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VOLAN

ii nostru a publicat o serie de articole

omului de la volan. In încheierea
acestui ciclu am solicitat tovarășului

să împărtășească cititorilor noștri
concluziile desprinse din materialele
publicate, măsurile pe care ministe

O NOUA PROMOȚIErul le-a luat pentru a asigura o pre
DE PILOȚIgătire cit mai bună viitoarelor cadre

trebuie să-asigure în 
preț de cost redus, o 
fabricilor, uzinelor și

Timp de mai multe luni, ziarul

și reportaje privind activitatea

Noi construcții în.cartierul Balta Albă din Capitală.
Foto: AGERPRES

CITIȚI
in paginile

Dl MATURITAH
din

sesiunea iunie
1964

RĂSPUNDEREA OMULUI

ucrătorii din transporturi 
perfecte condiții și la un 
aprovizionare continuă a 
șantierelor de construcție cu materiale și materii 
prime, mașini și combustibil, aprovizionarea ora
șelor și satelor cu bunuri de tot felul.

în anul 1963, de pildă, volumul mărfurilor 
transportate cu mijloace publice a crescut cu 58,7 la sută față 
de anul 1960, parcursul mărfurilor a sporit cu 54,4 la sută, 
iar cel al călătorilor cu 27,1 la sută.

In ansamblul activității de transport din țara noastră, 
transportului auto îi revine, an de an, o pondere tot mai în
semnată. Este suficient, cred, să amintim, pentru a ilustra a- 
ceasta, că în anul trecut, raportat la același an 1960, volu
mul mărfurilor expediate cu mijloace auto de deservire 
generală a crescut cu 99,5 la sută, parcursul mărfurilor cu 
105,8 la sută, iar cel al călătorilor cu 75,9 la sută. Pentru a 
face față cu succes acestor cerințe, partidul și guvernul au 
alocat fonduri importante în scopul creșterii capacității de 
transport cu mijloace auto.

Rolul hotărîtor în satisfacerea cerințelor mereu sporite 
care stau în fața transporturilor auto îl au însă oamenii, 
capabili să mînuiască mijloacele moderne cu randament 
maxim. In fiecare an efectivele unităților noastre se com
pletează cu mii de noi șoferi, mecanici auto, marea majori
tate tineri între 17 și 18 ani. De aceea, conducerea ministe
rului nostru apreciază ca bine venită și deosebit de prețioasă 
discuția publică „Omul de la volan și răspunderile lui** or
ganizată în coloanele „Scînteii tineretului". Materialele pu
blicate au ridicat o serie de probleme interesante, făcînd 
propuneri concrete care ne vor ajuta mult în preocupările 
noastre pentru pregătirea temeinică a noilor cadre de șoferi.

Conducerea ministerului nostru, prin Direcția generală a 
transporturilor auto, a luat o serie de măsuri care să asigure 
pregătirea complexă a noilor cadre de șoferi, atît ca munci
tori pricepuți, cît și ca oameni cu înaltă ținută morală și ce
tățenească. Se disting în această acțiune de pregătire a noi
lor cadre, trei etape mai importante : pregătirea propriu- 
zisă în școala de șoferi, perioada de practică în funcția de 
ajutor de șofer și apoi timpul cînd. primind dovada califică
rii sale, trece la „simplă comandă', mînuind volanul pe pro
prie răspundere, perioadă a desăvîrșirii cunoștințelor acu
mulate anterior.

începînd din anul 1962. s-au organ^at un număr de 24 
școli de șoferi profesioniști, amplasate pe întreg teritoriul 
țării, în funcție de cerințele de șoferi ale regiunilor admi
nistrative.

Pentru a asigura condiții cit mai bune de pregătire în pri
ma etapă, respectiv pregătirea în școală, s-au luat o serie 
de măsuri printre care este de menționat funcționarea de 
internate pe lingă majoritatea școlilor, dotarea lor cu un bo
gat material didactic și tehnic, cu ateliere corespunzătoare 
și cu un parc de autovehicule pentru efectuarea orelor de 
practică de conducere auto.

Ca rezultat al propunerilor făcute în materialele publicate 
în „Scînteia tineretului** privind mai buna folosire a materia
lelor didactice — pentru îmbinarea cunoștințelor teoretice cu 
cele practice — ministerul a luat măsura începînd chiar din 
acest an școlar de a se folosi în toate școlile panouri cu piese 
componente ale diferitelor sisteme ale autovehiculelor, dînd 
astfel posibilitatea elevilor să înțeleagă mai bine procesul 
funcționării mecanismului unei mașini. De asemenea, în să
lile de pene și remedieri s-a luat măsura ca elevii să reme
dieze ei înșiși defecțiunile ce ar putea surveni pe parcurs.

Pentru a le da o pregătire cît mai temeinică. îndrumarea 
și supravegherea elevilor este făcută de un corp didactic 
recrutat din ingineri și tehnicieni cu înaltă calificare, cu te
meinice cunoștințe pedagogice.

ING. M. BĂLĂNESCU,
ADJUNCT AL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR $1 TELECOMUNICAȚIILOR

(Continuare în pag. a V-a)

Din a doua jumătate a 
lunii mai, animalele gospo
dăriilor colective au fost 
scoase la pășunat. Pînă 
toamna tîrziu nutrețurile 
verzi vor constitui sursa 
principală de furajare a 
lor. In G.A.C. au fost ini
țiate acțiuni pentru spori
rea productivității pășuni
lor și fînețelor naturale ; 
s-au luat, de asemenea, 
măsuri pentru gospodărirea 
mai chibzuită a rezervelor 
de iarbă prin organizarea 
rațională a pășunatului etc. 
In numărul nostru din 3 
iunie am publicat o pagină 
specială pe această temă în 
care mai mulți lucrători 
din agricultură, specialiști, 
secretari de organizații 
U.T.M., au relatat expe
riența lor, metodele folo
site pentru a asigura obți
nerea unor cantități sporite 
de nutrețuri verzi. Publi
căm în continuare articole 
despre experiența în asi
gurarea și gospodărirea ba
zei furajere.

Proletari din toate tarile, uniH-vă!

Muncitor
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Printre fruntașii în întrece
rea socialistă din secția 
montaj pompe a Uzinei de 
pompe din Capitală, se nu
mără și tînărul Ion Brusa- 
novski. Buna pregătire pro
fesională îl ajută să execute 
lucrări de cea mai bună ca
litate și să-și îndeplinească 
angajamentele in întrecere. 
In acest an, el își menține 
lună de lună titlul de evi
dențiat în întrecerea socia

listă.
Foto : O. PLECAN

O lucrare la ordinea zilei: 
recoltarea și strîngerea iu- 
rajelor. (In fotografie: pe 
ogoarele G.A.S. Sabarul 

București)
Foto: AGERPRES
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Succese
în întrecerea socialistă
Ziua de 23 August, marea săr

bătoare a poporului nostru, este în- 
tîmpinată de 
meni ai muncii 
industriale cu 
succese.

colectivele de oa- 
din întreprinderile 
noi și importante

De la începu-• PLOIEȘTI.
tul anului sondorii de pe Valea 
Prahovei au săpat, în plus, mai 
mult de 8 700 m și au livrat rafi
năriilor însemnate cantități de ți
ței peste prevederile planului.

Pc întregul bazin petrolier al 
Văii Prahovei, s-au realizat de la 
începutul anului, economii supli
mentare în valoare de peste 
1 500 000 lei.

• GALAȚI. — Colectivul Fabri
cii de confecții din Brăila a dat 
peste sarcina de plan 10 000 de 
confecții diferite și a obținut 
323 000 lei economii la prețul de 
cost, realizîndu-și încă de pe acum 
angajamentul luat în cinstea zilei 
de 23 August.
'Textiliștii gălățeni au realizat, 

peste angajament, 1 400 kg fire 
de bumbac și 7 000 mp țesături. 
Ei au asimilat de la începutul a- 
nului, 7 modele noi de țesături, 
cu 3 mai multe decît prevedea 
angajamentul.

• CONSTANȚA. —Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la Fa-

CTUA LI TAȚII,,

brica de ciment din Medgidia au 
realizat majoritatea angajamente
lor luate pînă la 23 August. Ei 
au produs peste plan 29 000 tone 
ciment, cu ciirca 14 000 tone mai 
mult decît prevedea angajamentul, 
aproape 20000 tone klinker și 
34 000 tone calcar concasat.

Totodată ei au obținut econo
mii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de peste 490000 
lei și beneficii suplimentare în 
valoare de 1 200 000 lei.

• TG. MUREȘ. — De la începu-, 
tul anului colectivul Fabricii de 
mobilă „23 August“-Tg. Mure? 

a realizat peste plan o producție 
globală în valoare de 2 700 000 
lei față de 3 milioane cît preve
dea angajamentul.

• SUCEAVA. — Lucrările noii 
linii de cale ferată Ițcani-Pă’ti- 
noasa, pe care colectivul întreprin
derii de construcții din Iași s-a 
angajat să o dea în folosință 
pînă la 23 August, au fost execu
tate în proporție de circa 80 la 
sută. Au fost terminate 5 din cele 
6 mari viaducte, iar ultimul este 
în stadiu de finisaj ; s-a consoli
dat aproape întregul terasament 
și s-au construit stațiile de cale 
ferată de pe parcursul liniei.

(Agerpres)

Eminescu

de șoieri. De curind, după susținerea 
examenelor și probelor prac
tice, o nouă promoție de piloți 
și_a început activitatea în ca
drul aerobazelor utilitare din 
țară.

înzestrarea întreprinderii de 
transporturi aeriene civile 
„TAROM “ cu nave modeme de 
viteze și capacități sporite, 
creșterea traficului intern și 
extern de călători au făcut ne
cesară calificarea unui număr 
tot mai mare de piloți, radio- 
telegrafiști și mecanici de 
bord.

în scopul însușirii temeinice 
a problemelor privind naviga-

ția aeriană, aparatele de zbor, 
meteorologia și alte materii de 
specialitate, cursurile au fost 
predate de cadre didactice cu 
o înaltă calificare. Antrena
mentele de zbor s-au desfășu
rat pe cele mai modeme ti
puri de avioane cu care este 
dotată aviația noastră utili
tară.

Alături de mecanizatori din 
S.M.T. și G.A.S., noua promo
ție de piloți va contribui la 
fertilizarea terenurilor și la 
sporirea prodlicției în unitățile 
agricole socialiste.

(Agerpres)

Excursii prin țară organizate
de O.N.T.-„Carpați“

Mii de oameni 
muncii din toate 
giunile țării au parti
cipat în ultimele luni 
Ia excursiile organiza
te de Oficiul Națio
nal de Turism—„Car- 
pați" cu motonavele 
„Oltenița" și „Car- 
pați“. In itinerariul 
acestor excursii au 
fost cuprinse orașul 
Tr. Severin, insula A-

ai 
re-

da-Kaleh, Porțile de 
Fier, Cazanele, precum 
și Delta Dunării.

începînd din aceas
tă lună, Oficiul Națio
nal de Turism—„Car- 
pați" 
cursii 
Delta 
carea 
lăți., 
localitățile 
Tulcea,

organizează ex- 
de 7 zile în 
Dunării cu ple- 
din portul Ga- 
Vor fi vizitate

Galați, 
Sulina, Sf.

Gheorghe, lacul Ma- 
tița, Ceatalu, Sfîntu 
Gheorghe și Mila 23. 
!n timpul excursiei 
sînt organizate parti
de de pescuit, se vi
zitează cherhanale, 
sate pescărești. In pro
gramul 
gurează 
artistice 
vas.

distractiv fi- 
seri cultural- 
organizate pe

(Agerpres)

Acum e timpul optim Avantajele pășunatului
pentru lucrările de întreținere pe parcele

I n urmă cu vreo 
’■ două luni, la 

G.A.C. Dragalina 
Idin raionul Bîrlad 

a avut loc un 
schimb de expe- 
perientă privind

întreținerea pajiștii și orga
nizarea pășunatului, la care 
au participat toți inginerii și 
președinții de G.A.C. din ra
ion. S-a studiat experiența 
gospodăriei gazdă, au fost or. 
ganizate demonstrații practice 
privind parcelarea și folosirea 
rațională a pășunilor, îngră- 
șarea, grăparea și însămînța- 
rea acestora.

S-a scurs puțin timp de 
atunci. Dar acest schimb de 
experiență a și început să dea 
roade. Metodele folosite de co
lectiviștii din Dragalina sînt 
aplicate în multe alte G.A.C. 
din raion, în comunele : Făl- 
ciu, Lana, Ivești și altele, ale

căror pășuni, îngrijite și folo
site rațional, asigură animale
lor masă-verde în cantități su
ficiente.

La G.A.C. Sîrbi, pajiștea se 
întinde pe aproape 300 de 
hectare. Pentru a fi pășunată 
rațional, ea a fost împărțită 
în 28 de parcele repartizate 
pe specii și categorii de ani
male. în baza graficului de 
pășunat, se asigură pentru 
fiecare parcelă o pauză de 
2—3 săptămîni pentru reface
rea ierbii. Dar numai organi. 
zarea rațională a pășunatului, 
deși cu rezultate evidente, nu 
a fost socotită, totuși suficien
tă. A fost întocmit un plan de 
întreținere a pășunii pe tot 
timpul anului, iar comitetul 
U.T.M. a propus ca aceste lu
crări să fie repartizate tinere
tului, care a dobîndit de acum

o experiență în executarea 
lor. Sub îndrumarea ingine
rului agronom Emil Istrate, 
lucrările au început încă din 
luna aprilie. 50 de hectare au 
fost grăpate. După cîtva timp, 
operația a fost repetată. Tot
odată s-au distrus, cu sapa, 
mușuroaiele pe alte 50 hec
tare, și s-au făcut defrișări și 
tăiat spinii pe întreaga supra
față. Fiindcă în urma ultime
lor ploi mărăcinii și buruieni
le au început să crească din 
nou, comitetul U.T.M. organi
zează o nouă acțiune de cură
țire a pajiștii la care vor 
participa peste 200 de tineri.

Aceeași preocupare pentru 
asigurarea de nutrețuri verzi 
pe toată durata verii am în- 
tîlnit și la G.AC. Blăgești. A- 
ceastă gospodărie are 800 de 
taurine (160 vaci), vreo 3 500 
ovine și numai 550 hectare cu

pășune. Tînărul inginer agro
nom Gh. Roman a găsit însă o 
soluție prin care cantitatea de 
masă-verde poate spori cu 
circa 200 000 kg. Pe aici' curge 
apa unui pîrîu. De o parte și 
de alta a pîrîului se întind 
100 hectare pășune și 80 hec
tare finețe. Prin construirea 
unui dig apa este reținută și, 
printr-un sistem de canale, 
este dirijată pe întreaga su
prafață de pășune și finețe. 
Sistemul de irigare, destul de 
simplu de altfel, a fost execu
tat în 9 zile. La lucrările de 
amenajare organizația U.T.M. 
a antrenat 270 de tineri. A- 
cum, pe această suprafață 
iarba este mare, frumoasă, iar

C. SLAVIC 
corespondentul f,Sdnteii tine, 
retului" pentru regiunea Iași

osvodăria noastră dispune de numai 144. hectare de 
izlaz. O suprafață mică față de numărul de animale. 
Anii trecuți. în cele mai multe cazuri, animalele aveau 
ce pășuna numai în primelt luni ale verii. Situația nu 
mai putea dăinui si anul ac.ista. Se impunea în primul 
rînd sporirea producției de masă-verde la hectar, prin 
lucrări de întreținere a pajiștii. Am început cu gru

parea întregii suprafețe ; am curătat-o de mușuroaie, spini, lăstăriș, 
am răspîndit îngrășăminte organice si chimice. Ploi au căzut destule, 
favorizînd creșterea ierbii. Animalele au fost scoase la pășunat 
ziu, pe 21 mai.

Experiența ne-a arătat că prelungirea perioadei de pășunat 
pinde și de modul în care acesta este organizat.

Islazul de la Pintînele, de pildă, vreo 32 de hectare, unde s-a . 
ganizat tabăra de vară, l-am împărțit în parcele de cîte 5—6 hec
tare. îngrijitorii pășunează vacile pe o parcelă timp de 5 zile, după 
care trec la pășunatul alteia. Această planificare dă posibilitatea ca 
o parcelă să aibă un repaus de o lună de zile pentru refacerea ier
bii, asigurîndu-se astfel pe toată durata verii masă-verde din 
abundență. Dar nu lăsăm ca iarba de pe parcelele pășunate să se

tîr-

de-

or-

ION GRĂDINĂRIT
președintele G.A.C. Fintinele, 

raionul Fălticeni

încheierea lucrărilor 
sesiunii 

științifice organizată 
de Academia R.P.R.

și Uniunea Scriitorilor
Miercuri, în sala mică a Palatu

lui R. P. Romîne au continuat lu
crările sesiunii științifice, organi
zată de Academia R. P. Romîne 
și Uniunea scriitorilor, cu prilejul 
comemorării a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu.

Au mai prezentat comunicări 
acad. Al. Rosetti despre „Mihail 
Eminescu și limba rorpînă litera
ră", acad. Al. Philippide despre 
„Arta poetică a lui Eminescu", 
prof. univ. G. Ivașcu despre „Pa
triotismul lui Eminescu", prof, 
univ. Galdi Laszlo (Ungaria), 
despre „Contribuții la sintaxa 
poetică a lui Mihail Eminescu", 
conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga, despre „Eminescu și 
înaintașii ”1__
Flouquet (Belgia) despre 
de-a 75-a c 
marelui poet 
nescu", criticul literar Paul Geor
gescu despre „Eminescu și con
temporanii săi", criticul literar I. 
D. Bălan despre „Eminescu și vre
mea noastră", prof. univ. G. C. 
Nicolescu despre „Eminescu în 
critica și istoria literară romîneas- 
că de pînă la 1944", criticul li
terar Eugen Simion despre „Proza 
literară a lui ” ’ 
univ. M. Pop despre „Eminescu, 
culegător de folclor, documente 
literare și istorice, cunoscător al 
țării și poporului".

Lucrările sesiunii s-au încheiat 
în după-amiaza aceleiași zile.

Festival internațional 
de poezie

în cadrul Zilelor Mihail Emi
nescu, Comitetul național pentru 
comemorarea a 75 de ani de la 
moartea lui Mihail Eminescu și 
Uniunea Scriitorilor din R. P. Ro- 
mînă au organizat miercuri, în 
sala Studioului de concerte al Ra- 
dioteleviziunii, un festival inter
național de poezie.

Iubitorii de poezie din Capitală 
au ascultat cu interes traduceri 
ale poeziilor lui Eminescu în di
verse limbi, versuri dedicate lu
ceafărului poeziei romînești și ță
rii noastre, precum și alte versuri 
în interpretarea autorilor : Vehbi 
Bala (R. P.Albania) ; C. B. Chris- 
tesen (Australia) ; Theodor Cso- 
kor (Austria) ; Willy Vaerewijck 
și Karel Jonckheere (Belgia) ; E- 
lisabeta Bagriana, Mladen Issaev 
și Nicolai Zidarov (R. P. Bulga
ria) ; Vilem Zavada, Milan Ferko 
și Oldrych Vyhlidal (R. S. Ceho
slovacă) ; Nicolas Guillen (Cuba) ; 
Vaino Kirstina (Finlanda) ; Eu
gene Guillevic și Andre Frenaud 
(Franța) ; Heinz Kahlau (R. D. 
Germană) ; Rita Boumi Pappa și 
Nikos Pappas (Grecia) ; Roseta 
del Conte (Italia) ; Ivan Lalic și 
Vasko Popa (R. S. F. Jugoslavia) ; 
Ingegerd Granlund (Suedia) ; Ga
rai Gabor, Gării Laszlo și Jekely 
Zoltan (R. P. Ungară) ; Alexei 
Surkov, Dmitro Pavliciko, Iurii 
Kojevnikov, Gurghen Borian și 1 
Mihail Dudin (U.R.S.S.) ; Mario 
Benedetti (Uruguay).

Traducerile în limba romînă a 
lucrărilor au fost prezentate de 
actori de frunte ai teatrelor bucu- 
reștene.

săi", Pierre Louis 
„Cea 

comemorare a morții 
t romîn Mihail Emi-

Eminescu" și prof.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)



LUI EMINESCU
Inedite comunicări

POETUL ȘI DRAGOSTEA
Dragostea lui suia din depărtări de timp, 
Amestecînd, în apa mării, faruri, turle, chipuri, 
în vîrful fluxului ducînd un nimb 
Rostogolit fierbinte pe nisipuri.

Dragostea lui venea de Ia surîsul tragic al lui Decebal 
Și de la primele familii romînești, 
Din adîncimi de codru mineral
Din mari chemări și deznădejdi.

Dragostea Iui călătorea din șirurile de părinți 
Și deopotrivă din ciudatul relief
Al norilor de gheață și-al norilor fierbinți 
Care dansau pe fruntea unui ev-

Dragostea lui mărșăluia năpraznic prin natură 
încă din vremea lavelor aburitoare.
El i-a fost numai inimă și gură 
Și pur ochian spre ziua viitoare

Dragostea lui cit peșterile de adinei 
Dragostea lui înaltă ca munții arși de astre. 
Dragostea lui care mai doare încă.
Dragostea lui călătorind albastru peste vremea lungă 
Și peste toți bărbații țării noastre

ADRIAN PAUNESCU

PE URMELE "I 
LUI EMINESCU, I

REE

REVIZOR ȘCOLARI
Mireea Radu lacoban

Scend din piesa „Eminescu* 

de Mircea Ștefdnescu, noua 

premieră a Teatrului Națio- 

nai din București — sala 

Comedia.

Foto t AGERPRES

hn

apele de uscat.

muzicologice
„Date noi privitoare la cultura 

muzicală In țara noastră pînă la 
sfîrșitul secolului 18" — iată tema 
generală a sesiunii de comunicări 
organizată zilele acestea la Uniu
nea Compozitorilor.

Au fost prezentate cu acest pri-~ 
lej cîteva comunicări printre care 
remarcăm aceea a muzicologului 
Viorel Cosma „Documente muzi
cale romînești din pragul veacului 
18", care a prezentat o serie da 
lucrări inedite printre care cele 
„două balete valahe din sec. 17“.

O serie de soliști bucureșteni 
au interpretat lucrările muzicale 
prezentate ce conturează crîmpeie 
din vechea cultură muzicală din 
tara noastră.

I. s.

Noi produs» 
realizat*

de Industria
corespon-

In lumea electronilor
și a micronilor

de 
o 

ori

Ne propunem, în rîndurile de 
față, să lăsăm cit mai mult loc do
cumentelor. Comentariul — in limi
ta strictului necesar — se vrea doar 
o prezentare a materialelor citate și, 
pe alocuri, va încerca să reaminteas
că unele lucruri (îndeobște cunoscu
te), să precizeze timpul și cadrul.

Acum 89 de ani, pe drumurile înecate în colb vara, îne
cate în glod toamna, abia bănuite iarna, călătorea prin ți
nutul Vasluiului revizorul școlar Mihail Eminescu. Fiecare 
popas în satele în care era — sau ar fi trebuit să fie — o 
școală, aducea după sine încă o pagină scrisă în caietul de 
însemnări, încă un proces verbal redactat cu meticulozita
tea cunoscută, în registrul de procese verbale al școlii. Este 
cunoscută activitatea revizorului școlar Eminescu, după cum 
cunoscute sînt și starea școlii din vremea lui și mizeria de 
nedescris a satelor moldovene, cu oameni lipsiți de pămînt, 
ținuți la o parte de lumina culturii, pradă bolilor și sără
ciei. Eminescu a demascat cu vigoare aceste stări de lucruri, 
procesele verbale din banalele registre de inspecție ori ra
poartele trimise ministrului transformîndu-se ades în ade
vărate acte de acuzare.

Cîteva dintre aceste rapoarte *), se referă la unele comune 
din actualul raion Vaslui: Tanacu. Muntenii de Jos. ălin- 
jești, Telejna, Zăpodeni. Laza. Hîrșova. PoimecUBedMi 
Brodoc. Cităm cîteva fraze din aceste docueneote: .Cea «ea 
Mînjești are o școală de gr. I in cotuna z'
în aceasta se află cam 60 de co*ifrib—b*H Cotw— eemae* 
o. fost bintuită de vărsatul negru fi de aagfeuM» fir» c 
mas numai trei copii care, după lege, ar putea y.
să frecventeze școala. (...) In decursul a șapte Mi de zile (die 
eînd există școala) au ieșit, știind carte, un siuffur bdief — 
ca rezultat unic costă pe stat și comună turna de 7 737 Ijl.*: 
„Școala din Schei stă închisă fără autorizația
„Localul de școală din Zăpodeni nesuficient. Cei aru:*.:î ie 
comună stă neisprăvit, pentru că Comitetul ptraum el 
Județului Vaslui au șters din bugetul comunei cei 300 L*. 
meniți pentru săvârșirea localului de școala**; J* rnf— 
Laza se află un ratuș de cărămidă, cu patru odă* i-.cdzd- 
toare, proprietatea statului, care, neîngrijit și ?
țat de nimeni, se va ruina din ce în ce“; „Școala va 5 
cînd popa va fi bun, darea mică, subprefecții oameui cere 
să știe administrație, finanțe și economie politice. i: 2 
pedagogi, pe cînd adică, va fi și școala școală, statul r.z: 
omul om'...2)

Acestea se petreceau prin 1875. Am vizitat de curind 
școlile în ale căror cancelarii a zăbovit odată Luceafărul poe
ziei romînești. Nu vom încerca o comparație 1875—1004. 
fiindcă rezultatul ar putea fi considerat pînă la un punct 
oarecum firesc. In 90 de ani, școala va fi evoluat oricum. 
Cu ajutorul unor documente aflate de noi in arhivele școli
lor, o să încercăm să schițam tabloul învățământului rural 
în anul „de grație" 1938, cel mai „rodnic" pentru regimul 
burghezo.moșieresc. Deci, o primă comparație între cele 
constatate de Eminescu în 1875 și situația din 1938. Să ne 
oprim, mâi întîi, în comuna Laza, a cărei școală ce se „ruina 
din ce în ce" a fost inspectată, cîndva, de Mihail Err.ir.eecu.

♦
ROMlNIA 
Școala primară 
Laza
Județul Vaslui 
nr. 4/11 ian. 1938

Domnule mspector.
La ordinul dv. cu nr. 2973 aliniatul 24, avem 

onoarea a vă raporta că în ziua de 24 decembrie 
1938, în cadrul unei serbări cu obiceiuri de cră
ciun și anul nou, s-au distîibuit trei perechi de 
opinci aproape noi și una pereche ciorapi la ele
vii silitori din clasele V1I-II.

Director,
(ss) indescifrabil

A se compara cu cele scrise în broșura „Pe plaiuri romî- 
ne“, publicată în 1937 : „In așezările rurale din Moldova pot
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GRIGORE ARBORE

PLOIEȘTI (de la 
dentul nostru)

Industria locală 
unea Ploiești a început pro
ducția în serie a noilor pro
duse create și omologate în 
acest an. La expoziția de mos
tre organizată la Sinaia în lu
nile aprilie și mai, întreprin
derile industriei locale din re
giunea Ploiești au prezentat 
zeci de noi articole. Un loc im
portant îl ocupă bunurile de 
larg consum și articolele din a- 
luminiu eloxat. Tot din lotul 
produselor noi fac parte și 
scăunelele pliante pentru tu
rism, etajerele pentru baie, 
diferiți suporți împodobiți cu 
motive naționale pentru ghi
vece de flori, forme din tablă 
pentru tort și prăjituri, coșu- 
lețe din material plastic și ră
chită, scăunele pentru copii și 
altele. Totalul contractărilor 
încheiate cu comerțul local și 
din țară pe baza prezentării 
de mostre, se cifrează la peste 
31 milioane lei.

din regi-

POSTA DE IERI>

La concurs Cu 19 zile
ruxs

iți: esUgCsee

fin
TT-

înainte

comer-

Recent, în orașul Reșița s-a dat 
în folosință în cartierul Lunca 
Bîrzavei un nou complex alimen
tar dotat cu ii unități
dale care cuprinde și un magazin 
cu autoservire.

