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Joi, 10 iunie, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Române, Chivu 
Stoica, a primit în audiență 
protocolară, cu prilejul plecă-
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aproximații) 
precum și un

Tinărul Alexandru Deretei este 
unul dintre cei mai buni lăcă
tuși din secția montaj de la În
treprinderea „Tehnofrig"-Cluj

C. STĂNESCU 
ATANASE TOMA

continuu al forțelor 
caracteristic

excursie

Conf. univ. losifTripța 
candidat in științe tehnice 

directorul Institutului de cerce 
tari metalurgice

studențești

Conf. univ. ing. 
D. F. Lâzâroiu

director al Institutului de cerce
tare și, proiectare pentru 
industria electrotehnică

Noi cămine

I 
I

pași I
Pe marele șantier al siste-1 

mului hidroenergetic și de na- | 
vigație „Porțile de Fier" se 
desfășoară o entuziastă intre- I 
cere socialistă. Date fiind pro- | 
porțiile și complexitatea șan- 
tierului. constructorii au in- | 
ceput să cucerească chiar ci? 3 
fluviu loc pentru amplasarea _ 
depozitelor de materiale și a I 
fabricii de betoane. în acest I 
scop, ei înalță pe malul stin- _ 
cos diguri și platforme.

Graficul de lucrări prevede | 
să se realizeze pe fluviu c. _ 
batardou — lucrare menită să I 
oprească apele. La adăpos- . I 
lui, constructorii vor săpa - 
ecluza și fundația centralei | 
Primit zeci de metri ai batar-1 
daului au și fost realiza; . c _ 
țin piept apei Dunării. La Î--I 
arările de construcția baie-- ■ 
doului contribuie, alături o-- ■ 
muncitorii de pe șantier. I 
și constructorii de -.arc 1 
gilățeni. După proiect : rez- - 
îizate tn țară, ei execvtal 
platforme plutitoare, pe cart 1 
constructorii pot lucra nerttn- _ 
jeniți în curentul principal «11 
fluviului.

Pe porțiunea lacul-, de z.--- a 
miliare, în lungime de etrez. I 
230 km, se întinde șoatierai I 
celui de-al doilea grup de tar a 
crări. Deasupra nwetatai cd I 
mai ridicat al apelor . ■
lac de acumulare a îacepat 
construcția rețelelor de coaui- 
nicații.

Pe traseul noii căi ferate. -.- 
dicată cu aprorirnet r 39 de 
metri decsupra celei actuale, j î 
execută tn prezent tunete. •< 
duete, poduri, gări și cite l- 
crări. In ritm intens se des :, 
șoară lucrul și pe -a- 
noii șosele naționale.

(Agerpresi
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Toi a râsului \icolae Ceausescu
reflectă schimbă -

■ea»-

Sesiune științifică 
în sprijinul producției j

SUCEAI A (de L corespom- 
dentul nostru1.

Ieri au începu: a .-
arările unei ses. r ■ ■ •..
ganizate de Ministerul Economiei 
Forestiere, Institatai de cent 
tari forestiere și Cocslml N«c 
nai al Inginerilor și Tchnâein 
pe tema : Rezultatele cercetă 
.științifice în docnenrd radem 
zării lemnului.

La sesiune partK-.pă :
și specialiști din toate 
de industrializare a «exac: 
țară. Lucrările scsnraz. je de 
șoară timp de 3 zzle-

în primele două zJe se pre 
tă referate și an toc deahabede. 
In ziua a treia part crpan- 
vizita Combinării de iad 
zarea lemnului Suc ras v 
vor studia metodele 1 
muncă folosite aie-.

Modernizarea triajului

De la Constanta se mi
« fost dat ia expioatarc 'nzn- I 
stației C.F.H. Poles, modernizai | 
și extins. Construirea a 16 a 
linii, truumind peste X fan. car 
se adaugă la cele existente, o- 
desfășurat fără a se întrerupe cir- 
(ulația trenurilor în triaj. Au foa 
executate, de asemenea, porturi 
noi de mișcare necesare circula
ției mărite a trenurilor.

