui campionat de 

calitate — mai ales că cel trecut a 
rămas dator in multe privințe — 
care să se caracterizeze prin jocuri 
dinamice, dominate de spirit ofen
siv, cu indicatori de eficacitate ri
dicați desfășurate intr-o sportivi
tate deplină.

2. Selecția și promovarea tine
relor elemente, cu mai multă răs
pundere și curaj, spre a intări po
tențialul valoric, fizic și tehnic al 
echipelor.

3. Clarificarea ideilor de joc și 
promovarea unor idei noi în ra
port de calitățile jucătorilor și po
sibilitățile echipelor în scopul de 
a se apropia și formațiile noastre 
de ceea ce se numește astăzi fot
bal total. Adică : angajament fi
zic suprem timp de 90 de minute, 
mișcare continuă pentru demarca
re și. invers, pentru marcarea 
strictă a adversarilor, ieșiri rapide, 
elastice din apărare In atac și din 
atac în apărare

4. Se va realiza o stabilitate în 
conducerea secțiilor de fotbal (se 
vede că această „meserie" se înva
ță greu), mai multă principiali
tate si fermitate in munca de e- 
ducație, pentru instaurarea unui

Ce „distribuții vom vedea ? ’
F. C. Argeș : trei achiziții : Mus- 

tățea, Cassai și Troi. Din cele ce 
am văzut la „repetițiile generale", 
cred că atracția o reprezintă în
cercarea de a-i da lui Dobrin un 
nou „adjutant**, pe Troi. Tinărul 
atacant de la Metalul, pe care Pi- 
teștiul l-a descoperit... prin pro
pria sa înfrîngere, în Cupă, pro
mite mult și are și garanția că, 
lingă „făcătorul de pase de aur" 
poate deveni golgeter. La Piteșii, 
deci, experimentul Troi.

U.T.A. : aproape nimic nou sub 
soarele Aradului. Condruc, Căldă- 
ruș și Purima n-au încă forța să 
amenințe pe vreunul dintre cei 12 
(L-am inclus și pe Axente) se
natori <Te drept cu care U.T.A. a- 
pare pe prima scenă de mai bine 
de trei ani...

„U“ Cluj : Onisie nici nu s-a 
gîndit, și nu putem decît să-l a- 
plaudăm, să remanieze... O singu
ră operațiune va încerca — tre
cerea lui Soo, noul venit, ca yirf 
de atac doi; asta obligă la marea 
lansare a lui Munteanu pe post 
de spărgător de apărări.

A.S.A. Armata Tg. Mureș : aici 
(unde doa^ Kiss, revenit în ora
șul natal după ce Bacăul l-a fă
cut jucător de prima divizie), e de 
văzut dacă „bebelușii" lui Bone au 
mai crescut cu un campionat; lu
cru tare prețios pentru soccerul 
nostru, pepiniera din Tg. Mureș 
fiind, în momentul de față, cea 
mai productivă.

Steagul roșu ; masivă completa
re a lotului, mai cu seamă a de
fensivei, unde au venit Mateescu, 
Nagy, Alecu. Poate și-o da dru
mul și Florescu, această confor
mație fizică ideală pentru „bul- 
dozerii" înaintărilor moderne.

Sport Club Bacău : fondul for
mației există; se va relua tentativa 
de ajungere la maximă perfecțio
nare cu cuplul Dembrovschi — 
Rugiubei. Dar golgeterul de la B, 
Pelea, sosit printre elevii Rădu- 
lestilor, va privi fără reacție ac
țiunea ?

Dinamo București : actori consa- 
crați, repertoriu bine cunoscut. Re
gizorul deoutant, Ion Nunweiller, 
vine cu o mare și, de înțeles, do
rință de a-i scoate din letargia re
prezentațiilor stagiunii trecute...

Univ. Craiova : cît de mult a 
însemnat Neagu pentru „Cetatea 
Băniei" ne vom convinge acu,m, 
cînd un Bondrea îl poate face 
uitat într-o cliDă sau regretat un 
campionat. Apărarea a primit un 
om cu mari posibilități ne Bădin.

Rapid : Naom Dumitriu TII în
cearcă să-1 suplinească pe Dumi
tru: la prima vedere operațiunea 
pare compromisă. Nu vă puneți 
îrv=ă cu fotbalul !

Șleau a • actori celebri, o distri
buție care a primit trei fortificări 
certe — Dumitru, Voinea. Io>'da_ 
che — șl una de speranță — He1- 
vpi. Totul e ca repUcile să fie 
rostite la vreme, în folosul unității 

climat de muncă, seriozitate și 
răspundere socială în secții și la 
echipe..

5. Echipa națională printr-o foar
te bună pregătire, prin lărgirea lo
tului cu cele mai valoroase ele
mente relevate In campionat, să 
ia un start bun în ,cel de-al X-lea 
Campionat Mondial. De asemenea, 
echipele F. C. Argeș, Rapid, „U“ 
Clu.j și U.T.A., printr-o pregătire 
și comportare corespunzătoare să 
consolideze bunele comportări din 
ediția trecută a „cupelor europe- 
ne“. • ' ■ .

6. Federația va veghea ca după 
selecția și cursurile arbitrilor de la 
Piatra Neamț, să delege pentru 
prestarea de arbitraje la nivelul 
cerințelor prezente doar pe acel 
arbitri care se dovedesc bine pre
gătiți.

7. Federația își reafirmă hotă- 
rîrea de a nu tolera — indiferent 
de ce echipe, jucători, antrenori, 
sau arbitri va fi vorba — nici un 
abuz, nici o Încălcare a disciplinei, 
a regurilor morale, ale eticii șl 
echității socialiste, în virtutea 
principiului că tn lupta sportivă 
trebuie să cîștige cel mai bun, cel 
care merită 

spectacolului și nu al evidențierii 
personale.

Farul : Hașoti, alt nume nou la 
un pupitru regizoral de A, trebuie 
să demonstreze că absolut aceeași 
oameni pot mai mult decît locul 
11 ; rezultatul acțiunii va fi o ple
doarie sau o acuzație pentru Cos- 
moc.

Jiul : două mari griji pe capul 
lui Coidum : să soluționeze rapid 
criza postului de portar, în cursa 
Marincan-Catonal-Ion Gabriel ; și 
să-1 plaseze în perfectă poziție de 
lansare pe talentatul Szabadoș.

C.F.R, Cluj : datele problemei 
campionatului 72/73 sînt acestea 
pentru cuplul „specialiștilor in sal
varea de la retrogradare", Rădu- 
lescu-Munteanu : să joci fără Soo 
și Octavian Ionescu, în schimb 
doar cu Adam, dar să nu mai a- 
jiȚngi la tensiunea 21/14 în ultime
le etape.

Petrolul : „Ecuația" ploieșteană 
se cheamă Ion Constantin. A des
coperit Oană „piatra filozofală" in 
centrul de atac cu o mie de am
biții, după sute de minute de tușă 
la Steaua ?

Sportul studențesc : ion Motroc, 
partizan al perfectei omogenități 
de echipă, trebuie să-și încerce lâ 
maximum specialitatea.

C.S.M. Reșița : cît „aer“ de Divi
zia primă a adus Neagu de la Cra
iova, cită seriozitate Beldeanu și 
cită voință adună restul echipei 
pentru a dovedi că promovarea 
nu-i un cadou al Diviziei B pentru 
sora ei mai mare. în aceste can
tități stă reușita elevilor lui Tonal 
Reinhardt.

EF. IONESCU

Concursul 
PRONOSPORT 

Nr. 34
DIN 20 AUGUST 1972

U.T. Arad-F.C. Argeș 1,X
„U“ Craiova-Rapid 1
Farul-C.F.R. cluj 1
Petrolul-Dinamo Buc. 1,X

C.S.M. Reșița-Steagul roșu 1
„U“ Cluj-Jiul 1
Steaua-A.S.A. Tg. Mureș 1,X,2
Sportul St.-S.C. Bacău 1

Metalul Tirg.-Politehnica Iași 1,X
Delta Tulcea-Progresul Br. 1
Gloria Buzău-Metalul Buc. 1 
Metrom-Corvinul ’ 1

Minerul Anina-Crișul adea 1»X
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII
COMISIILOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LICEELE DE CULTURĂ GENERALĂ
MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Liceul „Tudor Vladimirescu" 
București. Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „T. Vladimirescu" (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Grama Ion, prof, 
univ. dr. doc., Institutul agro
nomic București.

Liceul „Ion Neculce" Bucu
rești. — Comisia nr. 2 mixtă, 
Jimba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „I. Neculce" și Liceul nr. 
6 (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan- 
țieri).

Președinte : Nonu Mircea Ion, 
prof. univ. dr. doc., Academia 
de studii economice, București'.

Liceul „Aurel Vlaicu" Bucu
rești. — Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
Vor prezenta candidații de la 
Lie. „A. Vlaicu" (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Constantin Gheor
ghe, .' conf. univ. dr. Institutul 
politehnic, București.

Liceul „Emil Racoviță" Bucu
rești. — Comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „E. Racoviță" (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și-restanțieri).

Președinte: Vladu Matei, conf. 
uniV dr., Universitatea Bucu
rești.

Liceul „Dimitrie Cantemir" 
București. — Comisia nr. 5 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele „D. Cantemir", „M. 
Sadoveanu", ,,C. A. Rosetti" și 
nr. 37 (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte .* Boicu Cristina, 
conf. 'univ. dr., Institutul de 

’ construcții București.
Liceul „Spiru Haret" Bucu

rești. — Comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele „Spiru Haret" și „Z. 
Kosmodemianskaia" (cursuri de 
zi, serale, .învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Chiachir Nicolae, 
conf. univ. dr., Universitatea 
București.

Liceul nr. 15 București. Comi
sia nr. 7 mixtă, limba de pre
dare româna. S® vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 15 și 
T.iceul „Alex. Sabia" (cursuri 
dc zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Zeveleanu Con
stantin, conf. univ., Institutul de 
construcții București.

Liceul „George Coșbuc" Bucu
rești. — Comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor , prezenta candidații de la 
liceele ‘„‘G. Coșbuc", „Mihai Vi
teazul" și nr. 14 (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Stanciu Cornel, 
conf. univ. dr„ Institutul de 
construcții, București.

Liceul „Mihail Eminescu" 
București. — Comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la lâceul „M. Eminescu" 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Soare Mircea, 
prof. univ. dr. doc., Institutul 
de construcții, București.

Liceul „Matei Basarab" Bucu- 
■^-eștî. — Comisia nr. 10 mixtă, 
jpimba de predare română. Se 

vor prezenta candidații de la 
Liceul „Matei Basarab". (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență si restanțieri).

Președinte : Ivanov Igor, prof, 
univ. dr., Institutul de construc
ții, București.

Liceul „Gheorghe Șlncaî" 
București. — Comisia nr. 11 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele „Gh. .Șincai", „Ion 
Creangă11, nr. 30, nr. 41 și liceul 
de muzică nr. 1 (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Mancaș Mircea, 
prof. univ. dr. doc.. Institutul 
de artă teatrală și cinematogra
fică ..I. L. Caragiale" București. 

Liceul „Gheorghe Șincai" 
București. — Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la liceele „Gh. Șincai", „Ion 
Creangă" și nr. 30 (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Boldan Emil,
conf. univ., Universitatea Bucu
rești.

Liceul „Gheorghe Lazăr" 
București. — Comisia nr. 13 
mixtă, limba de predare româ
nă și germană. Se vor orezen- 
ta candidații de la liceele ..Gh. 
Lazăr11, „N. Bălcescu", nr. 21 cu 
limba de predare germană, nr. 
25, nr. 33 și Liceul de arte plas
tice „N. Tonitza" (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță si restanțieri).

Președinte : Filimon Ion, prof, 
univ. dr. Institutul de construc
ții. București.

Liceul „George Călinescu" 
București. — Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul "
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : 
conf. univ. dr.. 
construcții, București.

Liceul nr. 32 București. — Co
misia nr. 15 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la liceele nr. 
32, 24 și liceele ..Dr. P. Groza" 
și 1. L. Caragiale" (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțjeri).

Președinte : Lăzaru Ion, conf. 
univ. dr., Institutul politehnic 
București.

Liceul nr. 36 București. — Co
misia nr. 16 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen-

ta candidații de Ia Liceul
36 și liceul „ ~
(cursuri de zi, serale, 
mînt fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Bratu . ,
conf. univ. dr., ^Universitatea 
București.

Liceul „23 August" București. 
— Comisia- nr. 17 mixtă, limba 
de-predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. ,23 
August" (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Cosma Gheorghe 
conf. univ., Universitatea 
București.

Liceul nr. 39 București — Co
misia nr. 18 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la liceele nr. 
39, 43 și Lie. „Al. I. Cuza" 
(cursuri serale si restanțieri).

Președinte : Petrea Ion, conf. 
univ. dr., Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 39 București. — 
Comisia nr. 19 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de Ia liceele nr. 39. 
43 și Lie. „Al. I. Cuza" (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Tocan Ion. prof, 
univ. ‘dr.. Institutul petrol, gaze 
și geologie, București.

Liceu) „Dumitru Petrescu" 
București. — Comisia nr. 20 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „D. Petrescu" și 
Liceul de muzică nr. 2 (cursuri 
de zi, serale, învățămînt 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Năstăsescu 
ceru Steliana, conf. univ. 
Universitatea București.

Liceul setai de cultură gene
rală. — Comisia nr. 21 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul seral (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Gavrilaș Ionel, 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

nr.
„D. Bolintineanu1 

învăță- 
restan-

Savin,

fâră

Cru-
dr.,

JUDEȚUL ALBA
Liceul „Horia, Cloșca și Cri- 

șan“ Alba Iulia. Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de Ia Liceul „Horia. Cloșca și 
Crișan" din Alba Iulia și licee
le din Cîmpeni, Teiuș, Baia de 
Arieș și Abrud (cursuri de zi 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte i Precup Octavian, 
conf. univ. dr.. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj

Liceul „Iacob Mureșanu" Blaj 
Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceul 
„I. Mureșan“ — Blaj. Liceul 
„Avram Iancu“ din Aiud și li
ceele din Jidvei și Ocna Mureș 
(cursuri de zi, serale, învăță 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Trandafoiu Nico
lae, lector univ. dr., Universi
tatea „Babeș-Bolyai“, Cluj.

Liceul din Sebeș. Comisia nr. 
3 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la liceul din Sebeș și 
Liceul din Cugir (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Zdrenghea Maria, 
lector univ. dr.. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL ARAD
Liceul „Ion Slavici" Arad. 

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „I. Sla
vici" și liceele din Chișineu- 
Criș, Sintana și Lipova (cursuri 
de zi, serale. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Julian Ilie». conf. 
univ. dr., Universitatea Timi
șoara.

Liceul nr. 2 Arad. Comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 2 și li
ceele din Gurahonț, Sebis. Năd- 
lac, nr. 1 din Pecica, Curtici, 
Vinga, Ineu și Săvîrșin (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Popp Vasile, conf. 
univ.. Institutul politehnic „Tra
ian Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 3 din Arad. Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română, maghiară și ger
mană. Se vor prezenta candi
dații de la secțiile cu limba de 
predare română, maghiară și 
germană ale liceelor nr. 3. 4 și 
5 din Arad și nr. 2 din Pecica 
(cursuri de zi. serale, învățămînt 
fără frecvență si restanțieri).

Președinte : Sallo Ervin, lec
tor universitar, 
Timișoara.

Universitatea

„G. Călinescu'

Voina
Institutul

Nicolae, 
de

JUDEȚUL ARGEȘ
Bălcescu" Pi- 
1 mixtă, lim-

Liceul „Nicolae 
tești. Comisia nr. 
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „N. Bălcescu" și Liceul de 
muzică (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Vasiliu Gheorghe, 
conf. univ. dr., Institutul peda
gogic Pitești.

Liceul „Zinca Golescu" Pi
tești. Comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Z. Golescu", Liceul din Topo- 
loveni și Liceul seral din Ște
fănești (cursuri de zi, serale, 
învățămînt 
restanțieri).

Președinte 
șef lucrări 
București.

Liceul „Al. Odobescu" Pitești. 
Comisia nr. 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Al. 
Odobescu1' și Liceul din Stîl- 
peni (cursuri de zi, serale, în-

fără frecvență și

• Rebega Maria, 
dr., Universitatea

SESIUNEA AUGUST 1972
1) Examenul de bacalaureat la liceele de cultura generala și 

liceele de specialitate, precum și examenul de diplomă la liceele 
și institutele pedagogice de învățători și educatoare se vor des
fășura in perioada 20-31 august a.c.

2) Probele scrise sint programate după cum urmează :
a} LA LICEELE DE CULTURA GENERALA
20 august : la literatura româna
22 august : la matematică (secția reală) și la limba modernă 

sau limba latină (secția umanistă)
25 august : la limba maternă (licee cu predarea in limbile na

ționalităților conlocuitoare).
b) LA LICEELE DE SPECIALITATE
20 august : la literatura română
22 august : la matematică cu excepția specialităților agronomie, 

horticultura, protecția plantelor, zootehnie și veterinară - de la 
liceele agricole - la care matematica poate fi înlocuită cu chimia

la alegerea candidatului - la anatomia și fiziologia omului sau 
fizica sau chimia, la alegerea candidatului pentru liceele sanitare.

c) LA LICEELE Șl INSTITUTELE PEDAGOGICE DE INVAJATORI 
Șl EDUCATOARE

20 august: la limba și literatura română (licee pedagogice de 
învățători și educatoare) și la limba română și literatura pentru 
copii (institute pedagogice de învățători și educatoare)

22 august : la matematică (licee pedagogice de învățători), la 
artimetică (institute pedagogice de învățători) și la pedagogia 
preșcolară (licee și institute pedagogice de educatoare)

25 august: la limba și literatura română (licee pedagogice de 
învățători și educatoare) și la limba maternă și literatura pentru 
copii (institute pedagogice de învățători și educatoare), la șco
lile cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare.

3) Probele orale se vor susține succesiv, pe obiecte, în zile dife
rite, după programul stabilit de comisia de examen.