Construit pe o suprafață de a- 
proximanv 1000 mp acest com
plex a fost terminat de construc
torii reșițeni cu 19 zile înainte 
de data stabilită. El este cel mai’ 
modem din orașul Reșița și cu
noaște o mare afluență de cum
părători.

fi întîlnite școli încăpătoare, învățători destoinici și copii ve
seli, îmbrăcați în frumoase costume naționale". Se vede că 
aceste „frumoase costume naționale" se cereau, completate 
cu cîte „una pereche opinci aproape noi“ — privilegiu al 
elevilor silitori. Acești elevi erau, după cum scrie amintita 
broșură, „veseli". Aveau și de ce:

Nr. 6 din 11 dec. 1938
Domnule inspector.
Cantina școlară*) este în imposibilitate de a 

funcționa. Din luna trecută nu mai există nici 
un fond, elevii primind alimente de la director 
și învățători. Rugăm dispuneți... etc.

La care Inspectoratul răspundea că s-a aprobat cu nr. 
22291 reînființarea cantinei, cu următorele „caluze" :

1. „Alocația zilnică va fi de cel mult 2 lei.
2. Cantina va funcționa în zilele de lucru.
3. Să li se servească elevilor dimineața un ceai 

cu o felie de pîine, iar la prînz un fel de mîn- 
care cu două felii de pîine".

Ca urmare, directorul revenea cu o adresă de un umor 
dureros:

Domnule inspector,
Ca urmare a adresei dv., am onoarea a vă cere 

cîteva deslușiri:
1. Ce vor mînca copiii seara?
2. Ce vor mînca duminica?

Primiți vă rog,... etc. etc.
Cît despre „școlile încăpătoare**...:

Nr. 24 
1938, oct. 6

Domnule Prefect,
„...Tabla de pe acoperământul (școlii) este 

desprinsă și în multe locuri putredă, din această 
cauză plouă înăuntru și într-o bună zi ne vom 
pomeni cu căderea tavanului. Ulucile și burla
nele de jur împrejur sînt stricate și cînd plouă 
se scurge apa pe pereți. Gardurile sînt complet 
stricate"...

t) Reproduse cea mai mare parte în voi. „Mihai Eminescu, revizor 
școlar" de Mircea Ștefan, Ed. de Stat Didactică și Pedagogică, 1957.

•j Acad. R.P.R. mss. 2264 ; Arhiva ist. centrală a statului, fondul 
Min. Instr, dosar 2021/1875 — apud M. Ștefan, „Mihai Eminescu, re
vizor școlar" p. 200 și urm. (Nu am citat decît o infimă parte din 
bogatul material ce atestă prodigioasa muncă pe care a desfdșurat-o 
poetul în scurtul răstimp cît a funcționat ca revizor pentru jud. Iași 
și Vaslui).

*) Pentru copiii orfani, foarte săraci și cei din alte sate.

sub bonetă poartă mănuși fine), 
pentru că ori ce impuritate 
degenerează imediat produsul.

Privind fețele tinere ale ce
lor care lucrează, aspectul 
vestimentar, microscoapele, 
oscilografele, pensetele și cleș- 
tișorii, ascultînd liniștea, ai im
presia că te afli într-un la
borator unde învață studenții 
unor facultăți de electronică. 
De fapt nu greșești mult: 
muncitorii acestei întreprin
deri, in mare majoritate în 
jur de 20 de ani, au o califi
care superioară. 46 la sută din 
numărul total au absolvit 
școala medie iar ceilalți în
vață sau se pregătesc să o 
facă. Ingineri sînt mai mult 
de jumătate din totalul perso
nalului tehnico-administrativ. 
Și asta fiindcă totul cere mul
tă știință și capacitate profe
sională.

Acolo unde am început vi
zita, la atelierul de condensa
tori electrolitici, alături de 
„minunea" cu foaia de alumi
niu, ni s-a explicat alta mai 
nouă. Fabrica produce piese 
ale căror dimensiuni au va
lori extrem de mici: conden
satori electrolitici cu diametru 
de 3 milimetri, rezistențe chi
mice cu diametru de 1,8 mi
limetri etc. într-un tranzistor 
cu diametrul de 4 milimetri 
plăcuța de germaniu are 1 mi
limetru pătrat iar de ea se fi
xează două bile de indiu care 
au dimensiunea de 32 microni. 
Și lupta aceasta pentru minia
turizare, pentru creșterea per
formanțelor de funcționare 
pentru lărgirea gamei produ
selor se duce în toate sec
țiile. Pe unul dintre tine
rii care trăiesc veșnic emoția 
căutărilor, l-am găsit in labo
ratorul de depuneri în vid. 
Atitudinea lui față de treburi
le cotidiene, căutările lui sînt 
caracteristice colectivului de 
aici. Este, putem spune, un caz 
tipic. Inginerul Cornel Dimi- 
triu, despre el este vorba, lu
cra la o instalație nouă pen
tru prelucrarea în vid.

îmi pare bine că avem 
noUa instalație, o eliberam pe 
cea veche și o transformăm 
într-un tun electronic. Ideea 
folosirii unei raze electronice 
pentru prelucrări în vid nu 
este nouă (și inginerul Dimi- 
triu mi-a arătat cîteva reviste 
străine) dar un procedeu teh
nologic nu există încă. Cu tu
nul nostru vom încerca să 
punem la punct prelucrarea 
în vid cu ajutorul fascicolului 
electronic. Și atunci...

-j- Atunci ?
—* Cite posibilități nu ne o- 

feră această tehnologie ?! 
Manipulînd în vid tunul elec
tronic, vom putea coroda, suda 
sau evapora diferite materiale 
și astfel, pe o singură plăcuță 
semiconductoare, vom putea 
așeza, alături de tranzistor și 
condensatori și rezistențe. Vom 
crea astfel elemente minuscu
le care vor putea intra cu su
tele, cu miile, în aparatele de 
dimensiuni reduse.

...Măiestria constructorilor a- 
cestui univers miniatural, în 
care numărul electronilor și 
al micronilor sînt în relație, 
este invers proporțională cu 
gabaritele produselor lor. La 
fel și freamătul căutărilor. în 
toate secțiile, în toate labora
toarele se aduc perfecționări, 
se realizează inovații. Dorința 
de a învăța, de a munci mai 
bine, crește cu fiecare zi, cu 
fiecare succes. ~...................
la oricare altă 
despre succese 
Pe cele patru 
fost îndeplinit 
lorii, Înseamnă însă mai mult 
cînd ne gîndim la condițiile 
specifice de lucru, la calitatea 
ce trebuie s-o atingă fiecare 
piesă din milioanele ce se pro
duc aici.

V. CONSTANTINESCU

Erau două foi de aluminiu 
la grosimea și suprafața a 
două foi gemene de caiet.

— Care din ele este mai 
mare ?

Foile au fost puse una peste 
alta — muchiile corespun
deau.

— O vedeți pe aceasta 
culoare mai închisă ? Are 
suprafață de douăzeci de 
mai mare decît cealaltă!

Scamatorie, iluzie optică, sau 
tovarășul inginer glumește cu 
reporterul ? Pînă la urmă nici 
una, nici alta.

— Suprafața ei a fost mări
tă artificial prin procedeul 
corodăm electrochimice — lu
cru care nu se vede ușor cu 
ochiul liber. La microscop însă 
foaia apare acoperită de șan
țuri fine, adinei. Și așa, con
densatorul electric care folo
sește un astfel de material co
rodat este de douăzeci de ori 
mai mic decît cel realizat 
dintr-o foaie obișnuită de alu
miniu, căci curentul electric 
care circulă și prin unul și 
prin celălalt are același drum, 
adică aceeași suprafață de lu
cru.

...Cu această mică „minune" 
am pătruns în lumea miniatu
rizării, în lumea tranzistorilor. 
Cu materiale obișnuite sau 
neobișnuite, corodate, aurite, 
coapte in creuzete și o tehnică 
înaintată începe și se sfîrșește 
această lume. Ea se află la 
Băneasa, ferită, ocrotită, de 
sgomot, de praf și de agitația 
orașului. A luat ființă ca o 
fabrică modernă pentru a 
servi cu semiconductor! și 
piese de radio industria noa
stră electrotehnică. Produsele 
acestei întreprinderi le găsim 
acum în aparatele de radio, în 
sistemele electronice de auto
matizare în industrie, la cele 
de telecomunicații, sînt cerute 
de institutele de cercetări 
pentru mașinile de calcul. „E- 
lectronica" „Electromagnetica" 
„Automatica", Institutul de 
proiectări pentru automatiza
re — iată doar cîțiva din be
neficiarii produselor fabricii 
de la Băneasa.

Este nouă. Sticlă, cărămidă 
și beton în linii degajate. Sec
țiile de fabricație n-au intrări 
mari, greoaie, ci uși. Uși albe, 
acelea pe care le deschizi cînd 
intri în laborator sau în far
macie. Acolo în plafon printre 
plăcile de ipsos și tuburi fluo
rescente se află instalația de 
încălzire și de purificare a 
aerului. Specialiștii expli
cau că radiatoarele de căl
dură așezate la sol ar crea 
curenți de aer ce ar putea an
trena „eventualele" particole 
de praf. Tot în chestiunea par- 
ticolelor de praf am discutat 
și despre halatele de relon îm
brăcate de tot personalul fa
bricii. Proprietățile electrosta
tice ale acestui material aju
tă ca la masa de lucru să fie 
aerul cel mai curat. Tranzis
torilor și tuturor acestor pie
se mărunte fabricate aici ale 
căror componente ating une
ori dimensiuni de microni, le 
este necesara curățenia: aerul 
curat, apa curată, mîinile cu
rate (fetele cu părul strîns

Și aici afli, ca 
întreprindere, 
de producție, 
luni planul a 
la toți indica-

CONSTANȚA: Perspectivă 
spre Tomis

ARISTICA BĂGHINĂ 
lăcătuș

» cȚ-.nă :
BRÎNDUȘOIU CONSTANTIN 

corespondent voluntar

ptăspunsul:
Xr. 4393 3S

raportului dv. nr. 24/938, vă facem 
ct poate fi avizat favorabil din lipsă 

de fonduri".
Tot despre localurile încăpătoare":

Proces verbal de inspecție Nr. 111939
„^Postul V fi cu postul grădiniței de copii fac 

*4** tntr-uu local întunecos, impropriu și total 
neigienic*). Rog ca colegii care fac lecții în a- 
cest local să stăruie pe lingă proprietar ca mă
car să dușumească această cameră".

O circulară:
Nr. 5302
26. III. 1938
Din inspecțlunile curente făcute personal (da 

revizorul școlar, n.n.) am constatat: săli de clas 
murdare, materie netratată curent și îngrămă
dită, polemici în condicile de prezență <?!) elăvi 
murdari și plini de paraziți, sobe nedezghețate 
de săptămîni în șir, mare lipsă de localuri..." 

Dar, iată că Ministerul a găsit rezolvarea:
„Domnule director.
Am onoarea a vă aduce la cunoștință cele ce 

urmează: Ministerul instrucțiunii, prin ord. nr. 
639992/938 ne face cunoscut că, odată cu începu
tul primăverii, cît timpul se încălzește, învăță
torii au voie (!) să facă clas cu elevii în aer li
ber. Lipsa localurilor de școli, lipsa sălilor de 
clas în raport cu nr. elevilor, lipsa de învățători 
au fost și vor fi încă multă vreme piedici ca 
toți copiii să poată urma la școală și să învețe 
carte. Școala în aer liber este mijlocul potrivit 
să rezolvăm aceste neajunsuri"...

Tot despre condițiile de învățămînt: 
Proces Verbal

De constatare, luare în seamă și evaluarea ave
rii MOBILE a Școlii primare mixte din satul 
Laza

Subsemnații, astăzi etc. etc.
MOBILIERUL: 22 bănci, 18 stricate și vechi; 3 

catedre; 3 mese stare uzată, două scaune, un clo
pot dogit și una bucată firmă a școlii (coșcovită)

4) Același de pe timpul lui Eminescu. Ne Închipuim, cum arăta în 
1938, dacă la 1875 se ruina...

MATERIAL DIDACTIC: 1 echer, un compas, 
trei icoane.

DIVERSE: Un steag vechi.
semnează, 

Directorul școlii, 
Președ. corn, școlar 
Delegat insp. șc. jud.

Și alt document:
Nr. 2378 — 13 oct. 1938
In vederea echipării unor elevi cu îmbrăcă

minte confecționată din efecte vechi militare de 
Asociația „Doamnele caritabile", vă rugăm a ne 
comunica numărul elevilor săraci din școala dv. 
împărțiți în trei categorii, după înălțime".

Răspunsul este mai mult decît elocvent:
Nr. 9/oct. 19 — 1938
Consecință ord. dv. Nr. 2378, am onoarea a vă 

face cunoscut că numărul copiilor săraci lo c> 
ceastă școală este aproape egal cu numărul im- 
treg al elevilor școlii. Socot mai bine a nu se da 
unuia și altuia nu, dacă altă cale nu se va găsi".

Să ne amintim cele scrise de Eminescu în 1875 :
„Inspectînd astăzi școala din comuna Laza, am 

găsit prezenți 15 elevi din 41 înscriși. Cetirea și 
scrierea merg bine. Frecvența slaba se explică 
prin începerea muncilor agricole, la care copiii 
sînt luațl”...6)

Iată și un document din 1938 :
Domnule inspector,
Deși frecvența este și așa destul de mică, ea 

se apropie de zero. Cu ocaiia unei vizite făcute 
la 28.II.a.c., nu am găsit decît o singură elevă și 
am aflat că această situație era de cel puțin trei 
zile în urmă. Școala n-are lemne, iar copiii sînt 
luați la clăd și alte felurite treburi...**

Și acum, să ne fie permisă o paranteză : Eminescu a fost 
destituit din postul de revizor școlar pentru motivul că... nu 
inspectase nici o școală vreme de 15 zile. (în răspunsul plin 
de indignare trimis ministrului, marele nostru poet de
monstrează, de altfel, imposibilitatea respectării unei aseme
nea „cerințe"). Cît de des erau inspectate școlile în 1938, ne 
poate vorbi această adresă trimisă școlii din Brodoc (aflată 
la trei km. depărtare de Vaslui)

3) Copie aflată în arhiva școlii.

Domnule director,
Vă rugăm să ne comunicați în scris care este 

cea mai apropiată gară de comuna Dvs, pentru 
a vă trimite o lădiță conținînd una bucată glob 
terestru.

Vaslui, 5.V.1938 Nr. 669"
Alte cîteva documente. Datate: 1964
Spicuim din monografia comunei Laza, întocmită de Ion 

Baban, directorul școlii.
„Școli în comună — 4 
număr de elevi 834 
cadre didactice: 31 
laboratoare: 2 
material didactic în valoare de; circa 50.000 

lei
biblioteci: 3
In comună se mai află: 2 cinematografe, pa

tru cămine culturale, dispensar, casă de nașteri, 
grădiniță de copii. In ultimii ani s-au construit: 
două școli noi, 1 magazin universal, peste 300 de 
case noi."

Fără alte comentarii.
Reproducem acum două fișe de cititor aflate între sutele 

de la biblioteca comunală Muntenii de Jos, sat din care — 
după cum scria Eminescu — vreme de șapte ani ieșise... un 
singur știutor de carte.

BARTA T. GHEORGHE 
colectivist — 72 de ani

autorii citiți: Daudet, Șolohov, Eminescu, Sado- 
.veanu, Hemingway, Zaharia Stancu, ș. a.

APETREI ADRIANA 
colectivistă, 18 ani

Dintre titlurile cărților consultate: „Cum pu
tem obține 5000 kg. porumb la ha." ; „Pentru o 
producție sporită de cereale"; „Cultura plante
lor pentru siloz"; „Cultura griului de toamnă". 

Dintre absolvenții care au terminat în ultimii ani șapte 
clase la cele șase școli din comuna Muntenii de Jos,

— șase sînt ingineri : La Combinatul de la Galați, la 
C.I.L. Suceava, la F.R.B., la Cîmpulung, la Uzinele „23 Au
gust" București, la C.F.R. Bîrlad.

— Trei sînt profesori în diferite comune din regiunea Iași 
și Mureș-Autonomă Maghiară.

— Trei sînt medici.
Toate acestea în comuna din care, vreme de șapte ani, 

ieșise un singur absolvent de patru clase primare...
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CENTRELE SI PRESEDMJU COMISIILOR EXAMENULUI DE MAJURUATE
DIN SESIUNEA IUNIE 1964

Prințr-un ordin al Ministrului Invățămîntului s-au stabilit cr«- 
trele și președinții comisiilor pentru examenele de mstunute de 
la școlile medii de cultură generală și de la școlile medii de artă, 
precum și pentru examenele de stat de la școlile pedatotiec de în
vățători și educatoare din sesiunea iunie 19«4.

Examenele încep în toată țara in ziua de 15 iunie 15M, «rele 
9 dimineața, cu proba scrisă la limba și literatura romînă. In vede
rea pregătirii lucrărilor examenului, președinții emisiilor K 
prezenta Ia centrele la care au fost numiți in dimineața zilei de 
14 iunie a.c.

Se menționează mai jos centrele unde vor funcționa comisiile, 
școlile care vor prezenta candidați la fiecare centru, precum «i 
președinții comisiilor.

Orașul București
ȘCOALĂ MEDIE „N. BĂLCESCU-. 

Comisia Nr. 1 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie ,.N. 
Bălcescu" (curs de zi). Președinte Tudor 
Ionescu, prof. univ. fizică Univ. București. 
ȘCO.ĂL.Ă MEDIE „N. BALCESCV. Comi
sia nr. 2 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „N. Bălcescu” 
(curs de zi). Președinte Virgil Dragomir. 
conf. univ. matematici Institutul de Con
strucții București. ȘCO.ĂL.Ă MEDIE 
„N. BĂLCESCU". Comisia NT. 3 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „N. Bălcescu" (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Nicolescu Miron, 
prof. univ. matematici Universitatea Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE „N. BĂLCESCU”. 
Comisia Nr. 4 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „N. 
Bălcescu” (curs fără frecvență și restan
tieri). Președinte Sandu Răutu, conf. univ. 
matematici Institutul Construcții București. 
ȘCOLA MEDIE „N. BĂLCESCU”. Comi
sia Nr. 5 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „N. Bălces
cu” (cursuri serale și fără frecvență). Pre
ședinte Zamfirescu Ion, conf. univ. Filolo
gie, Institutul pedagogic de 3 ani 
București. ȘCOALA MEDIE „N. BĂL
CESCU”. Comisia Nr. 6 secție reală. Se 
vor prezentă candidați de la Școala medie 
„N. Bălcescu” (curs seral). Președinte Ma
rius Stoka, conf. univ. matematici Institu
tul pedagogic de 3 ani București. ȘCOALA 
MEDIE „N. BĂLCESCU”. Comisia Nr. 7 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „N. Bălcescu” (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Maria A- 
postolescu, conf. univ. șt. naturale I.P.C.D. 
București. ȘCOALA MEDIE „T. VLADI- 
MIRESCU”. Comisia Nr. 8 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „T. Vladimirescu” (curs de zi). Pre
ședinte Gheorghe Moisil, conf. univ. fizică 
Institutul Politehnic București. ȘCOALA 
MEDIE „T. VLADIMIRESCU”. Comisia 
Nr. 9 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „T. Vladimirescu” 
(cursuri de zi, fără frecvență și restan
tieri). Președinte Constantin Mocanii, 
conf. univ. fizică Universitatea București. 
ȘCOALA MEDIE „T. VLADIMIRESCU". 
Comisia Nr. 10 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „T. 
Vladimirescu” (cursuri serale și fără frec
vență). Președinte Gheorghe Rădulea, prof, 
istorie Școala medie .,N. Bălcescu" Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE „T. \ LăDIMI- 
RESCU“. Comisia NT. 11 recție mixtă cu 
lb. de predare romînă si germana. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
„T. Vladimirescu” și școala medie Nr. 21 
(cursuri de zi și fără frecventă). Președin
te Theiss Victor, lector univ. lb. ger
mană, Universitatea București. ȘCOA
LA MEDIE „ION NECULCE”. Co
misia Nt. 12 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „Ion 
Neculse” (ours •det> zi); Președinte Mihai 
Zapan, prof. univ. chimie Institutul Petrol 
Gaze și Geologie București. ȘCOALA 
MEDIE „ION NECULCE*. Comisia 
Nr. 13 secție mixtă. Se vo?ț- prezepța 
candidați de la Școala medie ..Ion Ne- 
culce“ (cursuri de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Emil Stancu, 
prof, pedag. director Școala medie „Ma
tei Basarab” București. ȘCOALA MEDIE 
„ ION NECULCE". Comisia NT. 14 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Ion Neculce” (curs se
ral și restanțieri’. Președinte Victor Con- 
stantinescu, conf. univ. matematici Insti
tutul Construcții București. ȘCOALĂ ME
DIE „ION NECULCE" Comisia Nr. 15 
secție reală. Se \ pn*-enta candidați de 
la Școala medie „Ion Neculce- (curs fârâ 
frecventă și restanțieri). Președinte Con
stantin Petricu. prof. șt. naturale, director 
Școala medie Nr. 37 București. ȘCOAL \ 
MEDIE ..A. VLAICU*. Comisia XT. 14 
«ecție îeală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „A. Vlaicu“ curs 
de zi și restanțieri). Președinte Nieulae 
Mihăilă, conf. univ. matematici Institutul 
de Științe Economice ..V. I. Lenîn" 
București. ȘCOAL \ MEDIE „A. VLAI- 
CU”. Comisia Nr. 17 «ccție reală- 
Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „A. Vlaicn’ (curs de zi
restanțieri). Președinte Florin Georgescu, 
lector univ. socialism științific Insti
tutul de Cultură Fizică București. ȘCO.Ă- 
I,\ MEDIE „A. VLAICU-. Comisia NT 
ÎS secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „A. Maieu” (cun de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Constantin Citirea, prof, matematici, 
director Școala medie ..T. Vladimirescu’ 
Râurești. ȘCOALA MEDIE „M. SADO- 
VEANU”. Comisia Nr. 19 secție realâ- 
S? vor prezenta candidați de la Școala 
medie „M. Sadoveanu” (curs de zi). Pre
ședinte Andrei Dobrescu, prof. univ. ma
tematici Institutul Construcții București. 
Comisia Nr. 20 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie ,,M. 
Sadoveanu” (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Marcel Rosculeț, prof. univ. 
foatematici Institutul Politehnic București. 
ȘCOALA MEDIE „M. S.ĂDOVE.Ă- 
NU“. Comisia Nr. 21 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „M. Sadoveanu” (cursuri 
de zi și restanțieri.) Președinte Constantin 
Drăgulescu, conf. univ. filologie Institu
tul de Perfecționare București. ȘCOALA 
MEDIE „M. SADOVEANU”. Comisia Nr. 
22 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie ..M. Sadoveanu” 
(curs seral). Președinte Ilinca Tănăsescu, 
prof, matematici director Școala medie 
Nr. 15 București. ȘCOALA MEDIE Nr. 6. 
Comisia Nr. 23 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 6 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Rizescu, prof, matematici, di
rector Școala medie Nr. 34. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 6. Comisia Nr. 24 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Nr. 6 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Sanda Hanganu, conf. univ. 
matematici Institutul Construcții Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE Nr. 8. 
Comisia Nr. 25 secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die Nr. 6 (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte Alexandru Bojin, prof. lb. romî
nă. director Școala medie Nr. 38 Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE Nr. 6. Comisia 
\T. 26 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Nr. 6 (cursuri 
serale și restanțieri). Președinte D. Gheor- 
ehe. conf. univ. matematici Institutul po
litehnic București. ȘCOALA Mri- 
DTE ..I. L. CARAGIALE”. Comisia 
NT 27’’secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „I. L. Cara- 
ciale” (curs de zi). Președinte Haralambie 
Ionescu, prof. univ. matematici Institutul 
Politehnic București. ȘCOALA MEDIE 
.1. L. CARAGIALE". Comisia Nr. 28 

secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „I. L. Caragiale” (curs

$î

restanțieri). Președinte Bogdanov 
Școala 

București.
L. CA-

matematici,
Bălcescu”

„I.

de zi și 
Zlate 
medie 
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nistă. Se vor 
Școala medie 
zi și restantieri).

prof.
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MEDIE
Comisia Nr. 29 secție uma- 

prezenta candidați de la 
,.T. L. Caragiale” (curs de 

Președinte Constanta

ȘCOALA MEDIE NR. 2 RM. VÎL. 
CEA Comisia nr. 39 secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr, 1 și nr.- 2 Rm. Vîl- 
cea (curs de zi și restanțieri); Președinte 
Alexandru Bera, -lector univ. șt. naturale 
Institutul pedagogic ' de 3 ani Pitești. 
ȘCOALA MEDIE BĂBENI. Comisia nr. 40 
secție reală. Se vor prezenta .candidați de 
la Școala medie Băbeni' (curs de zi, seral 
și restanțieri). Președinte Ion-Bulacu, prof, 
gr. II geografie Școala medie nr. 1 Cîmpu- 
lung. ȘCOALA MEDIE HOREZU. Comi
sia nr. 41. secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de • la Școala medie Horezu 
(curs de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Marin Păunescu, prof, pedago
gie director adjunct Școala medie nr. 1 
Pitești.

ipie Universitatea București. ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 PITEȘTI, Comisia nr. 6 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala Medie Nr. 2 Pitești (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Emilia 
Iliescu, conf. univ. șt. naturale Universi
tatea București. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
PITEȘTI, Comisia nr. 7, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 2 Pitești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Veronica Ferarini, lector univ. 
fizică Universitatea București. ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 PITEȘTI. Comisia nr. 8, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlie medii nr. 2 și nr. 3 Pitești (curs 
de zi). Președinte Ion Ceaușescu, prof. gr. 
II director Școala medie Nr. I Rm. Vil- 
cea. ȘCOALA MEDIE NR. 2 PITEȘTI, 
Comisia nr.. 9 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr.’2 Pitești 
(curs fără frecventă). Președinte Ion Dia- 
conu, prof. șt. naturale. director Școala 
medie Drăganești-Olt. ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 PITEȘTI, Comisia nr. 10, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii Nr. 2 și Nr. 3 Pitești (curs 
seral). Președinte Ion Todor, prof. univ. 
șt. naturale. Institutul Pedagogic de 3 ani 
Pitești. ȘCOALA MEDIE NR. 3 PITEȘTI. 
Comisia nr. 11 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala' medie nr. 3 Pi
tești (curs de zi și restanțieri). Președinta 
Negoiță Gheorghe, prof. șL naturale dir. 
Școala medie nr. 2 R. Vîlcea. ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 PITEȘTI, Comisia nr. 12 
secție reală. Se vor prezenta candidați do 
la Școlile medii Nr. 3 și Nr. 2 Pitești (cuis 
fără frecventă și restanțieri). Președinte 
Elena Achimescu, prof. șt. naturale dir. 
adjunct Școala medie Slatina. ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 PITEȘTI. Comisia nr. 13 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie nr. 3 Pitești (curs de 
zi și restantieri). Președinte Gheorghe 
Cotar prof, pedagogie, director Școala me
die Nr. 2 Slatina. ȘCOALA MEDIE SE-, 
RALĂ ȘTEFĂNEȘTI, Comisia nr. 14 sec
ție reală. Se vor Drezenta candidați de la 
Școala medie serală Ștefănești (curs seral 
și restanțieri). Președinte , Frîncu Paul, 
șef lucrări matematici Institutul Politehnic 
București. ȘCOALA MEDIE COSTEȘTI, 
Comisia Nr. 15, secție feală. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii Cos- 
tești și Vedea (cursuri de zi. fără frec
vență și restanțieri). Președinte Hadarag 
Elena, șef lucrări chimie Institutul Agro
nomic „N. Bălcescu” București. ȘCOALA 
MEDIE CURTEA DE ARGEȘ, Comisia 
Nr. 16, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Curtea de Ar
geș (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Traian Costa, lector, univ. filologie Uni
versitatea București. ȘCOALA MEDIE 
CURTEA DE ARGEȘ, Comisia Nr. 17. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați da 
da Școala medie Curtea de Argeș (curs 
de zi. seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Oiță, lector, univ. filolo
gie Universitatea București. ȘCOALA ME
DIE NR. 1 SLATINA. Comisia nr. 18, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 1 Slatina (curs de zi). 
Președinte Maria Iliescu, prof, geografie, 
Șc. medie Nr. 2 Rm. Vîlcea. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 SLATINA, Comisia Nr. 19, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Nr. 1 Slatina (curs de 
zi și seral. Președinte Desdemona Slavic, 
prof, geografie, director Școala medio nr. 2 
Pitești. SCOALĂ MEDIE NR. 1 SLATI
NA. Comisia nr. 20 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Nr. 
1 Slatina (curs fără frecvență). Președinte 
Gheorghe Vrabie, conf. univ. filologie In
stitutul pedagogic de 3 ani Pitești. ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 SLATINA, Comisia nr. 
21 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 Slatina și medie 
Drăgănești^țcurs d© zi. fără frecvență și 
restanțieri)j| Președinte .Marin Mazilu. prof, 
lb. romînă dir. Școala medie Horezu. 
ȘCOALA MEDIE "NR. 1 SLATINA, Comi
sia nr. 22, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Nr. 1 Slati
na (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Alexandru Iuracec conf. univ. șt. naturale 
Institutul pedagogic de 3 ani Pitești. 
ȘCOALA MEDIE DRĂGĂȘANI, Comisia 
Nr. 23, secție mixta. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Drăgășani (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Iosif Ga
brea, prof. univ. consultant. Institutul pe
dagogic de 3 ani Pitești. ȘCOALA MEDIE 
DRĂGĂȘANI. Comisia nr. 24, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala me
die Drăgășani (curs seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Augustin Z. N. Pop, 
lector, univ. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Pitești. ȘCOALĂ MEDIE GĂ- 
EȘTI, Comisia Nr. 25, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Gă- 
ești (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Constantin Luca, lector univ. chimie Uni
versitatea București. ȘCOALA MEDIE 
TOPOLOVENI, Comisia Nr. 26, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Topoloveni (curs de zi. fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Rozica 
Apostol, lector șt. economice I.P.C.D. 
București. ȘCOALA MEDIE NR. 1 CIM- 
PULUNG, Comisia nr. 27 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Cîmpulung (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Mihăiiescu Mihaela, 
prof. 1. latină, Școala medie nr. 2 Pi
tești. ȘCOALA MEDIE NR. 1 CÎMPU
LUNG, Comisia Nr. 28, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Nr. 1 Cîmpulung (curs de 
zi). Președinte Ștefan Licescu Ștefan, prof, 
filozofie director Școala medie Găești. 
ȘCOALA ĂIEDIE NR. 1 CÎMPULUNG, 
Comisia Nr. 29 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Cîmpulung (curs de zi). Președinte Arse- 
nescu Gheorghe, prof, filozofie, director 
Școala medie Topoloveni. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CÎMPULUNG, Comi
sia nr. 30 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Nr. 
1 Cîmpulung T (curs seral și restanțieri). 
Președinte Nicolae Enescu, prof, istorie 
director Școala medie Costești. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 CÎMPULUNG. Comisia 
nr. 31 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Nr. 1 Cîmpulung 