(.Agerpres ’

de către președintele
Consiliului1 de Stat.

Stoica.Chivu
a ambasadorului

B. S. F. Iugoslavia

Legătură directă
institui ■ uzină

I
protocolara, cu prilejui pieca- ■ 
riii definitive din Republica I 
Populară- Română, pe amba- i 
sădorul extraordinar și pleni- n 
potențiar al R.S.F, Iugoslavia I 
la București, Arso Milatovici. |

A fost de față Grigore Gea- _ periuaaa ae cinci am. re necare a 
mânu, secretarul Consiliului ■ impresionat în mod deosebit rolul 
de stat. « tn aceste nroiecfe de Directive cer,

Audiența s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească.

in pag. 3, 4
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EXAMENULUI

Șl PREȘEDINȚII

Alături de toii cercetătorii 
științifici, am ' primit cu mult 
interes și entuziasm proiectele 
de Directive ale Congresului al 
IV-lea al Partidului Muncito
resc Român în care sînt trasate
cu precizie științifică perspectivele luminoase ale 
dezvoltării economiei naționale in următoarea 
perioadă de cinci ani. Pe fiecare dintre noi ne-a 

l ce.se fixează 
în aceste proiecte de Directive cercetărilor știin
țifice și promovării tehnicii avansate, considerată 
drept o condiție principală pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor prevăzute în planul pe anii 
1966—1970. Prin aceasta se definește în mod con- 

misiunea științei în avintul continuu 
de producție din noul cincinal.

legăturii științei cu practica corni 
te, sporirea aportului științei in re 
tivelor planului economic și a soi 
dezvoltarea soc ia.'-cult urata c !<
principale ale cercetărilor ștănțince t 
pe perfecționarea continuă a procese:: .- 
ducție, promovarea progres:.:- 
ramurile economiei naționale - • r»
zervelor naturale ale țării.

Avintul
i producție,

pentru evoluția României so
cialiste, nu este de conceput 
fără participarea nemijlocită a 
intelectualității, a oamenilor 
de știință.

Pentru a traduce în viață 
I planuri

fața ști:

I colaborării dint:
mie și institute

I.......

perți ți consilieri în industrie 
ți cercetarea aplicativă 
constitui 
metode 
dintre
Tn mod

impunătoarele 
i pe care proiectele Directivelor le pun în 

științei și tehnicii trebuie să acordăm îna
inte de toate o grijă deosebită pentru adâncirea 

, , s. .. (jintre oamenii de știință din Acade- 
> sau universități, cu lucrătorii ști

ințifici din institutele departamentale și cu cei 
din marile uzine. Extinderea utilizării cadrelor 
de foarte înaltă calificare din aceste instituții 
de nivel științific ridicat, în calitate de ex-

partidului marxist-leninist 
nle calitative intervenite in viața partidului, a 
întregii noastre societăți.
faptei poporului pentru construirea socialismu
lui. El a stirnit un puternic ecou și se bucura 
*e adeziunea deplină a tuturor membrilor or
ganizației noastre, a celor mai largi mase ale 
tinerelulut Schimbarea denumirii organizației 
noastre revoluționare in Uniunea Tineretului 
Comunist. preconizată in proiectul de Statut, 
■e cheamă o dată mai mult la muncă entu
ziastă pentru continuarea in noile condiții a 
a nulatelor tradiții de luptă ale U.T.C., Ia de- 
pttoa dăruire a paterii noastre de muncă, pen
tru înfăptuirea luminoaselor planuri stabilite 
*e partid.