țămînt fără frecvență și restan- 
țieri).

Președinte : Vințeler Onofrei, 
lector univ. dr., Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul „Mircea cel Bătrîn", 

Constanța. — Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul *" 
trîn" (cursuri 
vățămînt fără 
tanțieri).

Președinte : ________________
cu Anghel, conf. univ., Institu
tul pedagogic Constanța.

„Mircea cel Bă- 
de zi, serale, în- 
frecvență și res-

Dumitrescu Ena-

vâțâmînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte i Hurmuz Vasile, 
conf. univ. dr., Universitatea 
București.

Liceui „Dinicu CLolescu" Cîm- 
pulung. Comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „D. Golescu", Lie. nr. 2 
din Cîmpulung și Liceul din 
Rucăr (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Năstase Anton, 
conf. univ. dr., Universitatea 
București.

Liceui din Costești, Comisia 
nr. 5 mixtă, limba’de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Cos
tești (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri) 

Președinte : Diculescu Nico
lae, lector univ., Institutul pe
dagogic Pitești.

Liceul din Vedea. Comisia nr. 
6 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Vedea 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Simion Sorin, lec
tor univ., Institutul pedagogic 
Pitești.

Liceul „Vlaicu Vodă" Curtea 
de Argeș. Comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare română, Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Vlaicu Vodă" și Liceul 
din Corbeni (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Luru Ion, lector 
univ.. Universitatea București.

nic _ „Traian Vuia" Timișoara.
Liceul nr. 2 Oradea. Comisia 

nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la liceele nr. 2 și nr. 
4 din Oradea și liceele ’ din 
Aleșd și Vadul Crișului (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Oprea Florea, 
prof. univ. dr. doc., Institutul 
politehnic București.

Liceul „Alexandru Moghioroș" 
Oradea. Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Al. Moghioroș" și sec
țiile cu limba de predare ma
ghiară ale liceelor din Marghi- X— r.- . — ■ - ^ihai,

Oradea 
învăță- 
restan-

ta, Săcueni, Valea lui 
Salonta și nr. 4 din 
(cursuri de zi, serale, 
mint fără frecvență si 
țieri).

Președinte : KimmelPreședinte : Kimmel Eugen, 
prof. univ. dr.. Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoa
ra.

Liceul „Samuil Vulcan" Beiuș. 
Comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „S. 
Vulcan", Liceui nr. 2 din Beiuș 
și liceele din orașul Dr. P’. 
Groza și Vașcău (cursuri de zi, ■ - frec_-

JUDEȚUL BACĂU
Liceul „V. Alecsandri" Bacău. 

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „V. 
Alecsandri", Liceul „George Ba- 

Buhuși 
învăță- 
restan-

Gheor-
Institutul

covia" și liceul din 
(cursuri de zi, serale, 
mînt fără frecvență si 
țieri).

Președinte t Rozmarin 
ghe. conf. univ. dr., 
politehnic Iași.

Liceul „V. Alecsandri" Bacău. 
Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de Ia Liceul 
„V. Alecsandri", Liceul nr. 3 
din Bacău și liceul din 
Turcului (cursuri de zi, 
mînt fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Hulban 
lector univ., Universitatea 
I. Cuza" Iași.

Liceul „Lucrețiu Pătrășcanu" 
Bacău. Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „L. Pătrășcanu" (cursuri 
de zi, serale și restanțieri)

Președinte : Pocinoc Valerian, 
conf. univ. dr., Institutul peda
gogic Bacău.

Liceul nr. 1 Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 1 și Liceul Tg. Ocna 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Ciubotaru Vale
rian, lector univ., Institutul pe
dagogic Bacău.

Liceul nr. 2 Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Comisia nr. 5 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Andronic Ale
xandru. lector univ. dr., Insti
tutul pedagogic Bacău.

Liceul din Moinești. Comisia 
nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Moinești 
și secția serală din 
(cursuri de zi, serale, 
mînt fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Cășeriu 
lector univ., Institutul pedago
gic Bacău.

Liceul din Comănești. Comi
sia nr. 7 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din Co
mănești și Secția serală din 
Dărmănești (cursuri de zi. se-, 
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Stroia Mircea,
lector univ., Institutul pedago
gic Bacău.

Podul 
învăță- 
restan-

Horia, 
„Al.

Zemeș 
învăță- 
restan-

Cezar,

JUDEȚUL BIHOR
Liceul „Emanoil Gojdu" Ora

dea. Comisia nr. 1 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„E. Gojdu“ și liceele din Sa
lonta și Ținea (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Rădoi Arsenie, 
șef lucr. dr., Institutul politeh-

I

serale, învățămînt fără 
vență și restanțieri).

Președinte : Ghițescu Tama
ra, șef lucrări. Institutul poli
tehnic Cluj.

Liceul din Marghita. Comisia 
nr. 5, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la liceele din Marghita, Să
cueni, Popești și Valea lui Mi
hai (cursuri de zi, serale, învă- 
țămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Isai Savu, lector 
universitar, Institutul pedago
gic Oradea.

JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Liceul „Liviu Rebreanu" Bis
trița. Comisia nr. 1 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la li
ceele „L. Rebreanu11, „A. Mu
reșanu", „George Coșbuc“ și* de 
la liceele din Teaca, Prundul 
Bîrgăului și Sîngeorz-Băi 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : O roș loan, conf. 
univ. dr., Universitatea „Babeș 
Bolyai“ Cluj.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Liceul „Mihail Eminescu" Bo

toșani. Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „M. Eminescu", Liceul 
..A. T. Laurian" din Botoșani și 
liceul din Bucecea (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte i Baran Nicolae, 
lector univ. dr., Universitatea 
„AL I. Cuza“ Iași.

Liceul nr. 1 Dorohoi. Comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 și nr.
2 din Dorohoi și liceul din 
Darabani (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte i Man Vicențiu, 
lector’ univ., Institutul pedago
gic Suceava.

Liceul din Săvenî. Comisia nr.
3 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la liceele din Sâveni, Vorni- 
ceni. Ștefănești, Trușești și Ră- 
dăuți-Prut (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Zugun Petru, lec
tor univ.. Universitatea „Al. I- 
Cuza", Iași.

JUDEȚUL BRAȘOV
Liceul nr. 1 Brașov. — Comi

sia nr. 1 mixtă, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 1 și 
nr. 2 (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Romanovici Ale
xandru. prof. univ. dr., Univer
sitatea Brașov.

Liceul „Dr. I. Meșotă" Brașov. 
— Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la-Lie. nr. 1 
Meșotă, Liceele din Predeal și 
Feldioara și se/ția serală Luca 
Clinicului (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Pîrvan Radu, șef 
lucrări dr., Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 4 Brașov. — Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr.’ 4 și

Liceul din Săcele (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Bojan Ioan, prof, 
univ. dr., institutul de medicină 
și farmacie Cluj.

Liceul „Unirea" Brașov. — 
Comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară de la Liceul 
„Unirea" și secția cu limba de 
predare maghiară a liceului din 
Săcele (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Naghy Tiberiu, 
conf. univ. dr., Universitatea 
Brașov.

Liceul din Codlea. — Comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română și germană. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile 
cu limba de predare română și 
germană ale Lie. din Codlea și 
Lie. „I. Honterius" din Brașov 
(cursuri de zi, serale, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Kruch Iohan, șef 
lucrări. Universitatea Brașov.’

Liceul „Radu Negru" Făgăraș. 
— Comisia nr. 6 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidați! do la Lie. „Radu 
Negru" și nr. 2 din Făgăraș și 
liceele din Rupea, Șercaia și o- 
rașul Victoria (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Tănase Frîncu, 
șef lucrări, Universitatea Bra
șov.

Liceul din Zărnești. — Comi
sia nr. 7 mixtă, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la liceele din Zărnești 
și Rîșnov (cursuri de zi, sera
le, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Neamțu Tudor, 
șef lucrări, Universitatea Bra
șov.

tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „Al. Vlahuță" (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Valachi Alexan
dru, șef lucr. dr., Institutul po
litehnic Iași.

Liceul „Ștefan cel Mare" Rm. 
Sărat. Comisia nr. 4 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Ștefan cel Mare" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte 
lector’ univ., 
gic Bacău.

Liceul din Pătîrlagele. Co
misia nr. 5 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
din Pătîrlagele .(cursuri ’ 
serale si restanțieri).

Președinte : Popescu 
lector univ., Institutul 
trol, gaze și geologie Bucure’ști.

Tutunaru loan,
Institutul pedago-

învăță- 
restan-

JUDEȚUL BRĂILA
Liceul „Gh. Muntcanu-Mur- 

goci" Brăila. — Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. „Gh. Munteanu-Mur- 
goci" și Lie. din însurăței 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Petrescu Ion, 
prof. univ. dr., Institutul peda
gogic Galati.

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Brăila. — Comisia nr. 2 mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „N. Bălcescu" și Lie. din 
Movila Miresei (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Teodorescu Gri
gore, conf. univ. Institutul po
litehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

Liceul „Nicolae Iorga", Brăila.
— Comisia nr. 3 mixtă, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„N. Iorga" și Liceul din Măx’- 
neni (cursuri de zi, serale și 
restanțieri.

Președinte : Hîrtopeanu Vir
gil, lector univ. Institutul pe
dagogic Galați.

Liceul „Panait Istrati" Brăila.
— Comisia nr. 4 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„P. Istrati11 și Lie. din Ianca 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Zugravu Mihai, 
conf. univ. dr. Universitatea 
București..

Liceul „Panait Cerna** Brăila. 
Comisia nr. 5 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„P. Cerna11 și Liceul din Făurei 
(cursuri de zi, serale, 
.mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Bejan 
lector univ., Institutul 
nic Galați.

învăță- 
restan-

Nicolae, 
politeh-

JUDEȚUL BUZĂU
Liceul „Bogdan Petriceicu

Hașdeu" Buzău. Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare româ- 
,nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „B. P. Hașdeu“ 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Corbu Constan
tin, conf. univ. dr., Universita
tea București.

Liceul „1 _ _________ ____
zău. Comisia nr. 2 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „M. 
Eminescu" și Liceele din Pogoa
nele și Beceni (cursuri ’ 
serale. învățămînt fără 
vență și restanțieri).

Președinte : Crețu 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul „Alexandru Vlahuță", 
Rm. Sărat, Comisia nr. 3 mix-

,Mihail Eminescu" Bu-

de zi, 
frec-

Mihai,

de zi,

Petre,
de pe-

JUDEȚUL 
CARAS-SEVERIN

Liceul nr. 1 Reșița. Comisia 
nr. 1 mixtă, limba de predare 
româna și germană. Se vor 
prezenta candidații de la Sec
țiile cu limba de predare ro
mână și germană ale Lie. nr. 1, 
nr. 2 și nr. 3 din Reșița și ale 
liceelor din Anina, Bocșa, O- 
ravița și Moldova Nouă (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Brîndeu Liviu, 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoa
ra.

Liceul nr. 1 Caransebeș. Co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 și 
nr. 2 din Caransebeș și liceele 
din Bozovici, Mehadia și Oțelul 
Roșu (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : 
lector univ., 
mișoara.

Opriș Dumitru, 
Universitatea Ti-

JUDEȚUL CLUJ
Liceul „Ady Șincai" Cluj. — 

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „Ady 
Șincai11 și de la liceele nr. 2, 
4, 5, 6 și 7 din Cluj (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Pop Iuliu, prof, 
univ. dr., Universitatea „Babeș- 
Bolyai11 Cluj.

Liceul „Brassai Samuel" Cluj. 
— Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. 
„Brassai Samuel1' și de la sec
țiile cu limba de predare ma
ghiară ale liceelor „Ady Șincai11, 
nr. 3, 10, 11, 12, 14, 15, liceul de 
muzică (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Mozes Pavel, prof, 
univ., Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza", Cluj.

Liceul nr. 12 Cluj. — Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 8. 9, 10, 
12, 14. 15, liceul de muzică, li
ceul de coregrafie și liceul de 
arte plastice (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Prcședjnte : Grigore Elena, 
șef lucrări, Institutul politehnic, 
Cluj, Mesarosiu Ioan, prof. univ. 
dr„ Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Dej. — Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și 
maghiară ale liceelor nr. 1 si 
nr. 2 din Dej și de Ia Lie. nr.- 2 
din Gherla (cursuri de zi, sera
le, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Craciunică Elisa- 
beta, șef lucrări, Institutul poli
tehnic Cljij. .

Liceul .,Mihai Viteazul" Tur
da. — Comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la secțiile cu limba de 
predare română și maghiară ale 
liceelor Mihai Viteazul" și nr. 
2 din Turda, Liceul „„Bethlen 
Gabor" din Aiud, Liceul din 
Cîmpia Turzii și Liceul Iara 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Nicula 
dru, prof. univ. dr., Universita
tea „Babeș-Bolyai11 Cluj.

Liceul din Huedin-----Comisia
nr. 6 mixtă, limba de predare 
română și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și 
maghiară ale Liceului din Hue
din (cursuri de zi, serale, învă-

restan-

Alexan-

Liceul „Mihail Eminescu". 
Constanța. — Comisia nr. 2 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „M. Eminescu" și 
Lie. din Mangalia (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte: Dumitrașcu Gheor- 
ffhe, lector univ., Institutul pe
dagogic Constanta.

Liceul nr. 3 Constanța. — Co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de Ia Liceul nr. 3, li
ceul de muzică, liceul de arte 
plastice și de la liceele din E- 
forie Sud, Techirghiol și To- 
praisar (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Angelescu Ion, 
conf. univ., Universitatea Bucu
rești

Liceul nr. 4 Constanța. — Co
misia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 și 
de la liceele din Cogealac, Nă
vodari, M. Kogâlniceanu și Hîr- 
șova (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Cucuruzeanu Ion, 
lector univ.. Institutul pedago
gic Constanța..

Liceul „Nicolae Bălcescu", 
Medgidia. — Comisia nr. 5 mix
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul „N. Bălcescu" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Nedelcu Haralam- 
hie. Institutul agronomic Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Medgidia. — Co
misia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 și 
Liceul „Anghel Saligny" — Cer
navodă (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Aricescu Andrei, 
lector univ.. Institutul pedago
gic Constanța.

Liceul din Cobadin. — Comi
sia nr. 7 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Co
badin. Adamclisi. Negru Vodă 
ți Ostrov (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Tutoveanu Vasile, 
lector univ., Institutul pedago
gic Constanța.

JUDEȚUL
Liceul nr. 1

Comisia nr. 1 _____ 7 _____ ___
predare română 'și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară nr. 1 și nr. 2 
din Sf. Gheorghe, ale liceelor 
din Baraolt, Covasna și Tg. Se
cuiesc și Lie. din întorsura Bu
zăului (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Erlicz Ivan. prof, 
univ. dr.. Universitatea Brașov.

COVASNA
Sf. Gheorghe. — 
mixtă, limba de

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Liceul nr. 2 Tîrgoviște. — Co

misia nr. 1 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 și 
nr. 2 din Tîrgoviște și de la li
ceele din Băleni, Fieni și Pu
cioasa (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Mândra Vicu, lec
tor univ. dr., Universitatea 
București.

Liceul nr. 3 Tîrgoviște. — Co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență si restan
țieri).

Președinte: Iliescu 
tor univ., Institutul 
București.

Elena, lec- 
agronomic

• Liceul din Găești. — Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. * Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Găești, 
Racari, Titu și Vișina (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Păltineanu Ga
vrila, lector univ.. Institutul de 
construcții București.

Liceul din Moreni. — Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Moreni 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Tomescu Dumitru, 
lector univ., Universitatea Bucu
rești.

JUDEȚUL DOLJ
Liceul „Nicolae Bălcescu“ Cra

iova. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor- prezenta candidații de la 
Liceul ,.N. Bălcescu" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și I 
restanțieri).

Președinte: Donat Lileta, 
univ. dr., Universitatea 
iova.

Liceul „Frații Buzești" 
iova. Comisia nr. 2 mixtă, __
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li- 
reul „Frații Buzești" și Liceul

conf.
Cra-

Cra- 
lim-

de muzică și arte plastice 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte: Pctrișor Marin,
lector univ. dr.. Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 3 Craiova. — Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte: Papastate Con
stantin, prof. univ. dr. doc.. U- 
niversitatea Craiova.

Liceul „Nicolae Titulescu" 
Craiova. — Comisia nr. 4 mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „N. Titulescu" și de la 
liceele din Bechet, Dăbuleni, 
Dioști și Segarcea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte: Roșu Leonida, șef 
lucrări. Universitatea Craiova.

Liceul „Tudor Arghezi" Cra
iova. — Comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „T. Arghezi" (cursuri de 
zi. serale și' restanțieri).

Președinte: Hamburg Ileana, 
lector univ. dr.. Universitatea 
Craiova,

Liceul din Băilești. — Comi
sia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Băi
lești, Bîrca, Galicea Mare si 
Cernu (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă si res
tanțieri).

Președinte: Mihalache Ion. 
lector univ. dr.. Universitatea 
Craiova.

Liceul din Calafat. — Comi
sia nr. 7 mixtă, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la liceele din Calafat, 
Cetate, Plenița și Poiana Mare 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Bălașa Titus, lec
tor univ., Universitatea Craiova.

Liceul din Filiași. — Comisia 
. nr. 8 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Filiași și 
Melinești (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

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

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul „V. Alecsandri'*, Galați. 

— Comisia nr. 1 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la IJceul 
„V. Alecsandri" (cursuri de zi. 
serale și restanțieri).

Președinte: Alexandru Po
po viei, prof, univ., Institutul 
politehnic Galati

Liceul nr. 2 Galati. — Comi
sia nr. 2 mixtă, limba de pre 
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 și Lie. 
„Al. I. Cuza" (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte: Bujoreanu David, 
conf. univ., Institutul pedagogic 
Galați.

Liceul nr. 4 Galați. — Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie, nr. 4 licee
le din Bujor, Berești, Pechea, 
T. Vladimirescu și liceul de 
muzică și arte plastice din 
Galați (cursuri de zi, * 
mînt fără frecvență și 
țieri).