ședințe Ion Lupu, lector univ. pedagogie 
Institutul pedagogic de 3 ani București. 
ȘCOALĂ MEDIE NR. 1 CÎMPULUNG. 
Comisia nr. 32 secție reală. Se vor pre- 

și școala tehnică specială Cîmpulung (curs 
de zi și seral). Președinte Gheorghe Che- 
lărescu, prof. gr. II matematici director 
Școala medie Drăgășani. ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 RM. MLCEA. Comisia nr. 33 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea f'curs de 
zi). Președinte Ion Dinu, prof. lb. romî
nă. director Școala medie Nr. 3 Pitești. 
ȘCO.ĂLA MEDIE NR. 1 RM. VÎLCEA. 
Comisia nr. 34, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii nr 1 
Rm. Vîlcea și Școala medie Bmorj (cin 
de zi și restanțieri». Președinte Gh-orgh- 

prof, șt naturale director Școala 
medie Brezoiu. ȘCOALĂ MEDIE NR. 1 
RM. ULCEA. Comisia nr. 35. secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 1 Rm. Vîlcea (curs seral și re- 
stanțieri) Președinte Te»eman Sihria, lector 
univ. matematici Institutul pedagogie de 3 
ani Pitești. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
RM. ULCEA. Comisia nr. 36, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Rm. Vîlcea ‘curs de zi). Pre
ședinte Vasile Pleș prof, geografie di
rector Școala medie Nr. 1 Cîmpulung. 
ȘCO.ĂLA MEDIE NR. 2 RM. ULCEA. 
Comisia nr. 37, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 2 , 
Rm. Vîlcea (cun fârâ frecvență). Președin- ; 
te Paul Buhuși, șef lucrări matematici Ins- < 
ti tu tul Politehnic București. ȘCOALA ME- ( 
DIE Nr. 2 RM. ULCEA. Comisia nr. 38, .
secție reală. Se vor prezenta candidați de la i 
Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea (cun seral, j 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Nicolae Nicolaescu, prof, filozofie, di
rector Școala pedagogică „Cîmpulung.

Școala “«d-e -Ăf. F_~.:bc.‘ (cun de 
>0. FMțediBte Daa Șlrfineru, conf. univ. 
nrttri-i Institutul Pokîrhn-c București. 
SCOALĂ MEDIE „M. EMINESCU". Co- 
sizs^a Nr. 59 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie .>M- Em:- 
nesra’ curs de zi și restanțieri). Preșe- 
dmîe Gheorghe Aniței, prof, pedagogie di
rector Școala medie ,J). Boliatineanu” 
5umedii: m i:\h- 
NESCU-. Comisia Nr. 60 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „M. Eminescu” (cursuri de zi, fără 
frecventa și restanțieri). Președinte Mihai 
Vasiliu, prof. șt. sociale director Școala 
medie Nr. 36 București. ȘCOALA MEDIE 
,.M. EMINESCU”. Comisia Nr. .61 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „M. Eminescu” (cursuri se
rale, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Călugărița Gheorghe, prof. gr. II 
matematici, Școala medie „T.

: rescu” București. ȘCOALA 
„ION CREANGĂ” Comisia 
secție reală. Se vor prezenta___ ___
de la Școala medie „Ion Creangă” (curs 
de zi). Președinte Silviu Țilenschi, conf. 
univ. chimie Universitatea București. 
ȘCOALA MEDIE „ION CREANGĂ”. Co
misia Nr. 63 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie ,;Ion Crean
gă” (curs de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Maria Petrescu, prof, 
geografie, director Școala medie Nr.. 33 
București. ȘCOALA MEDIE „GH. ȘIN
CAI”. Comisia Nr. 64 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
„Gh. Șincai” (curs de zi). Președinte Ion 
Petrea, conf. univ. fizică Universitatea 
București. ȘCOALA MEDIE „GH. ȘIN
CAI”. Comisia Nr. 65 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala me
die „Gh. Șincai” (curs de zi și restanțieri). 
fjreședinte Moldoveanu Constantin, prof.
b latină, Școala medie „N. Bălcescu” 

București. ȘCOALA MEDIE „GH. 
ȘINCAI”. Comisia Nr. 66 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Gh. Șincai“ (curs fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Sava Marieta, 
prof, chimie. Școala medie „N. Sado
veanu” București. ȘCOALA MEDIE 
„GH. ȘINCAI” Comisia Nr. 67 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Gh. Șincai” (curs seral și 
restanțieri). Președinte Bărbulescu Dumi
tru, prof. lb. romînă, director Școala me
die Nr. 24 București. ȘCOALA MEDIE 
„GH. LAZĂR”. Comisia Nr. 68 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie ..Gh. Lazăr” (curs de zi). Pre
ședinte Gheorghiu Constanța, conf. univ. 
chimie, Universitatea București. ȘCOALA 
MEDIE „GH. LAZĂR". Comisia Nr. 69 
secția reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Gh. Lazăr” (curs de zi). 
Președinte Iuliu Vieroșeanu, conf. univ. 
chimie Institutul de Științe Economice 
„V. I. Lenin” București. ȘCOALA ME
DIE „GH. LAZĂR”. Comisia Nr. 70 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Gh. Lazăr” (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Mircea Naumescu, 
conf. univ. fizică Institutul Construcții 
Buciirești. ȘCOALA MEDIE „GH. LA
ZĂR’. Comisia Nr. 71 secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die „Gh. Lazăr” (curs de zi). Președinte 
Maria Slvulescu, prof. lb. latină, director 
Școala medie ,.I. Creangă’ București. 
ȘCOALĂ MEDIE „GH. LăZĂR”. Comi
sia Nr. 72 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de Ia școlile medii Nr. 36 și 
„Gh. Lazăr" (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Constantin Antonescu, prof, 
univ. șt. naturale Universitatea București. 
ȘCOALA^ MEDIE „GH. LAZĂR". Comi
sia Nr. 73 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie ,,Gh. Lazăr” 
(cursuri serale și restanțieri), Președinte 
Liviu Cristian, lector univ. matematici In-

• ’ r____ T.:. școxia
MEDIE „GH. LAZĂR”. Comisia Nr. 74 
secția reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Gh. Lazăr” (curs fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Viorel 
Alecu, prof. lb. romînă, director Școala 
medie „E. Racoviță” București. ȘCOALA 
MEDIE „GH. LAZĂR”. Comisia Nr. 75 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Gh. Lazar” (curs fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Gheor
ghe Maftei, prof, geografie director Școa
la medie Nr. 40 București. ȘCOALA ME
DIE^ „D. BOLINTINEANU”. Comisia 
Nr. 76 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „D. Bolintinea- 
nu” (curs de zi). Președinte Vasile Ștefă- 
noiu, conf. univ. soc. științific I.P.C.D. 
București. ȘCOALA MEDIE „D. BOLIN
TINEANU”. Comisia Nr. 77 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „D. Bolintineanu” (curs de zi). 
Președinte Andrei Tugulea, conf. univ. 
fizică Institutul Politehnic București. 
ȘCOALA MEDIE „D. BOLINTINEANU”. 
Comisia Nr. 78 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „D. 
Bolintineanu” (curs de zi). " 
Ion Dragii, prof, istorie 
Școala medie „Ion Neculce” ___ ,. .
ȘCOALA MEDIE „D. BOLINTINEANU-. 
Comisia Nr. 79 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie 
„D. Bolintineanu” (curs de zi și restan
țieri). Președinte Mihai Costea, prof. soc. 
științific, director Școala medie „Mihai Vi
teazu” București. ȘCOALA MEDIE „D. 
BOLINTINEANU”. Comisia Nr. 80 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „D. Bolintineanu" (curs de 
zi). Președinte Vasile Moisescu, lector 
univ. filologie Institutul de artă tea
trală „I. L. Caragiale” București. 
ȘCOALA MEDIE „D. BOLINTINEANU". 
Comisia Nr. 81 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „D. 
Bolintineanu” (Cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Dobroiu Eugen, lector 
univ. filologie Universitatea București. 
ȘCOALA MEDIE „D. BOLINTINEANU". 
Comisia Nr. 82 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „D. 
Bolintineanu” (curs fără frecvență). Preșe
dinte Constantin Mocanu, lector univ. 
geografie Institutul de Științe Economice 
,.V. I. Lenin” București. ȘCOALA ME
DIE N'r. 25. Comisia Nr. 83 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 25 și medie 31 (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Maria Rădulescu, 
conf. univ. filologie, Universitatea Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE Nr. 25. Comisia 
Nr. 84 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala 
med:? Nr. 25 (cura seral și restanțieri). 
Președinte Constantin Murariu. prof. gr. II 
lb. romînă Școala medie Nr. 39 București. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 25. Comisia Nr. 
85 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Nr. 25 (curs seral și 
restanțier. . Președinte Sergiu Gogălni- 
ceanu, conf. univ. chimie Institutul Agro- 
noc. c „N- Bălcescu’ București. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 25. Comisia Nr. 86 secție 
iunxB >‘.ă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 25 și medie 31 (curs de 
zi’. Președ.nte Silvia Rădulescu. prof. gr. 
II naturale Școala medie „Dr. Petru 
Groza’ Bn: irefti. ȘCOALĂ MEDIE „AL. 
I. CUZA". Comisia Nr. 87 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
„Al. I. Cuza’ curs de zi și restanțieri). 
Președinte Sofia Fieri, conf. univ. mate
matici Institutul Politehnic București. 
ȘCOALĂ MEDIE „AL. I. CUZA". Comi
sia Nr. 88 secție reala. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Al. I. 
Cuza" .cursuri de zi și serale). Președin
te Aurelian Stan, conf. univ. matematici 
Institutul Politehnic București. ȘCO.ĂLA 
MEDIE ...ĂL. I. CUZA”. Comisia Nr. 89 
secție umanistă. Se vor p------ 1_ —
de la școlile medii „G. Coșbuc" și me
die „Al. I. Cuza” (curs de zi. și restan
țieri). Președinte Cozmița Ana, prof, filo
zofie, director, Școala medie Nr. 27 Bucu
rești. ȘCO.ĂLA MEDIE Nr. 27. Comisia 
Nr. 90 secție reala. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Nr. 27 (curs de 
zi). Președinte Pascal Nisirius, prof. soc. 
științific, director Școala medie „G. Coș
buc” București. ȘCOALA MEDIE Nr. 27. 
Comisia Nr. 91 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 27 
•curs de zi și restanțieri). Președinte Flo
rica Bueur, lector univ. matematici Insti-

Moruzi, conf. univ. șt. natoale Univer- 
statea București. ȘCOALĂ MEDIE „I. L. 
CARAGLALE“. Comisia Nr. 30 secție 
reală.. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie,,I. L. Caragiale” icuxs seral 
5i restanțieri). Președinte Hie Ion, prof. gr. 
II, matematici. Școala medie „M. Viteazu- 
Bucurefti. ȘCOALA MEDIE ..I. L. CAM- 
GIALE”. Comisia Nr. 31 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de Ia Școala 
medie „I. L. Caragiale- (cun fără frec
vență). Președinte Marioara Iordan, prof, 
matematici, director Școala medie Nr. 39 
BucureștL ȘCOALA MEDIE „EMIL RA- 
COVIȚĂ”. Comisia Nr. 32 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Emil Racoviță” (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Igor Ivanov, conf. 
univ. matematici Institutul Construcții 
București. ȘCOALA MEDIE „EMIL RA
COVIȚĂ”. Comisia Nr. 33 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Emil Racoviță” (curs seral și 
fără frecvență). Președinte Nicolae Da- 
nielescu, prof, pedagogie, director Școala 
medie. Nr. 6 București. ȘCOALA MEDIE 
„ZOIA KOSMODEMIANSKAIA”. Corni- 
si a Nr. 34 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Z. Kosmo
demianskaia” și Crupul școlar M. I. (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Gabriel 
Sudan, prof. univ. matematici Institutul 
de Arhitectură „Ion Mincu” București. 
ȘCOALA MEDIE „D. CANTEMIR”. Co
misia Nr. 35 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie „D. Can- 
temir” (ours de zi și restanțieri). Preșe
dinte Gheorghe Palade, prof. univ. 
fizică, Institutul, Petrol, Gaze și Geolo
gie. ȘCOALA MEDIE „D. CANTEMIR”. 
Comisia Nr. 36 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „D. 
Cantemir” (cursuri serale și fără frecven
ță). Președinte Radu Dinescu, conf. univ. 
chimie Institutul Politehnic București. 
ȘCOALA MEDIE „D. CANTEMIR”. Co
misia Nr. 37 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „D. Cante
mir” (examene de diferență). Președinte 
Marin Dumitrescu, conf. univ. matematici 
Institutul Politehnic București. ȘCOALA 
MEDIE „D. CANTEMIR”. Comisia Nr. 
38 secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „D. Cantemir” 
(examene de diferență). Președinte Almaș 
Ailincăi Dumitru, conf. univ. istorie Uni
versitatea București. ȘCOALA MEDIE 
,^PIRU HARET“. Comisia Nr. 39 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie ..Spiru Haret” (curs de zi si res
tanțieri). Președinte Ioana Cozma. prof, is
torie, director Școala medie „N. Bălcescu’ 
^icurețti. ȘCOALA MEDIE ..SPIRU HA- 
nET“. Comisia Nr. 40 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
„Spiru Haret” (cursuri serale $i fără frec
vență). Președinte Alexandru Isopescu, 
conf. univ. matematici Institutul de Ști
ințe Economice „V. I. Lenin” București. 
ȘCOALA MEDIE „SPIRU HARET”. Co
misia Nr. 41 secție umanistă. Se yoț pre
zenta candidați de la școlile medii „Spi- . ------ -...............
ru Haret”, „D. Cantemir” și „Zoia Kos- stiUrtuL,. .Politehnic^^București., 
modemianskaia” (curs de ZÎOși 'restșțnțieriX *
Președinte Alexandru Bistrițeanu, conf. 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 
3 ani. București. ȘCOALA MEDIE 
„MIHAI VITEAZU”. Comisia Nr. 42 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie „M. Viteazu“ (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Teodor Bur- 
cescu, prof, geografie, director Școala me
die „Dr. Petru Groza” București. ȘCOALA 
MEDIE „MIHAI VITEAZU”. Comisia 
Nr. 43 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „Mihai Vitea- 
zu“ (curs de zi). Președinte Ioan Fait, 
conf. univ. matematici Institutul Con
strucții București. ȘCOALA MEDIE
..MIHAI VITEAZU*. Comisia Nr. 44
<eeție mixtă cu lb. de predare romînă și 
creară. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Mihai Viteazul” și de la 
Școala medie Nr. 14 (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Coteanu Ion, prof. 
wtusTmtar filologie Universitatea Bucu
rești. ȘCO.ĂLA MEDIE „MIHAI VI- 
TEAZU*. Comisia Nr. 45 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medje 
..Mihai V îteazu” (curs fără frecvență și 
restaatîeri). Președinte Olivatto Ivanca 
pro:. matematici, Școala medie „N. 
Bă..«ra“ București. ȘCOALA MEDIE 
..MIHAI \ 1 l'EAZU. Comisia Nr. 46 sec
ție reali. Se vor prezenta candidați de la 
Școala med.e ..Mihai Viteazu” (curs" se
ral « restaoțierih Președinte Constantin 
Disescn. prof. univ. fizică Institutul A- 
grooonie -X. Bălcescu” București. ȘCOA
LĂ MEDIE Nr. 15. Comisia Nr. 47 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala sedre Nr. 15 (curs de zi și res- 
tanțieri). Președinte Constantin Bender, 
cottf. uni., pedagogie Institutul Agronomic 
. X Băltea.București. ȘCOALA ME- 
cLe X’r. 15. Comisia XT. 48 secție reală, 
cu B>. oe predare romînă și maghiară. Se 
vor prezeota tanidiți de la Școala medie 
Nr.,15 si Școala medie Nr. 9 curs de 
zi». Prs*ed-p*e George Mnatean-j, lector 
univ. fijoâogie Uaivcrs-tatea București. 
ȘCOAL-Ă MEDIE Nr. 15. Cocr.-sia Nr. 49 
secție umasistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala m«Le Nr. 15 și medie
-Emil Raco.-fță’ mrs da zi șl restanțieri). 

Președinte Miha: Iacob. lector univ. șt. 
naturale Unrrwntatea Bnarreșri. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 15. Comica Nr. 50 secție rea
la. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 15 (curs seral restanțieri!. 
Președinte Elena Antccs. prW. geografie, 
director adjunct Școala sete „Gh. La- 
zăr” București. ȘCOALĂ MEDIE Nr. 15. 
Comisia Nr. 51 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala — ec e NT. 15 
(curs fără frecventă). Președ^te Maria 
Giurgea, conf. univ. pedagogie Universi
tatea București. ȘCOALA MEDIE „G. 
COȘBUC”. Comisia XT. 52 secție reală. 
Se vor prezenta candidat: se la școlile 
medii „G. Coșbuc~ și „Mate: Basarab” 
(curs de zi și restanțieri . PreședTte Con
stantin Ion, prof. univ. fizică Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu* Bncurești. 
ȘCOALA MEDIE „G. COȘBUC". Comi
sia Nr. 53 secție reală. Se sor prezenta 
candidați de la Școala medie „G. Coșboc* 
(cursuri serale, fără frecvență j. restan
tieri). Președinte Iulios Vtto. prof. soc. 
științific, director Școala medie „M. Sa- 
ddveapu” București. ȘCOALA MEDIE 
„MAI EI BAS.ĂR.ĂB”. Comisia NT 54 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Matei Basarab" curs de 
zi). Președinte Aurel Nicolau. pn 
fizică Universitatea București. ȘCOALĂ 
MEDIE „MATEI BăSARăBT Comisia 
Nr. 55 secție reală. Se \or prezenta can
didați de la Școala medie „Mate: Basa- 
rab” (curs seral). Președinte Teodorescu 
Ileana, prof, istorie, director Școala medie 
„D. Cantemir” București. ȘCOALA MEDIE 
„MATEI BASARAB”. Comis a Nr. 5« secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Matei Basarab” (cursuri de zi și 
fără frecvență). Președinte Ion Barbălat, 
prof. univ. matematici Institutul Con
strucții București. ȘCOALA MEDIE 
„MATEI BASARAB". Comisia Nr. 57 
secție umanistă. Se vor prezenta candidat» 
de la școlile medii „Matei Basarab” și 
medie Nr. 39 (curs ’ de z,i și restanțieri .
Președinte Jana Cristu, prof. lb. 
rector Școala medie „Zoia 
mianskaia” București. ȘCOALA 
„M. EMINESCU. Comisia Nr.

univ.

latină di- 
Kosmode- 

MEDIE
58 secție 

reala. Se vor prezenta candidați de la

Vladimi- 
MEDIE 

Nr. 62 
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București.

la Școala medie serală de cultură genera
lă-(curs seral). Președinte Victor Iliescu, 
prof, matematici, director Școala medie 
„Gh. Lazăr” București. ȘCOALA MEDIE 
SERALĂ DE CULTURĂ GENERALĂ. 
Comisia Nr. 126 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de Ja Școala medie serală 
de cultură generală (curs, seral). Președinte 
Gabriela Țițeica, conf. univ. matematici 
Institutul Politehnic București. ȘCOALA 
MEDIE SERALĂ DE CULTURĂ GENE
RALĂ. Comisia Nr. 127 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
serală de cultură generală (curs seral). 
Președinte Toma Vasilescu, conf. univ. fi
lologie Universitatea București. ȘCOALA 
MEDIE SERALĂ DE CULTURĂ GENE
RALĂ. Comisia Nr. 128 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die serală de cultură generală (curs seral). 
Președinte Virgil Claudian, prof. univ. 
matematici Institutul Agro- uc ,,N. Băl
cescu” București. ȘCOAL.i MEDIE SE
RALĂ DE CULTURĂ GENERALĂ. Co
misia Nr. 129 secție1 reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie serală de 
cultură generală (curs seral și restantieri). 
Președinte Andrei 'Dobrescu, conf. univ. 
matematici Universitatea București. ȘCOA
LA MEDIE SERALĂ DE CULTURĂ GE
NERALĂ. Comisia Nr. 130 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie serală de cultură generală (curs 
fără frecventă). Președinte Popescu Maria, 
pYof: geografie, dir. adjunct, Școala medie 
dr. „Petru Groza” București ȘCOA
LA MEDIE SERALĂ DE CUL
TURĂ GENERALĂ. Comisia Nr. 131 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie serală de cultură genera
lă (curs fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Haralambie Ionescu, conf. univ. 
matematici Institutul de Științe Economi
ce București. ȘCOALA MEDIE Nr. 
lț) „Z. KOSMODEMIANSKAIA”. Co
misia Nr. 132 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 10 
„Z. Kosmodemianskaia” București (exame
ne de diferență). Președinte Ionescu Bujor 
Constantin, prof. univ. matematici, Institu
tul politehnic București. ȘCOALA MEDIE 
Nr. 10 „Z. KOSMODEMIANSKAIA” Bucu
rești. Comisia Nr. 133 secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 10 „Z. Kosmodemianskaia” București 
(examene de diferență). Președinte Nicuță 
Constantin, prof. univ. soc. științific, Uni-, 
versitatea București. ȘCOALĂ MEDIE Nr. 
10 „Z. KOSMODEMIANSKAIA”. București. 
Comisia Nr. 134 secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Nr. 
10 „Z. Kosmodemianskaia” București
(examene de diferență). Președinte Petric 
Aron, conf. univ. istorie Universitatea 
București.

tutui Construcții București. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 27. Comisia Nr. 92 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 27 (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Blideanu Elena, prof, 
gr. II, șt. sociale, Școala medie „Matei Ba
sarab” București. ȘCOALA MEDIE Nr. 27 
Comisia Nr. 93 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 27 
(curs seral și restanțieri). Președinte Con
stantin Șerbănescu, prof. șt. naturale, di
rector adjunct Școala medie „M. Sadovea
nu" București. ȘCOALA MEDIE „DR. 
PETRU GROZA”. Comisia Nr. 94 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de, la 
Școala medie „Dr.. Petru Groza” (curs de 
zi). Președinte Gheorghe Petrescu, prof, 
univ. fizică Universitatea București. ȘCOA
LA MEDIE „DR. PETRU GROZA”. Co
misia Nr. 95 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Dr. Petru 
Groza” (purs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Zoe Dumitrescu Bușulenga, conf. 
univ. filologie, Universitatea București 
ȘCOALA MEDIE „DR. PETRU GROZA”. 
Comisia Nr. 96 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie „Dr. Petru 
Groza” (curs seral și restanțieri). Președinte 
Creangă Constantin, prof. univ. chimie, 
Institutul de petrol, gaze și geologie 
București. ȘCOALA MEDIE „AL. 
SAHIA”. Comisia Nr. 97 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die: „Al. Sahia” (curs de zi și • restanțieri). 
Președinte Virgil Armeanu, prof. univ. 
chimie Institutul de Științe Economice 
„V. I. Leniri” București. ȘCOALA ME
DIE „AL. SAHIA”. Comisia Nr. 98 sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii „Al. Sahia” și medie Nr. 
38 (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Piru Alexandru, conf. univ. filologie, Uni
versitatea București. ȘCOALA MEDIE 
„AL. SAHIA”. Comisia Nr. 99 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Al. Sahia” (curs seral și restan
țieri). Președinte Cristian Constaritinescu, 
prof. șt. naturale, director adjunct Școala 
medie „D. Cantemir” București. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 30. Comisia Nr. 100 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 30 (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Gheorghe Her
man, conf. univ. șt. naturale Institutul 
de Medicină și Farmacie București. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 32. Comisia Nr.
101 secție reală. Se vor prezenta candi
dați d© la Școala medie Nr. 32 (curs de- 
zi). Președinte Ivan Lucia, șef lucrări 
chimie, Universitatea București. ȘCOA
LA MEDIE Nr. 32. Comisia Nr.
102 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Nr. 32 (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Aurelia Teo
dorescu, prof, istorie, director Școala medie 
„Spiru Haret” București. ȘCOALA ME
DIE Nr. 32. Comisia Nr. 103 secție reala. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 32 (curs seral și restanțieri). 
Președinte Elena Munteanu, prof, filozo
fie director Școala medie Nr. 9 București. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 32. Comisia Nr. 
104 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Nr. 32, medie Nr. 35 
(program special de educație fizică), 
(cursuri de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Petre Drăgoiescu, prof, emerit 
București. ȘCOALA MEDIE „C. A. RO- 
SETTI”. Comisia Nr. 105 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie *.------- “ Trr ’7 ' -T„C. A. Rosetti” (curs de zi). Președinte restanț.eri). Președinte: Ion Zaharia, , , . ... r .. r. . „ mafftmntiri rtir Smul» mpoiâ nr. 4Margareta Ailmcăi, prof, emerit fizica
Școala medie „Dr. Petru Groza” București. 
ȘCOALA MEDIE „C. A. ROSETTI”. Co
misia Nr. 106 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie „C. A. 
Rosetti” (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Florica Sipoș, lector univ. șt. 
naturale catedra de metodică Universita
tea București. ȘCOALA MEDIE „C. A. 
ROSETTI”. Comisia Nr. 107 secție reală.