Xe anca jam in lata partidului să ne îndepli
nim cu cinste misiunea de onoare de a contri
bui la educarea milioanelor de tineri și tinere 
de pe întreg cuprinsul tării in spiritul moralei 
nomele U formarea lor ca luptători înflăcă
rați pentru înflorirea patriei și bunăstarea po
piră lei a căror supremă dorință să fie obține
rea lultnbii titlu de membru al partidului.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, exprimi nd voința întregului nostru 
tineret se angajează in iata Comitetului Cen
tral ai partidului să intimpine cu noi succese 
m muncă cei de al IV-lea Congres al P.M.R.. 
-a militeze cu toată energia pentru mobiliza
rea tinerei generații a patriei la înfăptuirea 
politicii marxist-leniniste a iubitului nostru 
partid.

stadiul actual al

al Uniunii Tineretului Muncitor

TURISMUL VĂZUT DE TURIȘTI
diu cauza unor neglijențe regre
tabile ale personalului adminis
trativ din cabane și hoteluri. Sînt 
ocolite uneori trasee frumoase 
din cauza modului necorespun- 
zător de întreținere a locurilor 
de cazare. Cabane din Bucegi, 
(Cota 1400, 1500, Gîrbova, Ba
bele) tind să fie transformate în 
cârciumi. grija exclusivă a celor 
care le îngrijesc fiind de a asi
gura desfacerea băuturilor alcoo
lice iar în rest „turistul , să se 
descurce singur", Ba, pentru a

Cu neglijenta
Surpriza p« tro**u 
C* spun gazdei»?

Studenții Institutului agro- 
wmic .Jiicolae Bălcescu" din 
București au primit de curind 
in folosință trei noi cămine cu 
o capacitate de 1 200 de locuri. 
Tot pentru ei se construiește 
o cantină modernă, unde vor 
putea lua masa zilnic aproxi
mativ 3 000 de persoane.

poate| 
una din principalele 
eficiente ale sudurii I 
știință și tehnică. ■ 
similar, atragerea în |

mai mare măsură a specialiștilor de înaltă ca-1 
lificare din industrie și institutele de cercetare 
în rîndul cadrelor didactice ale institutelor de | 
învățămînt superior, poate asigura introducerea | 
în nivelul de cunoștințe al tinerei generații a 
caracterului practic, nemijlocit, și al actuali-1 
zării unor probleme tehnologice pe care o im
pune realitatea industriei. î

care nu înlesnește odihna 
excursionistului inclusă în costul 
biletului de excursie plătit la 
București.

Cu alte cuvinte „socoteala de 
acasă nu se potrivește cu cea din 
tîrg“ ! Fiind însă vorba de un 
sistem de activitate coordonat pe 
baze contractuale, responsabili
tatea revine în egală măsură și 
agenției bucureștene care la plata 
biletului garantează turistului o 
excursie fără surprize neplăcute 
în Făgăraș, ori în altă parte.

cale cu care acesta inchers anual 
oxzTartr. Sobcrttxfcnea zazdekr 
temporare ale excwsonițtilor. a 
iasoțitotilor pe traseu (ghid, șo
feri. a personaluhii administrați 
din hoteluri, restaurante, caban-.. 
are darul de a înlătura procizo- 
râtul în tunsm, acel aer de ..ră
tăcire pe cont propriu".

Frumusețea unui loc sau altul 
nu rezolvă de la sine succesul 
excursiei. Mai mulți muncitori de 
la I.O.R. ne spun că unele locuri 
de cazare sînt necorespunzătoare

face mai clare îndatoririle aces
tuia față de cabană (și nu in- 
v ers !) în unele sînt afișate la un 
loc vizibil anunțuri care interzic 
cu strășnicie excursioniștilor 
. consumul din surse proprii". 
Alteori, excursionistul e primit 
in camere rău întreținute, în ho
teluri neîngrijite, prost iluminate, 
neigienice. Despre hotelul din 
Făgăraș — care întrunește ase
menea „calități" — mai mulți 
muncitori de la I.O.R. spuneau 
că seamănă cu un fel de han