Președinte: Tomozei 
lector univ., Institutul 
gic Galați.

Liceul nr. 5 Galați. — Comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 5 și 
nr. 6 (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență si res
tanțieri).

Președinte: _______ ____ ....
univ. dr., Institutul politehnic 
Galați.

Liceul nr. 7 Galați. — Comisia 
nr. 5 mixtă, limba <Je predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 7 
(cursuri de zi, serale si restan
țieri).

Președinte: 
lector univ., 
gic Galați.

Liceul nr. 1 Tecuci. — Comi
sia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Diaconescu Traian, 
•lector univ.. Universitatea „Al. 
1. Cuza" Iași.

învăță- 
restan-

Ștefan, 
pedago-

Sîrbu Ion, conf.

Sfetețu Paula,
Institutul pedago-

JUDEȚUL GORJ
Liceul „T. Vladimirescu". Tg. 

.Tiu. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „T. Vladimirescu" și de 
la liceele din Sadu. Tg. Cărbu- 
nești, Peștisani, Ro vinari si Mo- 
tru (cursuri de 'zi, serale, ’ 
țămînt fără frecventă și 
tanți eri).

Președinte: Hamburg
conf. univ. dr.. Universitatea 
Craiova

învă- 
res-

Ion.

Liceul „Ecaterina Teodoroiu“. 
Tg. Jiu. — Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se- 
vor prezenta candidații dc la 
Liceul „Ecaterina Teodoroiu“ și 
de Ia liceele din Rîlteni (cursuri 
dc zi, serale, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte: 
tor univ. dr.. 
iova

Țugui Pavel, Ipc- 
Universitatea Cra-

1

JUDEȚUL HARGHITA
Liceul nr. 1,

•- Comisia nr. 1 
predare română
vor prezenta c______ ... _ ...
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale liceelor 
nr. 1 și nr. 2 din Miercurea- 
Ciuc, „Dr. Petru Groza“ din O-

(Continuare în pag. a IV-a)

Miercurea-Ciuc 
l mixtă, limba de 
i și maghiară. Se 
candidații de la
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Hunedoara și de 
Ghelar, Călan și 
de zi, serale, în- 
frecvență și res-

Milcoveanu Dan, 
, Institutul de

(Urmare din pag. a 111-a) 
dorheiul Secuiesc, Dănești, Vlă- 
hița, Sînmartin și Cristuru-Se- 
cuiesc (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte: Kristo Bela, conf. 
•;niv., Institutul pedagogic Tg. 
Mures.

Liceul „Salomon Erno" 
Gheorghieni. — Comisia nr. 2 
mixtă, limba de predare româ
nă și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
bile de predare română și ma
ghiară ale liceelor „Salomon 
Ernd“, Toplița, Remetea și Ze- 
tea (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Pop Gheorghe,
lector univ., Institutul pedago
gic Tg. Mureș-

JUDEȚUL HUNEDOARA
Liceul „Decebal", Deva. — 

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română șj. maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Liceului 
„Decebal" și de la liceele Cer
te j, Orăștie și Simeria (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Rosinger Ștefan, 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic ..Traian Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 1 Hunedoara. — 
Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceele nr. 
1 și nr. 2 din T"" J ’ 
la liceele din ( 
Hațeg (cursuri < 
vățămînt fără i 
tanțieri).

Președinte: 1 
conf. univ. dr., 
mine Petroșani

Liceul din Brad. — Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can- 
didații de la liceele din Brad, 
Crișcior și Ilia (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Prosie Victor,
conf. univ., Institutul dc mine 
Petroșani.

Liceul din«Petroșani. — Comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Pe- 
troșani, Vulcan, Uricani, Petri- 
la și Lupeni (cursuri de zi, se
rale. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Iliaș Nicolae, conf. 
univ. dr., Institutul de mine Pe
troșani.

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul din Slobozia. — Comi

sia nr. 1 mixta, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Slo
bozia, Căzănești și Lehliu 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Dragomirescu Mi
hai, lector univ, Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Călărași. — Comi
sia nr. 2 mixta, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 din Călărași (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte: Ionescu Virgil,
conf. univ., Institutul de con
strucții București.

Liceul din Fetești. — Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Fetești și 
Tăndărei (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără 
restanțieri).

Președinte: 
FI., conf. un?/', 
politehnic Galați.

frecvență și

Constantinescu
dr., Institutul

JUDEȚUL IAȘI
Liceul nr. 1 Iași. — Comisia 

nr. 1 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 1, 2, 3, 4 
și 6 din Iași și Liceul din Ră- 
ducăneni (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Corlățeanu Elena, 
conf. univ; dr., Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 8 Iași. — Comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
româna. Se vor prezenta candi
dații de la liceele nr. 5, 7 și 8 
din Iași (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte: Baușic Victor,
prof. univ. dr., Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul din Pașcani. — Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Paș
cani și Hălăucești (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență si restanțieri).

Președinte: Rusu Dumitru,
lector univ. dr., Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași

Liceul din Hîrlău. — Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Hîrlău, 
Tg. Frumos și Belcești (cursuri 
de zi, serale. învățămînt fără 
frecventă si restanțieri).

Președinte: Amihăeseî Con
stantin, lector univ., Universita
tea „Al. I. Cuza" Iași.

JUDEȚUL ILFOV
Liceul nr. 2 Giurgiu. — 

misia nr. 1 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 din Giurgiu și liceele din 
Călugăreni, Bolintin-Vale, Buf
tea, Snagov și Brănești (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte: Gherbanovschi Ni
colae, lector univ., Universita
tea București.

Liceul „N. Bălcescu", Oltenița. 
— Comisia nr. 2 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
„N. Bălcescu" și „Al. Sahia" din 
Oltenița și liceele din Hotarele 
si Urziceni (cursuri de zi, sera
le, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Co-

Președinte: Mărgulescu Geor
ge, lector univ., Institutul 
construcții București.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

de

Liceul „Gheorghe Șincai", 
Baia-Mare. — Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „Gh. Șincai*, Li
ceul nr. 2 și Liceul de muzică 
din Baia-Mare, Liceul din Seini 
și Liceul din Șomcuța Mare 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Chișu loan, conf. 
univ. dr.. Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Clui.

Liceul nr. 3 Baia-Mare. — 
Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale liceelor 
nr. 3 și Baia Sprie și secțiile cu 
limbile de predare maghiară ale 
liceelor „Gh. Șincai" și Seini 
(cursuri de zi, seiale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Kiss Zoltan, șef
lucrări, dr., Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul „Dragoș Vodă", Si- 
ghetul Marmației. — Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română, maghiară și ucrainea
nă. Se vor prezenta candidații 
de la secțiile cu limba de pre
dare română, maghiară și u- 
craineană ale Liceului „Dragoș 
Vodă" (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Soreanu loan, lec
tor universitar, Institutul peda
gogic Baia Mare.

Liceul din Borșa. — Comisia 
nr 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Borșa, 
Liceul din Vișeul de Sus și Sec
ția serală din Baia-Mare (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Chis Ster Ion, 
lector univ., Institutul pedago
gic Baia-Mare.

Liceu] din Tg. Lăpuș. — Co
misia nr. 5 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Tg. 
Lăpuș și Cavnic (cursuri de zi, 
serale. învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Radu Gheorghe,
lector univ.. Institutul pedago
gic Baia-Mare.

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Liceul „Traian" Drobeta, Tr. 

Severin. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Traian" și Liceul din 
Orșova (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

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

Liceul nr. 3 Drobeta Tr. Seve
rin. — Comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 2 și nr. 3 și liceele din Stre- 
haia, Vînju-Mare, Gogoșu, Cuj- 
mir și Sisești (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Ghibedea Vasile, 
conf. univ., Universitatea Timi
șoara.

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul „Al. Papiu Ilarian", Tg. 

Mureș. — Comisia nr. 1 mixta, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceele „Al. Papiu Ilarian", 
„Bolyai" și „Unirea", nr. 4 și nr. 
5 din Tg. Mureș și Liceul din 
Sîngeorgiu de Pădure (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Mileșan Ion, lec
tor univ.. Institutul pedagogic 
Tg. Mureș.

Liceul „Bolyai Farkaș", Tg. 
Mureș. — Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ma
ghiară ale liceelor „Al. Papiu 
Ilarian", „Bolyai Farkaș", „Uni
rea". nr. 4 și nr. 5 din Tg. Mu
res și liceele din Sovata, Iernut 
și Sîngeorgiu de Pădure (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Olah Tiberiu.
conf. univ., Institutul pedagogic 
Tg. Mures.

Liceul nr. 1 Sighișoara. — Co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română, maghiară și ger
mană. Se vor prezenta candida
ții de la secțiile cu limba de 
predare română, maghiară și 
germană de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără ‘ 
tanțieri).

Președinte: 
conf. univ. dr., 
„Babeș-Bolyai" CJui

Liceul nr. 2 Luduș. — Comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre 
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 și 
nr. 2 Luduș și Liceul din Săr- 
masu (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Toșa Alexandru, 
lector univ., Institutul pedago
gic Tg. Mures.

Liceul nr. 1 Reghin. — Comi
sia nr. 5 mixtă, limba de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limbă de predare 
română și maghiară ale li
ceului nr. 1 și nr. 2 din Reghin, 
Liceul din Deda și Liceul din 
Gurghiu (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Palaghiță Valeriu, 
lector univ., Institutul pedago
gic Baia-Mare.

Liceul nr. 1 Tîrnăveni. — Co
misia nr. 6 mixtă, limba de pre
Hare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale liceului 
nr. 1 și nr. 2 (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

frecvență $i res-

Weiss Tiberiu.
, Universitatea

Președinte: Nicola Ioan, lec
tor univ. dr., Institutul pedago
gic din Tg. Mure».

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul „Petru Rareș", Piatra 

Neamț. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „P. Rareș- și Liceul nr. 
3 (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Vâlu Florin, cont 
univ. dr.. Institutul politehnic 
Iași.

Liceul „Calistrat Hogaș", Pia
tra Neamț. — Comisia nr. 2 mix
tă. limba de predare română. Se 
\or prezenta candidații de la 
Liceul „C. Hogaș" și liceele din 
Roznov și Bicaz (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fâră frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Lambrino Vladi
mir, conf. univ. dr., Institutul 
de medicină și farmacie Bucu
rești

Liceul nr. 2 Roman. — Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare româna. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 1 și 
nr. 2 din Roman și liceul din 
Săbăoani (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri)

Președinte: Coban Grigore, 
lector univ., Institutul pedago
gic Bacău.
- Liceul „Ștefan cel Mare". Tg. 
Neamț. — Comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ștefan cel Mare* și Li
ceul din Borca (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri)

Președinte: Costicâ Stan, lec
tor univ., Institutul pedagogic 
Bacău.

JUDEȚUL OLT
Liceul „Radu Greceanu", Sla

tina. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Radu Greceanu" (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Suteu Flora, conf. 
univ. dr., Universitatea Craiova.

Liceul „Ion Minulescu", Sla
tina. — Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ion Minulescu" și licee
le din Potcoava, Piatra Olt, 
Drăgăr.ești și Văleni (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Preda Gheorghe, 
conf. univ. dr., Academia de stu
dii economice București.

Liceul nr. 1 Caracal. — Co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte: Coleș Nicolae,
conf. univ. dr.. Universitatea 
Craiova

Liceul nr. 2 Caracal. — Comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 și 
Liceul din Osica (cursuri de zi,Ulii (JaKa ILUIOUU ue ZI, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Chelaru Valentin, 
lector univ. dr. Universitatea 
Craiova.

Liceul din Corabia. — Comi
sia nr. 5 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din Co
rabia (cursuri 
vățămînt fără 
tanțieri).

Președinte; _ _ .
lector univ.. Universitatea Cra
iova.

Liceul din Balș. — Comisia nr. 
6 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la liceele din Balș și Ian- 
cu Jianu (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

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

JUDEȚUL PRAHOVA

de zi, serale, !n- 
frecvență și res-

Caracaleanu Ion,

Cra-

Liceul „Ion Luca Caragiale", 
Ploiești. — Comisia nr. 1 mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceele „I. L. Caragiale", „Mihai 
Viteazul". „Nicolae Bălcescu", 
„Al. I. Cuza", „C. D. Gherea" și 
nr. 2 din Ploiești și Liceul din 
Urlați.

Președinte: Marinescu Ion,
prof. univ. dr. Institutul Peda
gogic Pitești.

Liceul nr. 2 Ploiești. — Co
misia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 și Liceul „I. L. Caragiale' 
(cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Sendrulescu Ion, 
lector’ univ. Universitatea 
iova.

Liceul „C. Dobrogeanu 
rea", Ploiești. — Comisia

Ghe- 
- ,____ ______________ _ nr. 3
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „Mihai Viteazul", 
„N. Bălcescu", „Al. I. Cuza", 
„C. D. Gherea" și Liceul din Ur
lați (cursuri serale «i restan
țieri).

Președinte: Milițiu Ion, conf. 
univ. dr.. Universitatea Bucu
rești

Liceul din Băicoi. — Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Băicoi. 
Filîpeștii de Pădure și Plopeni 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte: Crăciun Constan
tin, lector univ. dr., Universita
tea București

Liceul „Nicolae Grigorescu", 
Cîmpina. — Comisia nr. 5 mix
tă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „N. Grigorescu", Li
ceul „Aurel Vlaicu" și Liceul 
militar „D. Cantemir", Breaza 
(cursuri de .zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Splnulescu Ion, 
șef lucr. dr., Universitatea Bucu
rești.

Liceul „Iile Pintilie", Cîmpina.

Popa Dumitru, 
Institutul de pe-

Comisia

— Comisia nr. 6 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul „I. 
Pintilie“ și de la liceele din 
Bușteni, Comarnic și Sinaia 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte 
lector’ univ., 
trol, gaze și geologie București

Liceul din Mizil. —
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Mizil și 
Ciorani (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și res- 
tanțieri).

Președinte: Ionescu Tira Cris- 
tea, conf. univ. dr., Institutul 
de medicină și farmacie Bucu
rești.

Liceul din Văleni de Munte.
— Comisia nr. 8 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
din Văleni de Munte, Slănic și 
Boldești-Scăeni (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Pîrvu Aurel, prof, 
univ.. Institutul de construcții 
București.

JUDEȚUL 
SATU-MARE

Liceul „M. Eminescu“, Satu 
Mare. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „M. Eminescu" și nr. 3 
din Satu Mare și Liceul din Ar- 
dud (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte: Săndulache Ale
xandru, conf. univ. dr., Univer
sitatea ..Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Mare. —Co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte: Bănică Nicolae,
lector univ.. Institutul pedago
gic Baia Mare.

Liceul cu limba de predare 
maghiară din Satu Mare. — Co
misia nr. 3 mixtă. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
ru limba de predare maghiară 
(cursuri de zi, se-ale. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte: Rothenstein Ber
nard. prof. univ.. Institutul po
litehnic „Tr. Vuia" Timisoara.

Liceul din Cărei. — Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română si maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile 
eu limba de predare română și 
maghiară ale liceelor din Cărei 
si Tăsnad (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență si 
restanțieri).

Președinte: Cazacu Mihai. lec
tor univ.. Universitatea Timi
soara

Liceul din Negrești. — Comi
sia nr. 5 mixtă, limba de Dre- 
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din Ne
grești (cursuri de zi, serale, în- 
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Filip Tănase. lec
tor univ.. Institutul pedagogic 
Baia Mar»

învăță- 
restan-

, Vasile,
I, dir Lie. pedagogic

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul din Zalău. — Comisia 

nr. 1 mixtă, limba de predare 
română și maehiară. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
din Zalău. Cehul Silvaniei, 
Jibou. Țleanda, Gîrbou și Hida 
(cursuri de zi, serale. * -----
mînt fără frecvență și 
țieri)

Președinte: Fărcaș
prof, gr ’ - - -
din Zalău

Liceul din Șimleul Silvaniei. 
— Comisia nr. 2 mixtă, limba 
de predare română și maghiară. 
Se vor prezenta candidații de 
la liceele din Șimleul Silvaniei. 
Crasna și Sirmâșag (cursuri de 
zi. serale. învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

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

JUDEȚUL SIBIU
Liceul „Gh. Licăr", Sibiu. 

Comisia nr. 1 mixtă, limba 
predare română, 
zenta candidații 
..Gh. Lazăr" si

si
„O. Goga“. 
de predare 
muzică si 
din Sibiu

.St.

_ de
Se vor pre- 
de la Liceul 

___  Liceele din 
Miercurea Sibiului. Ocna Sibiu
lui și Săliște. (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Diculescu Vladi
mir. prof. univ. dr. Universita
tea ..Babes Bolyai" Clui.

Liceul „Octavian Goga", Si
biu. — Comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română, germa
nă și maghiară. Se vor prezen
ta candidații de la secțiile cu 
limbile de predare română 
maghiară ale Lie. ~ 
Lie. nr. 2 cu limba 
germană. Liceul de 
Liceul pedagogic 
(cursuri de zi, serale si restan
țieri).

Președinte : Rothbâcher Hans. 
conf. univ. dr. Universitatea 
Brasov.

Liceul „St. Ludwig Roth", 
Mediaș. — Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română .și 
germană. Se vor prezenta can
didații de la secțiile cu limba 
de predare română și germană 
ale Lie. „Axente Sever" și de 
la Lie. „St. L. Roth", Liceul 
din Copșa Mică și Lie. din 
Dumbrăveni (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Stugren Bogdan, 
conf. univ. dr. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul din Agnita, —.Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română și germană.- Se vor 
Drezenta candidații de la secții
le cu limba de predare română 
și germană ale Lie. din Agnita 
(cursuri de zi. serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Man Ștefan, lec
tor universitar. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Clui.

Liceul din Cisnădie. — Comi
sia nr. 5 mixtă, limba de pre
dare română si germană. Se vor 
prezenta candidații de la sec
țiile cu limba de predare ro
mână și germană ale Lie. din 
Cisnădie si liceele din Avrig 
și Tălmaciu (cursuri de zi. se
rale. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Fabritius Klaus, 
lector univ. Institutul pedago
gic Constanța.