. S# . vpr^rezenta candidați de la Ș— 
, medie „C. A. Rosetti” (cursuri serale și 

fără frecvență). Președinte Mircea Man
caș, prof. univ. filologie Institutul de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Caragia
le” București. ȘCOALA MEDIE Nr. 36. Co
misia Nr. 108 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie_Nr. _ CC 
(curs de zi și__ . 2‘._______,_L__
Mihăiiescu Eugen, conf. univ. matematici 
Universitatea București. ȘCOALA MEDIE 
Nr. 36. Comiaia Nr. 109 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 36 (curs fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Dabija Alexandru, prbf. șt. na
turale, director adjunct, Școala medie „N. 
Bălcescu” București. ȘCOALA MEDIE Nr. 
36. Comisia Nr. 110 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Nr. 
36 (curs seral și restanțieri). Președinte Za
pan Gheorghe, prof. univ. psihologie, 
Universitatea București. ȘCO.ĂL.Ă ME
DIE Nr. 36. Comisia Nr. 111 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la--------- — -------— r--
Școala medie Nr. 36 și seral (curs zenta candidați de la școlile medie nr. 2 
seral și restanțieri). Președinta Victor Pe- *" 
tre, prof. lb. romînă director Școala me
die „Gh. Șincai” București. ȘCOALA ME
DIE Nr. 37. Comisia Nr. 112 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala me
die Nr. 37 (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Mihai Ifrim, șef lucrări matematici, 
Institutul de Construcții București. ȘCOA
LA MEDIE Nr. 37. Comisia Nr. 113 sec-__ _ ____ ___ ______o._, __________
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la București. ȘCO.ĂL.Ă MEDIE NR. 2 CON

STANȚA. Comisia nr. 10, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Constanța și medie Manga
lia (curs seral). Președinte : Ion Lun- 
gu, prof. gr. II istorie, Școala 
medie nr. 6 Constanța. ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 CONSTANȚA. Comisia nr. 11, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
~ ’ 2 . (—3 se-

____ Robu Vladimir lector 
univ. filologie Inst. ped. de 3 ani Constan
ța. ȘCOALA MEDIE NR. 2 CONSTAN- 
ȚA.Comisia nr. 12, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile medii nr. 
2 _ Constanța și șc. tehnică specială nr. 17

Orașul Constanța
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CONSTANȚA. 

Comisia nr. 1, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Constanța (curs de zi). Președinte : Gheor- 
ghe Lelescu, conf. univ. matematici, Inst. 
Politehnic București. ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 CONSTANȚA. Comisia nr. 2, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Constanța (curs de zi

prof, matematici, dir. Școala medio nr. 4 
Constanta. ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON
STANȚA. Comisia nr. 3, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Constanța (curs seral și restan
țieri). Președinte : Iulian Popescu, lector 
univ. filozofie, Universitatea București. 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CONSTANȚA. 
Comisia nr. 4 secție reală. Se vor pre- 

reaia. zenta candidați de. la Școala medie nr. 1 
Școala Constanța (curs f^i#. frecvență). Președin- 

’ te : Valentina Stăneșcp, prof, limba romî
nă, dir. adjunct Școala medie nr. 2 Con
stanța. ȘCOALA MEDIE NR. 1 CON
STANȚĂ. Comisia nr. 5, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me- 
die nr. 1 Constanța, (curs fără frecvență). 

t_____________  38 Președinte : Traian Âtanasiu, șef lucrări
restantieri). Președinte matematici, Inst. polithenic București

ȘCOALA MEDIE NR. 1 CONSTANȚA. 
Comisia nr. 6, secție reală.
zenta candidați de la Școlile 
Constanța și medie Năvodari 
fără frecvență și restanțieri). 
Florica Dumitrescu, 
dir. Școala medie nr.
ȘCOALA MEDIE
STANȚA. Comisia nr. __ ._______
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 2 Constanța (curs de zi). Pre
ședinte : Petre Teodorescu, prof, geogra
fie, dir. Școala medie nr. 7 Constanța. 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 CONSTANȚA- 
Comisia nr. 8, secție reală. Se vor pre-

Se vor pre- 
medie nr. 1 
(curs seral. 

Președinte 
geografie, 

5 Constanța. 
NR. 2 CON- 

7, secție reală.

prof.

Constauța și medie Năvodari (curs de zi 
și restanțieri). Președinte : Petre Raicopol, 
prof, matematici, Școala medie nr. 1 Con
stanta. ȘCOALA MEDIE NR. 2 CON
STANȚA. Comisia nr. 9, secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii nr. 1 și nr. 2 Constanța (curs de 
zi și restantieri). Președinte : Teodor Hris- 
tea, lector univ. .filologie, Universitatea

Școala medie Nr. 37 (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ion Grigorescu, prof. șt. 
naturale, direotor Școala medie serală de 
cultură generală București. ȘCOALA ME
DIE Nr. 38. Comisia Nr. 114 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 38 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Emil Boldan, conf. univ. filo- 
logie Universitatea București. ȘCOALA Școala medie nr. 2 Constanța (curs 
MEDIE Nr. 38. Comisia Nr. 115 secție raJ). Președinte: ” ’ ’
reală. Se vor prezenta candidați de la •’--«> ■ -
Ș;coala medie Nr. 38 (curs de zi). Pre
ședinte Ana Bughici, prof, istorie, direc
tor Școala medie Nr. 32 București. ȘCOA- 
LA MEDIE Nr. 38. Comisii Nr. 116 sec- 
ție. reală. Se vor prezenta candidați de la Constanța (curs seral și restanțieri). Pre- 
Școala medie Nr. 38 (curs seral și restan- fOdjnte : Elena Fusu, prof, filozofie, dir. 
țieri). Președinte Bulgarii Brîndușa, prof. adi> §coaia media nr. i Constanța. ȘCOA-

A—  LA MEDIE NR 3 CONSTANȚA. Comi- 
T . si» nri 13» secție reală. Se vor prezenta
LA, MEDIE Nr. 39. Comisia Nr.^117 secție candidați de la Școala medie nr. 3 Con-

x - . - stanța (curs de zi și restanțieri). Președin
te : Florica Pantelie, prof. șt. naturale, dir. - ------ -----------... *
Școala medie nr. 6 Constanța. ȘCOALA (curs fără frecvență și restanțieri). Pre- 
MEDIE NR. 3 CONSTANȚA. Comisia t— ’ « •
nr. 14, secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 3 și nr.
4 Constanța (curs de zi și restanțieri). Pre- -- ------  —
ședințe: Vartanezian Buiuc M. Maria, zenta candidați de la școlile medii nr. 1 
prof, limba franceză, dir. adj. Școala me- ’
die nr. 2 Constanța. ȘCOĂLĂ MEDIE 
NR. 3 CONSTANȚA. Comisia nr. 15, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
lâ școlile medii nr. 4 Constanța, medie 
Eforie Sud și medie Mangalia (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Bădică Ion, lector 
univ. filologie, Inst. ped. de 3 ani Con
stanța.

matematici, director adjunct, Școala me
die „Mihai Viteazul” București. ȘCOA-

reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 39 (curs de zi). Președin
te . Virginia Popovici, prof. lb. romînă, di
rector Școala medie Nr. 25 București. 
ȘCOALĂ MEDIE Nr. 39. Comisia Nr. 118 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 39 (cursuri serale și 
fără frecvență). Președinte Victor Grigo- 
reșcu, lector univ. șt. economice Institutul 
Medico Farmaceutic București. ȘCOALA 
MEDIE Nr. 40. Comisia Nr. 119 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 40 (curs seral). Președin
te Dumitru Stăncescu, prof. lb. romînă, 
director Școala medie „Ăl. I. Cuza” Bucu
rați. ȘCOALA MEDIE Nr. 40. Comisia 
Nr. 120 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Nr. 40 (curs se
ral). Președinte Vaderiu Pisoschi, lector 
univ. filologie Institutul Pedagogic de 3 
ani București. ȘCOALA MEDIE Nr. 40. 
Comisia Nr. 121 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 40 
(curs seral). Președinte Teodorescu Geor- 
geta, șef. lucrări chimie 
gronomic ” '
.ȘCOALA 
LAR M. 
reală. Se

Regiunea Argeș
ȘCOALA MEDIE NR. 1. PITEȘTI, Co- p<^- 

misia nr. 1, secție reală. Se vor prezenta m 
candidați de la Școala medie nr. 1 Pitești 
(Curs de zi). Președinte Nicolae Bărbulescu, 

vr izz conf. univ. chimie Universitatea București.
reală. Se vor prezenta cndidTu de h ȘCOALA MEDIE NR 1 PITEȘTI Corni-
Școala medie „Grupul școlar M.I.“ (Gal- j '----\» U .•
vani Tei) (enra de zi). Președinte Cornelia Ridați de la Școala medre nr 1 Pitești 
Floroin, prof, geografie, director Școala (curs de zi și restantieri). Președinte Gheor- 

...............................  SCO ĂL Ă Stroeecu, prof. gr. II filozofie, Școala 
misia Nr. medie Nr. 2 Rm. Vîlcea. ȘCOALA ME-

Institutul A- 
„N. Bălcescu” București. 
MEDIE „GRUPUL ȘCO- 

I.“ Comisia Nr. 122 secție
si'a nr. 2 secție reală. Se vor prezenta can-

nr.

’du

medie „Â. Vlaicu” București, i---------
MEDIE DE MUZICĂ Nr. 1. Comisia Nr. 

. zwn.ci. secție umanistă. Se vor prezenta can-
oanrîîrîati didați de la școlile medii de muzică Nr. 1 prezenta candidați ' ’ , restantieri’. Pre-

DIE NR. 1 PITEȘTI, Comisia Nr. 3, sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Pitești (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Viorica Farca- 
siu, lector, univ. filologie, Institutul peda
gogic de 3 ani Pitești. ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 PITEȘTI, Comisia Nr. 4.

x,x. x~. .... ....... .. reală. Se vor prezenta candidați
Se vor prezenta candidați de la Școala Școala medie Nr. 1 Pitești (curs 
medie de arte plastice și coregrafie (curs Președinte. Gheorghe Dragomirescu. 
de zi). Președinte Brădățeanu Virgil, 
conf. univ. Institutul de artă teatrală 
și cinematografică „I.L. Caragiale” Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE SERALĂ DE 
CULTURĂ GENERALA. Comisia Nr. 125
secție reala. Se vor prezenta candidați de Președinte C. Tomescu, lector univ. chi-

și Nr. 2 (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte Toboșaru Ion, conf. univ. filologie, 
Institutul de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale” Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE DE ARTE PLAS
TICE. Comisia Nr. 124 secție umanistă.

secție 
de la 
seral), 
lector 
de 3 

1 PI-
univ. filologie Institutul pedagogic 
ani Pitești. ȘCOALA MEDIE NR. 
TEȘTI, Comisia nr. 5 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Nr. 
1 Pitești (curs fără frecvență și restantieri).

Regiunea Bacău
ȘCOALA MEDIE ADJUD. Comisia 

nr. 1 secția mixtă. Se vor prezenta can- 
. didați de la Școala medie Adjud și Po

dul Turcului (curs de zi, seral, fără frec
ventă și restanțieri). Președinte .Vasile Ma- 
covei, lector univ. chimie Univ. „Al. I. 
Cuza” Iași. ȘCOALA MEDIE NR. 1 Ba- 
CĂU. Comisia Nr. 2 secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 1 Bacău (curs de zi). Președinte Eu
genia Carp, lector Univ. chimie Univ. 
„Al. I. Cuza" Iași. ȘQQALA MEDIE 
NR. 1 BACĂU.. Comisia' 'Nr. 3 secția 
umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 1 Bacău (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Gafițeanu Du
mitru prof. univ. filologie, Univ. „Al. I. 
Cuza” Iași. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 BA
CĂU. Comisia nr. 4 secția umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die Nr. 2 Bacău (curs de zi și restan
tieri). Președinte Eugenia Cîrlan, lector 
univ. filologie Inst. Pedagogic de 3 ani 
Bacău. ȘCOALA MEDIE NR. 2 BACĂU. 
Comisia Nr. 5 secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 2 
Bacău (curs de zi). Președinte Haimovici 
Mendel prof, univ matematici, Univ. „Al. 
I. Cuza“-lași. ȘCOALA MEDIE NR. 2 BA
CĂU. Comisia Nr. 6 secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 2 Bacău (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Vasile Florea, prof, istorie dir. 
Școala medie Borca. ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 BACĂU. Comisia Nr. 7 secția 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 2 Bacău (curs seral și 
restanțieri). Președinte Nicolae Calinicenco, 
prof. univ. fizică. Inst. Politehnic Iași. 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BACĂU. Comi
sia Nr. 8 secția reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Nr. 2 Ba
cău (curs seral). Președinte Adrian Cirillo, 
șef lucrări fizică Inst. Politehnic Iași. 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 BACĂU. Comi
sia Nr. 9 secția reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 Ba
cău (curs fără frecvență). Președinte Da
vid Riemer, lector univ. matematici Univ. 
„Al. I. Cuza” Iași. ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 BACĂU. Comisia Nr. 10 secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie Nr. 3 Bacău (cur9 de zi). 
Președinte Gugiuman Ion, prof. univ. geo
grafie, Univ. „Al. I. Cuza“-Iași ȘCOA
LA MEDIE NR. 4 BACĂU. Co
misia. Nr. 11 secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala media nr. 4 
Bacău (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Aurel Zota, prof, matematică dir. 
Școala medie Tg. Ocna. ȘCOALA ME
DIE BICAZ. Comisia nr. 12 secția mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Bicaz și medie Borca (curs de zi, 
seral și restanțieri). Președinte Stela Io
nescu, lector -univ. filologie,‘ Inst.~. pe
dagogic da 8 ;ani Bacău. ȘCOALA ME
DIE BUHUȘI. Comisia Nr. 13 secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Buhuși și medie Roznov 
(curs de zi, seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Geta Grigoriu, prof, 
lb. franceză dir. Școala medie Nr. 2 Pia
tra Neamț. ȘCOALA MEDIE COMĂ- 
NEȘTI. Comisia Nr. 14 secția reală. Se 

.vor prezenta candidați de la Școala me
die Comănești (curs de zi, fără frecvență). 
Președinte Maria Carpov, lector univ. fi
lologie Univ. „Al. I. Cuza“ Iași. ȘCOALA 
MEDIE COMĂNEȘTI. Comisia Nr. 15 
secția mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Comănești și Școala se
rală Boiștea (curs de zi, seral, fără frec
vență și restanțieri.) Președinte Petre Po
pescu, prof, istorie director Școala medie 
Nr. 1 Bacău. ȘCOALA MEDIE MOI
NEȘTI. Comisia nr. 16 secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die Moinești (curs de zi). Președinte Ce
zar Cășeriu, lector univ. șt. naturale — 
Inst. pedagogic de 3 ani Bacău. ȘCOALA 
MEDIE MOINEȘTI. Comisia Nr. 17 sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Moinești și Școala se
rală Zemeș (curs de zi, seral, fără frec
ventă și restantieri). Președinte Constan
tin Brebeanu, prof. gr. II șt. sociale — 
Școala medie Nr. 2 Piatra Neamț. ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 ONEȘTI. Comisia 
Nr. 18 secția reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Nr. 1 Onești 
(curs seral și fără frecventă). Președinte 
Ioan Popovici, prof. lb. romînă Școala 
medie Nr. 2 Bacău. ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 ONEȘTI. Comisia nr. 19, secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 și nr. 2 Onești 
(curs de zi, seral și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Țiculescu, conf. univ. 
șt. naturale Inst. pedagogic de 3 ani Ba
cău. ȘCOALA MEDIE NR. 2 ONEȘTI. 
Comisia Nr. 20 secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii Nr. 2 
și Nr. 1 Onești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Alexandru Ambruș, prof, fizică 
dir. Școala medie Nr. 1 Piatra Neamț. 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 PIATRA 
NEAMȚ. Comisia Nr. 21 secția mixta. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 1 Piatra Neamț (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Mihai Vadana, 
prof, geografie dir. Școala medie Tg. 
Neamț. ȘCOALA MEDIE NR. 1 PIATRA 
NEAMȚ. Comisia Nr. 22 secția reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die Nr. 1 Piatra Neamț (curs seral și 
fără frecventă). Președinte Maria Gabrea, 
lector univ. filologie Inst. pedagogic de 
3 ani Bacău. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
PIATRA NEAMȚ. Comisia Nr. 23 secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 2 Piatra Neamț (curs 
de zi și restantieri). Președinte Iorgu Sto- 
ian, conf. univ. istorie Univ. București. 
LICEUL ROMAN. Comisia Nr. 24 secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Roman (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Leontina Savin, lector univ. 
șL naturale Inst. pedagogic de 3 ani Ba
cău. LICEUL ROMAN. Comisia Nr. 25 
secția reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Roman (curs de zi). Președinte 
Eugenia Rucinschi, lector univ. chimie 
Univ. „Al. 1. Cuza" Iași. LICEUL RO
MAN. Comisia Nr. 26 secția umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
Roman (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinta Panait Oprea, prof, emerit geo
grafie Școala medie nr. 1 Bacău. LICEUL 
ROMAN. Comisia Nr. 27 secția reală. 
Se vor prezenta candidați de Ia Liceul 
Roman (curs seral șl fără frecvență). Pre
ședinte Constantin Vlad, prof. lb. romînă 
dir. Școala medie nr. 4 Bacău. ȘCOALA 
MEDIE TG. NEAMȚ. Comisia Nr. 28

ja mixtă. Se vor prezenta candidați 
la Școala medie Tg. Neamț (curs de 
seral, fără frecvență și restanțieri). 
țed’.nte Mihai Mancaș, prof. lb. ro
lă dir. Școala medie Bicaz. ȘCOALA 

MEDIE TG. OCNA. Comisia Nr. 29 sec-

de
zi
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ția mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Tg. Ocna (curs de zi, se
ral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Bucur, prof. lb. rusă 
dir. Școala medie Comănești.

Regiunea Banat
ȘCOALA MEDIE PECICA. Comisia 

Nr. _ 1, secție reală cu limba de predare 
romînă și slovacă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Nr. 1 Pecica și 
medie Nădlac (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Borislav Cristici, conf. univ. 
matematici Institutul Politehnic Timișoara. 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 CARANSEBEȘ. 
Comisia Nr. 2, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie nr. 1 Ca
ransebeș (curs de zi și seral). Președinte 
Gheorghe Drecin, lector univ. matematici 
Universitatea din Timișoara. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 CARANSEBEȘ. Comisia 
Nr. 3 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Nr. 1 Caransebeș 
(curs fără frecvență, și restanțieri). 
Președinte Iustin Cornea, prof, matematici 
gr. II Școala medie Nr. 3 Arad. ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 CARANSEBEȘ. Comisia 
Nr. 4, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Caransebeș 
(ours de zi și restanțieri). Președinte Ma
ria Pxicop, prof. șt. naturale director Școa
la medie Nr. 7 Timișoara. ȘCOALA ME
DIE OȚELUL ROȘU, raionul Caransebeș. 
Comisia Nr. 5, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Oțelul 
Roșu (curs de zi, seral și restanțieri). Pre
ședinte Minerva Bocșa, lector univ. mate
matici Universitatea Timișoara. ȘCOALA 
MEDIE DETA. Comisia Nr. 6, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Deta și Ciacova, (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Ioan Aron, prof, 
gr. II matematici Școala pedagogică Arad. 
ȘCOALA MEDIE GĂTAIA. Comisia Nr. 7, 
seoție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii Gătaia și Buziaș (curs de 
ei și restanțieri). Președinte Maria Călțun, 
prof, pedagogie director Școala medie Șîni- 
colau Mare. ȘCOALA MEDIE LIPOVA. 
Comisia Nr. 8, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Lipo- 
va (curs de zi, fără frecvență, și 
restanțieri). Președinte Cornelia Daba, prof, 
șt. naturale director adjunct Școala medie 
Nr. 1 Reșița. ȘCOALA MEDIE ORAVIȚA. 
Comisia Nr 9, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii Ora- 
vița și Moldova Nouă (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ștefan 
Munteanu, lector univ. filologie Universi
tatea Timișoara. ȘCOALA MEDIE ORA
VIȚA. Comisia Nr. 10, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
Oravița și Bozovici (curs de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Virgil Ata- 
nasiu, conf. univ, fizică, Institutul de 
Perfecționare a cadrelor didactice Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE ORȘOVA Comi
sia Nr. 11, secție reală Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Orșova (curs 
de zi, seral, fără frecventă si restanțieri). 
Președinte Râul Călinescu, prof. univ. 
geografie Universitatea București ȘCOA
LA MEDIE SÎNICOLAU MARE. Comi
sia Nr. 12, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Sînicolaul 
Mare (curs de zi, seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Constantin Ștefan, 
șef lucrări fizică Institutul Politehnic Ti
mișoara. ȘCOALA MEDIE JIMBOLIA. 
Comisia Nr. 13, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Jrmbo- 
lia (curs de zi, seral și restanțieri). Preșe
dinte Ana Șchiopu, prof istorie director 
adj. Școala medie Orșova. ȘCOALA ME
DIE NR. 1 ARAD. Comisia nr. 14, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ia 
Școala medie Nr 1 Arad (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Ignat Bociort, lector 
univ. filologie Universitatea Timișoara. 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 ARAD. Comisia 
Nr. 15, secție reală Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Nr. 1 Arad (curs 
6eral). Președinte Alexandru Firaa, prof, 
matematici, director Școala medie Jimbo- 
lia. ȘCOALA MEDIE NR. 1 ARAD. Co
misia Nr. 16, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii Nr. J și Nr. 3 
Arad (curs seral). Președinte Gavril Creta, 
conf. univ. fizică, Institutul Politehnic Ti
mișoara. ȘCOALA MEDIE NR. 1 ARAD. 
Comisia Nr. 17, secție mixtă cu limba de 
predare maghiară Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Nr. 1 Arad și me
die Pecica (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Dalma Kardoș, 
prof, limba romînă gr. II Școala medie 
Nr. 1 Timișoara. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
ARAD. Comisia Nr. 18, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 2 Arad (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte loan Novac, conf. univ. fizică. In
stitutul Politehnic Timișoara. ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 ARAD. Comisia Nr. 19, 
6ecție umanistă Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Ni. 1 si Nr. 2 Arad 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Trifu 
Petcu. nrof. limba romînă director Școala 
medie Ciacova. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
ARAD. Comisia Nr. 20, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 2 Arad (curs seral). Președinte Man- 
ciu Gheorghe, lector univ. filologie, Inst. 
pedagogic de 3 ani Timișoara. ȘCOA
LA MEDIE NR. 3 ------- ~ *
sia Nr. 21, secție 
prezenta candidați de

ARAD. Comi- 
reala. Se vor 

prezenta candidați de la Școala me
die nr. 3 Arad (ours de zi si restanțieri). 
Președinte Dumitru Becherescu, conf. 
univ. chimie Institutul Politehnic Timi
șoara. ȘCOALA MEDIE NR. 3 ARAD. 
Comisia Nr. 22, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 3 
Arad (curs fără frecvență). Președinte 
Gheorghe Popescu, prof. gr. II matema
tici Școala medie Nr. 1 Lugoj. ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 ARAD. Comisia Nr. 23, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Arad (curs de zi, 
fără frecvență, și restanțieri). Pre
ședinte Ion Crișan, lector univ. filologie 
Universitatea Timișoara. ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 ARAD. Comisia Nr. 24, secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Nr. 
3 Arad (curs de zi, seral și restanțieri). 
Președinte Ștefan Mozer, prof, limbă ma
ghiară, director adj. Șc.iala medie Nr- 1 
Arad. ȘCOALA MEDIE NR. 4 ARAD. Co
misia Nr. 25, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 4 Arad, 
medie Curtici și Pîncata (curs de zi). Pre
ședinte Ion Sălăgeanu, conf. univ. mate
matici Institutul Politehnic Timișoara. 
LICEUL NR 1 LUGOJ. Comisia Nr. 26, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Nr. 1 Lugoj (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Elvira Bîtea, prof, 
gr. II limba romînă Școala medie Nr. 1 
Timișoara LICEUL NR 1 LUGOJ. Co
misia Nr. 27, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Nr. 1 Lugoj (curs 
seral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Rudolf May, prof, matematici, di
rector adj. Școala medie Nr. 2 Timișoara. 
LICEUL NR .1 LUGOJ. Comisia Nr. 28, 
secție reală Se vor prezenta candidați de 
la școlile Făget. Buziaș și Nădrag și Li
ceu] Nr. 1 Lugnj (curs de zi, fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
Lucia Blaga, prof, matematici director 
Școala medie Nr 2 Timișoara. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 LUGOJ. Comisia Nr. 29, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la' Școala medie Ni. 1 Lugoj (curs de zi 
si restanțieri) Președinte Francisc Mihai, 
conf. univ. chimie, Institutul Politehnic 
Timișoara ȘCOALA MEDIE ANINA. Co
misia Nr 30, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Anina (curs 
de zi. seral și restanțieri). Președinte Iosif 
Rehan. prof chimie director Școala medie 
Nr. 3 Arad ȘCOALA MEDIE BOCȘA. 
Comisia Ni 31, secție reala. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Bocșa 
(curs de zi. seral și restanțieri). Președinte 
Alexandru Roz, prof, istorie director adj. 
Școala medie Nr. 3 Arad. ȘCOALA ME
DIE NR 1 REȘIȚA. Comisia Nr. 32, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. I Reșița (curs de zi). 
Președinte Avram Heler, șef lucrări fizică, 
Institutul Politehnic Timișoara. ȘCOALA

MEDIE NR. 1 REȘIȚA. Comisia Nr. 33, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 1 Reșița (ours seral). 
Președinte Tatiana Streian, prof. gr. II ma
tematici Școala medie Nr. 1 Lugoj. ȘCOA
LA MEDIE NR. I REȘIȚA. Comisia Nr.
34, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Nr. 1 Reșița (curs se
ral). Președinte Petru Nistor, prof. gr. II 
geografie Școala medie Nr. 1 Arad. ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 REȘIȚA. Comisia Nr.
35, secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Nr. 1 Reșița și 
medie Bocșa (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Constanta Loziciu. 
prof. gr. II matematici Școala medie Nr. 3 
Timișoara. ȘCOALA MEDIE NR. 1 RE
ȘIȚA. Comisia Nr. 36, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Nr. 
1 Reșița (curs fără frecvență). Președinte 
Mircea Popescu, șef lucrări fizică Institu
tul Politehnic Timișoara. ȘCOALA MEDIE 
NR. 1 TIMIȘOARA Comisia Nr. 37, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 1 Timișoara (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Pompei Mureșa
nu, prof. univ. chimie, Institutul Agrono
mic Timișoara. ȘCOALA MEDIE NR. 1 
TIMIȘOARA. Comisia Nr. 38, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 1 Timișoara (curs seral). Pre
ședinte Sima Stoianov, prof, matematici 
director Școala medie Deta. ȘCOALA ME
DIE NR. 1 TIMIȘOARA. Comisia Nr. 39, 
secție mixtă cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr 1 Timișoara. Liceul Nr. 1 Timi
șoara și Liceul Nr. 1 Lugoj (ours de zi, 
seral și restanțieri). Președinte Tiberiu 
Toro, lector univ. fizică, Universitatea Ti
mișoara. ȘCOALA MEDIE NR. 2 TIMI
ȘOARA. Comisia Nr. 40, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 2 Timișoara (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Cornel Stoiculescu, prof. gr. II 
istorie Școala medie Lipova. ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 TIMIȘOARA. Comisia Nr. 
41, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie Nr. 2 Timișoara (curs 
seral). Președinte Efimie Krupo- 
viatkin, prof, matematici director adj. 
Școala meidie Nr. 1 Lugoj. ȘCOALA ME
DIE NR. 2 TIMIȘOARA. Comisia Nr 42, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Timișoara și Liceul 
Nr. 1 Timișoara (curs seral și res
tanțieri). Președinte Ion Bîtea, conf. univ. 
matematici Universitatea Timișoara. ȘCOA
LA MEDIE NR. 2 TIMIȘOARA. Comisia 
Nr. 43, secție reală cu limba de predare 
germană. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medie Nr. 2 Timișoara și medie 
Jimbolia (curs de zi, seral și restanțieri). 
Președinte Ion Wolf, lector univ. filolo
gie Universitatea Timișoara. ȘCOALA 
MEDIE NR. 2 TIMIȘOARA. Comisia 
Nr. 44, secție mixtă ou limba de predare 
germană. Se voi prezenta candidați de la 
școlile medie Nr. 2 Timișoara, medie Nr. 4 
Arad și Liceele Nr 1 Lugoj și Nr. 1 Ti
mișoara (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Ioan Nanu, prof. univ. chimie Insti
tutul Politehnic Timișoara. ȘCOALA ME
DIE NR. 3 TIMIȘOARA. Comisia Nr. 45, 
secție reală Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 3 Timișoara (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Constantin 
Silaș, prof. univ. matematici Institutul Po
litehnic Timișoara. ȘCOALA MEDIE NR. 
3 TIMIȘOARA Comisia Nr. 46, secție 
umanistă Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Ni 1 și Nr. 3 Timișoara 
(curs de zi și restanțieri) Președinte Elena 
Vlad, prof, limbă romînă, director Școala 
medie Nr. 2 Caransebeș ȘCOALA ME
DIE NR. 3 TIMIȘOARA. Comisia Nr. 47, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii Nr 2 și Nr 3 Timișoara 
(curs seral). Președinte Maria Iovăneccu, 
prof, gr II limba romînă Școala medie 
Nr. 2 Arad ȘCOALA MEDIE NR. 5 TI 
MIȘOARA. Comisia Nr 48. seeti- reali 
Se \*or prezenta candidați de h școiik 
medii Nr. 4 și "Nt- 5 *Ttoișoara țcnrs <k 
zi, fără frecvență ș> restanțieri'. Președinți 
Zeno Gropșianu. prof, univ chimie. Insti
tutul Politehnic Timișoara. ȘCOALA ME
DIE NR. 5 TIMIȘOAB.A CmM1
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Nr. 2 și Nr. 5 Timi
șoara (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ioan Groza, prof, pedagogie director Școa
la medie Oțelul Roșu. ȘCOALA MEDIE 
NR. 5 TIMIȘOARA. Comisia Nr. 50, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Nr. 5 și Nr. 7 Timișoara 
(curs seral). Președinte, Toma Ion conf. 
univ chimie. Institutul Politehnic Timișoa
ra. ȘCOALA MEDIE NR. 8 TIMIȘOARA. 
Comisia Nr. 51, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 8 
Timișoara (curs fără frecvență). Președinte 
Ileana Cernescu. prof. gr. II limba romînă 
Școala medie Nr. 4 Timișoara. ȘCOALA 
MEDIE NR 8 TIMIȘOARA Comisia Nr. 
52, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Nr. 8 Timișoara (curs 
fără frecvență). Președinte Nicolae Bogo- 
evici, conf. univ. fizică Institutul Politeh
nic Timișoara. ȘCOALA MEDIE NR. 8 
TIMIȘOARA. Comisia Nr. 53, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 8 Timișoara (curs fără frec
vență). Președinte Elena Crișan, prof. gr. 
II limba romînă Școala medie Nr. 1 Timi
șoara. LICEUL NR. 1 TIMIȘOARA. Co
misia Nr. 54, secție umanistă Se vor pre
zenta candidați de Ia Liceul Nr. 1 Timi
șoara (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Comea Ion, conf. univ. chimie, Inst. po
litehnic Timișoara. LICEUL NR. 1 TI
MIȘOARA. Comisia Nr. 55, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
Nr. 1 Timișoara (curs de zi si restanțieri). 
Președinte Vasile Ghibedea, conf. univ. 
geografie Institutul pedagogic de 3 ani 
Timișoara. LICEUL NR. 1 TIMIȘOARA. 
Comisia Nr. 56, secție reală cu limbile de 
predare romînă șl sîrbă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Nr. 1 Timișoara 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Mirco 
Jivcovici, conf. univ. filologie Universita
tea București. LICEUL NR. 1 TIMIȘOA
RA. Comisia Nr. 57, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul Nr. 1 Ti
mișoara (curs seral). Președinte Gruiescu 
Aurel, prof, pedagogie, direct. Școala medie 
Făget. ȘCOALA MEDIE DE MU
ZICĂ TIMIȘOARA. Comisia Nr. 58, sec
ție umanistă So vor prezenta candidați 
de la școlile medii de muzica și medie 
Nr. 4 Timișoara (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Vasile Popeangă, prof, pedago
gie director Școala pedagogică Arad.
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Regiunea Brașov
ȘCOALA MEDIE NR. 1 FAGARAȘ. 