Priviți cu 70 pe oră. 
Ce spune O.N.T. I

Tovarășul Ungureanii (I.O.R.), 
ne-a relatat, printre altele, și fap
tul că pe unele trasee nu se fac 
opriri în locuri care ar merita o 
atenție deosebită, ele axând o 
rezonanță istorică, culturală sau 
prezentînd interes din alte puncte 
de vedere. Se întîmplă că tre
când pe lîngă astfel de locuri 
ghidul să dea explicații „din 
mers", conform prevederilor pro
gramului excursiei stabilit de 
O.N.T; Pe Valea Prahovei pînă la 
Sibiu, în afară de < „perlele" Bu- 
cegilor. sînt de văzut și alte o- 
biective. După oprirea la Ploiești 
unde a vizitat centrul orașului, 
pînă la Sibiu excursia nu prevede 
alte obiective, deși' autocarul 
trece prin „orașul florilor", Co- 
dlea, cu o seră despre care se 
spune că e unica în Europa, apoi 
prin < Făgăraș, pentru cazare 
timpul nopții (s-a văzut în 
condiții;!). Un loc pe

cursul acestei luni, tinerii de 
la Institutul politehnic „Ghe
orghe Gheorghiu-Dej“ vor a- 
vea la dispoziție un nou cămin 
care va găzdui 400 de studenți.

Cu prilejul extinderii com
plexului social studențesc de 
la Timișoara, urmează să 

construiască o elegantă

cantină cu 
3 000 locuri, 
dispensar medical. La Bra
șov se ridică în prezent un că
min în care vor locui aproape 
400 de studenți. Cămine con
fortabile mai sînt în curs de 
execuție în centrele universi
tare Cluj, timișoara, Iași, Pi
tești și Petroșeni.

(Agerpres)

în 
ce 

r.........................  care
excursioniștii l-ar vizita cu plă
cere e satul lui Gh. Lazăr, Avrig, 
după cum explicațiile ghidului, în 
timp ce mașina aleargă pînă la 
Șelimbăr, ar fi fericit completate 
de o parcurgere directă a locului 
legat de numele lui Mihai Vi- 
teazu.

Pe traseul București— Hidro-

(Continuare in pag Vil-a.
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Ambele trăsături, caracteristice prin 
generalitatea lor numai timpului nos
tru, au condus la un alt element nou și 
anume la necesitatea ca cercetătorul și 
inginerul să lucreze de cele mai multe 
ori in aceeași echipă cel pufin pentru 
a trece la prima aplicație a unui feno
men sau a unei legi de curind puse in 
evidență.

Caracterul atit de dinamic al indus
triei noastre, cere repunerea oricărei 
probleme la intervale de timp scurte, 
pentru revizuirea sistematică pe baze 
științifice a sistemelor de producție.

Deci, în conjunctura actuală cînd a- 
proape orice produs a încetat de a mai 
fi un scop în sine, ci doar germenele 
unei evoluții ulterioare, trebuie să a- 
cordăm cercetărilor fundamentale și 
aplicative aceeași importanță ca și creș
terii capacităților de producție. Tocmai 
din această cauză, proiectul de Direc
tive ale Congresului al IV-lea al P.M.R 
cu privire la dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966 —1970, atrage 
cu atîla grijă atenția cercetătorilor noș
tri științifici asupra a ceea ce trebuie 
să devină acum sarcina lor principală: 
strțngerea continuă a legăturii între ac
tivitatea lor și practica construirii so
cialismului.

în adevăr, oamenii de știință români 
se află azi în situația de a putea face 
față cu mai mult succes unei asemenea 
sarcini, ca urmare a eforturilor făcute 
în trecutul apropiat sub îndrumarea și 
cu sprijinul partidului care le-a asigu
rat, ca niciodată, condiții de perfecțio
nare și de creștere a numărului lor. Ac
tivitatea depusă în ultimii douăzeci de

ani a permis să dispunem acwa 
multi cercetători care și-au do-.ed t 
prin contribuții originale aptitudinea 
lor pentru gjndirea știir-tra.*. wurs»- 
ție, ingeniozitate și spirit de edhtpa- 
Concomitent ei au reușit să-r. itxoc ț- 
multe din problemele deschise ale eco
nomiei naționale, au putut da an arre- 
mit ajuțor la rezolvarea cel patia par
țială a unora, au invitat mta ales sa 
disceamă din rezultatele stui-.lor ar 
care sint confruntați dementele care 
pot fi valorificate practic, fie wnrri ut 
fie în viitorul apropiat.