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul „Ștefan cel Mare". Su

ceava. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ștefan cel Mare" 
(cursuri de zi, serale, învăță- 

mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Rebușapcă Dimi- 
trie, conf. univ. dr., Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

Liceul nr. 2 Suceava. — Co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele nr. 2 și 
nr. 3 din Suceava și liceele din 
Dumbrăveni și Liteni (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Iurăscu Maria, 
lector univ., Institutul pedago
gic Suceava.

Liceul „Dragoș Vodă", Cîmpu- 
Iung. -X Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Dragoș Vodă", Liceul 
militar „Ștefan cel Mare" și li
ceele din Vatra Dornei, Vama 
și Moldovița (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Popescu Constan
tin, lector univ., Institutul pe
dagogic Suceava.

Liceul „Nicu Gane", Fălticeni.
— Comisia nr. 4 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„N. Gane" (cursuri de zi, sera
le și restanțieri).

Președinte: Rerich Alexan
drina, lector univ., Institutul 
pedagogic Suceava.

Liceul nr. 2 Fălticeni. — Co
misia nr. 5 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 șl 
de la liceele din Dolhasca, Bo- 
roaia și Drăgușeni (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Tenchea Alexan
dru, lector univ., Institutul pe
dagogic Suceava.

Liceul din Gura Humorului.
— Comisia nr. 6 mixtă, limba 
de predare română. S« vor pre
zenta candidații de la liceele 
din Gura Humorului, Stulpicani 
și Solea (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Monoranu Octav, 
lector’ univ., Institutul pedago
gic Suceava.

Liceul nr. 1 Rădăuți. — Comi
sia nr. 7 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan- 
țieri).

Președinte: Sava Constantin, 
lector univ., Institutul pedago
gic Suceava.

Liceul nr. 2 Rădăuți. — Comi
sia nr. 8 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 și 
de la liceele d/i Șiret și Vico- 
vul de Sus (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte: 
lector univ., 
gic Suceava.

Ursulescu Nicolae, 
Institutul pedago-

JUDEȚUL TELEORMAN
Liceul nr. 2 Alexandria. — 

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la liceele nr. 1

LICEELE DE SPECIALITATE
MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Liceul industrial pentru con
trolul calității produselor și 
metrologie. — Comisia nr. 1. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul industrial pentru con
trolul calității produselor și 
metrologie, liceele industriale 
pentru construcții de mașini 
nr. 1 și 2 și Liceul industrial 
energetic ; specialitățile : me
trologie, tehnologia construcții
lor de mașini, mașini și apara
te electrice, electroenergetică 
și mecanoenergetică (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Tașcă Dan, conf. 
univ. dr. ing. Institutul poli
tehnic, București.

Liceul industrial de chimie. 
— Comisia nr. 2. Se vor pre
zenta candidații de la : Liceul 
industrial de chimie, Liceul in
dustrial pentru industria ușoa
ră, Liceul industrial pentru in
dustria alimentară și Liceul in
dustrial de poligrafie și tehni
că cinematografică : specialită
țile : tehnologie chimică orga
nică, utilaje și industria chi
mică, chimia produselor ali
mentare, industrii alimentare 
extractive, industrializarea căr
nii și laptelui, poligrafie și teh
nică cinematografică, țesătorie, 
tricotaje, confecții textile, pre
lucrarea cauciucului și confecții 
din piele, (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Barca Furmuza- 
che, conf. univ. dr. ing. Insti
tutul politehnic. București.

Liceul industrial de construc
ții. — Comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul industrial de construcții ; 
specialitățile : construcții civile 
și industriale, instalații tehnico- 
edilitare și în construcții, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Andrei Ștefan, 
conf. univ. ing., Institutul de 
construcții, București.

Liceul industrial de poștă și 
telecomunicații. — Comisia nr. 
4. Se vor prezenta candidații 
de la : Liceul industrial de 
poștă și telecomunicații, Liceul 
industrial de transporturi și Li
ceul industrial de căi ferate ; 
specialitățile : instalații de tele
comunicații, exploatarea rețelei 
poștale și de telecomunicații, 
exploatare, întreținere și repa
rații auto, drumuri și poduri, 
instalații, semnalizare, centrali
zare bloc de linie și telecoman
dă. (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte: Nichita Gheorghe. 
conf. univ. dr. ing., Institutul 
politehnic, București.

Liceul economic nr. 1. — Co
misia nr. 5. Se vor prezenta 
candidați de la : Liceul econo
mic nr. 1 ; specialitățile : pla
nificare-contabilitate, merceolo
gie. (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și re
stanțieri).

Președinte ; Grigorescu Vic
tor, conf. dr. Institutul de me
dicină și farmacie, București.

Liceul economic nr. 2. — Co
misia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic nr. 2 și Liceul economic 
Giurgiu ; specialitățile : plani
ficare-contabilitate, merceolo
gie și statistică, (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Belea Miron, prof.

nr. 2 Roșiorii de

Se

și nr. 2 din Alexandria și li
ceele din Zimnicea și Drăgă- 
nești Vlașca, (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : loniță Gheorghe, 
șef lucrări Institutul politehnic, 
București. _ _

Liceul __
Vede. — Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de la li
ceele nr. 1 și nr. 2 șiXliceele 
din Videle și Olteni, (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără
frecvență și restanțieri).

Președinte : Dumitrescu Ele
na, lector univ. dr. Universita
tea București.

Liceul „Unirea" Tr. Măgure
le. — Comisia nr. 3 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Unirea" și liceele din Salcia și 
Piatra (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Nicolau Alexan
dru, lector univ. dr. Institutul 
de construcții București.

JUDEȚUL TIMIȘ
Liceul „C. Diaconovici-Loga", 

Timișoara. — Comisia nr. 1 mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „C. D. Loga", liceele nr. 
4, 5, 6, 7, Liceul de muzică și 
Liceul de arte plastice (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte: Crișan AkZan- 
dru, conf. univ. dr., Universita
tea Timișoara.

Liceul „C. Diaconovici-Loga", 
Timișoara. — Comisia nr. 2 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „C. D. Loga" 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte: Simoi Cornel,
prof. univ. dr., Institutul poli
tehnic „Tr. Vuia" Timișoara.

Liceul „Nicolaus Lenau”, Ti
mișoara. — Comisia nr. 3 mix
tă, limba de predare română, 
maghiară și germană. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„N. Lenau", Liceul cu limbă de 
predare maghiară, secțiile cu 
limba de prefdare română, ma
ghiară și germană ale Liceului 
din Jimbolia, secțiile cu limba 
de predare română și germană 
ale liceelor din Sînnicolaul 
Mare și „Coriolan Brediceanu" 
din Lugoj și de la liceele din 
Deta, Biled, Ciacova, Peciul 
Nou, Perian, Gătaia și Dudeștii 
Vechi (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Sisak Ernest, conf. 
univ. dr., Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. — 
Comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 10 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte: Boleanțu LazSr,
prof. univ. dr., Institutul poli-' 
tehnic „Tr. Vuia" Timișoara.

Liceul „Coriolan Brediceanu", 
Lugoj. — Comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li- 

1 univ. dr. Institutul de construc
ții, București.;

Liceul economic nr. 3. — Co
misia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic nr. 3 ; specialitatea : plani
ficare-contabilitate (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Dobrescu Andrei 
’ deprof. univ. dr. Institutul 

construcții, București.

JUDEȚUL ALBA
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini, Cugir. — 
Comisia nr. 8. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini, Cugir ; specialitățile i 
tehnologia construcțiilor de 
mașini, mașini și aparate elec
trice. (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Gligor Traian, 
conf. univ. Institutul politehnic 
„T. Vuia", Timișoara.

Liceul industrial pentru in
dustria lemnului, Blaj. — Co
misia nr. 9. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul indu
strial pentru industria lemnu
lui, Blaj ; specialitatea : indu
strializarea lemnului. (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Veștemeanu Ni
colae, conf. univ. dr., Universi
tatea Brașov.

Liceul agricol, Blaj. — Comi
sia nr. 10. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol 
Blaj, Liceul agricol Bistrița, 
Liceul agricoL Ciumbrud și Li
ceul economic special, Sebeș; 
specialitățile horticultură, pro
tecția plantelor, contabilitate și 
merceologie agricolă, planifica
re-contabilitate și specialitatea 
horticultură de îa Liceul agri
col Sibiu, (cursuri de zi, exa
men de diferență și restan
țieri).

Președinte : Bobeș Ioan, prof, 
univ. dr. Institutul agronomic 
„Dr. P. Groza", Cluj.

JUDEȚUL ARAD
Liceul agricol, Arad. — Co

misia nr. 11. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agri
col Arad și Liceul agricol Li- 
pova ; specialitățile : agronomie, 
horticultură, zootehnie, veteri
nară, îmbunătățiri funciare, 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă și specialitatea veteri
nară de la Liceul agrieol, Ora
dea. (cursuri de zi, examene de 
diferență și restanțieri).

Președinte : Barbu Constan
tin, conf. univ. Universitatea 
Craiova.

Liceul economic, Arad. — Co
misia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Arad ; specialitățile : pla
nificare-contabilitate, merceo
logie. (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Budișan Nicolae, 
prof. univ. dr. Institutul poli
tehnic „T. Vuia", Timișoara.

JUDEȚUL ARGEȘ
Liceul agricol, Curtea de Ar

geș. — Comisia nr. 13. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul agricol Curtea de Argeș ; 
specialitățile : horticultură, zoo
tehnie, veterinară, contabilitate 
și merceologie agricolă, (cursuri 
de zi și restanțieri).

„C. Brediceanu" și nr. 2
Buziaș, 
Nădrag 
restan-

ceul __________
din Lugoj și liceele din 
Belint, Făget, Racoș și 
(cursuri de zi, serale și 
țieri).

Președinte: Bizerea
conf. univ. dr., Universitatea 
Timișoara.

Marius,

JUDEȚULTULCEA
Liceul „Spiru Haret", Tulcea. 

— Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Spi
ru Haret" și nr. 2 și Liceul din 
Sulina (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Petrescu Dan,
conf. univ. dr., Institutul peda
gogic Pitești.

Liceul din Babadag. — Comi
sia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la liceele din Ba- 
badag și Topolog (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec\ren- 
ță și restanțieri).

Președinte: Crețulescu Con
stantin, conf. univ. dr., Institu
tul pedagogic Galați.

Liceu! din Macin. — Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la liceele din Măcin și 
Isaccea (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Bostan Mircea, 
lector univ., Institutul pedago
gic Galați.

JUDEȚUL VASLUI
Liceul „Mihail KogAlniceanu", 

Vaslui. — Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. ,,M. Kogălniceanu" și nr. 2 
din Vaslui și Liceul din Codă- 
ești. (cursuri de zi, serale, în
vățământ fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : 
prof. univ. dr. 
I. Cuza" Iași

Liceul „Gh. 
Birlad. 
tă, *

Gugiuman
doc., Univ.

Gheorghiu-Dej* 
__ Comisia nr. 2 mix- 
limba de predare română. 

Se vor prezenta candidații de 
la Lie. „Gh. Gheorghiu-Dej" și 
liceele Murgeni și Puești

(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte : Ștefan Vasile,

lector univ. Universitatea „Al. 
I. Cuza" Iași

Liceul nr. 3 Birlad. — Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 3 și 
Lie. „Gh. Roșea Codreanu" 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Vlad Tiberiu, lec
tor univ. Universitatea „Al. I. 
Cuza" — Iași

Liceul din Negrești. — Comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din Ne
grești (cursuri de zi, serale, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte T Apreutesel Con-

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

Liceul economic, Pitești. — 
Cojnisia nr. 14. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Pitești, Liceul industrial de 
chimie Pitești și Liceul indu
strial pentru construcții de ma
șini, Ștefănești, Pitești; specia
litățile : planificare-contabili
tate, merceologie, statistică, 
tehnologie chimică organică, 
automobile și tractoare și teh
nologia construcțiilor de mașini 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

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

JUDEȚUL BACĂU
Liceul industrial de construc

ții, Bacău. — Comisia nr. 15. 
Se vor prezenta candidații de 
la » Liceul industrial de con
strucții Bacău; specialitățile : 
instalații tehnico-edilitare și în 
construcții, construcții civiie și 
industriale, (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Eftimie Alexan
dru, șef lucrări dr. ing. Institu
tul politehnic, Iași.

Liceul industrial de chimie, 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. — 
Comisia nr. 16. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul indus
trial de chimie, Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej ; specialitățile : 
aparate de măsură și automati
zare în industria chimică, teh
nologie chimică organică, utila
je în industria chimică, (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Calu Cleopatra, 
șef lucrări dr. Institutul poli
tehnic,Iași.

Liceul • economic, Bacău. — 
Comisia nr. 17, Se vor prezen
ta candidații de la ? Liceul eco
nomic, Bacău : specialitățile : 
planificare-contabilitate și mer
ceologie. (cursuri de zi,‘serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Turliuc Vasile, 
conf. univ. dr. Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

JUDEȚUL BIHOR

Constantinescu 
dr. ing. In- 
Cluj. 
Salonta. — 
vor prezenta

Liceul industrial pentru con
strucții de mașini, Oradea. — 
Comisia nr. 18. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini, Oradea și Liceul industrial 
de construcții, Oradea ; specia
litățile : tehnologia construcții
lor de mașini, mașini și apara
te electrice; construcții civile și 
industriale, instalații tehnico- 
edilitare și în construcții, 
(cursuri de zi, serale și restan- 
țieri).

Președinte : 
Victor, șef lucrări 
stitutul politehnic,

Liceul agricol 
Comisia nr. 19. Se 
candidații de la i Liceul agricol 
Salonta și Liceul agricol Ora
dea ; specialitățile : mecanică 
agricolă, agronomie, contabilita
te și merceologie agricolă, îm
bunătățiri funciare și speciali
tatea mecanică agricolă de la 
Liceul agricol Simleul Silvaniei. 

stantin. lector univ, Universita
tea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Mihail Kogălniceanu", 
Huși. — Comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta condidații de la 
Liceul „M. Kogălniceanu“ și 
Lie. „Cuza Vodă", (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Rotaru Emil, lec
tor univ. Universitatea „Al. I. 
Cuza“ Iași.

de zi, serale, în- 
frecvență și res-

Nicolescu 
univ. dr.

Vîl-

JUDEȚUL VILCEA
Liceul „Nicolae Bălcescu", 

Rm. Vîlcea. — Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „N. Bălcescu" și li
ceele din Brezoi, Călimănești, 
Băbeni, Govora, Horezu și Lă- 
dești (cursuri 
vățămînt fără 
tanțieri).

Președinte 1 
xandru, prof. 
Institutul petrol, gaze și 
logie București

Liceul „V. Roaiiă", Rm.
cea. — Comisia nr. 2 mixtă, 
lianiba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „V. Boaită" și Liceul 
din Voineasa (cursuri de zi, se
rale, Învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Boțea Florie», 
lector univ. Universitatea Cra
iova

IJceul din Drăgășani. — Co
misia nr. 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
din Drăgășani, Măciuca, Băl- 
eești și Grădiștea, (cursuri de 
zi, serale, învățământ fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Pîrnuță Gheor
ghe, lector univ. dr. Universita
tea București

JUDEȚUL VRANCEA
Liceul „Unirea", Focșani. - 

Comisia nr. 1 mixtă, 
predare română. Se 
zenta candidații! de 
„Unirea", Liceul „Al. 
Liceul din Dumitrești , 
serală din Gugești (cursuri de 
zi, serale șl restanțieri).

Președinte : Antonescu Sabin, 
conf. univ. dr. — Institututj^o- 
litehnic „Gh. Gheorghiu-T>j“ 
București.

Liceul din Adjud. — Comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Adjud, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Bălan Mihai, lec
tor univ, Institutul pedagogic 
Bacău.

Liceul din Mărășești. — Co
misia nr. 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la liceele 
din Mărășești, Odobești, Pan- 
ciu și Vidra (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Andrei Constan
tin, lector univ., Universitatea 
Iași.

limba de 
vor pre
ia Liceul 
I. Cuza", 
și Secția

(cursuri de zi, examene de dife
rență și restanțieri).

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

Liceul economic, Oradea. — 
Comisia nr. 20. Se vor prezen
ta candidații de la: Liceul eco
nomic Oradea ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Burlacu Eugen, 
lector univ. Institutul politehnic 
„Traian Vuia", Timișoara.

I.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Liceul economic Botoșani. — 

Comisia nr. 21. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic, Botoșani ; specialitate^ : 
planificare-contabilitate. (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Costescu Mihai, 
lector univ. Universitatea

Cuza", Iași.

JUDEȚUL BRAȘOV
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini, Brașov. — 
Comisia nr. 22. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini Brașov și Liceul indus
trial de chimie, Făgăraș; specia
litățile : tehnologia construcții
lor de mașini, mașini și aparate 
electrice, automobile și tractoa
re, tehnologie chimică anorga
nică, utilaje în industria chimi
că. (cursuri de zi, serale și re
stanțieri).

Președinte : Inta Ion, conf. 
univ. dr. Universitatea Brașov.

Liceul economic, Brașov. — 
Comisia nr. 23. Se vor prezenta 
candidații de la: Liceul econo
mic, Brașov ; specialitățile : pla
nificare-contabilitate, merceolo
gie. (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Macovei Eniilian, 
conf. dr. Academia de Studii E- 
conomice, București.

Liceul economic, Brașov. —* 
Comisia nr. 24. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceu] eco
nomic, Brașov: specialitățile : 
planificare-contabilitate, mer
ceologie și specialitatea : con
tabilitate și merceologie agri
colă de la Liceul agricol Tg. 
Secuiesc, (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Guță Crăciun, 
conf. univ. dr. Institutul poli
tehnic, București.

JUDEȚUL BRĂILA
Liceul industrial de chimie și 

construcții de mașini, Brăila. — 
Comisia nr. 25. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul in
dustrial de chimie și construcții 
de mașini Brăila ; specialitățile : 
tehnologia celulozei, hîrtiei și 
fibrelor artificiale, tehnologia 
construcțiilor de mașini, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Nedelcu Nicolae, 
șef lucrări ing. Institutul poli
tehnic, Galați.