Comisia Nr. 1 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii Nr. I 
și Nr. 2 Făgăraș și medie Agnita (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Nicolae 
Precup, conf. univ. șt. naturale, Inst. Po
litehnic Brașov. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
FAGĂRAȘ. Comisia Nr. 2 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 1 și Nr. 2 Făgăraș și medie 
Orașul Victoria (curs de zi). Președinte 
Stelian Grosu, prof. lb. romînă, dir. 
Școala medie Nr. 2 Brașov. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 FĂGĂRAȘ. Comisia Nr. 3 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii Nr. 1 Făgăraș, medie 
Orașul Victoria și medie Agnita (curs 
seral). Președinte Sabin Rișcuță, șef lu
crări chimie, Inst. Politehnic Brașov. 
ȘCOALA MEDIE NR. 2 FĂGĂRAȘ. Co
misia Nr. 4 secția reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii Nr. 1 și 
Nr. 2 Făgăraș, medie Orașul Victoria și 
medie Agnita (curs fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Aurora Demetrescu, 
prof. Id. romînă, dir. Școala medie nr. 3 
Sibiu. ȘCOALA MEDIE BLAJ. Comisia 
Nr. 5 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Blaj (curs de 
zi, seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ilie Gavrilă, șef lucrări fizică, 
Inst. pedagogic de 3 ani Brașov. ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 SIGHIȘOARA. Comi
sia Nr. 8 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Nr. 1 Si
ghișoara (curs de zi și seral). Președinte 
Vasile Barna, prof. lb. romînă, dir. Școa
la medie Nr. 1 Mediaș. ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 SIGHIȘOARA. Comisia Nr. 7 sec-

ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 2 Sighișoara (curs do 
zi și fără frecvență). Președinte Constan
ța Sasu, șef lucrări chimie, Inst. Politeh
nic Brașov. ȘCOALA MEDIE NR. 2 SI
GHIȘOARA. Comisia Nr. 8 secția mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii Nr. 1 și Nr. 2 Sighișoara și me
die Rupea (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ion Bobițan, prof, 
pedagogie, dir. Inst. pedagogic de învă
țători Blaj. ȘCOALA MEDIE NR. 2 ME
DIAȘ. Comisia Nr. 9 secția mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școlile me
dii Nr. 2 Mediaș, medie Blaj și medie 
Dumbrăveni (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Ion Roman, lector univ.'filolo
gie, Inst. pedagogic de 3 ani Brașov. 
ȘCOALA MEDIE NR. 1 MEDIAȘ. Co
misia Nr. 10 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii Nr. 1 și 
Nr. 2 Mediaș (curs de zi). Președinte 
Gheorghe Bodea, prof, mat.-fizică, dir. 
adj. Școala medie Nr. 1 Sibiu. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 MEDIAȘ. Comisia Nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 1 Mediaș (curs se
ral). Președinte Constantin Moarcăș, prof, 
lb. romînă, dir. Școala medie Nr. 4 Bra
șov. ȘCOALA MEDIE NR. 2 MEDIAȘ. 
Comisia Nr. 12 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii Nr. 1 
și Nr. 2 Mediaș și medie Copșa Mică 
(curs seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Rodica Ciurea, prof, matema
tici, Școala medie Nr. 5 Brașov. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 SF. GHEORGHE. Comi
sia Nr. 13 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii Nr. 1 și 
Nr. 2 Sf. Gheorghe, medie Lunca Calni- 
cului și medie Covasna (curs de zi, se
ral, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Rareș Marinescu, prof. lb. romînă, 
dir. Școala medie Nr. 5 Brașov. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BRAȘOV. Comisia Nr. 14 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Nr. 1 Brașov (curs de 
zi). Președinte Aurel Russu, prof. univ. 
matematici, Inst. Politehnic Brașov. ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 BRAȘOV. Comisia 
Nr. 15 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Nr. 1 Brașov 
(curs seral). Președinte Lia Onețiu, prof, 
mat.-fizică, dir. adj. Școala medie Nr. 3 
Sibiu. ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRA
ȘOV. Comisia Nr. 16 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 1 Brașov (curs seral și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Cruțiu, șef lucrări 
fizică, Inst. Politehnic Brașov. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 BRAȘOV. Comisia Nr. 17 
secție reala. Se vor prezenta candidați de 
Ia școlile medie Nr. 1 Brașov și medie 
Săcele (curs fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Mocanu Petru, conf. univ. mate
matică Universitatea ~ ~
ȘCOALA MEDIE 
Comisia Nr. 18 secție 
ta candidați de la 
Brașov (curs seral). ____  ...
reta Aldea, prof. lb. romînă, dir. 
Școala medie Predeal. ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 BRAȘOV. Comisia Nr. 19 secția 
reală. Se vor prezenta candidați dc la 
Școlile medii Nr. 2 și Nr. 3 Brașov (curs 
de zi). Președinte Rapcea Constantin, prof, 
gr. II șt. naturale, dir. adj. Complex șco
lar preventorial-Predeal. ‘
DIE NR. 3 BRAȘOV.
20 secție reală. Se 
candidați de la Școala medie Nr. 3 
Brașov (curs seral). Președinte Marai Fa- 
nache, prof. gr. II lb. romînă, Școala 
medie Nr. 1 Sibiu. ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 BRAȘOV. Comisia Nr. 21 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ia 
Școala medie Nr. 3 Brașov (curs fără 
frecventă $i restanțieri). Președinte 
Gheorghe Iacobescu, șef lucrări matema
tici, Inst Politehnic Buenreșt. ȘCOALA 
MEDIE NR. 4
secțae

„Babeș-Bolyai" Cluj, 
Nr. 1 BRAȘOV, 

reală. Se vor prezen- 
Școala medie Nr. 1 
Președinte Marga- 

adj.

ȘCOALA ME- 
Comisia Nr. 

vor prezenta
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NR. 4 BRAȘOV. Co
misia Nr. 23 secție reală. Se vpr pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 4 
Brașov (curs de zi fi seral). Președinte 
Ta cor Tacoriaa. »ef lucrări matematici, 
Inst. Politehnic București. ȘCOALA ME
DIE NR. 4 BRAȘOV. Comisia Nr. 24 
cecție reală. Se vor prezenta candidați de 
Ia Școala medie Nr. 4 Brașov (curs se
ral). Președinte Cornelia Albu, prof, isto
rie, dir. adj. Școala medie nr. 3 Brașov. 
ȘCOALA MEDIE NR. 4 Brașov. Comi
sia Nr. 25 secția reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Nr. 4 Bra
șov (curs fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Sanda Mastero, șef lucrări fi
zică, Inst. Politehnic București. ȘCOALA 
MEDIE NR. 5 BRAȘOV. Comisia Nr. 26 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Nr. 5 Brașov (curs 
de zi). Președinte Morariu luliu, prof, 
univ. șt. naturale Inst. politehnic Brașov. 
ȘCOALA MEDIE NR. 5 BRAȘOV. Co
misia Nr. 27 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 5 
Brașov (curs seral). Președinte Drăgan Ni
colae, prof, istorie, Școala medie Nr. 1 
Mediaș. ȘCOALA MEDIE NR. 5 BRA
ȘOV. Comisia Nr. 28 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Nr. 5 Brașov (curs fără frecvență). 
Președinte Remus Popovici, prof. lb. ro
mînă, dir. Școala medie nr. 1 Făgăraș. 
ȘCOALA MEDIE CODLEA-BRAȘOV. 
Comisia Nr. 29 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Cod- 
lea-Brașov (curs de zi, seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ion Popa, 
șef lucrări șt. economice, Inst. Politehnic 
Brașov. ȘCOALA MEDIE RÎȘNOV. Co
misia Nr. 30 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Rîș- 
nov (curs de zi, seral, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Toma Leoveanu, 
prof. ec. politică, dir. Școala medie Nr. 1 
Brașov. ȘCOALA MEDIE PREDEAL. 
Comisia nr. 31 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de Ia Școlile medii Pre
deal și Săcele (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Zamfirescu Ion, conf. univ. ma
tematici Inst. Politehnic București. ȘCOA
LA MEDIE ZĂRNEȘTI. Comisia Nr. 32 
secție reală. Se vor prezenta candidați* de 
la Școlile medii Zărnești și Săcele (curs se
ral și restanțieri). Președinte Tuliu Racotă, 
prof. lb. romînă, dir. Școala medie Nr. 2 
Sighișoara. ȘCOALA MEDIE CISNADIE. 
Comisia nr. 33 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii Cis- 
nădie și Tălmaciu (curs de zi, seral și 
restanțieri). Președinte Marinescu Constan
tin, lector univ. matematică Inst. pedago
gic de 3 ani Brașov ȘCOALA MEDIE NR. 
4 BRAȘOV. Comisia Nr. 34 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la Școlile me
dii Nr. 1, Nr. 3 și Nr. 4 Brașov (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Cucu Silvia, 
lector univ. filologie Inst. de artă teatrală 
și cinematografică „I. L. Caragiale“-Bucu- 
rești. ȘCOALA MEDIE Nr. 5 BRAȘOV. 
Comisia Nr. 35, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 5 Brașov (curs de zi și seral). Pre
ședinte Nicolae Achim, prof, geografie, dir. 
Școala medie nr. 1 Sibiu. ȘCOALA ME
DIE NR. 1 SIBIU. Comisia Nr. 36 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Nr. 1 Sibiu (curs de zi). Pre
ședinte Drăgulănsecu Aurel, conf. univ. 
matematici Inst. politehnic Brașov. ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 SIBIU, Comisia 
Nr. 37 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Nr. 1 Sibiu 
(curs seral și fără frecventă). Președinte 
Ion Serdeanu, lector univ. pedagogie, 
I.P.C.D. București. ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 SIBIU. Comisia Nr. 38 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 2 și Nr. 3 Sibiu (curs de zi). 
Președinte Aurelia Bogdan, prof, limba 
romînă, director adjunct Școala medie 
Victoria. ȘCOALA MEDIE NR. 3 SIBIU. 
Comisia Nr. 39 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 3 
Sibiu (curs de zi). Președinte Constantin 
Firoiu. șef lucrări chimie, Inst. Politehnic 
București. ȘCOALA MEDIE NR. 3 SIBIU. 
Comisia Nr. 40 secție reala. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 3 
Sibiu (curs seral). Președinte Emil Giru- 
giu, prof. gr. II limba romînă, director 
Școala medie Nr. 1 Sighișoara. ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 SIBIU. Comisia nr. 41 
secție reală. Se vor prezenta candidați de
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la Școala medie Nr. 3 Sibiu (curs seral, 
și restanțieri). Președinte Gheoi* 
ghe Cosma, conf. univ. fizică, Universi
tatea București. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
SIBIU. Comisia Nr. 42 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
Nr. 1 și Nr. 2 Sibiu, medie Avrig și 
medie Săliște (curs de zi, seral și restan
țieri). Președinte Maria Iosipescu, lector 
univ. șt. economice, Inst. de Științe Eco
nomice „V. I. Lenin“ București. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 SIBIU. Comisia Nr. 43 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 
Sibiu (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Laurian Raica, prof, pedagogie, director 
Școala medie Blaj. ȘCOALA MEDIE 
NR. 3 SIBIU. Comisia Nr. 44 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 3 Sibiu și Săliște (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Valentin Geor
gescu, prof, geografie, director Școala 
medie Nr. 3 Brașov. ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 SIGHIȘOARA. Comisia nr. 45 sec
ție mixtă cu limba de predare germană. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Nr. 2 Sighișoara, medie Nr. 2 Me
diaș, medie Agnita și Școala medie Bis
trița, regiunea Clui (curs de zi si restan
țieri). Președinte Gheorghe Faksch, prof, 
matematici, director Școala medie Nr. 2 
Sibiu. ȘCOALA MEDIE NR. 1 BRAȘOV. 
Comisia Nr. 46 secție mixtă cu limba de 
predare germană. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Nr. 1 Brasov 
(curs de zi. seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Nichifor Națalia, lec
tor univ. lb. germană Institutul de 
Medicină și Farmacie București. ȘCOA
LA MEDIE Nr. 2 Sibiu, Comisia 
Nr. 47 secție mixtă cu limba de predare 
germană. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Sibiu (curs 
de zi. seral și restanțieri). Președinte An
drei Kloss, prof, limba germană, director 
adj. Școala medie Nr. 2 Mediaș. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 SIGHIȘOARA. Comisia 
Nr. 48, secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii Nr. 1 Sighișoara și medie 
Nr. 3 Sibiu (curs de zi). Președinte Emest 
Albert, prof, limba maghiară, director 
Școala medie Sf. Gheorghe. ȘCOALA 
MEDIE NR. 1 SF. GHEORGHE. Comi
sia nr. 49, secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candidați 
de Ia școlile medii Nr. 1 Sf. Gheorghe si 
medie Baraolt (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Irina Danco, prof, geografie- 
șt. naturale, director adj. Școala medie 
Nr. 5 Brașov. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
SF. GHEORGHE. Comisia nr. 50, secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Nr. 2 Sf. Gheorghe (curs de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Marga
reta Tempfli, prof, geografie, director adj. 
Școala medie Tg. Secuiesc. ȘCOALA ME. 
DIE TG. SECUIESC. Comisia nr. 51. sec
ție reală cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Tg. Secuiesc și Covasna (curs de zi). 
Președinte Paul Soni, conf. univ. filologie, 
Universitatea „Babes-Bolyai" Cluj. ȘCOALA 
MEDIE TG. SECUIESC. Comisia Nr. 52, 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Tg. Secuiesc si Covasna (curs de 
zi, seral, fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Bogdan Stugren, șef lucrări 
șt. naturale, Universitatea „Babeș-Bolvai“ 
Cluj. ȘCOALA MEDIE NB. 5 BRAȘOV 
Comisia nr. 53, secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Nr. 5 Brașov 
(curs de zi fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ladislan Kiss. prof, limba la
tină. director Școals medie Tg. Secuiesc. 
ȘCOALA MEDIE NB. 5 BRAȘOV. Co- 
mw. nr. 54 secție reală cu limba de 
predare maghiari Se ra. prezenta ean- 
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Regiunea București
ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA. Co- 
misia Nr. 1 secția reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii Alexan
dria și Zimnicea (curs de zi). Președinte 
Ion Miu, conf. univ. matematici Institu
tul Politehnic București. ȘCOALA ME
DIE ALEXANDRIA. Comisia Nr. 2 
secția reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Alexandria și Zimni
cea (curs seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Constantin Matei, prof, 
istorie director Școala medie Urziceni. 
ȘCOALA MEDIE ALEXANDRIA. Co
misia Nr. 3 secția umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii Ale
xandria și Zimnicea (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Eliade Irina, lector 
univ. București. ȘCOALA MEDIE CĂLĂ
RAȘI. Comisia Nr. 4 secția reală. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie Că
lărași (curs de zi). Președinte Ion Rotaru 
lector univ filologie. Universitatea Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE CĂLĂRAȘI. Co
misia Nr. 5 secția reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Călărași 
(curs de zi, seral, fără frecvență și res- 
tranțieri). Președinte Constantin Lungu 
prof. ped. dir. Școala medie Lehliu. 
ȘCOALA MEDIE CALARAȘI. Comisia 
Nr. 6 secția umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Călărași 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ște
fan Donosici, lector univ. șt. economice 
Inst. de Șt. Economice „V. I. Lenin" Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE FETEȘTI. Co
misia Nr. 7 secția mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Fetești 
(curs de zi, seral, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Constantin Matei lector 
univ. pedagogie Inst. pedagogic de 3 ani 
București. ȘCOALA MEDIE GIURGIU. 
Comisia Nr. 8 secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Giur
giu (curs de zi). Președinte Vasile Mi- 
hăilescu, șef lucrări matematici Instit. 
Politehnic București. ȘCOALA MEDIE 
GIURGIU, Comisia Nr. 9, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Giurgiu (curs de zi și seral). Pre
ședinte Mihail Dinu, prof, filozofie, di
rector Școala medie Roșiorii de Vede. 
ȘCOALA MEDIE GIURGIU, Comisia 
Nr. 10, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Giurgiu (curs 
de zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Ionel, prof, filozofie 
director Școala medie Călărași. ȘCOALA 
MEDIE BRANEȘTI, Comisia Nr. 11, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Brănești (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Constantin 
Sandu, lector univ. pedagogie Univer
sitatea București. ȘCOALA MEDIE 
LEHLIU, Comisia Nr. 12, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Lehliu (curs de zi, fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Elena Bogdan, 
prof. șt. naturale, director Școala medie 
Turnu Măgurele. ȘCOALA MEDIE OL
TENIȚA. Comisia Nr. 13 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
Oltenița (curs de zi și fără frecvență). 
Președinte Păun Octavian, lector univ. fi
lologie, Inst. pedagogic de 3 ani Bucu
rești. ȘCOALA MEDIE OLTENIȚA. 
Comisia Nr. 14 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala 
medie Oltenița (curs de zi, seral și res
tanțieri). Președinte Mihail Gelelețu prof, 
lb. romînă dir. adj. Școala medie Ale
xandria. ȘCOALA MEDIE RĂCARI. Co
misia Nr. 15 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie Răcari 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Pe
tre Creția lector univ. filologie Univ, 
București. ȘCOALA MEDIE SNAGOV. 
Comisia Nr. 16 secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați do la Școlile medii Sna- 
gov și Buftea (curs de zi, seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ghevon- 
tian Maiac prof. geografie dir. Școala 
medie Fetești. ȘCOALA MEDIE ROȘI
ORI. Comisia Nr. 17 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Roșiori (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Constantin Bucur lector univ. ma
tematici. Inst. Politehnic București. 
ȘCOALA MEDIE ROȘIORI. Comisia 
Nr. 18 secție mixtă. Se vor prezenta can-

didați de la Școala medie Roșiori (curs 
de zi, seral, fără frecvență și restanți
eri). Președinte Paul Miclău lector univ. 
filologie Universitatea București. ȘCOA
LA MEDIE SLOBOZIA. Comisia Nr. 19. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Slobozia (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Mihail Grigorescu prof, istorie dir. Școa
la medie Oltenița. ȘCOALA MEDIE TI- 
TU. Comisia Nr. 20 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Titu (curs de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Vlaicu Petre — prof, 
istorie dir. adj. Școala medie Giurgiu. 
ȘCOALA MEDIE BOLINTIN VALE. 
Comisia Nr. 21 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Bo- 
lintin Vale, (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Mircea Raianu prof. gr. II ma
tematici Școala medie Buftea. ȘCOALA 
MEDIE TURNU MĂGURELE. Comisia 
Nr. 22. secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Țurnu Măgu
rele, (curs de zi și fără frecvență). Pre
ședinte Filimon Ion, conf. univ. matema
tici. Inst. construcții București. ȘCOALA 
MEDIE TURNU MĂGURELE. Comisia 
Nr. 23 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Turnu Măgu
rele (curs de zi și restanțieri). Președin
te Trandafira Petrescu prof. lb. romînă 
dir. adj. Școala medie Răcari. ȘCOALA 
MEDIE URZICENI. Comisia Nr. 24 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Urziceni, (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ilie Mihalache prof, matematici dir. adj. 
Școala medie Roșiorii de Vede. ȘCOALA 
MEDIE VIDELE. Comisia Nr. 25 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Videle și Olteni (curs de zi). 
Președinte Popescu Grigore, lector univ. 
istorie Institutul pedagogic de 3 ani 
București. ȘCOALA MEDIE VIDELE, Co
misia Nr. 26 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii Videle și 
Drăgănești (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Vasile Miudescu 
prof matematici dir. adj. Școala medie 
Alexandria.

Regiunea
ȘCOALA MEDIE „A. IANCU" AIUD. 

Comisia nr. 1 secția reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie „A. Ian- 
cu“ Aiud (curs de zi, seral, fără frecvența 
și restanțieri). Președinte Iulian Helgiu 
conf. univ. fizica — Inst. pedagogic de 3 
ani Cluj. ȘCOALA MEDIE „A. IANCU" 
AIUD. Comisia nr 2 secția umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la școala me
die „A. Iancu" Aiud și Școala medie Ocna 
Mureș (curs de zi și restanțieri). Președinte 
loan Mureșan, prof. lb. rusă dir. Școala 
medie Dej. ȘCOALA MEDIE OCNA MU
REȘ raionul Aiud. Comisia nr. 3 secția 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Ocna Mureș (ours de zi, se
ral și restanțieri). Președinte Dumitru Bud- 
naru, prof. lb. romînă dir. Școala medie nr.
I Aiud. ȘCOALA MEDIE Nr. 2 AIUD. 
Comisia nr. 4 secția mixtă cu lb. de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 2 Aiud și școala 
medie „M. Viteazu" Turda (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Dionisie Gall, prof, 
șt. naturale dir. Școala medie nr. 7 — Cluj. 
ȘCOALA MEDIE BISTRIȚA. Comisia nr. 
5 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Bistrița (curs de zi, se
ral și restanțieri). Președinte loan Cîmpea- 
nu prof, istorie dir. Școala medie nr. 15 
Cluj. ȘCOALA MEDIE BISTRIȚA. Comi
sia nr. 6 secție mixtă Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Bistrița (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Teodosie Periu, șef lucrări șt. naturale, 
Inrt. Aț-onomic .
ȘCOALA MEDII 
CRIȘA.V ABRl 
reali. Se vor prez< 
le medii Abrud și de zt se*
ral, fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Eugen Țăranu, prof. ma
tematici, director Școala medie 
nr. 5 Cluj. ȘCOALA MEDIE BAIA DE 
ARIEȘ raionul Cîmpeni. Comisia nr. 8 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Baia de Arieș (curs de zi, se
ral și restanțieri). Președinte Alexandru 
Dărăbanțu, prof, economie politică dir. 
Școaja medie nr. 9 Cluj. ȘCOALA MEDIE 
DEJ. Comisia nr. 9 secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Dej 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ni
colae Moldovan, prof, pedagogie, dir. Școa
la medie nr. 4 — Cluj. ȘCOALA MEDIE 
DEJ. Comisia nr. 10 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Dej 
(curs seral, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Găzdac Grigore, prof, pedago
gie, dir. Școala medie Nr. 1 Năsăud. 
ȘCOALA MEDIE BECLEAN. Comisia nr.
II secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Beclean (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Ni
colae Both, șef de lucrări filologie — Inst. 
pedagoic de 3 ani Cluj. ȘCOALA MEDIE 
DEJ. Comisia nr. 12 secție reală cu lb. de 
predare maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii din Dej și Bistri
ța (curs de zi, seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Francisc Szekely, prof, 
chimie, dir. Școala medie nr. 11 Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „PETRU MAIOR" 
GHERLA. Comisia nr. 13 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
„Petru Maior" Gherla (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Vasile 
Brînzei, prof, istorie dir. Școala medie nr. 
8 Cluj. ȘCOALA MEDIE „ANA IPĂTES- 
CU“ GHERLA. Comisia nr. 14 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii ttA. Ipătescu" Gherla și medie „Pe
tru Maior" Gherla (curs de zi. seral și res
tanțieri). Președinte Petru Cioara, lector 
univ. fizică Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj. ȘCOALA MEDIE „ANA IPĂTES- 
CU“ GHERLA. Comisia nr. 15 secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii „Ana Ipătescu" și medie „Pe
tru Maior" Gherla, (curs de zi și restan
țieri). Președinte Cornel Florea, prof. șt. 
naturale dir. Școala medie nr. 12 Cluj. 
ȘCOALA MEDIE HUEDIN. Comisia nr. 
16 secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie Huedin (curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Petică Petru prof, geografie dir. Școala 
medie Jibou. ȘCOALA MEDIE HUE
DIN. Comisia nr. 17 secție reală cu 
lb. de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii Huedin și me
die „Petru Maior" Gherla (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Dionisie Miklossy, 
prof, istorie dir. adj. Școala medie nr. 1 
Cluj. ȘCOALA MEDIE „G. COȘBUC” 
NĂSĂUD. Comisia nr. 18 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
„G. Coșbuc" Năsăud, (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ion 
Coteanu, lector univ. chimie, Universitatea 
„Babeș-Bolvai" —Cluj. ȘCOALA MEDIE 
NR. 2 NĂSĂUD. Comisia nr. 19 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 2 Năsăud și medie „G. 
Coșbuc" Năsăud, (curs de zi si restanțieri). 
Președinte Vasile Fărcaș, prof, pedagogie 
dir. Școala medie Zalău. ȘCOALA MEDIE 
,.MIHAI VITEAZU” TURDA. Comisia 
nr. 20 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „Mihai Vitea
zu" Turda (curs de zi, seral și restanțieri). 
Președinte Maria Cosma, lector univ. chi
mie — Inst. Pedagogic de 3 ani — Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „MIHAI VITEAZU" 
TURDA. Comisia nr. 21 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
„Mihai Viteazu” Turda, (curs seral și res
tanțieri). Președinte Ion Pulbere, lector 
univ. filologie Universitatea „Babeș-Bolvai" 
Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 2 TURDA. 
Comisia nr 22 secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medie nr. 2 
Turda și medie „Mihai Viteazu" Turda 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Iosif 
Oanță, prof, pedagogie, dir. Școala peda
gogică Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
TURDA. Comisia nr. 23 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la școlile me
dii nr. 2 Turda și medie „Mihai Vitea
zu” Turda, (curs de zi, fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Zaciu Mircea, conf. 
univ. filologie Universitatea „Babeș-Bolyai” 
Cluj. ȘCOALA MEDIE CÎMPIA TURZII. 
Comisia nr. 24 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Cîmpia Tur-