Nu este insă mai puțnt ader s-at că 
mai există dificultăți ubuctne k *-j- 
hiecttt e in cafea unei caiafa-rin •- 
st rinse intre Liberatoare ti întreprin
deri, datorate demur ti cercetător-, ir 
dar și inginerilor dm pradocțae c«ae ap 
acordă încă i-uiicientă mcredere te** 
torului pa care il pot pnm dm parte» 
celor dinții.

Acest proces, de caotrouâ in’âr r a 
legăturilor dintre țtunfă ii prodoctsr 
pune intr-adevăr săram decocbttr arii 
în fața cercetătorilor al r a faboprâ»- 
derilor care trebuie să sofacrtr înota 
într-un mod susținut, s*rijteal oameni
lor de știință din cele mai dderite cu— 
partimente de cercetare pentru sc'ups- 
narea practică a celor mai diferite pao- 
bleme pe care le ridica procesai tek- 
nologic.

în fizica nucleară și in domenr>'< 
conexe ei, pretind că am aștim 13 • - 
tuatia cînd nu avem de făcut 
numai multe. în adevăr, partea grea a 
fost realizată prin aceea că drsprmou 
azi de cîteva sute de specraUști. in bx»- 
rea lor majoritate oameni tineri, r. 
orientați prin ceea ce au făcut pini a-

cxo*. asapra a ceea ce au de făcut de 
acma Atingerea acestui stadiu
de btmă orientare se datorețte mai ales 
făptuim că b Institutul de fizică ato- 
mscă au fort dezvoltate concomitent 
t-xltr cele trei categorii de preocupări 
ale ocudhri de știință din zilele noas
tre: cercetare» fendamentaU. cerceta
rea apixccticâ p penectiormrea teimicu. 
tar an câteva cazuri t-a lucrat in pro
fera» complexe ele căror rolutn par
țiale te cer tratate mr separat ci in mo
lul m cere ele re integrează in tine- 
med termolose final. Deși nu totdea
una ne tnstem declara satisfăcuți de 
irruitațele obpnate, ne snt dare cd 
pnțsi cauzele care au condus la reali
zări sub așteptări, ceea ce este desizur 

portant. Pentru toate aceste motive, 
nov ne putem CDesădera in mare parte 
preșțărib să Inia răspunderde care ne 
vor reveni, de 111 agilii, ia legătură cu 
centralele electro nucleare a căror in- 
- ilwcrri meoprată in sastemui emerge- 
te este prevăzut in pnxectul
de Doectree ale Congresului al IA -lea 
J PMR

dintâi, are ătțodaiă un caracter artifi
cial. Pe de akă parte. formarea cadre
lor tinere este ușurată dacă există si
guranța coteunatății actrvitâții lor pe o 
perioadă suficient de lungă. Bineințeie.- 
că acest pbn de perspectivă este ut2 
in primul riad cercetărilor fundamen
tale și se arată a fi mai puțin necesar 
pentru celelalte două categorii de preo- 
ctipări ale msttutcfuî.

Tînâra generate de cercetători con
stituie cea ma. avare parte a cadrelor 
noastre.

Informații
Primire 

la Consiliul de Miniștri

Joi. 10 iunie, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Române. 
Gheorghe Gaston Marin, a 
primit in audiență protocola
ră pe ambasadorul extraordi
nar și pienipotenuar ai Aus
triei la București, dr. Johann 
Manz.

Cocteil oierit de ambasa
dor*] R-S.F. Iugoslavia

Ambasadorul R. S. F. lc^ada- 
111 te B. P Rnmrtî Arw Mila- 
temei- a joe as catted ca
prJeșul piecărc s*j? fel Mhre dte

Aa partaupot Cod» B hțuir d,

M^tn. Cr*oe Crwxxre- 
tand CotFiiW de Star Cocrtfia 
Minncu. c=rtml zăacerilM «- 
terne. Mia. Petri terrrtrei ee- 
■Kxțutui este rxx metebe ai coo- 
dncen anex aassJrt și astatotii 
cratraie. aomeoi de rtartU P cub 
tarâ. g‘- .a 1 a»s si afaten repenori.