Liceul agricol, Brăila. — Co
misia nr. 2(5. Se vor prezenta 
candidații de la • Liceul agricol 
Brăila ; specialitățile : agrono-

(Continuare în pag. a V-a)
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mie, veterinară, îmbunătățiri 
funciare, contabilitate și mer- 
ceologie agricolă, horticultură. 
(cursuri de zi, examene de di
ferență, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte: Sotiriu Vlad, conf- 
univ. dr. Institutul pedagogic, 
Galați.

Liceul economic. Brăila. — 
Comisia nr. 27. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul e- 
conomic, Brăila; specialita
tea ! planificare-contabilitate. 
(cursuri de zi, serale, Învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Costescu Cezar, 
lector univ. Institutul politeh
nic, Galați.

JUDEȚUL BUZĂU
Liceul agricol. Buzău. — Co

misia nr. 28. Se vor prezentă 
candidații de la : Liceul agricol 
Buzău ; specialitățile : horticul
tură, îmbunătățiri funciare, 
contabilitate și mtrceologie a- 
gricolă și specialitățile : horti
cultură, contabilitate și merceo
logie agricolă de la Liceul a- 
gricol Rm. Sărat (cursuri de 
zi .examene de diferență și res
tanțieri).

Președinte : Olteănu Aurel, 
conf. univ. dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu“, București.

Liceul agricol, Rm. Sărat. — 
Comisia nr. 29. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agri
col Rm. Sărat și Liceul agri
col Tecuci; specialitățile ; a- 
gronomie, zootehnie, veterinară, 
(cursuri de zi, examene de di
ferență șl restanțieri).

Președinte : Cîmpeanu Nico- 
lae, șef lucrări dr. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu", Bucu
rești.

Liceul economic. Buzău. — 
Comisia nr. 30. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Buzău ; specialitățile : pla
nificare-contabilitate, merceo- 
logie (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Apostol David, 
conf. ’univ. Institutul politehnic, 
Galați.

' JUDEȚUL CLUJ
Liceul industrial energetic, 

Cluj. Comisia nr. 31. Se vor pre
zenta candidații de la : Liceul 
industrial energetic Cluj și Li
ceul industrial de construcții, 
Cluj ; specialitățile : electroe- 
nergetică, construcții civile și 
industriale, materiale de con
strucții, instalații tehnico-edili- 
tare și în construcții, (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Popescu Paul, 
șef lucrări, Institutul politehnic, 
Clui. r

Liceul agricol. Turda. Comi
sia nr. 32. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol 
Turda și Liceul industrial de 
chimie Turda ; specialitățile : 
agronomie, zootehnie, veteri
nară, contabilitate și merceologie 
agricolă, tehnologie chimică a- 
norganică. (cursuri de zi, exame
ne de diferență, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

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

Liceul economic. Cluj. Comisia 
nr. 33. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul economic, 
Cluj și Liceul economic Bis
trița ; specialitățile : planificare- 
contabilitate, merceologie, ad
ministrație. (cursuri de zi, se
rale, Învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Opreanu Aurel, 
conf. univ. Institutul politehnic, 
Cluj.

Liceul economic, Dej. Comisia 
nr. 34. Se vor prezenta candidații 
de la : Liceul economic Dej ; 
specialitatea : planificare-conta
bilitate. (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Cotețiu Vaier, 
șef lucrări, Institutul politehnic, 
Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul industrial energetic. 

Constanța. Comisia nr. 35. Se 
vor prezenta candidații de la : 
Liceul industrial energetio 
Constanța ; specialitățile : elec- 
troenergetică, mecanoenergetică. 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Boiangiu Ana, șef 
lucrări, Institutul politehnic, 
București.

Liceul industrial de construc
ții, Constanța. Comisia nr. 36. 
Se vor prezenta candidații de la : 
Liceul industrial de construcții 
Constanța ; specialitățile : con
strucții civile și industriale, in
stalații tehnico-sanitare și în 
construcții, (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Tabără Victor, șef 
lucrări, Institutul politehnic, 
București.

Liceul agricol, Palas. Comisia 
nr. 37. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul agricol Pa
las și Liceul agricol Agigea ; 
specialitățile : zootehnie, vete
rinară, contabilitate și merceo
logie agricolă, (cursuri de zi, 
examene de diferență, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Mihai D. Mihai, 
șef lucrări, dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu*, București.

Liceul agricol, Poarta Albă. 
Comisia nr. 38. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Poarta Albă și Liceul agricol 
Cernavodă ; specialitățile ; a- 
gronomie, îmbunătățiri funcia
re, horticultură. (cursuri de zi, 
examene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Mihăescu Grigore, 
șef lucrări dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu**» București.

Liceul economic, Constanța. 
Comisia nr. 39. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Constanța și Liceul econo
mic special Constanța ; specia
litatea : planificare-contabilita
te. (cursuri de zi și serale).

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

Liceul economic, Constanța. 
Comisia nr. 40. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Constanța ; specialitățile : 
planificare-contabilitate (învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri) și merceologie. (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Popteanu Iosif, 
lector’ univ. dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu", Bucu
rești.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Liceul economic Tîrgoviște. 

Comisia nr. 41. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Tîrgoviște, Liceul agricol 
Nucet și Liceul agricol Voinești; 
specialitățile : planificare-conta
bilitate, zootehnie și horticul
tură (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Turcu Gheorghe, 
șef lucrări, Institutul agronomic 
„N. Bălcescu", București.

JUDEȚUL DOU
Liceul industrial energetic, 

Craiova. Comisia rir. 42. Se vor 
prezenta candidații de la ; Li
ceul industrial energetic Craio
va, Liceul industrial de chimie 
Craiova, Liceul industrial de 
construcții Craiova și Liceul 
industrial pentru construcții de 
mașini Craiova ; specialitățile : 
mecanoenergetică, electroener- 
getică, hidroenergetică, tehno
logie chimică anorganică, teh
nologie chimică organică, utila
je în industria chimică, con
strucții civile și industriale, 
mașini și aparate electrice, teh
nologia construcțiilor de ma
șini (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Antonescu Păun, 
șef lucrări, dr. Institutul poli
tehnic, București.

Liceul agricol nr. 1 Craiova. 
— Comisia nr 43. Se vor pre
zenta candidații de la ; Liceul 
agricol nr. 1 Craiova, Liceul a- 
gricol nr. 2 Craiova, Liceul a- 
gricol Malu Mare, Liceul agri
col Bechet și Liceul agricol 
Bîrsești; specialitățile : agrono
mie, mecanică agricolă, îmbu
nătățiri funciare, zootehnie, ve
terinară și horticultură (cursuri 
de zi, examene de diferență și 
restanțieri).

Președinte : Dumitrescu Ion, 
conf. univ. dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu*, Bucu
rești.

Liceul agricol Calafat. — Co
misia nr. 44. Se vor prezenta 
candidații de la: Liceul agri
col Calafat ; specialitățile : a- 
gronomie, contabilitate și mer
ceologie agricolă și specialita
tea : contabilitate și merceolo
gie agricolă de la Liceul agri
col nr. 1 Craiova (cursuri de 
zi, examene de diferență, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Păun Marin, conf. 
univ. dr. Universitatea, Craiova.

Liceul economic Craiova. — 
Comisia nr. 45. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul eco
nomic Craiova ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Bogobia Cornel, 
lector univ. dr. Universitatea, 
Craiova.

Liceul economic Craiova. — 
Comisia nr. 46. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Craiova; specialitățile: mer
ceologie, administrație (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

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

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini, Galați, — 
Comisia nr. 47. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini Galați, Liceul industrial 
metalurgic Galați, și Liceul in
dustria] pentru industria, ali
mentară Galați ; specialitățile : 
mașini și aparate electrice, teh
nologia construcțiilor de ma
șini, construcții, navale, . acțio
nări și automatizări în siderur
gie, termotehnica proceselor si
derurgice, chimia produselor a- 
limentare. industrii alimentare 
fermentative (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Răileanu Dumi
tru. șef lucrări, ing. Institutul 
politehnic, Galați.

Liceul economic, Galați. — 
Comisia nr. 48. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul eco
nomic Galați și Liceul sanitar 
Galați ; specialitățile : planifi
care-contabilitate, asistent labo
rator clinic, tehnică dentară 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Sipoș Florian, 
conf. univ., Institutul politeh
nic, Galați.

JUDEȚUL GORJ
Liceul economic Tg. Jiu. — 

Comisia nr. 49. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Tg. Jiu ; specialitatea : pla
nificare contabilitate (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

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

JUDEȚUL HARGHITA
Liceul agricol Odorheiul Se

cuiesc. — Comisia nr. 50. Se 
vor prezenta candidații de la i 
Liceul agricol Odorheiul Secu
iesc, Liceul economic Odorheiul 
Secuiesc și Liceul agricol spe
cial Miercurea Ciuc ; speciali
tățile : planificare-contabilitate, 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă, horticultură (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Farkaș Nicolae, 
șef lucrări, dr. Institutul agro
nomic Dr. ,,P. Groza“, Cluj.

JUDEȚUL HUNEDOARA
Liceul industrial minier. Pe

troșani. — Comisia nr. 51. Se 
vor prezenta candidații de la : 
Liceul industrial minier Petro
șani ; specialitățile : exploatări 
miniere, electromecanică minie
ră, (cursuri de zi, serale și res
tanțieri).

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

Liceul economic Orăștie. — 
Comisia nr. 52. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul eco
nomic Orăștie, Liceul industrial 
de construcții Deva, Liceul in
dustrial metalurgic Hunedoara, 
Liceul agricol Geoagiu ; specia
litățile : planificare-contabili
tate, acționări și automatizări 
în siderurgie, termotehnica pro
ceselor siderurgice, construcții 
civile și industriale, horticul
tură, zootehnie, veterinară, a- 
gronomie (cursuri de zi, serale, 
examene de diferență, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

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

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul agricol Călărași. — Co

misia nr. 53. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agri
col, Călărași; specialitățile : a- 
gronomie, îmbunătățiri funcia
re, contabilitate și merceologie 
agricolă (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Pomohaci Nicolae, 
conf. univ. dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu*, Bucu
rești.

Liceul economic Călărași. — 
Comisia nr. 54. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul eco
nomic Călărași ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Teodorescu Vero
nica, lector univ. dr. Universi
tatea, București.

JUDEȚUL IAȘI

și în 
construcții civile și 
drumuri și poduri, 
chimică organică, 
industria chimică 

zi, serale și restan-

Liceul industrial pentru con
strucții 
sia nr. 
didații 
pentru 
Liceul 
Iași, Liceul 
industria ușoară, Iași ; specia
litățile : mașini și aparate elec
trice, tehnologia construcțiilor 
de mașini, electroenergetică, 
mecanoenergetică și filatură 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Răileanu Paul, 
șef lucrări dr. ing., Institutul 
politehnic, Iași.

Liceul industrial de construc
ții, Iași. Comisia nr. 56. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul industrial de construcții 
Iași, Liceul industrial de chi
mie Iași ; specialitățile : insta
lații tehnico-edilitare 
construcții, 
industriale, 
tehnologia 
utilaje în 
(cursuri de 
țieri).

Președinte : Coropceanu Ser
giu, șef lucrări ing., Institutul 
politehnic, Iași.

Liceul agricol Iași. Comisia 
nr. 57. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul agricol, 
Iași, Liceul agricol Podu Iloa- 
iei, specialitățile : horticultură, 
cadastru și organizarea terito
riului, contabilitate și merceo
logie agricolă, veterinară, agro
nomie și zootehnie (cursuri de 
zi, examene de diferență, învă- 
țămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Liacu Anton, 
prof. univ. dr. doc. Institutul 
agronomic, Iași.

Liceul economic Iași. Comi
sia nr. 58. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul economic 
Iași : specialitățile : planifica
re-contabilitate, administrație 
(cursuri de zi, serale, 
mint fără frecvență și 
țieri).

Președinte : Agache Ion,
conf. univ. dr. Universitatea 
„A.I. Cuza“, Iași.

de mașini, Iași. Comi-
55. Se vor prezenta can- 
de la : Liceul industrial 

construcții de mașini, 
industrial energetic 

industrial pentru

invăță- 
restan-

JUDEȚUL ILFOV
Liceul agricol Brănești. Co

misia nr. 59. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Brănești, Liceul agricol Drago- 
mirești Vale, Liceul agricol 
special nr. 1 București și Gru
pul școlar special nr. 1 Bucu
rești, specialitățile : horticul
tură, veterinară. îmbunătățiri 
funciare, cadastru și organiza
rea teritoriului, contabilitate și 
merceologie agricolă și specia
litatea horticultură de la Li
ceul agricol Fundulea (cursuri 
de zi, examene de diferență, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Lice* Gabriela, 
lector univ. dr. Universitatea, 
București.

Liceul agricol Fundulea. Co
misia nr. 60. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Fundulea ; specialitățile : agro
nomie, protecția plantelor, zoo
tehnie și veterinară (cursuri de 
zi, examene de diferență, învă- 
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Varachiu Nico
lae, conf. univ. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu", București.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Liceul economic Baia Mare. 
Comisia nr. 61. Se vor prezenta 
candidații de la ; Liceul econo
mic Baia Mare, Liceul indus
trial minier Baia Mare și Li
ceul industrial pentru indus
tria lemnului Sighetul Marma- 
ției, specialitățile : planificare- 
contabilitate. electromecanică 
minieră, exploatări miniere, ex
ploatări, construcții și transpor
turi forestiere (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Popescu Gabriel, 
conf. univ. ing. Institutul po
litehnic, Cluj.

JUDEȚUL MEHEDINȚI
Liceul economic. Drobeta Tr. 

Severin. Comisia nr. 62. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul economic Drobeta Tr. Se
verin ; specialitatea : planifi
care-contabilitate (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).-

Președinte : Micș* loan, șef 
lucrări. Institutul politehnic 
„Traian Vuia“, Timișoara.

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini, Tg. Mureș. 
Comisia nr. 63. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini Tg. Mureș și Liceul indus
trial de construcții Tg. Mureș ; 
specialitățile : tehnologia con
strucțiilor de mașini, mașini și 
aparate electrice, construcții ci
vile și industriale (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Pay Eugen, șef 
lucrări dr. ing. Institutul po
litehnic. Cluj.

Liceul agricol Tg. Mureș. Co
misia nr. 64. Se vor prezența 
candidații de la : Liceul agri
col Tg. Mureș ; specialitățile : 
agronomie, zootehnie, veteri
nară, contabilitate și merceolo
gie agricolă (cursuri de zi. exa
mene de diferență, invățămint 

fără frecvență și restanțieri).
Președinte : Sălâgeanu Gheor- 

ghe, șef lucrări dr. Institutul 
agronomic ,,N. Bălcescu", Bucu
rești.

Liceul economic Tg. Mureș. 
Comisia nr. 65. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Tg. Mureș și Liceul sanitar 
Tg. Mureș ; specialitățile : pla
nificare-contabilitate. merceo
logie, asistent medical de labo
rator, tehnică dentară (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Trifan loan, lec
tor univ. Institutul pedagogic, 
Tg. Mureș.

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul industrial de chimie, 

Piatra Neamț. Comisia nr. 66. 
Se vor prezenta candidații de 
la : Liceul industrial de chimie 
P. Neamț ; specialitățile : teh
nologie chimică organică, uti
laje în industria chimică 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Georgescu Gheor
ghe, conf. univ. dr. ing. Institu
tul de petrol, gaze și geologie, 
București.

Liceul agricol nr. 1 „Ion Io
nescu de 1* Brad", Horia-Ro- 
man. Comisia nr. 67. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul agricol nr. 1 „Ion Ionescu 
de la Brad" Horia-Roman: spe
cialitățile : agronomic, zooteh
nie, veterinară (cursuri de zi, 
examene de diferență și restan
țieri.

Președinte : Boișteanu loan, 
conf. univ. dr. Institutul agro
nomic, Iași.

Liceul agricol nr. 2 Roman. 
Comisia nr. 68. Se vor prezenta 
candidații de la ; Liceul agricol 
nr. 2 Roman ; specialitățile : 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă, mecanică agricolă și 
specialitățile contabilitate și 
merceologie agricolă, mecanică 
agricolă de la Liceul nr. 1 „Ion 
Ionescu de la Brad* Horia-Ro- 
man (cursuri de zi. examene 
de diferență, invățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Petroianu Radu, 
lector univ. Institutul pedago
gic, Pitești.

JUDEȚUL OLT
Liceul agricol Slatina. Comi

sia nr. 69. Se vor prezenta can
didații de ia : Liceul agricol 
Slatina și Liceul agricol 
Drăgășani : specialitățile : a- 
gronomie. zootehnie, veterina
ră, horticultură, contabilitate 
și merceologie agricolă (cursuri 
de zi, examene de diferență, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Badea Emil, conf. 
univ. dr. Universitatea, Craiova.

Liceul economic Caracal. Co
misia nr. 70. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Caracal și Liceul agricol 
Caracal; specialitățile : plani
ficare-contabilitate, agronomie, 
îmbunătățiri funciare și conta
bilitate și merceologie agricolă, 
(cursuri de zi, invățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Popescu C. Ion. 
conf. univ. dr. Universitatea 
Craiova.

Liceul economic Corabia. Co
misia nr.71. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Corabia ; specialitatea : 
planificare-contabilitate (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Mocanu Con
stantin, lector univ. Universita
tea Craiova.

JUDEȚUL PRAHOVA
Liceul industrial de chimie, 

Ploiești. Comisia nr. 72. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul industrial de chimie Plo
iești, Liceul industrial de petrol 
Cimpina, Liceul industrial pen
tru construcții de mașini Plo
iești ; specialitățile : tehnolo
gia prelucrării și chimizării ți
țeiului și gazelor, utilaje de ra
finării, exploatarea zăcăminte
lor de țiței și gaze, utilaj pen
tru foraj și extracție, tehnolo
gia construcțiilor de mașini 
(cursuri de zi, serale, invăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Dorobanțu Ma
rin, șef lucrări dr. ing. Institu
tul de petrol, gaze și geologie, 
București.