zii (curs de zi, seral și restanțieri). Pre
ședinte Mare Valeriu, lector univ. pedago
gie, Universitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj 
ȘCOALA MEDIE CÎMPIA TURZII. Co
misia nr. 25 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de Ia Școala medie Cîmpia 
Turzii (curs de zi, seral și restanțieri). Pre
ședinte Salade Dumitru, conf. univ peda
gogie Universitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj. 
ȘCOALA MEDIE ZALĂU. Comisia nr. 26 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Zălău (curs de zi). Pre
ședinte Munteanu Georgeta, conf. univ. fi
lologie. Universitatea „Babeș-Bolyai" Ciur, 
ȘCOALA MEDIE ZALĂU. Comisia nr. 27 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii Zalău și medie Jibou (curs 
de zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Aurel Clamba, prof, matematici dir. 
Școala medie nr. 1 Turda. ȘCOALA ME
DIE ZALĂU. Comisia nr. 28 secție mix
tă cu lb. de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Za
lău, (curs de zi, fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ladislau Izmail, prof, is
torie dir. Școala medie nr. 2 Aiud. ȘCOA
LA MEDIE „ADY-ȘINCAI" CLUJ. Comi
sia nr. 29 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie „Ady-Șincai" 
Cluj (curs de zi, seral și restanțieri). Pre
ședinte Moraru Tiberiu, prof. univ. geogra
fie, Universitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „ADY-ȘINCAI" CLUJ. 
Comisia nr. 30 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „Ady 
Șincai" — Cluj (curs seral și restanțieri). 
Președinte Alexandru Bodi, lector univ. 
fizică Universitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „ADY-ȘINCAI” 
CLUJ. Comisia nr. 31 secție reală 
cu lb. de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii „Ady- 
Șincai" Clui și medie nr. 10 Cluj, (ours de 
zi, seral și restanțieri). Președinte Debreczi 
Alexandru conf. univ pedagogie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj. ȘCOALA ME
DIE „G. COȘBUC" CLUJ. Comisia nr. 32 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii „G. Coșbuc", „Ady- 
Șincai" și „E. Racoviță" Cluj (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Mureșanu Camil, 
conf. univ. istorie, Universitatea „Babeș- 
Bolyai“-Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 3 
CLUJ. Comisia nr. 33, secție umanistă cu 
lb. de predare maghiară. Se vor prezenta 
candidați de la școlile nr. 3 ,,Ady-Șincai" 
și nr. 7 — Cluj, (curs de zi și restan
țieri). Președinte Victor Pop prof. univ. 
șt. naturale Univ. „Babeș-Bolyai" — Cluj. 
ȘCOALA MEDIE NR. 3 CLUJ. Comisia 
nr. 34, secție reală cu lb. de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 3, „Nic. Bălcescu" și nr. 
12 Cluj, (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Iosif M. Csapo, prof. univ. chimie 
Inst. Agronomic „Dr. Petru Groza" Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „E. RACOVIȚĂ" CLUJ. 
Comisia nr. 35 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii „E. 
Racoviță” și „G. Coșbuc“ Cluj (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ilie Racoveanu, 
conf. univ. filologie — Univ. „Babeș- 
Bolyai" Cluj. ȘCOALA MEDIE „GH. BA- 
RIȚIU" CLUJ. Comisia nr. 36, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii „Gh. Barițiu" și „E. Racovița" — 
Cluj, (ours seral, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Cecila Anghel, lec
tor univ. chimie — Univ. „Babeș-Bolyai" 
Cluj. ȘCOALA MEDIE „GH. BARIȚIU" 
— CLUJ. Comisia nr. 37 secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la școlile me
dii „Gh. Barițiu“ și „M. Eminescu” Cluj, 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Că
lina Mare, conf. univ. soc. științific — 
Universitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj. 
ȘCOALA MEDIE NR. 7 CLUJ. Comisia 
nr. 38 secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 7 Cluj, (curs de zi, seral 
și restanțieri). Președinte Toth Alexandru 

univ. soc. științ. Universitatea 
«j-Bolyai“ Cluj. ȘCOALA MEDIE 
7 CLUJ. Comisia nr. 39 secție reală 

mba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 
Cluj, (curg fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ana Vânyolos, lector univ. chi
mie — Univ. „Babeș-Bolyai" — Cluj. 
ȘCOALA MEDIE „N. BĂLCESCU" 
CLUJ. Comisia nr. 40 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii „N. 
Bălcesou" și „Gh. Baritiu" Cluj (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Chircev Ana- 
tolie, prof. univ. pedagogie Univer
sitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj. ȘCOALA 
MEDIE „N. BĂLCESCU" CLUJ. Co
misia nr. 41 secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
„N. Bălcescu" medie nr. 12 și școala spe
cială de orbi Cluj (curs de zi și restan
țieri). Președinte loan Aluaș, conf. univ. 
soc. științific — Univ. „Babeș-Bolyai" 
Chij. ȘCOALA MEDIE „M. EMINESCU" 
CLUJ. Comisia nr. 42 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii „M. 
Eminescu" și medie Nr. 6 Cluj, (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Pascu Ștefan, prof, univ istorie Univ. 
„Babeș-Bolyai"-Cluj. ȘCOALA MEDIE 
NR. 10 CLUJ. Comisia nr. 43 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 10 și nr. 12 Cluj, (curs 
de zi, seral și restanțieri). Președinte Teo
dor Onișor, conf. univ. geografie — Univ. 
„Babeș-Bolyai" — Cluj. ȘCOALA MEDIE 
NR. 11 CLUJ. Comisia nr. 44 secție reală 
cu lb. de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii nr. 11 
și nr. 14 Cluj (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Francisc Puskâs, șef lucrări fi
zică — Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj. 
ȘCOALA MEDIE NR. 11 CLUJ. Comisia 
nr. 45, secție umanistă cu lb. de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 11, nr. 12 și „N. Bălces
cu” Cluj (curs de zi și restanțieri). Președin
te Peterfi Ștefan, prof. univ. șt. natura
le, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 12 CLUJ. Comisia 
nr. 46 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 12 Cluj (curs 
de zi și seral). Președinte Radu Vasile, 
prof. univ. șt. naturale, Universitatea 
„Babe$-Bolyai"-Cluj. ȘCOALA MEDIE 
NR. 12 CLUJ. Comisia nr. 47 secție 
reală cu lb. de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 10, nr. 12 și nr. 14 
— Cluj, (curs seral și restanțieri). Președin
ta Francisc Manok, lector univ. chimie — 
Univ. „Babeș-Bolyai" Cluj. ȘCOALA
MEDIE Nr. 14 CLUJ. Comisia nr. 48, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 14 Cluj, (curs de zi, 
«erai și restanțieri). Președinte Augusta 
Ciobanu, prof. lb. romînă. dir. Școala 
medie nr. 2 — Cluj. ȘCOALA MEDIE 
DE ARTE PLASTICE CLUJ. Comisia nr. 
49 secție umanistă cu lb. de predare ro- 
mînă $i maghiară. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii de artă plastică, 
muzică și coregrafie — Clui (curs de zi 
și restanțieri). Președinte, Nicolae Pîrvu, 
conf. univ. pedagogie — Conservatorul de 
muzică, „Gh. Dima" Cluj.

>oc.

Regiunea Crișana
ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORADEA. Co

misia nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școală medie nr. 1 Oradea 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ion 
Pîrvu, conf. univ. chimie Inst. pedagogic 
de B ani Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 1 
ORADEA. Comisia nr. 2 secție mixta. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Oradea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Livia Ramonteanu, prof, filozo
fie, dir. Școala medie nr. 1 Beiuș. ȘCOA
LA MEDIE NR. 1 ORADEA. Comisia 
nr. 3 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie nr. 1 Oradea (curs 
seral). Președinte Valeria Botiș, lector univ. 
filologie Institutul pedagogic de 3 ani Ora
dea. ȘCOALA MEDIE NR. 1 ORADEA. 
Comisia nr. 4 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Aleșd, (curs 
fără frecvență). Președinte Rațiu Honoriu, 
șef lucrări șt. naturale, Universitatea 
..Babeș-Bolyai”-Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 
2 ORADEA. Comisia nr. 5 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de Ia Școala medie 
nr. 2 Oradea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Ion Gheorghe, lector univ. fi- 
* * ” „Babeș-Bolyai" Cluj. ȘCOA-

NR. 2 ORADEA. Comisia 
reală. Se vor prezenta can- 
școala medie nr. 2 Oradea

lolagie Univ. 
LA MEDIE 
nr. 6 secție 
didați de Ia

și medie Vad, (curs seral). Președinte 
Nicolae Trandafoiu, lector univ. soc. științ. 

‘Inst. de "
ȘCOALA 
misia nr. 
candidați 
dea (curs ____ F__ _____T____
Ion Grecu, lector univ. soc. științific In
stitutul de Medicină și Farmacie Cluj. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4 ORADEA. Comi
sia nr. 8 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nt. 4 Oradea, 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ni
colae Albu, lector univ. șt. naturale Inst. 
pedagogic de 3 ani Cluj. ȘCOALA ME
DIE NR. 1 BEIUȘ. Comisia nr. 9 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Beiyș (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Irina Drănceanu, 
lector univ. soc. științif. Inst. pedag. de 
3 ani Oradea. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
BEIUȘ. Comisia nr. 10 secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile me
dii nr. 2 și nr. 1 Beiuș (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Petru 
Vicaș, prof. șt. naturale, dir. Școala me
die Vadul Crișului. ȘCOALA MEDIE 
ORAȘUL „DR. PETRU GROZA". Comi
sia nr. 11 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie orașul „Dr. 
Petru Groza" (curs de zi, seral și restan
țieri). Președinte Emilia Greavu, prof, geo
grafie, dir. adj. Școala medie nr. 4 Oradea. 
ȘCOALA MEDIE CHIȘINEU CRIȘ. Co
misia nr. 12 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Chișineu- 
Criș, (curs de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Maria Copil, prof, 
filologie, dir. Școala medie nr. 2 Oradea. 
ȘCOALA MEDIE SEBIȘ. Comisia nr. 13 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Sebiș, (cursuri de ai. fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Nico
lae Boc. prof, filologie, dir. Școala medie 
nr. 2 Beiuș. ȘCOALA MEDIE INEU. 
Comisia nr. 14 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Ineu, 
(curs de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Teodor Has, prof, matematici, 
dir. adj. Școala medie Marghita. ȘCOA
LA MEDIE MARGHITA. Comisia nr. 15 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii Marghita și Săcuieni, (curs 
de zi, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Vasile Roșu, prof, matematici, dir. 
Școala medie nr. 1 Oradea. ȘCOALA ME
DIE SALONTA. Comisia nr. 16, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Salonta (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Gheor
ghe Roșea, prof, geografie, dir. Școala 
medie Șimleu. ȘCOALA MEDIE 
ȘIMLEU. Comisia nr. 17 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Șimleu, (cursuri de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Coriolan 
Rusu, lector univ. fizică Inst. pedagogic 
de 3 ani Oradea. ȘCOALA MEDIE NR. 
2 ORADEA. Comisia nr. 18 secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școala medie nr. 
2 Oradea, (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Anton Buzetcki, prof. șt. naturale, 
dir. Școala medie Marghita. ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 ORADEA. Comisia nr. 19, 
secție reală cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 3 Oradea, (ours de zi $i restan
țieri). Președinte Martin Balazs, lector 
univ. matematici Inst. pedagogic de 3 ani 
Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 3 ORADEA. 
Comisia nr. 20 secție reală cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 Oradea, 
(curs seral și restanțieri). Președinte Tra
ian Blajovici, lector univ. filologie Inst. 
pedagogic de 3 ani Oradea. ȘCOALA 
MEDIE NR. 3 ORADEA. Comisia nr. 
21 secție reală cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 Oradea 
(curs fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Sorin Mager, lector univ. chimie, 
Instit. pedagogic de 3 ani Cluj. ȘCOALA 
MEDIE NR. 4 ORADEA. Comisia nr. 22 
secție reală cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie nr. 4 Oradea (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Liviu Vițelaru, 
lector univ. chimie. Inst. pedagogic de 3 
ani Cluj. ȘCOALA MEDIE NR. 4 ORA
DEA. Comisia nr. 23 secție umanistă cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii nr. 4 
și nr. 3 Oradea, (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Ladislau Boroș, prof, filologie, 
dir. Școala medie Salonta. ȘCOALA ME
DIE SĂCUIENI. Comisia nr. 24 secție 
reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
Săcuieni și Marghita (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ludo
vic Kovacs, prof, filologie, dir. Școala 
medie nr. 5 Oradea. ȘCOALA MEDIE 
SALONTA. Comisia nr. 25 secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Sa
lonta, (curs de zi, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Adalbert Todor, 
prof, filologie, director la Școala medie 
nr. 3 Oradea. ȘCOALA MEDIE ȘIMLEU. 
Comisia nr. 26 secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie Șimleu, (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Adalbert 
Kali, prof, filologie, dir. adj. Școala me
die nr. 2 Oradea.

Medicină și Farmacie Cluj. 
MEDIE NR. 4 ORADEA, fo- 
7, secție reală. Se vor prezenta 
de la Școala medie nr. 4 Ora- 
de zi și restanțieri). Președinte

Regiunea Dobrogea
ȘCOALA MEDIE HIRȘOVA. Comisia 

Nr. 1, secția reala. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie Hîrșova 
(curs de zi, fără frecvență și restanțieri). ( 
Președinte Enacu Anghel Dumitrescu, lec- 
tor univ. matematici, Institutul pedago
gic de 3 ani Constanța. ȘCOALA MEDIE 
BABADAG, comisia Nr. 2, secția reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școli
le medii Babadag și Cogealac (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Dumitru Tudorache, profesor 
limba romînă, dir. Școala medie Hîrșova. 
ȘCOALA MEDIE MACIN, Comisia Nr. 
3, secția mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Măcin (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Emilia Stoian, prof, geografie, dir. 
adj. Școala medie Cernavodă. ȘCOALA 
MEDIE CERNAVODA, Comisia nr. 4, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii Cernavodă și Bănea- 
sa (curs de zi, fără frecvență și restanți
eri). Președinte Enache Puiu. lector univ. 
filologie, Inst. pedagogic de 3 ani Con
stanța. ȘCOALA MEDIE nr. 1 MEDGI
DIA, Comisia Nr. 5, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de Ia Școala medie 
nr. 1 Medgidia (curs de zi). Președinte 
Marin Petrișor, lector univ. filologie, 
Inst. pedagogic de 3 ani Constanța. 
ȘCOALA MEDIE nr. 1 MEDGIDIA, Co
misia Nr. 6, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie nr. 1 
Medgidia, (curs seral). Președinte Constan- 
tinescu Gheorghe, conf. univ. matematici, 
Inst. politehnic-București. ȘCOALA ME
DIE NR. 1 MEDGIDIA, Comisia Nr. 
7, secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Medgidia (curs 
fără frecvență și restanțier.v Președinte 
Georgeta Voicu, prof, geografie, dir. adj. 
Școala medie Babadag. ȘCOALA MEDIE 
NEGRU VODĂ, Comisia Nr. 8, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii Negru Vodă și Cobadin. 
(curs de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Virginia Dima, prof, matema
tică, dir. Școala medie nr. 1 Tulcea. 
ȘCOALA MEDIE nr. 1 TULCEA, Co
misia Nr. 9, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școlile medii nr. 1 
și nr. 2 Tulcea (curs de zi, seral, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Vasile 
Petrea, lector univ. științe naturale Univ. 
București.

Regiunea Galați
ȘCOALA MEDIE Nr. 6 GALAȚI. Co

misia nr. 1, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala inedie nr. 1 Galați 
(curs de zi). Președinte Totoescu Du
mitru, conf. univ. chimie, Institutul pe
dagogic de 3 ani Galați. ȘCOALA ME
DIE Nr. 6 GALAȚI. Comisia Nr. 2, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la

(Continuare în pag. a V-a)
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Școala medie nr. 1 Galați (curs seral). 
» ’ . Mircea, director

^Brăila ; ȘCOALA
Președinte Andrei
Școala medie Nr. 4 ____ , ______
MEDIE Nr. 6 GALAȚI, Comisia nr. 3, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Galați (curs seral și 
restanțieri). Președinte Robescu Gheor- 
ghe, director adjunct Școala medie Nr. 2 
Brăila ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 GALAȚI. 
Comisia nr. 4, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Galați (curs fără frecvență). Președinte 
Ailoaie Gheorghe, șef lucrări fizică 
Institutul politehnic Galați, ȘCOALA 
MEDIE Nr. 3 GALAȚI. Comisia nr. 5 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Scoală medie nr. 1 Galati (curs fâră 
frecvență). Președinte Vasiliu George, șef 
lucrări fizică, Institutul politehnic Galați. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 3 GALAȚI. 
Comisia nr. 6, secție reală. Se 
vor prezenta Candidați de la Școa
la medie nr. 2 Galați (curs de zi și 
seral). Președinte Lupu Ciobotaru 
Victoria, director Școala medie Nr. 2 
Tecuci; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 GALAȚI. 
Comisia nr. 7, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 2 
Galați, medie Pechea și medie Tudor 
Vladimirăscu (curs de zi, seral și restan
țieri). Președinte Atanasiu Ionel, di
rector Școala medie Odobești; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 GALAȚI, Comisia nr. 8, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Galați (curs de Zi). 
Președinte Gâvriliuc Angela, lector 
univ. chimie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 GALAȚI. 
Comisia nr. 9, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie nr. 3 și 
nr. 5 Galați (curs de zi, seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Tomozei 
Ștefan, lector univ. filologie Institutul 
pedagogic de 3 ani Galați; ȘCOALA ME
DIE Nr. 5 GALAȚI. Comisia nr. 10, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Galați și medie Bujor 
(curs de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Huțanu Gheorghe, lector 
univ, fizica, Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați ; ȘCOALA MEDIE Nr. 5 GALAȚI. 
Comisia nr. 11 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de lâ Școala medie nr. 5 
Galați (curs seral și restanțieri). Președin
te Stâvrache Aurora, prof. gr. II 
lb. romînă Școala medie „Al. I. Cuza” 
Focșani; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 GA
LAȚI. Comisia nr. 12, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Galați (cUrs de Zi și restanțieri). 
Președinte Popovici Alexandru, prof, 
univ. șt, naturale Institutul Politeh
nic Galați; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 Ga- 
LAȚI. Comisia nr. 13, secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la Școlile medii 
nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Galați (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Niculescu An
drei, director Școala medie Nr. 3 Brăila ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 4s?RĂILA. Comisia 
nr. 14, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școlile medii Ianca și Făurei, 
(ours de zi, fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Cîrlan Ion, lector univ. fi
lologie, Institutul pedagogic de 3 ani Ga
lați ; ȘCOALA MEDIE Nr. 4 BRĂILA. 
Comisia nr. 15, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Nr. 
4 Brăila și ftj&dife îiisUi-ăței (CUrs de zi și 
restanțieri). Președinte Bențea Maria, 
director Școâla medie nr. 3 Gâlați ; ȘCOA
LA MEDIE Nr. 3 BRAILA. Comisia nr. 
16, secția reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medic nr. 1 Brăila (curs se
ral). Președinte Simionescu Ion, lec
tor univ. matematici Institutul pedagogic 
de 3 ani Galați; ȘCOALA MEDIE Nr. 
3 BRĂILA. Comisia nr. 17, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala me
die nr. 1 Brăila (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Culea Dumitru, l&ctor 
univ. fizică, Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați ; ȘCOALA MEDIE Nr. 3 BRĂILA. 
Comisia nr. 18, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 2 
Brăila (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ciulacu Ion, director Școâla medie 
Panciu ; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 BRĂILA. 
Comisia nr. 19, secție reală. Se vor pre* 
zenta candidați de la Școala nr. 2 Brăila 
(curs seral și restanțieri). Președinte Bă- 
jan Ni colac, lector univ. filologie In
stitutul Politehnic Gâlați ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 BRĂILA. Comisia nr. 20, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Brăila (curs de zi). 
Președinte Mereuță Niculina, direc
tor Școala medie Nr. 2 Galați ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 2 BRĂILA. Comisi. nr. 21, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Brăila (curs seral). 
Președinte Popovici Maria director 
Școâla medie nr. 1 Tecuci ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 BRAILA. ComUia nr. 22 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ia 
Școala medie nr. 3 Brăila (curs seral 
și restanțieri). Președinte Davidescu 
Constantin, profesor gr. II Șfcoala 
medie „Unirea" Focșani ; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 Brăila. Comisia nr. 
23, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 3 Brăila 
(curs fără frecvență). Președinte Vrabie 
Aristide, director adjunct Școala medie 
nr. 1 Galați ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
BRĂILA. Comisia nr. 24, secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 3 Brăila (curs fără frecvență). Pre
ședinte Plugaru Dumitru, director 
Școala medie Vidra; ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1. BRĂILA. Comisia nr. 25, secție u- 
manistă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Brăila și medie Ianca 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Bo
ta Mircea, lector univ. șt. economice In
stitutul pedagogic de 3 ani Iași; ȘCOALA 
MEDIE Nr. 1 BRĂILA. Comisia nr. 26. 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii nr. 2, 3 și 4 Brăila 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Di- 
culescu Leon, conf. univ. filologie 
Institutul de Arhitectură „Ion Mincu- 
București; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 Tecuci.. .v nre-

fără 
Sen-
me- 

__ _  ______  . ______________ ME
DIE Nr. 1 TECUCI. Comisia nr. 28, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la

Galați; ȘCOALA MEDIE Nr. 2 FOC
ȘANI. Comisia nr. SI, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școlile medii 
Odobețti și Vidra (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Silișteanu Vasile. director 
Școala medie Nr. 4 Galați; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 FOCȘANI. Comisia nr. 32, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Focșani (curs fără 
frecvență). Președinte Burlui Niculi- 
na, director Școala medie Nr. 6 Galați ; 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 FOCȘANI. Co
misia nr. 33, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școlile medii Nr. 1 și Nr. 
2 Focșani, medie Gugești și medie Odo- 
bești (curs seral și restanțieri). Președinte 
Stroia Emanuela, director Școala 
medie Nr. 4 Galați : ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1 FOCȘANI. Comisia nr. 34. secția 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Focșani (curs 
de zi). Președinte Chiri cută Gheor- 
ghe, prof. gr. II Școala medie Nr. 1 Ga
lați ; ȘCOALA MEDIE Nr. 1 FOCȘANI. 
Comisia nr. 35. secție umaniza Se vor 
prezenta candidați de la Școlile medii nr. 
1 și nr. 2 Focșani (curs de zi și restan
țieri). Președinte Paulopol Flees, lec
tor univ. șt. naturale Institutul pedagope 
de 3 ani Galați.

Regiunea 
Hunedoara

Comisia nr. 27, secție reală. Se vor pre 
zenta candidați de la Școlile medii Mi 
rășești și Panciu (curs de zi, seral, " 
frecvență și restanțieri). Președinte 
drea Elena, prof, director Școala 
die „Al. I. Cuza" Focșani; ȘCOALA

Școala medie nr. 1 Tecuci (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Petroni 
Gheorghe, director Șc. inedie, „Uni
rea" — Focșani ; ȘCOALA ME
DIE Nr. 2 TECUCI. Comisia nr. 
29 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Tecuci 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Do- 
găroiu Emanoil, director adjunct Școa
la medie Nr. 1 Brăila; ȘCOALA Me- 
MIE Nr. 2 TECUCI. Comisia nr. 30, sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Tecuci 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Du
mitrescu Constantin, lector univ., șt. 
naturale Institutul pedagogic de 3 ani

ȘCOALA MEDIE .JiORLA. CLOȘCA 
ȘI CRIȘAN" ALBA IUUA. Comma nr. 
1, secția reală. Se vor prez—ita cxadxhU 
de la Școala medie „Hora. CL>șc> $•. Cri- 
șah” Alba lulia (curs de zi}. Preiedtate, 
Gonțeanu Aurel, șef lucrări dhătaâe iMtă- 
tutul de Mine Petroșani. ȘCOALA MEDIE 
„HORIA, CLOȘCA și CRIȘAN* ALBA IV- 
LIA. Comisia nr. 2, secția reala. Se vtt 
prezenta candidați de la Școala medfa ,.H?- 
ria, Cloșca și Crișan" Alba Inlia r Șcca_> 
medie Zlatna (cuta de zi și restasțier 
Președinte Anatolie Ciolan, prot. natema- 
tici, dir. Școala medie nr. 1 Hunedoara. 
ȘCOALA MEDIE „HORLA. CLOȘCA 
SI CRIȘAN" ALBA IVLIA Comma 
nr. 3, secția reală. Se vor nrtaem* fe- 
dați de la Școala medie „Horia, Ckțea ri 
Crișan” Alba lulia (curs serii, fără frw- 
vernță și restanțieri). Președinte Ictaf Ra
ției, șef lucrări chimie, Institut L 
nic Timișoara. ȘCOALA MEDIE „HORIA. 
CLOȘCA ȘI CRIȘAN" ALBa IULL< 
Comisia nr. 4, secția umanista. Se vor 
prezenta candidați de la Șenila tt?wbe 
„Horia. Cloșca și Crișan" Alba Iu» » 
(curs de zi și restanțieri). Președ.-:e Iro- 
hihi Ciorteă, ptof. lb. romică diî. td;. 
Școala medie Teiuș. ȘCOALA MEDIE 
TEIUȘ. Comisia nr. 5, secția mixtă. Se 
vor prezenta candidați de la Șccrit Sta
die Teiuț și Zlatna (curs de zi. seral și 
restanțieri). Președinte Mircea Gheorgh e 
lector univ. filologie, Univen-tatea jucu- 
rești". ȘCOALA MEDIE „A\TUM IAN- 
CU” BRAD. Comisia nr. 6, secția reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Avram Iancu" Brad icon de ti). 
Președinte Gheorghe A. Chițe~ pro» gr. 
II matematici Școala pedagogică Deva. 
ȘCOALA MEDIE „AVR.K.M IANCU* 
BRAD. Comisia nr. 7, secție mixtă. Se 
vor prezenta candidați de lâ Școala med:e 
„Avram Iancu” Brad (curs de zi, firi 
frecvență și restanțieri) Președinte Arde
leana Victor, conf. uiiiv. geografie, last, 
pedagogic de 3 ani Timișoara. ȘCOALA 
MEDIE GURABARZA. Comis a nt 8. sec
ție feâlă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Gurabaiza și Școala medie 
„Avram Iancu" Brad (curs seral și restan
țieri). Președinte Simion Părăianu, prof, 
filozofie, dit adj. Școala medie Petroșani. 
ȘCOALA MEDIE ILIA. Comisia nr «», 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Ilia (curs de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Virgil 
Toma, șef lucrări șt. naturale Universita
tea „Babeș-Bdlyai” -Cluj. ȘCOALA ME
DIE HAȚEG; Comisia nr. 10, secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Hațeg (curs de zi, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Maria 
Bahfî, prbf. filozofie,, ,d>r- Școala medie 
Gurabarza. ȘCOALA MEDIE „AUREL 
VLAICU" ORĂȘTIE. Comisia nr. 11, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Aurel Vlaicu" Orăștie 
(curs de zi și seral). Președinte Vera Călin, 
conf. univ. filologie Univ. „Bucu
rați”. ȘCOALA MEDIE „AUREL 
VLAICU" ORĂȘTIE. Comisia hf. 18, 
secție mixtă. Se Vor prezenta can
didați de la Școala medie „Aurel Vlaicu" 
Orăștie (curs de Zi; fără frecvență Și 
restanțieri). Președinte Traian Groza, pfoL 
șt. naturale dir. Școala medie Simeria. 
ȘCOALA MEDIE CUGIR. Comisia nr. 19, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
1a Școala medie Cugir (curs seral și f£s- 
tanțieri). Președinte luliu Bute, șef lu» 
crări geografie. Universitatea „Babeș-Bo^ 
hai* Cluj. ȘCOALA MEDIE CUGIR. 
Comisia nr. 14, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Cugir 
(cun de ti. seral și restanțieri). Președin
te Victor Bâdău, prof, filozofie dir. Școa
la medie Petroșani. ȘCOALA MEDIE 
SEBEȘ. Comisia nr. 15, secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Sebeș (curt de zi și restanțieri). 
Președinte Ion Scorțea, prof, matematici 
dir. Școala medie Zlatna. ȘCOALA ME
DIE SEBEȘ. Comisia nr. 16, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Sebeș (curs de li, seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Rolând 
Mingea, sef lucrări chimie. Institutul poli
tehnic Timișoara. ȘCOALA MEDIE SE
BEȘ. Comisia nr. 17, secție reală cu lb. 
de predare romînă si germană. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie 
Sebeș și Școâla specială nr. 12 Sebe$( curs 
de zi. seral și restanțieri). Președinte 
Iosif Dick, prof. univ. chimie, Institutul 
politehnic Timișoara. ȘCOALA MEDIE 
CĂLAN. Comisia nr. 18. secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie 
CTan (curs de zi. seral și restanțieri). Pre
ședinte Viorica Rancea, prof, chimie di
rector Școala medie Teiuș. ȘCOALA ME
DIE Nr. 1 HUNEDOARA. Comisia nr. 
19. secție reală. Se vor present» candidați 
de la Școala medie nr. 1 Hunedoara (curt 
de zi și restanțieri). Președinte Cornel Să- 
teanu, lector univ. filologie Universitatea 
..Babeș-Bolyai” Quj. ȘCOALA MEDIE 
Nr. 1. HUNEDOARA. Comisia nr. 20. 
secție reală. Se 'or prezenta candidați de 
la Școala med.e ar. 1 Hunedoara (curs 
seral). Președinte Tit Livra Laacu, prof, 
lb. romînă director Școala medie
.Alba lulia. ȘCOALA MEDIE Nr. 1 
HUNEDOARA. Comisia nr. 21, secție rea
lă. Se vor prezent* candidați de la Școa
la medie nr. 1 Hunedoara (curs seral). 
Președinte Octavian Precup, șef lucrări șt. 
naturale Universitatea „Babeș-Bolvai" Cluj. 
ȘCOALA MEDIE Nr. 1 HUNEDOARA. 
Comisia nr. 22, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Hunedoara (curs de zi $i seral). Președin-

CLOȘCA ȘI CRIȘAN' 
Comisia nr. 4, secția

nr.

te Dumitru Susan, prof. lb. romînă, direc
tor Școala medie „Decebal" Deva. ȘCOA
LA MEDIE Nr. 2 HUNEDOARA. Comisia 
nr. 23, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 2 Hunedoa
ra (curs fără frecvență ji restanțieri). Pre
ședinte Vasile Blendea, prof. șt. naturale, 
director Școala medie Iha. ȘCOALA ME
DIE PETROȘANL Comisia nr. 24, secție 
reală cu lb. de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de Ia școlile medii Pe
troșani și „Deceix*l^ Deva (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Iosif Szabo, 
lector umv. șL naturale Universitatea „Ba- 
beș-Boka:' Cluj. ȘCOALA MEDIE PE
TROȘANL Comisia nr. 25, secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Petroțaz.. curs de ii și restanțieri). 
Președinte rttrașcu Ion, lector univ. șt. 
naturale. Institutul pedagogic de 3 ani Ti
mișoara. ȘCOALA MEDIE PETROȘANI. 
CdBiBfa nr. 2®. secție reali. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie Petroșani 
evrt seral și restaa^er. Președinte Titus 

Bogdan, prof, hlozofie, director Școala me
die Mm* ȘCOALA MEDIE PETROȘANI. 
C;zr.i».* nr. 27. secție mixtă. Se vor pre
sents candidap de la Școala medie Petro- 
șam de zi. fără frecvență și restan-
Leri Președinte Andrei Huszar, lector 
ur socialism știațific, Uni veni tat ea 
^oee-Bohrai' Onj. ȘCOALA MEDIE 
N ULCAN. Comisia nr. 28, secție reală. 
Se vor presanta candidați de Ia Școala 
amdle Vulcan (an de zi, seral și restftn- 
uer . Președinte Augustin Tindă u, prof, 
m*taraafac;. dir. *d>. Școala medie nr. 1 
H. edoara- ȘCOALA MEDIE LUPENI. 
Coaxii-a ar. 29. secție reală. Se vor pre- 
zerti candidat de ia Școala medie Lu
pe»^ ’;m «erai Ari frecvență și restan
țieri Președinte Zor. ța timar, prof. șt. na- 
tur*.’*. director adjunct Școala medie Si- 

fCOALA MEDIE PETRILA. Co- 
aiRa ar 30. secție reală. Se vor prezenta 
mdsdați de la fcohle medii Petrila și 
La^nni (eats de zi. seral și restanțieri). 
Președute Parei Ocolișan, prof, istorie, 
irerter > ? i.i medie Călan. ȘCOALA 
MEDIE JJECEBAL- DEVA. Comisia
rr 51. secțje reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „Decebal" Deva
■H ■ I Pr.-j-.d.'-.e Dobrescu Eu- 

Prof sta matematici, Institutul 
- -. ȘCOALA MEDIE 

. DECESAL’ DEVA. Comisia nr. 32, sed- 
țre vmaa--tă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Decebal" Deva (curs 
S 0 2 rrstanțieii). Președinte Gheorghe 
LBntrtjat. jrof. B. romînă, director adj., 
Școala medie «Horia, Clașca și Crișan" 
A2n tulta- ȘCOALA MEDIE „DECE
BAL' DEVA. Corr.-.s;* nr. 33, secție reâ- 
U- Se vor ptueota candidai d? la Școa
la medie „Decebal" Deva și medie Sime- 
flâ (OM tarii și restanțieri). Președinte 
Vapinia Pante, letter univ. filologii Ifi"

• -- ȘCOALA ME
DIE „DECEBAL* DEVA. Comisia nr. 34, 
seețse reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „DtevebaT Deva (curs 

5. restanțieri). Preșe
dinte Icon Niță, șef lucrări fizică, Institu- 

: ’ \L \ MEDIE
SIMERIK- Comisia nr. 35, secție mixtă. 
Se vor prezenta cand.dat de la Școala 
medie Simeria (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Emil Neatațn, prof. șt. natu
rale. Școala medie Oiștie.

hr.

Regiunea lași
COMPLEXUL ȘCOLAR BlRLAD. Co 

mic* nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Complexul școlar Bîrlad 
(tur? de ti). Președinte Elena Bogdan, 
conf. univ. chimie Universitatea „Al. I. 
Caza' Iași COMPLEXUL ȘCOLAR BlR
LAD. Comisia nr. 2 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Complexul șco
lar Bîrlad (cuta de zi și restanțieri). Pre
ședinte Mihai Ciobanii, prof. lb. romînă, 
dir. școala medie „Cuza Vodă" Huși. 
COMPLEXUL ȘCOLAR BÎRLAD. Comisia 
nr. 3 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Complexul școlar Bîrlad 
(ciits de zi). Președinte Gheorghe PlâtOn, 
Ifector uniV. istorie Univ. ,,A1> 1. Cuza*“ 
Iași. COMPLEXUL ȘCOLAR BÎRLAD. 
Comisia nr. 4 secție umanista. Se vor pre
zenta candidați de la Complexul școlar 
Bîrlad (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Dumitru Mititelu, lector univ. șt. naturale 
Inst. Pedagogic de 3 ani Iași. COMPLE
XUL ȘCOLAR BlRLAD. Comisia nr. 5, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie Miirgeni (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Nioolae Buruiană, 
grof. lb. romînă, dir. Școala medie „C.

urcă" Pașcani. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
BÎRLAD. Comisia nr. 6 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de ia școala medie 
nr. 2 Bîrlad (curs seral). Președinte Nico- 
lae Asandei, conf. univ, chimie. Inst. Po* 
litehnic Iași. ȘCOALA MEDIE NR. 2 
BÎRLAD. Comisia tir. 7 secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala me
die nr; 2 Bîrlad (curs sferal și restanțieri). 
Președinte Elisăbeta NaVroțeanu, prof. lb. 
romînă dir. Școala medie „I. Pintilie" 
Iași- ȘCOALA MEDIE NR. 2 BlRLAD. 
Coniisia nr. 8 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Școala medie nr. 2 Bîr- 
lâd (curs fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Vasile Hafea, conf. univ. filo
logie Univ. „Al. I. Cuza" Iași. ȘCOALA 
MEDIE „M. KOGĂLNICEANU* VASLUI. 
Comisia nr. 9 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Șcââla medie „M. 
Kogălniceanu" Vaslui (curs de zi, fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Florin 
Vălii, coftf. univ. chimie Inst. Politehnic 
Iași. ȘCOALA MEDIE „M. KOGALNI
CEANU “ VASLUI. Comisia nr. 10 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați dc la 
Școâla medie „M. Kogălniceanu" Vaslui și 
medie Negrești (curs de Zi, fără frec
vență «i restanțieri). Președinte Grigore

Ionescu, prof, matematici, dh. Complexul 
școlar Bîrlad. ȘCOALA MEDIE „CUZA 
VODĂ" HUȘI. Comisia nr. 12 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii „Cuza Vodă" și „M. Kogălni
ceanu" Huși (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Ifrim Savel, lector univ. chimie 
Inst. pedagogic de 3 ani Iași. ȘCOALA 
MEDIE „MIHAIL KOGĂLNICEANU" 
HUȘI. Comisia nr. 13 secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
„Mihail Kogălniceanu" și „Cuza Vodă" 
Huși (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Vasile Cosma, conf. univ. șt. economice 
Univ. „Al. I. Cuza" Iași. ȘCOALA ME
DIE „CUZA VODĂ" HUȘI. Comisia nr. 
14 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Cuza Vodă” Huși 
(curs fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Vasile Tugulea, prof. gr. II mate
matici Complexul școlar Bîrlad. ȘCOALA 
MEDIE „C. BURCĂ" PAȘCANI. Comi
sia nr» 15 secție reală Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii „C. Burcă" 
Pașcani, școala medie Hîrlău și medie Tg. 
Frumos (curs de ii). Președinte Octavian 
Munteanu, conf. univ. fizică Institu
tul Politehnic Iași. ȘCOALA MEDIE „C. 
BURCĂ” PAȘCANI. Comisia nr. 16 secție 
mixtă. Se voi prezenta candidați de la 
Școala medie „C. Burcă" Pașcani și me
die Hîrlău (curs do zi, seral, fără frec
vență și restanțieri). Președinte Dumitru 
Ion, prof, gradul II șt. naturale Școala 
medie „Al. I. Cuza" Iași. ȘCOALA ME
DIE „MIHAIL SADOVEANU" LAȘI. Co
misia nr. 17 secție reala. Se vor prezenta 
candidați de lâ Școala medie „Mihail Sa- 
doveanu" Iași (curs de zi și seral). Pre
ședinte Aurel Cemătescu, prof. univ. 
Inst. Politehnic Iași. ȘCOALA ME
DIE „MIHAIL SADOVEANU" IAȘI. 
Comisia nr. 18, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii „Mihail 
Sadoveanti" și „G. Ibrăileanu“ Iași (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Olga 
Necrasov, prof. univ. șt. naturale Univ. 
„Al. I. Cuza" Iași. ȘCOALA MEpIE 
„MIHAIL EMINESCU'7 IAȘI. Comisia nr. 
19 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Mihail Eminescu" 
Iași (curs de zi). Președinte Mihai Hogaș, 
prof. lb. romînă, dir. Școala medie nr. 2 
Huși. ȘCOALA MEDIE „MIHAIL EMI- 
NESCU" IAȘI. Comisia nr. 20 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie „Mihail Emiiiescu" Iași (curs fără 
frecvență). Președinte Emânual Munteanu, 
ptof. univ. Inst. Politehnic Iași. 
ȘCOALA MEDIE „MIHAIL EMI- 
NESCU" IAȘI. Comisia nr. 21 secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Mihail Emiaescu" Iași (curs de 
zi, fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Răvăruț Mihai, prof. univ. șt. naturale, 
Inst. agronomic „Ion Ionescu de 
la Brad“ Iași. ȘCOALA MEDIE „C. 
NEGRUZZI" IAȘI. Comisia nr. 22 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii „C. Negruzzi" și „G. Ibrăilea- 
nu" Iași (curs de ±1 și restanțieri). Pre
ședinte FloriCâ Cîmpan, conf. univ. mate
matici Univ. „Al. I. Cuza" Iași. ȘCOALA 
MEDIE „G. IBRĂILEANU" IAȘI. Comi- 

'3 secție mixtă. Se vor prezenta 
de la școlile medii „G. Ibrăilea- 

nu“ și „C Negruzzi” Iași (curs de 
zi si restanțieri). Președinte Vasile Hrib, 
prof, istorie, dir Școala medie „V. Alec- 
sandri" Iași. ȘCOALA MEDIE „ILIE PIN- 
I1L1E" IAȘI. Comisia nr. 24 secție mixtă. 
Se vOr prezenta candidați de la Școala me
die „I. Pifitilie" și „D. Cantemix" Iași 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Du
mitru Alezandresou, prof. lb. romînă, du. 
Școala medie „Al. I. Cuza" Iași. ȘCOALA 
MEDIE „V. ALECSANDRU IAȘI. Corn - 
sia nr. 25 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „V. Alec- 
sandri" Iași (curs de zi și restanțier '. 
Președinte Alexandru Obreja, conf. univ. 
geografie Univ. „Al. I. Cuza" Iași. ȘCOA
LA MEDIE „V. ALECSANDRr IAȘI. 
Comisia nr. 26 secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie „V. 
Alecsandri" Iași (curs de zi și seral). Pre
ședinte Pavelcu Vasile, prof. univ. psiho
logie Univ. „Al. I. Cuza” Iași. ȘCOALA 
MEDIE „V. ALECSANDRI" IAȘI. Corn 
sia nr. 27 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „V. A’.-;- 
sandri" Iași (curs seral). Președinte F.ur 
ca Tufescu, prof, matematici dir. - . 
medie „G. Ibrăileanu" Iași. ȘCOALX BIR
DIE „V. ALECSANDRI” IAȘI. Corn . 
nr. 28 secție reală. Se vOr prezer 
didați de la Școâla medie „V. Alecsancr.' 
Iași (curs de 2i și restanțieri). Prețedir. 
Victor Miron, conf. univ. fizică Insta-:. 
pedagogic de 3 ani Iași- ȘCOALA ME
DIE „D. CANTEMIR" IAȘI. Conus-.a nr. 
29, secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie „D Canteen :* 
Iași (curs de zi și seral). Președinte Ghecr- 
ghe Cotruț, prof. univ. chimie Inst. Poli
tehnic Iași. ȘCOALA MEDIE „D. CAN* 
TEMIR" IAȘI. Comisia nr. 30, secție rea
lă. Se vor prezenta candidați de ia școa
la medie „D. Cantemir" Iași (cun s«ral . 
Președinte Elisabeta Antonescu, pros 
romînă dir. Școala medie ,„M. Ermrwfau' 
Iași. ȘCOALA MEDIE .4). CANTEMIR' 
IAȘI. Comisia nr. 31 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie ..D. 
Canteonir" Iași (curs seral fi re«tartier . 
Președinte Constantin Bor?, ccnf. uan. 
matematici Univ. „Al I. Qaa“ Iaj:. 
ȘCOALA MEDIE DE MUZICA SI ARTE 
PLASTICE „O. BĂNCIL.V IAȘI. Comi
sia nr. 32 secție umanistă. Se vor prexe-.- 
ta candidați de la școlile medii de muzică 
și arte plastice „O. Băncilă" și școala me
die „Al. I. Cuza" Iași (curs de zi ;; res
tanțieri). Președinte Cornelia Dinătriu, 
lector univ. psihologie Univ. „Al. I. Cuza'
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Primirea de către tovarășul Gheorghe Apostol, 

a ministrului de externe ai B.P. Ungare
Prim-vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a primit miercuri 
dimineața pe ministrul aface
rilor externe al R. P. Ungare, 
Peter Janos, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, au luat parte Cor-

neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, și Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului.

A asistat Jeno Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

★
In aceeași zi oaspetele a fă

cut o vizită ministrului aface
rilor externe al R. P. Romîne.

(Agerpres)

înapoierea delegației

Marii Adunări Naționale a R.P. Romine 

care a vizitat R. P. Ungară

La invitația Academiei R. P. Ro
mine a sosit în Capitală înaltul co
misar al Comisariatului pentru e- 
nergia atomică al Franței, prof. Per
rin Francis, împreună cu soția. In 
timpul șederii în țara noastră oaspe
tele va vizita unele institute de cer
cetări științifice.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți academicienii Șer- 
ban Țițeica. vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, Horia Hulubei, 
directorul Institutului de fizică ato
mică, prof. Florin Ciorăscu, membru 
corespondent al Academiei R. P. 
Romîne, director științific adjunct 
al institutului, ing. Popa Stoica, 
membru în Comitetul pentru energia 
nucleară al Consiliului de Miniștri.

A fost de față Jean-Francois Noi- 
ville, înfârcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

*

Miercuri dimineața înaltul comi
sar al Comisariatului pentru ener
gia atomică al Franței, prof. Francis, 
Perrin, a făcut o vizită la Acade- R 

mia Republicii Populare Romîne 
unde a fost primit de acad. Ilie Mur
gul eseu. președintele Academiei.

La întrevedere au participat aca
demic icnii Șerban Țițeica. Horia 
Hulubei, și prof. univ. Florin Cio- 
răscu.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Franței la București.

In zilele de 9 și 10 iunie, violonis
tul Zdenec Brez din R. S. Ceho
slovacă a fost solistul a două con
certe simfonice ale orchestrei de 
stat din GalațL

Din program au făcut parte 
„Uvertura tinerească* de Junger. 
„Concertul pentru vioară și orches
tră' de Dvorak. Simfonia nr. 38’ 
de Mozart și uvertura ..Maeștrii 
cintăreți din Nurnberg’ de Wagncr.

(Agerpres)

Orchestra de muzică popu
lară a Comitetului sindical 
de la întreprinderea Cons
trucții montaf 3 din Capitală-

Foto: AGERPRES
(Continuare in numdrul viitor)

Răspunderea omului de la volan
(Urmare din pag. I)

în etapa următoare, perioa
da de practică de 3 luni, efec
tuată de elevi în autobaze ca 
ajutori de șoferi, de o mare 
importanță este pregătirea a- 
cestor viitoare cadre de șoferi 
din toate punctele de vedere.

Pentru aceasta, elevii sînt 
repartizați pe lîngă cel mai 
experimentați șoferi, cu o pre
gătire profesională bună și o 
înalta conștiință muncito
rească. Trebuie întărit în
să, în continuare, așa cum 
reiese și din materialele 
publicate la rubrica „Omul de 
la volan și răspunderile lui“ 
rolul comisiilor mixte regio
nale care poartă pe umerii 
lor răspunderea pregătirii șo
ferilor din regiunea respecti

vă ; ele trebuie să acorde 
toată atenția activității de re
crutare și selecționare a can- 
didaților pentru școlile de șo
feri și a acelora care îndrumă 
practica ajutorilor de șo
feri. Comisiile mixte regio
nale trebuie să controleze 
permanent, pe teren, activita
tea desfășurată în pregătirea 
ajutorilor de șoferi. Șefii au
tobazelor nu trebuie să uite 
nici nu moment că ajutorii de 
șoferi sînt tocmai oamenii cu 
care vor lucra si pe care se 
vor bizui în îndeplinirea și 
depășirea planului de trans
port. că autobaza este pentru 
șofer o a doua școală.

Ultima etapă, cînd elevul a 
devenit șofer și conduce pe 
proprie răspundere, este pe
rioada desăvîrșirii cunoștințe
lor sale de care trebuie să

răspundă în primul rînd șefii 
autobazelor care, prin școala 
personalului, trebuie să con
tribuie la ridicarea continuă a 
nivelului profesional al aces
tora. în toate autobazele s-a 
luat măsura de a fi dezbătu
te cu regularitate probleme de 
bază ale transportului rutier 
legate de activitatea practică 
a șoferilor, însușirea temeinică 
a regulilor de circulație, cu
noștințe în ce privește buna 
întreținere a mașinilor etc. Din 
păcate, mai sînt și unele uni
tăți din regiuni ca Bacău, Ol
tenia, Galați sau Iași unde nu 
se manifestă aceeași vie preo
cupare pentru buna organizare 
a școlii personalului; la une
le unități ale acestor între
prinderi s-au găsit șoferi, 
printre care și mulți tineri, 
care de la începutul anului nu

au participat la lecții. De a- 
ceea. în activitatea noastră vi
itoare va trebui să ne îndrep
tăm atenția mai mult asupra 
acestui important aspect al 
pregătirii temeinice a șoferi
lor.

In realizarea succeselor ob
ținute un rol deosebit l-au a- 
vut organizațiile U.T.M. din 
unitățile noastre de trans
porturi auto. Noi apreciem 
mult sprijinul larg și multi
lateral pe care îl dau organi
zațiile U.T.M. din autobaze în 
pregătirea noilor șoferi, în 
formarea trăsăturilor morale 
ale omului înaintat al socie
tății socialiste.

Datorită măsurilor între
prinse, pînă la finele anului 
1964 vor fi pregătiți pentru e- 
conomia națională circa 39.000 
de șoferi cu o calificare te

meinică, legați de meseria de 
șofer, disciplinați și cu simț 
de răspundere față de bunu
rile ce le sînt încredințate.

In legătură cu aceasta un 
sprijin deosebit de impor
tant îl solicităm organiza
țiilor U.T.M. din unitățile noa
stre în ce privește întărirea 
disciplinei socialiste în muncă. 
Pentru îndeplinirea la timp și 
în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de transport, șofe
rului trebuie să-i fie caracte
ristice punctualitatea la pro
gram, deservirea și comporta
rea exemplară față de bene
ficiari. respectarea legilor de 
circulație pe drumurile publi
ce și o conduită morală dem
nă. Mai trebuie Oare sdus cit 
de mult ne pot ajuta organi- 
bațiile U.T.M. din unitățile 
noastre în această acțiune ? 
Concluziile DOt fi trase din 
succesele importante obținute 
în numeroase autobaze unde 
organizațiile U.T.M. dezbat în 
adunările generale situația la 
învățămintui profesional, ac

tivitatea desfășurată In prac
tică și la autobaze. Exigența 
colectivelor de utemiști împo
triva oricăror manifestări de 
indisciplină, oricăror abateri 
de la regulile de comportare 
cetățenească exercită o înrîu- 
rire foarte puternică în for
marea trăsăturilor morale ale 
tinerilor șoferi.

In pas cu cerințele în con
tinuă creștere ale economiei 
socialiste, se dezvoltă neînce
tat transportul auto. Pregăti
rea temeinică a cadrelor este 
una din sarcinile noastre cele 
mai importante pentru asigu
rarea îndeplinirii cu succes a 
planului de transport, pentru 
creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost. Conducerea ministerului 
nostru și a Direcției generale 
de transporturi auto își vor 
concentra. în continuare, a- 
tenția și preocuparea lor în 
direcția formării noilor ca
dra.

Miercuri la amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne care, la invitația 
Adunării de Stat a R. P. Un
gare, a făcut o vizită de prie
tenie în R. P. Ungară.

Din delegație au făcut parte 
deputății Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, conducătorul dele
gației, Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Bacău al P. M. R., Iosif 
Uglar, prim-secretar al Comi
tetului regional Maramureș al 
P.M.R., Gheorghe Stan, pre
ședintele Sfatului popular al 
regiunii Ploiești, Stanciu Sto- 
ian, profesor universitar, Ele
na Grigoriu, președinta Comi
tetului regional al femeilor 
București, Nicolae Hudițeanu, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele G.A.C. „Filimon Sîr- 
bu“, din regiunea Dobrogea, 
Ionel Răducanu, matrițer la 
Uzinele „Electronica”.

Pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost în
tâmpinați de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, deputațl ai Marii A- 
dunări Naționale, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și ai Marii 
Adunări Naționale.

Au fost de față Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei.

★

La plecarea din Budapesta, 
la aeroportul Ferihegy delega
ția a fost condusă de : Vass

Istvanne, președinta Adunării 
de Stat a R. P. Ungare, dr. 
Beresztoczy Miklos și Polyak 
Jânos, vicepreședinți ai Adu
nării de Stat, Deși Frigyes, 
membru în Consiliul prezi
dențial, Harmati Săndor, se
cretar al Consiliului frontului 
popular patriotic, Bojti Jânos, 
adjunct al ministrului de ex
terne al R. P. U., deputați ai 
Adunării de Stat, reprezentanți 
ai Ministerului de Externe.

A fost de față tovarășul 
Mihail Roșianu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Budapesta, 
precum și membri ai amba
sadei.

Tovarășii Anton Moisescu 
și Vass Istvanne au rostit Cu- 
vîntări.

★

Ambasadorul R. P. Ungare 
în R. P. Romînă, Jeno Kuti, a 
oferit miercuri după-amiază 
un cocteil, cu prilejul înapoie
rii din R. P. Ungară a delega
ției Marii Adunări Naționale, 
condusă de tov. Anton Moi
sescu, vicepreședinte al M.A.N.< 
care, la invitația Adunării de 
Stat a R. P. Ungare, a făcut 
o vizită de prietenie în această 
țară.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și ai Marii 
Adunări Naționale.

Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
Aseară, pe ringul 

montat în incinta sta
dionului Dinamo din 
.‘Capitală za început tur
neul internațional de 
box cu participarea ce
lor mai valoroși pugi- 
liști de la cluburile 
Gwardia Varșovia, Ru
da Hvezda Praga, Do- 
zsa Budapesta, Dyna
mo-Berlin (R.D.G.) și 
Dinamo București. Trei 
dintre cei patru pugi- 
liști bucureșteni care 
au evoluat în prima 
reuniune au obținut 
victorii la puncte. C. 
Crudu (pană) l-a în
vins pe Brix (Ruda 
Hvezda), M. Dumitres
cu (ușoară) l-a elimi
nat pe Mladek (Ruda

Hvezda), iar I. Monea 
(mijlocie) a dispus de 

. Schreich (Dozs,a).
★ t.rr

în cadrul etapei a 
23-a a campionatului 
cat. A de fotbal 
sîmbătă pe stadionul 
„23 August" din Ca
pitală cu începere de 
la ora 17,30 se va 
disputa jocul Steaua- 
Știința Cluj. Cel 
de-al doilea meci pro
gramat în Capitală : 
Dinamo București .— 
U.T. Arad va avea loc 
duminică pe stadio
nul „23 August" în 
deschidere la finala 
„Cupei campionilor

europeni" la rugbi, 
care va opune forma
ției z Grivița Roșie 
București echipa fran
ceză Stade Montois.

★
Ieri, pe stadionul 

Tractorul din Brașov 
s-a disputat meciul 
restanță de fotbal din 
cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei 
R.P.R.“ dintre echipe
le Steaua și C.I.L. 
Blaj. Fotbaliștii bucu
reșteni au terminat 
învingători cu catego
ricul scor de 12—o 
(6—0).

(Agerpres)

Avantajele pășunatului
pe parcele

(Urmare din pag. I)
refacă de la sine, ci o stimulăm prin lucrările de întreținere si 
fernlrzare ce ,e aplici imefat după ce vitele o părăsesc cele 
doua parcele pașunate de vacile și vițeii din tabăra de la Fintinele, 

“,rfâL“P, 0 rvă. După gripat, am administrat în-
TCUr‘‘-‘‘t‘ l,UTU'mi'e s-““ di^us mușuroaiele 
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e^ră a?.! t ““ Pă^na,uI face rational și se
r /"!,ret,nere- Toate aceste măsuri stabilite 

1 G-AC l0S‘ piuite în principal

v^unî'^L, n°‘ am, °'Șanizat tabere de vară pe
pașun., acolo unde există masa verde din abundentă, că am ame-
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cu 
de 
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1 faptului că noi am orge ■ - •
~ masă verde din uuunaența, ca am an
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striae? naturale, că se respectă
Visunat 7 ’ •nc^,n‘l <nci tin Primele zile

de întreținere
(Urmare din pag. I)

animalele au hrană din belșug. 
va fi & continuare 

îngrijită. Permanent, tinerii 
curăță cu sapa spinii și buru
ienile care apar.