Liceul agricol MiziJ. Comisia 
nr. 73. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul agricol Mi- 
zil, Liceul agricol Valea Călu
gărească, Liceul agricol special 
Nedelea ; specialitatea : con
tabilitate și merceologie agri
colă, horticultură, veterinară 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Marcov Nicolae, 
lector univ. Universitatea, 
București.

Liceul economie Ploiești. Co
misia nr. 74. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Ploiești ; specialitățile : 
planificare-contabilitate, mer
ceologie (cursuri de zi, serale, 
invățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Puia Ilie, conf. 
univ. dr. Academia de studii 
economice, București.

JUDEȚUL 
SATU-MARE

I
Liceul economic Satu Mare. 

Comisia nr. 75. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul econo
mic Satu Mare și Liceul indus
trial pentru construcții de ma
șini Satu Mare ; specialitățile : 
planificare-contabilitate, teh
nologia construcțiilor de mașini 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Nichîta Iosif,
conf. univ. Institutul politehnic 
„Traian Vuia*, Timișoara.

Liceul agricol Livada. Comi
sia nr. 76. Se vor prezenta can
didații de la: Liceul agricol Li
vada ; specialitățile : horticul
tură, zootehnie, veterinară, con
tabilitate și merceologie agri
colă (cursuri de zi, examene de 
diferență, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Dumitru Viorica, 
șef lucrări Institutul pedagogic, 
Baia Mare.

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul agricol Simleul Silva- 

niei. Comisia nr. 77. Se vor 
prezenta candidații de la : 
Liceul agricol Simleul Silvaniei; 

specialitățile: horticultură, zoo
tehnie, veterinară, contabilita
te și merceologie agricolă 
(cursuri de zi, examene de di
ferență și restanțieri).

Președinte : Stanciu Gavrilă, 
șef lucrări Institutul agronomic, 
Timișoara.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul energetic Sibiu. — Co

misia nr. 78. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul ener
getic Sibiu și Liceul industrial 
pentru industria ușoară Cisnă- 
die ; specialitățile : electroener
getică și țesătorie (cursuri de 
zi, seral și restanțieri).

Președinte : Popa Iuliu, șef 
lucrări Institutul politehnic, 
Cluj.

Liceul agricol Sibiu. Comisia 
nr. 79. Se vor prezenta candi
dații de la : Liceul agricol Sibiu 
și Liceul agricol Dumbrăveni ; 
specialitățile : agronomie, zoo
tehnie, veterinară, cadastru si 
organizarea teritoriului, mecani
că agricolă, contabilitate și mer
ceologie agricolă (cursuri de zi, 
examene de diferență, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

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

Liceul economic Sibiu. Comi
sia nr. 80. Se vor prezenta can
didații de* la : Liceul economic 
Sibiu ; specialitatea : planifica
re-contabilitate (cursuri de zi și 
serale).

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

Liceul economic Silviu. Comi
sia nr. 81. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul economic 
Sibiu — secția Mediaș ; speciali
tatea : planificare-contabilitate 
(cursuri de zi și restanțieri) și 
de la Liceul economic Sibiu ; 
specialitățile : planificare, con
tabilitate (restanțieri), merceo
logie și statistică (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : I. Ionescu Muscel, 
prof. univ. Academia de studii 
economice, București.

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul silvic Cîmpulung-Mol- 

dovenesc. — Comisia nr. 82. Se 
vor prezenta candidații de la : 
Liceul silvic Cîmpulung-Moldo- 
venesc : specialitățile : silvicul
tură, exploatări construcții și 
transporturi forestiere (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Chiran Nicolae, 
sef de lucrări ing. Institutul po
litehnic, București.

Liceul agricol Fălticeni. Comi
sia nr. 83. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol 
Fălticeni, Liceul agricol Sendri- 
ceni și Liceul agricol Rădăuți ; 
specialitățile : horticultură. zoo
tehnie, veterinară, contabilitate 
și merceologie agricolă, agrono
mie (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență si restanțieri).

Președinte : Cîmpeanu Corne
lia, șef lucrări dr. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu* Bucu
rești.

Liceul economic Suceava. — 
Comisia nr. 84. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul e- 
conomic Suceava : specialități
le : planificare-contabilitate,
merceologie (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Cuciureanu Au
rel. lector univ. Universitatea 
„Al. I. Cuza“, Iași

JUDEȚUL TELEORMAN
Liceul industrial de chimie 

T. Măgurele. — Comisia nr. 85. 
Se vor prezenta candidații de 
la : Liceul industrial de chimie 
T. Măgurele și Liceul agricol 
T. Măgurele ; specialitățile : 
tehnologie chimică anorganică, 
utilaje în industria chimică, îm
bunătățiri funciare, contabilita
te și merceologie agricolă 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).
^Președinte : Bumbea Ion, șef 

lucrări, Institutul de petrol, gaze 
și geologie București.

Centrele și președinții 
Comisiilor examenului 

de diplomă 
la liceele și institutele 
pedagogice de învățători 

și educatoare
Liceul pedagogic din Bucu

rești. Sos. Panduri nr. 92. Co
misia nr. 1 — limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didați de la liceele și institu
tele pedagogice de învățători 
și educatoare din București, 
Brașov, Buzău, Constanța, Giur
giu, Ploiești, Slobozia, Tîrgoviș
te și Tr. Măgurele (cursuri de 
zi, învățămînt. fără frecvență și 
restanțieri).

Prședinte : Ana Tucicov Bog
dan, conf. univ. dr. psihologie, 
Universitatea din București.

Liceul pedagogic din Craiova. 
Comisia nr. 2 — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la liceele și insti
tutele pedagogice de învățători 
și educatoare din Arad, Craio
va, Caransebeș, Cîmpulung- 
Muscel, Deva, Drobeta-Tr. Se
verin, Slatina și Rm. Vîlcea 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Aposiolescu Ni
colae, prof. univ. dr. pedagogie, 
Universitatea din Timișoara

Liceul pedagogic „Gh. Lazăr" 
din Cluj. Comisia nr. 3 — limba 
de predare română și maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
liceele și institutele peda
gogice de învățători și educa
toare din Abrud, Aiud, Blaj, 

Liceul economic Roșiorii de 
Vede. — Comisia nr. 86. Se vor 
prezenta candidații de la : Li
ceul economic Roșiorii de Vede 
și Liceul agricol Alexandria ; 
specialitățile : planificare, con
tabilitate, zootehnie, veterinară 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri.

Președinte : Gavrilă. Ilie, lec
tor univ. Academia de studii e- 
conomice, București.

JUDEȚUL TIMIȘ
Liceul industrial pentru con

strucții de mașini Timișoara. — 
Comisia nr. 87. Se vor prezen
ta candidații de la : Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini Timișoara și Liceul in
dustrial pentru construcții de 
mașini Arad; specialitățile : ma
șini și aparate electrice, tehno
logia construcțiilor de mașini, 
mașini și utilaje în industria 
ușoară (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Sarlău Constan
tin, conf. univ. dr. ing. Institu
tul politehnic „Traian Vuia*, 
Timișoara.

Liceul industrial de construc
ții Timișoara. — Comisia nr. 88. 
Se vor prezenta candidații de 
la : Liceul industrial de con
strucții Timișoara ; specialități
le .- construcții civile și indus
triale, instalații tehnico-edilita
re și în construcții, materiale de 
construcții (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Popa Gheorghe, 
șef lucrări ing. Institutul poli
tehnic „Traian Vuia", Timi
șoara.

Liceul agricol, Timișoara. — 
Comisia nr. 89. Se vor prezenta 
candidații de la : Liceul agricol 
Timișoara, Liceul agricol Lugoj, 
Liceul agricol Ceacova ; specia
litățile : agronomie, îmbunătățiri 
funciare, contabilitate și mer
ceologie agricolă, zootehnie, ve
terinară (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan- 
țieri).

Președinte: Gitan Marin, conf. 
univ. dr., Universitatea Craiova.

Liceul economic Timișoara.
— Comisia nr. 90. Se vor pre
zenta candidații de la : Liceul 
economic Timișoara ; speciali
tatea : planificare-contabilitate 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Benke Alexandru, 
prof. dr. Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza", Cluj

JUDEȚUL VASLUI
Liceul agricol Huși. — Comi

sia nr. 91. Se vor prezenta can
didații de la : Liceul agricol 
Huși și Liceul economic Vaslui; 
specialitățile : horticultură, con
tabilitate și merceologie agri
colă, planificare-contabilitate 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Berbecea Maria, 
lectcr univ. Institutul pedago
gic Galati

JUDEȚUL VÎLCEA
Liceul economic Rm. Vîlcea.

— Comisia nr. 92. Se vor pre
zenta candidații de la : Liceul 
economic Rm. Vîlcea și Liceul 
industrial pentru industria lem
nului Rm. Vîlcea ; specialități
le : planificare-contabilitate,
silvicultură, exploatări, con
strucții și transporturi forestie
re (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Bucurescu Ion. 
prof. ’ univ. dr., Universitatea 
București.

JUDEȚUL VRANCEA
Liceul economic Focșani. — 

Comisia nr. 93. Se vor prezenta 
candidații de la ; Liceul eco
nomic Focșani și Liceul agri
col Odobești; specialitățile ; pla
nificare-contabilitate, horticul
tură (cursuri de zi, serale, exa
mene de diferență și restan
țieri).

Președinte : Dumitriu Iorda- 
che, lector univ. Universitatea 
„Al. I. Cuza", Iași.

Beiuș, Bistrița, Baia-Mare, Cluj, 
Cărei, Miercurea-Ciuc, Năsăud, 
Odorheiul Secuiesc, Oradea, 
Satu-Mâre, Sibiu, Sighetul Mar- 
mației, Tg. Mureș și Zalău 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte t Mesaroșiu Ion, 
prof. univ. dr.. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul pedagogic „Al. Vla- 
huță" din fîîrlad. Comisia nr. 
4, limba de predare română 
Se vor prezenta candidați de 
la liceele și institutele pedago
gice de învățători și educatoa
re din Bîrlad, Brăila, Focșani, 
Galați și Iași (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Vrabie Dumitru, 
lector univ. pedagogie, Institu
tul pedagogic din Galați.

Liceul pedagogic din Suceava. 
Comisia nr. 5 — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la liceele și insti
tutele pedagogice din Bacău, 
Botoșani, Gura Humorului, Pia- 
tra-Neamt^ și Suceava (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte i Stoica Laurențiu, 
lector univ. pedagogie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza* din Iași.

Adaptarea
(Urmare din pag. I)

Neîndoielnic, unui pro
fesor, procesul acesta 
de adaptare Ia viitor 

îi poate releva fațete speci
fice. Ceea ce se întimplă și 
în cazul tînărului Nicolae 
Radulescu — profesor, se
cretar al comitetului comu
nal U.T.C. Rucăr.

Vedeți dumneavoastră, nu 
peste mult timp, Rucărul 
va fi declarat oraș. Poa
te chiar anul viitor. Din
colo de elementele obiș
nuite pe care le presupune 
urbanizarea se operează mo
dificări de substanță în men
talitatea localnicilor, în spe
cial a tineretului. In comu
nă există peste 300 de tineri. 
Unii lucrează la întreprin
derea forestieră, alții sînt ca
dre sanitare, alții sînt anga
jați în cooperație și o bună 
parte sînt încă elevi. Nu mi-o 
luați în nume de rău că am 
să mă opresc la aceștia din 
urmă. Nu sînt numai secre
tar U.T.C. pe comună, ci și 
profesor. Cel care sînt încă 
pe băncile școlii vor trăi, 
concomitent’ cu debutul pro
fesional, schimbarea esenția
lă pe care v-o anunțam : de
venirea urbană a Rucărului. 
Educația pe care le-o facem 
nu poate face abstracție de 
aceasta. în ce sens ? Mulți 
dintre ei abia așteptau să 
sfîrșească școala și se risi
peau în cele patru vînturi. 
Foarte puțini se întorceau în 
sat. Pe foarte puțini îi inte
resa ce se intîmplă cu Rucă
rul după ce își băgau în bu
zunar certificatul de absolvi
re. Acum, mai mult ca ori- 
cînd, e nevoie de fiecare din
tre ei. Și nu oricum, ci pre
gătiți să facă față celor mai 
mari exigențe. In această ac
țiune de educare eficientă 
pentru muncă, de stabilizare 
a domiciulul profesional in 
locul unde au crescut și au 
învățat, văd eu principala 
misiune a educatorului. Mun
ca lui, înseamnă, înainte de 
toate, să iasă pregătit în în- 
tîmpinarea noului, el îm
preună cu cei pe care îi for
mează.

DOUĂ
EVENIMENTE

(Urma’-e din pag. I)

referitoare la originile poporului nostru s-a verificat și per
fect argumentat, faptul se datoreazd «fortului imens al unor 
savanți de inegalabilă talie precum Tocilescu, Andrieșescu, 
Pîrvan. E de prisos să mai spunem că elevii acestor maeștri 
constituie școala arheologică românească de astăzi care 
are deja un prestigiu consolidat în lume. De decenii publicul 
citește și urmărește lucrările lui Daicoviciu, Emil Condurachi, 
Dionisie Pippidi, Ion Nestor, Dumitru Tudor, I. I. Rusu ca să 
nu mai vorbim de faptul că o pleiadă extraordinară vine din 
urmă și, ajuns aici, aș obosi citînd și aș risca poate să 
greșesc. Dar cine poate ignora lucrările lui Hadrian Daicovi
ciu, D. Protase și mulți alții fără riscul de a ști mai puțin 
despre propria țară, despre modul în care romanitatea a 
contribuit în zorii tulburi ai istoriei noastre la formarea po
porului român într-un teritoriu „oropsit de cer și de oameni“, 
cum așa plastic se exprimă Pîrvan referitor doar la zona de 
la gurile Dunării.

Acești savanți, care, uneori, în condiții deosebit de grele, 
aduc ia lumina sub lama tîrnăcopului mărturii despre geneza 
poporului român, despre cadrul ei, geografic, fizic, material, 
moral, merită din plin omagiul nostru, lată de ce mi se pare 
că întîlnirea consacrată limes-ului imperiului roman depășește 
simpla semnificație a unei reuniuni internaționale a arheo
logilor. Asistăm, cum spuneam, la sărbătoarea unei științe 
care a contribuit și contribuie imens la educația in spiritul 
patriotismului și dragostei față de țară a poporului nostru.

ROMÂNIA FILM PREZINTĂ
un spectacol excepțional cu filmul

SFlNTA TEREZA Șl DIAVOLII
Luni 21 august

la cinematograful PATRIA din Capitală, orele 20

Scenariul și regia : Francisc Munteanu ;
Imaginea : Nicolae Giardi ; Muzica : Temistocle Popa ;
Decoruri și costume : Nicoiae Drăgan.
cu : Ion Dichiseanu, Peter Paulhofer, Reka Nagy, Cornel Coman, 
Vasile Nițulescu, Zephi Alșec, Costel Constantinescu, Ion Anghel, 

Horea Popescu, Iulian Vișa, Andrei Codarcea,
Filmul va rula la același cinematograf, marți 22 august

ANUNȚ
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Calea Victoriei nr. 37 
Palatul Telefoanelor

Recrutează absolvenți ai Școlii generale, vîrsta pină la 18 ani, 
cu domiciliul în București și comunele subordonate, pentru Școala 
profesională de telecomunicații din Bacău, cu durata de 3 ani, 
in meseria de electromecanic rețele linii, după absolvire fiind 
repartizați în București. Concursul de admitere va avea loc la 
Grupul școlar P.T.T.R. Bacău, str. George Bacovia 148, intre 
1-10 septembrie 1972.

înscrierile se fac zilnic pină la 31 august a.c. la Direcția de 
Telecomunicații a Municipiului București, Serviciul personal și 
invățămint.

Relații suplimentare telefon 04/142.

la viitor
Dar este și opinia unui 

arhitect, Nicolae Ce- 
răceanu, al cărui loc 

de muncă este, de asemenea, 
marea cetate siderurgică de 
pe malul Dunării.

Casele pe care le con
struim astăzi durează mai 
mult decit o viață de om.

Pentru un arhitect e foar
te important acest lucru. De 
aceea aș îndrăzni să spun că 
arhitecții nu visează. Ei gîn- 
desc lucid viitorul. Pot să vă 
dau nenumărate exemple, dar 
m-ați rugat să mă refer la 
munca mea. Nu peste mult 
timp va fi gata cartierul 
„Aeroport*, al cărui proiect 
îmi aparține. L-am gîndit 
altfel decît sînt concepute a- 
semenea cartiere : blocurile 
așezate variat după sistemul 
„fundătură*, fațadele finisa
te după un sistem care adău* 
ga o notă de originalitate etc. 
Puteam să nu-mi bat capul» 
pentru că, așa cum prevăzu
sem, am aviit de răsturnat 
suficiente obiecții. N-am vrut 
nici în ruptul capului să pă
șesc pe cărări bătute. Pen
tru că aceste case, pe care le 
ridicăm noi acum, vor avea 
în viitor de răspuns unor e- 
xigențe mult mai serioase* 
Construcțiile viitorului, pre* 
figurate abia de revistele de 
specialitate, vor întrece cu 
siguranță pe cele de astăzi. 
Dar noi le pregătim, le gră
bim apariția prin proiectele 
noastre. Și tot noi trebuie să 
ne străduim să le anticipăm 
printr-o riguroasă sondare a 
perspectivei, în așa fel Incît 
să ne prezentăm în fața ur
mașilor noștri cu frunteâ 
sus.

★
Prezentată ca o pregătire 

conștientă a perspectivei, ca 
o necesitate de • raportare 
permanentă la ea. adaptarea 
la viitor a devenit una din 
cerințele cele mai firești ale 
prezentului. A gîndi in timp, 
a reduce distanța dintre di
mensiunile esențiale ale a- 
cestuia înseamnă un criteriu 
căruia ii subordonăm mun
ca noastră de azi, efortul 
nostru de mîine.



Manifestări consacrate
Zilei de 23 August

BERLIN. Cu ocazia celei 
de-a 28-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul 
fascist, în 
Germane a ______
Săptămîna filmului româ
nesc. La 1____
„Kosmos" din Berlin a avut 
loc un spectacol de gală cu 

■filmul „Serata" au partici
pat Giinter Klein, adjunct al 
ministrului culturii, repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, personalități 
ale vieții cultural-artistice, 
precum și ambasadorul Ro
mâniei în R.D.G.j Vasile Vlad.

Spectatorii au urmărit cu 
viu interes spectacolul inau
gural al Săotămînii filmului 
românesc.

capitala R. D. 
fost inaugurată

cinematograful

MOSCOVA. La uzina ex
perimentală „Metalika" din 
-Moscova a avut loc o adu- 
<nare festivă consacrată săr- 
.bătorii naționale a Româ
niei. 23 August, ziua eliberă
rii patriei noastre de sub 
jugul fascist.

• Directorul uzinei, Ivan 
■Sumkin, membru al conduce
rii centrale a. Asociației de 
Prietenie Sovieto-Române, a 
vorbit despre semnificația a- 

£estui eveniment, despre suc- 
•cesele repurtate de poporul 
nostru în opera de construi
re a socialismului, sub con- 
•ducerea Partidului Comunist 
Român, despre relațiile de 
prietenie și colaborare din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovie
tica.

XXVIII-a aniversare a eli
berării României de sub ju
gul fascist. Ambasadorul 
Marin Mihai a vorbit des
pre semnificația istorică a 
actului de la 23 August 1944 
și -a trecut în revistă succe
sele importante obținute de 
poporul român, sub condu
cerea partidului, în opera 
de edificare a socialismului. 
Ambasadorul român a rele
vat, totodată, dezvoltarea și 
adîncirea, pe diverse pla
nuri. a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România 
și Republica Populară 
lonă.

Au participat reprezen
tanți ai ziarelor și publica
țiilor centrale, membri ai 
corpului diplomatic, cores
pondenți străini acreditați 
la Varșovia.

po-
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d e|pest e|h|O|t ar,e
La încheierea celei de-a 

155-a ședințe a convorbirilor
Relații prietenești 
chino - canadiene

cvadripartite de la Paris

Liga Tineretului 
din Shri Lanka:

orientări și perspective

i ® PR AGA. — La Ambasada
o Republicii Socialiste Româ- 
© nia din Praga a avut loc o 
o conferință de presă consa- 
° erată sărbătoririi Zilei eli- 
® berării României de sub ju- 
o gul fascist. '• Ambasadorul 
o Teodor Haș a vorbit repre- 
o zentanților presei cehoslova- 
o ce despre însemnătatea is- 
I.torică a Zilei de 23 August, 

despre succesele obținute de 
poporul român în opera de 
construcție socialistă.

Tot cu ocazia sărbătorii 
naționale a poporului nos
tru, ambasadorul român și 
membri ai ambasadei au de
pus coroane de flori la mo
numentele eroilor români că- 
zuți în anii celui de-al doilea 
război mondial, în luptele > 
pentru eliberarea Cehoslova
ciei, în localitățile Zvplțn, 
Lucenec, Piestany, Humpo- 
lec, Brno, Banov, Kromeriz 
și Pustimer.

La cinstirea 
roilor români 
reprezentanți 
locale de partid 
militari, pionieri.

BONN. — în cadrul mani
festărilor consacrate sărbă
toririi a 28 de ani de la e- 
liberarea României de sub 
jugul fascist, la Bonn a fost 
deschisă o expoziție de artă 
populară românească. Orga
nizată de Institutul Român 
pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea, în colaborare 
cu Departamentul culturii 
al orașului Bonn, expoziția 
— prima manifestare româ
nească de acest fel în capi
tala R.F.G. — cuprinde apro
ximativ 180 de exponate.

La festivitatea de deschi
dere au luat parte reprezen- 
tanti ai Ministerului .Atace- 
rilor Externe al R.F. a Ger
maniei, ai corpului diploma
tic, oameni de artă și cul
tură, ziariști, un numeros 
public. Erau de față, de a- 
semenea, membri ai ambasa
dei române.

o
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memoriei e- 
au luat parte 

ai organelor 
și de stat,

La Amba- 
Socialiste

VARȘOVIA. — 
sada Republicii 
România din Varșovia a fost 
organizată o conferință de 
presă, în cadrul manifestări
lor prilejuite de cea de-a

PHENIAN. — In cadrul 
manifestărilor organizate în 
R.P.D. Coreeană in cinstea 
zilei de 23 August, la C.A.P. 
,.Prietenia coreeano-română" 
din comuna Sambon a avut 
loc un miting, la care au 
participat Kim Sun Sik. vi
cepreședinte al Comitetului 
de conducere pentru agri
cultură din regiunea Phena- 
nul de sud, Kim Biăng Kil, 
secretar al Comitetului raio
nal de partid, Li The Hiang, 
vicepreședinte al Comitetu
lui popular raional, funcțio
nari din Ministerul Afaceri
lor Externe, membri ai Am
basadei române.

Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, președintele Coopera
tivei ..Prietenia coreeano- 
română", Kin Nîng Uăn, a 
subliniat importanța și sem
nificația acoului de la 23 
August în viața poporului 
român, s-a referit Ia politi
ca internă și externă a 
României și a relevat, în a- 
cest context, prietenia și co
laborarea frățească dintre 
R.P.D. Coreeană și Republi
ca Socialistă România.

3

3

s

=
jLJLB ajL»-a-SJUuLSJLSJLajLSjLajLa.LO-ajLaju^^
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H. Kissinger la Tokio
• CONSILIERUL SPECIAL al 

președintelui Nixon pentru pro
blemele securității naționale, 
Henry Kissinger, a sosit vineri 
seara Ia Tokio, venind de la 
Saigon.

Surse japoneze arată că el va 
avea întrevederi cu primul mi
nistru Kakuei Tanaka și cu mi
nistrul de externe, Masayoski 
Oliira, pentru a discuta o largă 
gamă de probleme internațio
nale. Va fi abordată, de ase
menea, agenda întîlnirii dintre 
președintele Nixon și premierul 
Tanaka, ce va avea loc în Ho
nolulu la 31 august și 1 sep
tembrie a.c.

Islanda este hotărîtă să 
pună în aplicare hotărîrea 
de a extinde apele sale te
ritoriale de la 12 la 50 de 
mile marine, a anunțat un 
purtător de cuvînt oficial 
islandezi El a subliniat că, 
în condițiile în care pescui
tul reprezintă o chestiune 
vitală pentru Islanda, asigu- 
rînd 50 la sută din comerțul 
său exterior, guvernul islan
dez nu poate lua în consi
derare hotărîrea Curții In
ternaționale de Justiție, 
care, întrunită la cererea 
Marii Britanii și R.F. a Ger
manici, s-a pronunțat împo
triva extinderii apelor teri
toriale islandeze.

• REPREZENTANȚII guver
nelor R. F. a Germaniei și Is
raelului au încheiat, la Bonn, un 
acord privind furnizarea către 
partea israeliană a unui ajutor 
în valoare de 140 milioane mărci 
vest-germane, destinate reali

zării unor proiecte economice, a 
anunțat Ministerul de Externe 
al R.F.G.

ASASINII 
AMBASADORULUI 

IUGOSLAV 
LA STOCKHOLM 

AU EVADAT
• AUTORII ASASINATULUI 

a cărui victimă a fost, în apri
lie 1971, ambasadorul iugoslav 
la Stockholm, au evadat vineri 
în zori din închisoarea Kumla,. 
aflată la 30 km de capitala sue
deză, unde își executau con
damnarea la temniță pe viață 
— anunță agenția Taniug, ci
tind agenția suedeză de știri 
T.T.B. Deși cei doi deținuți, 
Miro Baresici și Angelko Brai- 
kovici, aveau celule separate, 
situate în sectorul de maximă 
siguranță al închisorii, ei au 
reușit să evadeze fără să atragă 
atenția paznicilor, care au des
coperit fapta abia cîteva ore 
mai tîrziu. Odată cu ei 
au evadat și alți 13 deținuți de 
drept comun, condamnați pen
tru trafic de narcotice, adaugă 
agenția, precizînd că, date fiind 
împrejurările în care a avut Ioc 
evadarea, se impune supoziția 
că evadații au beneficiat de 
ajutor din afara închisorii.

• VINERI, a fost lansat în 
Uniunea Sovietică satelitul ar
tificial al pămîntului „Cos- 
mos-515“ Aparatura de la bor
dul satelitului — destinat con
tinuării cercetării spațiului cos
mic — funcționează normal, re
latează agenția TASS.
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BĂRBAȚI CUMSECADE : rulea
ză la Central (orele 9 ; 11,15 ; 
13.30 ; 16 : 18,15 ; 20,30).

NIKOLET1NA BURSAC ; ru
lează la Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 . 18.30 ; 21).

RĂZBOIUL MINELOR : rulează 
la Lumina (orele 9 : 11,15 ; 13.30 ; 
16 . 18.15 . 20,30).

CREIERUL : rulează la Bucu
rești (orele 8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Scala (erele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 . 18.30 : 21) Grădina Fes
tival (ora 19,45) : Grădina Se
lect (ora 20).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
SI COPIII :ruiează la Patria (orele 
9; 12: 15; 18; 21), Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20*,45), 
Grădina Capitol (ora 19,45).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Floreasca (orele 
15,30; 18; 20,30).

DACA E MARTI, E BELGIA ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15;

13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45) ; Melo
dia (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45) ; Modern (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30) ; 
Grădina Modern fora 20).

PROCESUL UNEI STELE rulea
ză la Luceafărul (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 13.30 ; 21) ; Favorit (o- 
rele 9,15 : 11.30 ; 13,43 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) : Grădina Doina (ora 20).

TUDOR : rulează Ia Munca 
(erele 16 ; 19).

FERMA DIN ARIZONA rulează 
la Victoria (orele 9 ; 12,30 ; 16 ;
19.30) : Flamura (orele 9 ; 12.30 ; 
16 ; 19,30) ; Aurora (orele 9 : 12,30; 
16: 19.15); Grădina Aurora (ora 20).

O AFACERE rulează la Doina 
(orele 12.30: 15,30; 19: 20,30). Mio
rița (orele 10; 12,30; 15), Program 
de desene animate pentru copii 
(orele 9,45; 11).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ rulează la Flacăra (orele
15.30 ; 19) : Laromet (orele 15,30 ; 
19) ; Popular (orele 15,30 ; 19).

BALADA LUI CABLE HOGUE 
rulează la Excelsior (orele 8.45 ; 
ll ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; Glo
ria (orele 8.30 ; 10.45 ; 13.15 : 15.45 ;
18.15 ; 20,45) : Tomis (orele 8.45 ;
ll; 13,15 : 15,30 ; 18) ; Grădina
Tomis (ora 20,15).

După încheierea lucrărilor 
celei de-a 155-a ședințe a Con
ferinței cvadripartite asupra 
Vietnamului, care s-a ținut joi, 
la Paris, reprezentanții dele
gațiilor R.D. Vietnam și Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud au organizat o confe
rință de presă.

Li Van Sau, reprezentantul 
delegației G.R.P., a declarat că 
partea americană nu manifestă 
dorința de a angaja tratative 
serioase, ci încearcă doar să 
justifice politica agresivă a 
S.U.A. Răspunzînd unei între
bări, el a arătat că, în pre
zent, G.R.P. întreține relații 
diplomatice Ia nivel de amba
sadă cu 28 de țări ale lumii.

La rîndul său. reprezentantul 
delegației R.D. Vietnam, Nguyen 
Than Le, a subliniat că nici un 
soldat american, nici un consi
lier militar american nu_ au 
dreptul să ramînă pe pămîntul 
vietnamez. Statele Unite nu au 
dreptul să folosească trupele 
lor dislocate în alte țări pen
tru atacarea Vietnamului.

în altă ordine de idei, el a 
declarat că atunci „cînd este 
vorba de declarații. Administra
ția americană încearcă sâ cree
ze o atmosferă de fals opti
mism. Cînd este însă vorba de 
fapte, S.U.A. escaladează răz
boiul. Numai miercuri au avut 
loc peste 400 de raiduri asu
pra Vietnamului de nord și de 
sud“.

Lupte violente io 
Da Nano și Ouang Tri

Vineri, artileria Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud a declanșat un 
puternic atac cu rachete asu
pra bazei americano-saigoneze 
de Ia Da Nang. provocînd pier
deri personalului militar și 
diszrugîr.d 6 avioane america
ne. Au fost, de asemenea, grav 
avariate două dintre clădirile

bazei — informează agenția 
United Press International.

Pe de altă parte, în cadrul 
ciocnirilor care s-au înregistrat, 
joi și vineri, în împrejurimile 
localității Quang Tri, forțele 
patriotice au forțat inamicul 
să abandoneze două poziții, si
tuate la nord și la sud-vest de

„Stabilirea relațiilor diploma- 
tice între China și Canada, în 
octombrie 1970, a deschis un 
nou capitol în relațiile prie
tenești dintre popoarele chi
nez și canadian", a subliniat 
ministrul afacerilor externe, 
Ci Pîn-fei, la o recepție ofe
rită în onoarea ministrului 
de externe al Canadei, Mit
chell Sharp. „Premierul ca
nadian Trudeau — a relevat Ci 
Pîn-fei — a acceptat recent in
vitația premierului Ciu En-lai 
de a face, în viitorul apropiat, 
o vizită în China. Așteptăm a- 
ceastă vizită de mare impor
tanță pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre cele 
două țări". Vorbitorul a rele
vat apoi că guvernul și poporul 
chinez susțin că toate țările lu
mii, indiferent de sistemul lor 
social și indiferent de mărimea 
lor, trebuie să se trateze re
ciproc de pe poziții de egali
tate și ?să respecte în relațiile 
lor reciproce principiile inte
grității teritoriale, suveranității, 
neagresiunii, neamestecului în 
treburile interne, egalității și 
avantajului mutual.

La rîndul său, Mitchell Sharp 
a arătat că, de la stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Ca
nada și China, s-a înaintat foar
te rapid pe calea stabilirii u- 
nei înțelegeri între cele două 
părți. „Noi — a spus în con
tinuare oaspetele canadian —

vedem în . Asia nu numai piețe,, 
nu nurtiai îmbogățirea unor noi 
culturi, ci, de asemenea, o 
privire nouă într-o serie largă 
de probleme umane. Credem 
că avem de învățat mult unii 
de la alții și sperăm să dezvol
tăm contactele dintre țările noa
stre în spiritul egalității și a- 
vantajului reciproc".

în încheiere, Mitchell Sharp 
a transmis premierului chinez 
mulțumirile sincere ale premie
rului Trudeau pentru invitația 
de a vizita China. „Primul mi
nistru dorește să viziteze China 
la o dată stabilită de comun a- 
cord" — a menționat ministrul 
canadian.

Interlocutorul nostru: dr.
Sivali Ratwatte, președintele Ligii

Dr, Sivali Ratwatte, preșeâtateie Ligii Tineretului din Shri 
Lanka, este unul din acei interlocutori care prefera fraza concisă, 
formularea exactă, de o precizie învecinată cu laconismul. Poate 
pentru că Sivali Ratwatte este medic și pentru că profesiunea 
sa - pe care o practică în pofida numeroaselor sale obligații 
publice — il îndeamnă la reliefarea esențialului, la eliminarea 
nesemnificativului.

oraș.

După atentatul eșuat 
din Maroc

La Rabat a fost dat publici
tății un comunicat oficial in 
care se precizează că, în cursul 
reuniunilor Consiliului de Mi
niștri de miercuri și joi. care 
s-au desfășurat sub președinția 
regelui Hassan al II-lea și pri
mului ministru, Mohamed Karim 
Lamrani, au fost examinate e- 
venimentele petrecute miercuri 
pe aeroportul Rabat-Sale. Su
veranul marocan a trecut în re
vistă cauzele și detaliile acestor 
incidente și a dat instrucțiuni
le impuse de situație, mențio
nează agenția marocană de pre
să. Consiliul de Miniștri a ascul
tat, de asemenea, o Informare a 
ministrului de interne, Moha
med Benhima asupra situației 
din țară. La rlndul său genera
lul Driss Benaomar El Alami, 
ministru ad-interim al apărării, 
a afirmat că toate forțele mili
tare ale țării sînt fidele șefului 
statului.

Agenția marocană de presă a 
făcut cunoscut că un elicopter 
al forțelor militare marocane — 
avînd la bord pe locotenent- 
colonelul Amakrane și alți pa
tru aviatori — a aterizat în Gi
braltar după atentatul nereușit 
împotriva regelui Hassan al II- 
lea. La cererea guvernului maro-

can, autoritățile britanice au ho- 
tărît să extrădeze pe cei cinci 
aviatori, care. în prezent, sînt 
supuși cercetărilor.

• In prezența lui Pai Sian- 
1 kuo, ministrul comerțului exte- 
[ rior al R.P. Chineze, și a lui 
. Jean Luc Pepin, ministrul ca- 
i nadian al comerțului exterior, 
I la Toronto a fost deschisă o

expoziție chineză.

• AGENȚIA TASS anunță 
că, la 18 august, președintele

' Finlandei, Urho Kekkonen, și-a 
încheiat vizita neoficială în 

i Uniunea Sovietică și a plecat 
! spre patrie. La aeroport, oaspe

tele a fost condus de președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosighin.