Wnc ca exP^nța 
dobindită de aceste gospodării 
să ție larg răspindită in tot 
raionul. Gospodăriile colective 
din Bîrlad dispun de supra
fețe mari de pășuni și finețe 
(peste 20 000 de hectare) și 
sporirea productivității aces
tora ar adăuga noi rezerve de 
furaje. Posibilități sînt sufi
ciente. Și să ne oprim la un 
singur exemplu la G.A.C. 
Găgești. Pășunea depășește 
aici 700 de hectare. Este însă 
slab productivă, împînzită de 
mărăcini și buruieni. Ar fi 
trebuit ca și aici să se orga
nizeze acțiuni de curățire și 
de întreținere de amploare, 
iar tineretul putea să adu
că o contribuție însemnată. 
Ar fi fost bine. Și cu siguran
ță alta ar fi fost situația. Dar 
conducerea gospodăriei a gîn- 
dit altfel. Comuna avînd pa
tru sate, în fiecare s.au numit 
cite 2 colectiviști care, cit îi 
ziua de mare, umblă pe pășu
ne cu sapa în mină. Ce au 
reușit să facă ne-o arată în
săși pajiștea. Dar puteau oare 
8 oameni să execute la timp

lucrări de întreținere pe 
de hectare de pășune ? ^u-
lectiviștii din Găgești și-au 
propus să organizeze pășuna- 
tul pe parcele. Au ridicat cf- 
teva mușuroaie ce trebuiau 
sa indice parcelele, și... cam 
atit. Păstorii n-au știut ce-i 
cu ele și procedează așa cum 
știu de la bătrîni — pornesc 
de dimineață de la un capăt 
al pășunii și ajung seara la 
celalalt. Risipa e evidentă.

Nu este singura gospodărie 
in această situație. Cam ase
mănător se prezintă lucrurile 
Și la G.A.C. Banca, Murgeni, 
Puești, Perieni, Lulești, Gher- 
Oheștu Situația poate fi îm
bunătățită. Există o experien
ță bună despre care am 
amintit și care trebuie să fie 
larg răspindită și folosită. 
Angajamentele luate în adu
nările generale ale organiza
țiilor U.T.M. ca tinerii să 
participe la întreținerea în
tregii suprafețe de pășune 
trebuie înfăptuite. Comitetul 
raional U.T.M., care pînă în 
prezent^ a urmărit mai puțin 
felul în* care organizațiile 
U.T.M. își îndeplinesc acest 
angajament, are datoria să 
generalizeze neîntîrziat expe
riența organizațiilor U.T.M. 
fruntașe, să ajute mai mult 
fiecare organizație în această 
direcție.

700 
Co-



Lucrările Comitetului celor

bomiio (Agerpres). — In 
după-amiaza zilei de 
Comitetului celor 18 
dezarmare, Correia de

in Consiliul

ale
? xnnidtori

fostului președinte Kubitschek

Dezbaterile din

Senatul S. U.A.
Conferința pentru Arabia de sud

- W/

Foto A.V.S. — Hanoi

pe baza materialelor 
de Institutul Romîn 

Relațiile Culturale cu

răsp-.ndi- 
acorduri 
le mete-

romanești>

QUITO. — Cu prilejul ani
versării întemeierii orașului 
Cuenca (Ecuador) a fost inau
gurată secția — romînă — din 
cadrul „Bibliotecii Ecuador", 
creată 
oferite 
pentru 
Străinătatea.

PARIS 10. — Coresponden
tul Agerpres, T. Vornicu, 
transmite: La Biblioteca na
țională franceză a avut loc 
miercuri dimineață festivita
tea remiterii, din partea Bi
bliotecii de Stat a R. P. Ro
mîne către această importau, 
tă instituție de cultură din 
capitala Franței, a 420 de vo
lume tipărite în R. P. Romînă 
— lucrări de literatură, artă, 
studii științifice din diferite 
domenii, critică literară, mo
nografii, sport. Multe dintre 
acestea sînt în traducere 
franceză.

La festivitate au luat cu- 
vîhtul dr. Victor Dimitriu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
Franța, care a evocat tradiția 
legăturilor culturale dintre 
cele două țări, arătînd că, 
trimițînd Bibliotecii naționale 
franceze o selecție dintre cele 
mai reprezentative cărți apă
rute în ultimii ani în R. P. 
Romînă, Biblioteca de Stat 
din București merge pe linia 
continuării acestor relații.

în răspunsul său, Julien 
Cain, membru al Institutului, 
directorul general al bibliote
cilor din Franța, membru 
al Comitetului executiv 
U.N.E.S.C.O., a subliniat că 
apreciază darul primit de Bi
blioteca națională franceză ca 
pe un element de seamă al le
găturilor culturale dintre cele 
două țări și care va ajuta pe 
numeroși francezi să poată 
cunoaște mai bine civilizația 
romînească.

PARIS. — La Cinematogra
ful „Artistic-Voltaire** din Pa
ris a avut loc marți seara o 
gală de filme organizată de 
Comitetul de acțiune al spec
tacolelor în colaborare cu Am
basada R. P. Romîne. Cu a- 
ceastă ocazie în fața unui pu
blic numeros, au fost prezen
tate filmele lui Ion Popescu- 
Gopo „Homo Sapiens1*, „Prin
țesa mofturoasă** și „S-a furat 
o bombă".

La Paris sînt programate 
alte două asemenea gale care, 
ca și cea de marți seara, poar
tă titlul „Realizările cinema
tografiei romînești*'.

WASHINGTON. — Senarul 
S.U.A. a adoptat miercuri cu 
71 voturi contra 29 o rezolu
ție de închidere a dezbateri
lor asupra proiectului de lege 
cu privire la drepturile civile. 
Potrivit rezoluției, fiecare se
nator nu mai are dreptul să 
ia cuvîntul decît timp de o 
oră și amendamentele propu
se înaintea adoptării propune
rii de încheiere a dezbateri
lor pot fi supuse votului de 
oricare senator.

Agențiile de presă aprecia
ză în unanimitate adoptarea 
acestei rezoluții drept un eve
niment important menit să 
netezească calea 
gii cu privire 
civile după ce 
diști, folosind
versării lucrărilor cunoscută 
sub denumirea de „filibuste- 
rism", au întîrziat timp de 
75 de zile luarea unei hotă- 
rîri. Votul a intervenit în 
urma unei ședințe, în cursul 
căreia senatorul Robert Byrd 
a vorbit, fără întrerupere, 
timp de 14 ore împotriva le
gii. în favoarea rezoluției 
s-au pronunțat 44 democrați și 
27 republicani iar împotriva

odoptării le
la drepturile 
senatorii su- 
tactica tergi-

Internaționale pentru Energia Atomică
VIENA 10. — C coresponden

tul Agerpres Șt. Deju, trawi- 
mite :

Marți după-atr.xcâ» s-a des
chis la Viena sesiunea de vară 
a Consiliului Guvernatorilor 
AJ.E.A. (Agenția Internațio
nale pentru Energia Atomică). 
Cu acest prilej, vor fi elabo
rate recomandări către confe
rința generală privind pro
gramul pe 1955—66 și bugetul 
pentru 1965.

In ședința de marți. Consi
liul a adoptat ordinea de zi a 
viitoarei conferințe generale. 
Se va studia raportul de asis
tență tehnică acordată de A- 
genție în 1963, activitate pen. 
tru care s-au cheltuit 2,4 mi
lioane dolari. Consiliul va 
dezbate, de asemenea, proble
mele creării unui centru re
gional privind aplicațiile paș
nice ale radioizotopilor pentru 
Africa tropicală. Se vor apro
ba, de asemenea, rapoartele de 
activitate anuale ale Agenției 
ce vor fi prezentate la O.N.U.

în această sesiune Consiliul 
va discuta și modificarea pre
vederilor de securitate privind 
transportul substanțelor radio, 
active.

Printre cele 25 de delegații 
statelor membre ale Con-

rilndui guvernatorilor AJJLA. 
se află și delegația R-P. Ro
mine, condusă de ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R-P. Romîne la Viena. Mir
cea Ocheană, reprezentant 
permanent al R.P. Romine pe 
lingă A.IEA.

Luvind cu vin tul, în cadrul 
discutării ordinei de zi, șeful 
delegației R.P. Romine a scos 
în evidență faptul că noul 
program este orientat spre 
cele mai importante probleme 
pe care rebuie să le rezolve 
Agenția și a remarcat că a- 
cesta se bazează pe principiile 
planului de lungă durată a- 
d optat anul trecut. El a subli
niat atenția acordată :n pro
gram unor activități ca: ener
getica nucleară, aplicațiile ra- 
aioizotopilor în diferite dome
nii, intensificarea eforturilor 
pentru aplicarea radimzotopi- 
lor în industrie (petrolieră, 
metalurgică, textilă etc).

Reprezentantul romîn a scos 
in evidență măsurile pe care 
Agenția ar putea să le ia in 
legătură cu studierea conse
cințelor economice și sociale 
ale dezarmării.

Lucrările sesiunii Conriîi-- 
lui Guvernatorilor AJJE-A. 
continuă.

secția de con- 
Complexului metalurgic Thai Nguyen

de Securitate

Evoluția problemei cipriote

18 state pentru dezarmare BRAZUA: Divă adoptarea măsurilor împotriva
GENEVA 

ședința din 
9 iunie a 
state pentru 
Lago (Brazilia) a adresat puterilor 
nucleare un apel la încheierea ur
gentă a unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor subtera
ne cu arma nucleară, spunind că 
in măsura în care sistemele na
ționale de detectare sînt suficiente 
pentru respectarea Tratatului cu 
privire la interzicerea experiențe
lor cu arma nucleară în atmosferă, 
spațiul cosmic și sub apă, ele v?’ 
fi suficiente și pentru gai 
unui acord privind 
subterane.

A luat apoi 
tantul Statelor 
Foster, care s-a referit U 
niile în care ar fi post 
zarea de acorduri. El i 
încetarea producției de 
fisionabile în scopuri 
măsuri pentru preveni 
dirii armelor nucleate,

---•---

ei 23 demccrați 
câni, printre 
Barry Goid'wa’er. prezezia*. 
drept car.didarul eventual al
partidului republican Ia ale
gerile prezidențiale din luna 
noiembrie.

După cum irazamixe agen
ția Associated Press, se cpqsu 
derâ că vor fi necesare fncâ 
aproximativ două săp^mim 
pentru adopiarea legii cu pri
vire la drepturile civile me
nite să pună capăt discrimi
nării împotriva 
cele 50 de state 
Liderii Senatului 
mat speranța că
Johnson va putea semna legea 
la data de 4 iulie — ziua in
dependenței Statelor Unite.

Este pentru prima oara 
cînd o rezoluție de închidere 
a dezbaterilor este aplicată la 
un proiect de lege privind 
drepturile civile 
este primul din 
tentative 
proiecte 
din anul 
mează să
și să fie supuse votului peste 
400 d’e amendamente la lege, 
prezentate în mare majori
tate de senatorii sudiști.

negrilor în 
ale S.U-A. 

și-au expri- 
pre ședințele

și acest vot 
cele 29 de 
la diferite 
cu începere 
prezent ur-

făcute 
de lege 
1917. Ip 
fie luate în discuție

La închiderea ediției

CONGO: Orașul Leopoldville

izolat de restul țării

odată $î 
tem d 
Statele 
La m 
nerile

In aa
Uniaxii 
d^rpi ce

LONDRA — La Lancaster 
Hoxse din Londra s-a deschis 
wrți Conferința pentru vii- 
:o—constituțional al Fede
rație-. Arabiei de sud. Cuvin- 
tvl inaugural a fost rostit de 
Duncan Sandy s, ministrul bri- 
tmue pentru relațiile cu Com- 
—xmtcealihul și pentru colonii.

La. conferință participă sul- 
emiri, șeici și miniștri 

« celor 14 state componente 
ale Federației.

Menirea acestei conferințe 
este de a „moderniza." actuala 
constituție a Federației, urrnă- 
rinâu-se menținerea în conti
nuare a dominației coloniale 
ir. această parte a lumii.

A fost lansat
“Cosmos-32“

LEOPOLDVILLE 10 (Ager
pres). — Potrivit ultimelor 
știri, orașul Leopoldville, ca
pitala Republicii Congo, este 
izolat de restul țării ca urma
re a acțiunilor detașamente
lor de răsculati. Comunica
țiile feroviare și rutiere cu 
restul tării sînt întrerupte. Si
tuația la Leopoldville este în
cordată.

într-o declarație a secreta
rului general al Consiliului 
Național de eliberare, Emma- 
nuele Lodji, se arată că lupta 
armată s.a extins din provin
ciile Kwilu, Kiwu și Kwango 
și asupra provinciei Kasai. în 
Katanga de nord de aseme
nea forțe antiguvernamentale 
au reluat operațiunile mili
tare.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 iunie 
1964, in Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial 
al Pămîntului, „Cosmos-32“.

La bordul satelitului s-a in
stalat aparatajul științific des
tinat continuării cercetărilor 
asupra spațiului cosmic în ca
drul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 
1962.

Satelitul s-a plasat pe o or
bită cu următorii parametri : 
perioada inițială de revoluție 
—89,78 minute ; distanța ma
ximă de la suprafața Pămîn
tului (la apogeu) — 333 km; 
distanța minimă (la perigeu) 
— 209 km ; unghiul de încli
nație a orbitei față de planul 
Ecuatorului — 51 grade 17 mi
nute.

în afara aparatajului știin
țific, la bordul satelitului 
există : un emițător radio care 
funcționează pe frecvența 
19,996 Mhz ; un sistem radio- 
tehnic pentru măsurarea pre
cisă a elementelor orbitei; un 
sistem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a da
telor referitoare la funcționa
rea dispozitivelor și . a apara
tajului științific.

Aparatajul instalat la bor
dul satelitului funcționează 
normâl. Centrul de coordona
re și calcul prelucrează infor
mațiile recepționate.

U1A 10 (AserprtsJ. — 
îrcizrine ficxîi presei, 
l ie Lxzs Viama, 
sc ririle a preșeămtehii 
5-xscc, £ deckr-t câ „pri- 

rxrrz xr ÂreTrierde cetățenești a 
^statei p^eședmit Kubitschek nu 
esze ix mhîsîe o măsură de 
TeâeMszFt â o măsuri politică*, 

precizat insă că vor- 
titlu personal.
t de protest față de mă- 
•otriva lut Kubitschek, un 
femei îmbrăcate în ne- 

ofMMt tribuna rezervată 
din Camera Deputați- 
• ce deputatul social 
timo de Carvalho, ori- 

din statul Minas Gerais, ca 
și Kubitschek, pronunța un elogiu 
la adresa fostului șef de stat. Ac
țiunea nu a fost marcată de nici 
un incident, întrucît partizanii gu
vernului au păstrat tăcerea.

Agenția France Presse afirmă 
că partidul fostului președinte 
pare să se resemneze și este gata 
să „uite" sancțiunile luate împo
triva lui Kubitschek, limitîndu-și 
acțiunea la cererea adresată gu
vernului de a-și respecta promi
siunea privitoare la organizarea

de alegeri prezidențiale în anul 
1965. Este posibil, afirmă France 
Presse, ca partidul social demo
crat, care pînă în prezent sprijinea 
guvernul instaurat după lovitura 
de stat, să se considere dezlegat 
de angajamentele luate față de 
guvern, fără însă să se alăture 
partidului laburist, care se află în 
opoziție.

Intr-un articol în care analizea
ză situația politică din Brazilia, 
influentul ziar „Journal de Brasil" 
scrie: „Juscelino Kubitschek se 
alătură acum, ca urmare a ostra
cizării sale, lui Janio Quadros și 
Partidului laburist. O coaliție a a- 
cestor forțe ar putea fără nici o 
umbră de îndoială invinge pe 
candidatul guvernului in alegeri",

19 <Agerpres). 
4* S2 din 9 iunie, 
r Securitate, care 
olema adoptării de 
toîrtca guvernului 
fm a se pune ca
de apartheid pro- 
acesta, a exami- 

a prezentată con- 
cctre Maroc și 

ce Fildeș. După cum 
mțat, această rezo- 
guvemului R.S.A. 

te pe cei trei lideri 
condamnați la moar- 
ceteze procesul inten- 

Ivi Nelson Mandela și al
to*- conducători africani și să 
libereze pe toți deținuții po- 
iîiei arestați pentru opoziția 
lasufestată față de politica de 

apartheid.
La dezbaterile care au avut 

loc pe marginea rezoluției au 
luat cur intui reprezentanții 
Franței, Norvegiei, Boliviei, 
Cehoslovaciei. Trecînd la vot, 
Consiliul de Securitate a apro
bat această rezoluție cu șapte 
voturi și patru abțineri (S.U.A.,. 
Franța, Anglia și Brazilia).

Lucrările Consiliului au fost 
reluate miercuri seara pen
tru a examina problema de 
fond care se află pe ordinea de 
zi și anume adoptarea de mă
suri împotriva Republicii Sud- 
Africane.

Paralel cu lucrările Consi
liului de Securitate, pe adresa 
președintelui Consiliului con
tinuă să sosească telegrame și 
mesaje din partea unor oa
meni de stat în care se ex
primă speranța că Consiliul va 
adopta măsuri hotărîte împo
triva guvernului rasist al lui 
Verwoerd. In rîndul membri
lor Consiliului au fost difu
zate, ca documente oficiale 
ale acestui organism, două 
mesaje, unul din partea lui 
Kwame Nkrumah, președintele 
Ghanei, iar altul din partea 
lui Ahmed Ben Bella, pre
ședintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, în 
care se cere adoptarea de mă
suri severe împotriva R.S.A., 
incluzînd sancțiuni econo
mice.

'SIA io (Agerpres). — 
In capitala Ciprului s-a făcut cu
noscut marți seara că președin
tele Republicii, Makarios, l-a în
sărcinat pe ministrul afacerilor 
externe, Kyprianu, să ceară con
vocarea de urgență a Consiliului 
de Securitate pentru a lua în dis
cuție atitudinea Turciei față de 
Cipru. Anunțînd această hotărîre 
președintele Makarios a relevat că 
guvernul Ciprului a fost nevoit să 
ia această hotărîre întrucît Tur
cia, contrar rezoluțiilor Consiliu
lui de Securitate, a mobilizat for
țele sale armate și a declarat ca 
va debarca în Cipru.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
începînd de la 15 iunie alte trei 
contingente de tineri ciprioți greci 
din districtele Limassol și Larna
ca vor fi încorporate în „garda 
naționala*.

La Atena, guvernul grec a con
tinuat marți examinarea proble
mei cipriote. Ministrul apărării al 
Greciei, Garufalias, a avut marți 
seara o întrevedere cu primul mi
nistru, Papandreu, în legătură cu 
măsurile luate de statul major al 
armatei grecești pentru a preîn- 
tîmpina o eventuală debarcare de 
trupe turcești în Cipru.

ANKARA 10 (Agerpres). — 
Marți după-amiază a avut loc 
la Ankara o întrunire a Con
siliului de - Miniștri turc care 
a aprobat răspunsul Turciei la 
mesajul președintelui John
son adresat primului ministru 
Ismet Inonii în legătură cu 
criza cipriotă.

Referindu-se la surse bine 
informate, agenția France 
Presse subliniază că răspunsul 
conține o acceptare condițio
nată a invitației făcute de ca

tre Johnson lui Ismet Inonii 
de a pleca la Washington. In 
partea a doua a mesajului, 
primul ministru face unele 
precizări în legătură cu inten
țiile Turciei față de Cipru și 
respinge afirmațiile potrivit 
cărora o debarcare turcă în 
Cipru ar avea ca obiectiv rea
lizarea împărțirii insulei.

Intr-o declarație făcută co
respondenților de presă la 
sfirșitul întrunirii Consiliului 
de Miniștri, primul ministru 
Ismet Inonii a subliniat că în 
prezent nu intenționează să 
dea curs invitației președinte
lui Johnson de a pleca la 
Washington pentru a discuta 
criza cipriotă. „Voi face uz 
însă cu prima ocazie favora
bilă de această invitație pen
tru a pleca la Washington, 
dar aceasta nu se va întîmpla 
chiar acum“, a declarat pri
mul ministru turc.

NICOSIA 10 (Agerpres). — 
După dispariția maiorului bri
tanic Edward Macey, ofițer de 
legătură între comandamentul 
O.N.U. și vicepreședintele Ku- 
ciuk, și a șoferului acestuia, 
comandamentul britanic din 
Cipru se preocupă în prezent 
de evacuarea din insulă a u- 
nor ofițeri din contingentul 
său, considerați a fi expuși 
unor acte similare datorită 
funcțiilor lor. Un purtător de 
cuvînt al înaltului comisar 
britanic în Cipru a declarat 
pe de altă parte că s-au pri
mit asigurări din partea gu
vernului cipriot că vor fi anu
late unele măsuri restrictive 
impuse personalului britanic 
staționat în insulă.

„New York Times'* despre necesitatea 
modificării structurii „N.A.T.O/*

Cunoscutul comentator ame
rican, C, L. Sulzberger, re
levă într-un articol publi

cat în ziarul „New York Times" 
necesitatea de a se modifica struc
tura N.A.T.O. pentru a permite 
exercitarea unui control civil mai

CAIRO. — Intr-un comuni
cat al Ligii Arabiei de sud, dat 
publicității marți la Cairo, se 
declară: „Conferința constitu
țională privind viitorul Fede
rației Arabiei de sud, care în- 
cepe astăzi la Londra, este ile
gală, iar rezultatele ei nu vor 
angaja cu nimic popoarele din 
Arabia de sud. Prin această 
conferință •— se arată în con
tinuare în comunicat — Ma
rea Britanie tinde să nu ia în 
considerare rezoluțiile adop
tate în 1963 de Comitetul Spe
cial al O.N.U. pentru exami
narea problemei aplicării De
clarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, încercînd 
să rezolve problema Arabiei 
de sud prin mijloace contrarii 
celor indicate de aceste rezo
luții'. Comunicatul afirmă, de 
asemenea, că această confe
rință nu este reprezentativă, 
deoarece la lucrările sale nu 
participă reprezentanții legali 
ai poporului, ci conducători 
numiți de guvernul britanic.F*

* r

unei pârfi aGRECIA. Vedere de ansamblu-asupra

SOFIA. — La Sofia s-au în
cheiat lucrările celei de-a 7-a 
săptămîni medicale balcanice 
la care au participat delegați 
din R. P. Albania, R. P. 
Bulgaria, Grecia, R.S.F. Iugo
slavia, R. P. Romînă. Delega
ția romînă a fost condusă de 
prof. dr. I. Țurai, președintele 
Secției naționale romîne a 
Uniunii medicale balcanice.

La ședința de închidere a 
fost adoptat noul statut al 
Uniunii medicale balcanice. 
Prof. dr. Spiridon Ekonomos, 
președintele secției naționale 
din Grecia a fost ales pre
ședinte al Uniunii. M. Popes- 
cu-Buzău a fost reales secre
tar general.

A fost adoptat, d'e aseme
nea bugetul Uniunii medicale 
balcanice și o rezoluție cu 
privire la lucrările celei de-a 
7-a săptămîni medicale balca
nice și activitatea viitoare a 
Uniunii medicale balcanice. S-a

hotărît ca cea de-a 8-a săptă- 
mînă medicală să aibă loc la 
Atena în anul 1966. A fost 
adoptat textui unei telegrame 
adresate întâlnirii comitetelor 

lade colaborare balcanică de 
Belgrad.

Consultările 
de la Vientiane

rinței de la Geneva, a membri* 
lor Comisiei internaționale de 
supraveghere și control pentru 
Laos și a celor trei părți lao
țiene.

Nu au fost făcute cunoscute 
în mod oficial rezultatele con
sultărilor de pînă acum. Ur
mătoarea intîlnire a ambasa
dorilor a iost fixată pentru joi.

orașului Atena
'Atena Press — Foto

ințens asupra activității militari
lor. Susținîndu-și părerea, comen
tatorul sene : „Militarii au o 
greutate specifică prea mare în 
N.A.T.O. în clădirea ^J.A.T.O. de 
pe Bois de Boulogne >xî«rS apro
ximativ 90 de militari în uniformă 
ai cartierului general N.A.Ț.O. și 
reprezentanți ai diverselor gtMrerne 
aliate. Ei cunosc tot ce se p«trece 
în legătură cu problemele civile. 
Nu există însă un sistem de supra
veghere civilă în rîndul militari
lor și în primul rînd în grupul 
permanent (acest grup se compune 
din ofițeri superiori americani, 
britanici și francezi și are un rol 
important în organele militare 
ale N.A.T.O. — n. r.)".

Citind propunerile făcute de se
cretarul general al N.A.T.O., Dirk 
Stikker, care urmează să pără
sească acest post în curînd, în 
problema modificării structurii 
N.A.T.O., Sulzberger scrie : „Stik
ker pare să considere că grupul 
permanent, acest trio de ofițeri 
occidentali, are o putere periculos 
de mare. Grupul poate în prezent 
să se întrunească și să elaboreze 
planuri militare de importanță vi
tală la care secretarul general și 
administrația civilq a N.A.T.O. 
nu are acces înainte ca ele să ca
pete forma finală — prea tirziu 
pentru a-și putea spune părerea".

Propunerile lui Stikker constă 
în acordarea unor împuterniciri 
mai mari secretarului general al 
N.A.T.O., astfel îndt acesta să 
poată obține informații asupra 
tuturor secretelor militare ale blo
cului. El preconizează, de aseme
nea, participarea unui reprezen
tant al secretarului general la 
toate întrunirile grupului perma
nent și numirea unui consilier 
■militar pe lîngă fiecare reprezen
tant al țărilor membre în consi
liul N.A.T.O.

VIENTIANE. — La Vientiane 
au continuat marți după-amia- 
ză consultările dintre ambasa
dorii unora din țările care au 
participat Ia conferința de la 
Geneva pentru Laos. După cum 
se știe, la aceste consultări con
sacrate examinării actualei si
tuații din Laos participă numai 
șase din cele 14 țări, care au 
fost reprezentate la amintita 
conferință. Celelalte țări se 
pronunță pentru discutarea 
problemei laoțiene, lie în ca 
drul unei noi conferințe de ge
nul celei de la Geneva, fie, 
după cum prevede propunerea 
poloneză, în cadrul unei confe
rințe restrînse cu participarea 
celor doi copreședinți ai confe-

LONDRA. — Ziarul „Guardian* 
anunță că Marea Bntanie va pă
răsi baza sa siiitară din Libia. 
Această "Băsură subliniază ziarul, 
a fost adoptată in prinexpiu ca ur
mare a tratativelor dintre guver
nele Marii Britani si Libiei asupra 
revizuim acordului din 1963. pre
văzut pe o perioadă de 10 ani.

re la stabilirea salariului mi
nimal, care prevede totodată 
înghețarea prețurilor tuturor 
mărfurilor și articolelor de 
bază, pe o perioadă de șase 
luni, la nivelul prețurilor de 
ia 1 martie 1964. Noua lege 
prevede, de asemenea, crearea 
unei comisii speciale care va 
fixa salariul minimal conform 
scării costului vieții.

Salariul minimal va intra în 
vigoare la 1 august la toate 
categoriile de salariați, cu ex- 
ceția funcționarilor și salaria- 
ților 
li se 
la 1 
noul

guvernului cărora legea 
va aplica cu începere de 
noiembrie, cînd începe 

an fiscal.

Argentina : Legea 
cu privire la stabilirea 

salariului minimal

BUENOS AIRES — Gu
vernul președintelui Arturo 
Illia a aprobat legea cu privi-

NEW YORK. — La sediul 
Națiunilor Unite din New York 
s a anunțat că Consiliul Fon
dului Special al O.N.U. pentru 
nevoile dezvoltării economice 
se va întruni între 15 și 22 
iunie la Haga în cea de-a 12-a 
sesiune a sa. La această sesiu
ne Consiliul va asculta rapor
tul directorului său, Paul Hoff
man, și va aproba măsuri pri-

vind valorificarea resurselor 
naturale, pregătirea de specia
liști, aplicarea cercetărilor știin- 
țiiice în domeniul agriculturii și 
al dezvoltării industriale în ță- 
rile în curs de dezvoltare. Dacă 
cele aproximativ 49 de propu- 
neri pe care le conține rapor
tul vor fi aprobate de către 
Consiliu, ele urmează să fie 
aplicate intr-o serie de țări din 
Africa, Asia, America Latină, 
Orientul Mijlociu și Europa.

Noul avocat al lui Ruby
DALLAS. — Clayton Fow

ler, președintele Asociației 
avocaților pentru procese pe
nale din Dallas, este noul avo
cat principal al lui Jack Ruby, 
angajat de fratele acestuia. 
Fowler este al cincilea avo
cat schimbat în echipa de 
apărători ai asasinului luiLee 
Oswald, după Tom Howard și 
Melvin Belli, Percy Koreman 
și Hubert Winston Smith.

La Dallas, Fowler are repu
tația unui avocat care a reu
șit să salveze 12 clienti de la 
scaunul electric.
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