Secretarii de stat 

Michael Kohl și tgon Bahr 

despre tratativele dintre 

cele două state germane
După prima rundă a trata

tivelor oficiale dintre delega
țiile R.D. Germane și R.F. a 
Germaniei în vederea înche
ierii unui tratat care să regle
menteze relațiile dintre cele 
două state germane, conducă
torii delegațiilor — Michael 
Kohl, secretar de stat la Con
siliul de Miniștri al R.D.G., și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F.G., — 
au răspuns la întrebările re
prezentanților presei. Ei au in
format, cu acest prilej, că în 
cadrul întrunirii au fost abor
date atît chestiuni privind 
tratatul, cit și alte probleme,

cum ar fi, de pildă, poziția 
celor două state germane în 
viața internațională. Ambii 
parteneri au relevat necesitatea 
unui ritm mai dinamic al tra
tativelor. anunțînd, totodată, 
că rundele de convorbiri vor 
avea loc la interval de 14 zile.

Michael Kohl a accentuat ce
rerea R.D. Germane de a sta
bili ..relații absolut normale, 
bazate pe dreptul internațional, 
cu R.F. a Germaniei, ca și cu 
oricare alt stat", și a reafir
mat poziția țării sale care sus
ține necesitatea primirii ambe
lor state germane în Organi
zația Națiunilor Unite.

FRUMOS SUCCES 

AL EXPOZIȚIEI 

INDUSTRIALE 

ROMÂNE LA KIEV
Deschisă de o săptămînă 

în capitala Ucrainei Sovie
tice, Expoziția industrială a 
Republicii Socialiste Româ
nia se bucură de un frumos 
succes, constituind ’ un punct 
de atracție pentru mii de 
vizitatori din toate localită
țile Ucrainei și din celelalte 
republici unionale, precum 
și pentru numeroși turiști, 
din diverse țări, sosiți la 
Kiev. Multe dintre impresii
le culese în timpul vizitării 
standurilor sînt înscrise in 
Cartea de onoare a expozi
ției. Ele se referă atît Ia 
modul de organizare pro- 
priu-zisă a expoziției cit, 
mai ales, la varietatea și ca
litatea exponatelor.

Expoziția noastră a avut 
ca oaspeți, în aceste zile, pe 
secretarii cu problemele e- 
conomice ai Comitetelor re
gionale de partid din Ucrai
na. De asemenea, s-au aflat 
in vizită consulii generali și 
consulii economici din țările 
socialiste, acreditați la Kiev. 
„Expoziția României, au 
scris ei în Cartea de onoa
re. ne-a făcut o adincă im
presie. Noi, reprezentanții 
țărilor socialiste prietene, 
dorim poporului român noi 
și mari succese în dezvolta
rea economiei sale socialis
te".

Concomitent, Expoziția in
dustrială a țării noastre pri
lejuiește o serie de contac
te între specialiști și repre
zentanți ai comerțului exte
rior din România și Uniu
nea Sovietică o bună parte 
din ele fiind concretizate 
prin încheierea de impor
tante contracte comerciale. 
Valoarea acestor contracte 
se ridică, pînă în prezent, la 
peste un miliard de. lei va
lută.

Intre partenerii comerciali 
români și sovietici au loc în 
prezent negocieri privitoare 
la produse ale industriei 
constructoare de mașini, chi
miei și petrochimiei, bunuri 
de larg consum.

O ȘCOALĂ ORIGINALĂ
„Intenționați să vă pe- 

treceți timpul liber, cău- 
tînd comori ale subsolu
lui ? Nimic mai simplu. 
Urmați școala de pros- 
pectori din Vancouver**. 
Anunțul acesta publicat 
în mai multe cotidiene 
din Canada și S.U.A. sem
nalează redeschiderea — 
după o întrerupere de 
patru ani — a cursurilor 
unei școli de un tip deo
sebit : școala de prospec- 
tori-araatori din capitala 
provinciei canadiene Co
lumbia britanică.

300 de „studenți", re
crutați din rîndurile unor 
oameni cu cele mai dife
rite profesii și preocu
pări vor fi ajutați pe 
parcursul unor cursuri 
care durează doi ani și 
care . se desfășoară de

două ori pe săptămînă 
să-și însușească cunoștin
țele și îndemînarea nece
sare pentru a duce o ar- 
tivitate de prospectare a 
minereurilor. Școala de 
prospectori din Vancou
ver are o veche tradiție. 
Ea a fost înființată în 
urmă cu 50 de ani de Ca
mera minieră din pro
vinciile Columbia britani
că și Yucon, în colabora
re cu Universitatea din 
Columbia britanică. Do 
atunci s-au succedat pro
moții după promoții de 
absolvenți dar entuzias
mul „studenților" și pro
fesorilor nu a scăzut ni
ciodată. Este adevărat, 
din miile de absolvenți 
ai școlii, foarte mulți ou 
au avut succes în cerce
tările lor. Acest fapt nu

a descurajat însă noile 
generații de prospectori- 
amatori, stimulați de ma
rile bogății ce se bănuiesc 
ascunse în subsolul cana
dian.

Cursurile ținute in clădi
rea școlii superioare teh
nice din Vancouver pre
văd lecții de geologie, 
metode de prospectare și 
legislație minieră.

Desigur, nu au lipsii 
succesele. In timpul pros
pecțiunilor efectuate in 
zilele de odihnă, unpl 
din absolvenții școlii, de 
profesie mecanic, a des
coperit la Cassiar, în 
nordul Columbiei brita
nice, un mare zăcămînt 
de azbest concentrat, 
evaluat în prezent a fi 
cea mai mare sursă dc 
acest fel din lume. De

pozite de cupru, plumb, 
zinc și argint au fost gă
site de alți absolvenți in 
provincia Yucon și în te
ritoriile de nord-vest. De 
altfel, înființarea acestei 
școli de prospectori-a- 
matori a reflectat intere
sul pronunțat manifestat 
față de industria minieră 
din regiunile de nord- 
vest ale Canadei unde, 
dealtfel, speranțele puse 
in bogățiile subsolului 
n-au fost deloc înșelate 
în ultimele decenii.

Guvernul canadian în
curajează atît școala de 
prospecțiuni din Vancou
ver, cît și efectuarea de 
prospecțiuni individuale 
în regiunile muntoase, în 
general greu accesibile. 
Aceasta deoarece în zo
nele respective, prospec
țiunile de mare anvergu

ră, cu ajutorul recunoa
șterilor aeriene sau a a- 
paraturii complexe mo
derne, sînt mult prea 
costisitoare. Prospectorul- 
amator nu trebuie să 
cheltuiască sume mari și 
să aibă echipament com
plicat ; în majoritatea ca
zurilor, cercetarea efec
tuată în zilele de vacan
ță este și o sursă de re-» 
creere. interesant de no
tat e faptul că în ultimii 
trei ani au fost înaintate 
autorităților canadiene 
aproximativ o sută de 
mii de cereri de autori
zații de prospectare in
dividuală. Lucru care vă
dește avîntul pe care l-a 
luat ceea ce presa cana
diană denumește „pros
pecțiunea de vacanță din 
pasiune".

P. N.

Oaspetele din Shri Lan
ka — care a avut amabi
litatea de a face o vizită 
la redacție - s-a referit 
în convorbirea avută la 
organizația pe care o 
conduce : „Sinhala Tha- 
runa Sanvidanaya“ (Liga 
Tineretului din Shri Lan- 
ka).

— Organizația noastră este 
foarte tinără — ea s-a consti
tuit acum doi ani. Creșterea a 
fost, totuși, rapidă. In prezent 
avem 200 000 membri. Conduce
rea centrală se află, firește, la 
Colombo dar avem organizații 
în toate districtele, în orașe ca 
și la sate. Orientarea noastră 
este socialistă, în concordanță 
cu actuala politică a guvernu
lui.

- Ce anume a deter
minat apariția organiza
ției in urmă cu doi ani f

—- înființarea ei s-a produs 
în 1970, în ajunul alegerilor 
generale care au avut o însem
nătate esențială pentru evolu
ția țării. Scopul inițial al fonda
torilor organizației a fost acela 
de a-i orienta pe tineri spre a 
sprijini politica actualei coaliții 
a forțelor de stingă. Am pornit 
în inițiativa noastră de la con
statarea că mulți tineri, nein
corporați în nici o organizație, 
simpatizează cu politica stîngii. 
Consideram că energiile lor tre
buie să fie valorificate, spriji
nind eficient acțiunea guvernu
lui. Doresc, însă, să precizez că 
organizația noastră nu este 
subordonata nici unuia din cele 
trei partide ce compun coaliția 
guvernamentală. Fiecare din 
aceste partide își are propria 
sa organizație de tineret. In 
afară de liga noastră, mai acti
vează încă 6 organizații de ti
neret, legate de principalele 
partide. Liga Tineretului este 
independentă pe plan organiza
toric însă politic, filozofic ne 
aflăm pe pozițiile coaliției de 
stingă. Inițiativa înființării or
ganizației a venit din partea 
unor tineri neînregimentați în 
partide, dar acțiunea lor a gă
sit sprijinul și al altor tineri 
cu vederi de stingă. Eu perso
nal sînt membru al partidului 
doamnei Bandaranaike. Mem
brii organizației sînt, în gene
ral, muncitori și țărani, dar a- 
vem și un număr, mai restrîns, 
de studenți. Cu celelalte orga
nizații de tineret ale stingii a- 
vem relații excelente. Probabil, 
vom dezvolta colaborarea noas
tră.

- Care sînt problemele 
de prim ordin care pre
ocupa tineretul din Shri 
Lanka ?

— Amintesc cîteva dintre a- 
ceste probleme : dezvoltarea e- 
conomiei, problema capitalului 
străin, asigurarea locurilor de 
muncă pentru tineri. Pe plaaiul 
dezvoltării economice s-au în
registrat progrese. Obiectivele 
primului an al noului cincinal 
au fost îndeplinite. Realizarea 
în totalitate a acestui plan va 
fi de deosebită importanță pen
tru consolidarea independenței 
economice a țării. Industrializa
rea și dezvoltarea agriculturii 
vor trebui să asigure locuri de 
muncă pentru toți cei ce vor să 
lucreze și, totodată, să asigure 
prin mijloace proprii, hrana 
populației — renunțîndu-se la 
importul de produse alimentare.

II rugăm pe interlocu
torul nostru să abordeze

un domeniu apropiat de 
profesiunea sa ‘ cel al <A 
sistenfei sanitare.

— Guvernul asigură asistenți 
medicală gratuită. Există sufi* 
ciente spitale și instituții sani« 
tare dar numărul medicilor este 
redus în raport cu necesitățile. 
In Shri Lanka funcționează 
două facultăți de medicină. Una 
cu tradiție, se află la Colombo 
iar a doua a fost creată în 
urmă cu doi ani la Pera- 
deniya. Sînt pregătiți des
tui viitori medici. Din neferici-* 
re. unii dintre ei atrași de mi
rajul unei existențe mai como
de și unor salarii mai bune 
pleacă în străinătate. In pre
zent nu se mai permite nici 
unui medic să părăsească țara 
decit după un stagiu de 10 ani 
în Shri Lanka.

- Cu ce impresii înche- 
iați vizita în România ?

— In primul rînd m-au im
presionat remarcabilele progre
se din domeniul economic. So
cialismul a schimbat viața po- 
porului român. Vizita făcută la 
Brașov, Bacău. Constanța — în 
fabrici, ca și în cooperative a- 
gricole și, bineînțeles, pe minu
natul litoral — mi-a oferit po- 
sibilitatea de a vedea în mod 
sugestiv rezultatele operei con
structive pe care o realizează 
poporul român...

- Ați avut întâlniri cu 
reprezentanți ai U.T.C., 
discutând despre legătu
rile dintre cele două or
ganizații. Ce perspective 
există în această direcție ?

— Doresc, mai întîi, să sub
liniez că U.T.C. este o organi
zație puternică, influentă, cu 
adînci rădăcini în viața tinere
tului român. Tinerii României 
soci&liste au un dezvoltat simț 
al responsabilității față de so
cietate, conștiința datoriei. In 
cursul întîlnirilor de la C.C. al 
U.T.C. am discutat despre ra
porturile dintre organizațiile 
noastre și am apreciat că exis
tă posibilități pentru a le dez
volta. Este o dorință comună. 
Am convingerea că legăturile 
tineretului din România și Shri 
Lanka vor cunoaște noi pro
grese.

EUGENIU OBREA

Docherii din mai multe porturi 

britanice își continuă greva
Speranțele soluționării grevei docherilor, care de mai mul

te săptămini paralizează activitatea porturilor din Marea Bri- 
tanie, s-au redus simțitor joi cînd filialele sindicale ale docheri
lor din mai multe centre portuare, printre care Liverpool și 
Manchester au contestat hotărîrea centralei sindicale a mun
citorilor din transporturi de a suspenda greva declanșată la 
28 iulie. Acordul încheiat între liderii sindicatelor și patronat 
a fost respins de majoritatea docherilor din principalele două 
porturi, nemulțumiți de ofertele patronatului privind garanta
rea locului de muncă.

^PENTBII TIMPUL D V. L I B E R g
NAUFRAGIAȚI TN SPAȚIU, ru

lează la Grivița (orele 9 ; 11,45 ;
16; 19,30); Volga (orele 9; 12;
15 ; 18 ; 20,45).

FANFAN LA TULIPE rulează la 
Arta (orele 15,30 ; 18) ; Grădina 
Arta (ora 20.15).

LUPUL NEGRU rulează la Lira 
(orele 15,30 ; 18) ; Grădina Lira 
(ora 20.15).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILL rulează la Dacia (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ;< 16 ; 18,15 ; 20,30).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT ru
lează la Viitorul (orele 16 ; 18; 20).

TREI DIN VIRGINIA rulează la 
Bucegi (orele 15,45; 18); Giulești 
(orele 15,30: 18; 20,30); Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

APA VIE rulează Ia Miorița 
(orele 17.30; 20).

EXPLOZIA ALBA rulează Ia 
Cotroceni (orele 15,30 : 18 ; 20,15).

CASA DE SUB ARBORI rulează

Ia Buzești (orele 15,30 ; 18) î Gră
dina Buzești (ora 20,15).

WATERLOO rulează la Unirea 
(ora 16).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII rulează 
la Ferentari (orele 15.30 ; 18 : 20.15).

VEDERE DE PE POD rulează la 
Rahova (orele 15.30; 18; 20,15).

DIRECTORUL rulează la Cosmos 
(orele 15.30 ; 19).

20 000 DE LEGHE SUB MARI 
rulează la Drumul Sării (orele 15 ; 
17.30 : 20).

ROBIN HOOD rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ru
lează, la Timpuri Noi (orele 9,45— 
20,15 în continuare).

LEGENDA rulează la Crîngași 
(orele 15,30 ; 17.45 ; 20).

DESCULȚ ÎN PARC rulează la 
Moșilor (orele 15.30 ; 18) ; Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CERMEN rulează la Vitan (orele 
15,30 ; 18).

MIHAIL STROGOFF rulează la 
Progresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

JOCUL DE-A MOAftTEA rulea
ză la Grădina Vitan (ora 20,15).

FREDY ȘI CINTECUL PRERIEI 
rulează la Grădina Unirea (ora 
19,45).

JANDARMUL LA NEW-YORK 
(orele 10: 12: 14: 16: 18.15), DU
MINICA LA NEW YORK (ora 
20,30) rulează la Cinemateca 
„Union**.

SIMBATA 19 AUGUST
Teatrul „C. Tănase** (la Grădina 

Boema) : TRĂSNITUL MEU

DRAG — ora 20 ; Teatrul Evreiesc: 
DIBUK — ora 19,30 ; Teatrul ,.I. 
Vasilescu" (la Teatrul de vară „23 
August-) : CINE ARE DOR PE 
LUME — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30.

DUMINICA 20 AUGUST

Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : TRĂSNITUL MEU

■ DRAG — ora 20 ; Teatrul Evreiesc: 
UN ȘIRAG DE PERLE — ora 
19,30 ; Teatrul ,,l. ’ Vasilescu" (la 
Teatrul «Ie vară „23 August") : 
CINE ARE DOR PE LUME — ora 
20 ; Teatrul Giulești : FREDDY 
— ora 20.

SIMBATA, 19 AUGUST 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Biblioteca pentru toți. 9,50 De vor
bă cu gospodinele. 10,05 Tele-enci- 
clopedia. 10,50 Panoramic științi
fic. 11,15 Emisiune de divertisment. 
12,00 în slujba sănătății. Emisiune 
de educație sanitară. 12,15 Telejur
nal. 16,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19,00 Arta plastică. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. în cinstea 
zilei de 23 August — marea între
cere la zi. 20,10 Tele-enciclopedia. 
20,50 Film serial : Mannix — epi
sodul III. „Fugi oiță, fugi". 21,40 
V-am rezervat un ioc...! Emisiune 
muzical-distractivă. 22.55 Telejur
nal. 23,05 Cu o săptămînă înaintea 
deschiderii Jocurilor Olimpice de 
vară de la Miinchen.
PROGRAMUL II

16,30 Agenda. 16,40 Litoral ’72. Al 
VIH-lea festival național de fol
clor. 17,05 Reportaj bucureștean.

17,25 Pagini muzicale de mare 
popularitate. 17,55 Film artistic 1 
„Cerul începe la etajul III".

DUMINICA, 20 AUGUST 1972
PROGRAMUL I

8.30 Cravatele roșii. 10,00 Viața 
satului. 11,15 Mail muzicieni la 
București. 11,30 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 360 de grade. 18,10 Film serial 
pentru tineret : Cei trei mușchetari 
(IV). 19,00 Cîntece și jocuri de pe 
Valea Bistriței. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Ore de au
gust la Tîrgoviște. 20,10 Cîntă Ma
ria Lătărețu. 20,20 Film artistic : 
Mihai Viteazul, seria I. Călugă- 
reni, 22,10 Refrene din Țările de 
jos. 22,25 Telejurnal. 22,40 Dumini
ca sportivă.
PROGRAMUL II

12.30 Promenadă duminicală. 
15,00 închiderea emisiunii de prlnz. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Bobo.
20.30 Film documentar. Cel mai tî- 
năr oțel. 20,40 Teatrul liric TV. : 
My Fayr Lady. 21,40 Săptămîna 
culturală bucureșteană; 21,55 Ro
manțe și canzonete. 22,10 Film se
rial : „Mannix** — reluarea episo
dului III.
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