Au lart parte set» onor te- 
C piriaa»~x~r icreduCi in 

R. P. Fra imi s> A mu-An ai

Sosirea ministrului 
culturii al î. .R.S.S.

Distincții străine acordate 
unor personalități române

Joi la amiază, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București, 
Jaroaiav âykora. ș înminat, 
din partea Asociației ceho
slovace pentru relațiile inter
naționale. tovarășilor Gheor
ghe Vasilichi. președintele 
UCECOM. *i Constantin Ma- 
teescu. președintele Centrocoop. 
Medalia .Pentru contribuția 
adusă la dezvo: tarea prieteniei 
și colaborării cu R. S. Ceho
slovacă". Totodată, le-a fost 
conferită -insigna de onoare" 
din partea Consiliului Central 
al Cooperativelor din Republi
ca Socialistă Cehoslovaca.

Cu acest prilej, au luat cu- 
vinîui Jaroslav Sykora și C. 
Mateescti.

La festivitate au luat parte 
Gțxsxgbe Peie. adjunct :■ 
nistrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai conducerii 
UCECOM și Centroeocp. pre
cum si funcționari superiori 
i.r. ?I:r.;:t.-. 2. erh:. Ex
terne.

♦
Jm. ambasadorul R. D. Ger

mane la București. Ewald

Moidt. a inminat. din însăr
cinarea Academiei germane 
de științe din Berlin, diploma 
de membru corespondent acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Române, pen
tru activitatea sa științifică.

Au participat academicie
ne. : Ștefan Milcu. vicepreșe
dinte al Academiei. Dumitru 
Dumitrescu, secretar prim al 
Academiei, Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității din 
București, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

x- *
Joi. ambasadorul R. D. Viet

nam la București, Hoang Tu, 
in cadrul unei festivități care 
a avut ioc la sediul ambasadei, 
a inminat distincții ale R. D. 
Vietnam — Ordinul Muncii și 
Medalia Prieteniei — unui 
grup de medici, precum și unor 
specialiști din industria con
strucțiilor de mașini care au 
acordat asistentă tehnică aces
tei țări în anii 1959—1962.

(Agerpres)

SPORT

Cer—TaUMă iort:roteloi rxotra pă- 

n-rea te far* a sarerâdor ce le vor re- 

faaă ca. sore drmetwr de trecea, pcaun- 
râe emoție tie ascrteofai să fie de
dare taci-ci plan de perspectivă, pre

gătit și aarefart neutra itereaca peri
oadă. Ai arta. 'Ir te re pur e*ideate: 
tmeb eereetăn. de atace cele tete da- 

preteaz* a fi tnt^e drot te na aadp 
aaă, tar acxtesferei de rere'-ter dare 
la sfimi fiecare an. mm ales ai cefe.

a

Legătură directă: 
institut ■ uzină

DOăC^cJte 
vesemape 
sncABite <.

d

aii

La -iv-*aț-. p.cșecnn tehui 
Comiteruhn <fe Stat pentru ‘ 
Cultură și Artă a sosit joi <6- ■ 
mineața in Capitală Ekaterina ■ 
Furțeva. mir.îstr_l culturii ai 
URSS. care va face o vizită 
in țara noastră.

La sosire. în Gara de Nord. | 
au fost prezenți Constanta : 
Crăciun, preșecmteâe Comite
tului de Stat pentru Cultură ■ 
si Artă. Gheorghe Pele. ad- I 
junct al nunistruhii afacerilor 
externe, oamer.; de cultură.

Au fost de față L K. ,’ega- 
lîn. ambasadorul V RSS la 
București, și membri ai Am
basadei.

a
Președintele Comitetului de 

Stat pentru Cultură și Artă, 
Constanța Crăciun, a primit 
joi pe ministrul culturii al 
U.Rfs-S. Ekaterina Furțeva. 
care se află intr-o vizită în 
țara noastră.

Au fost de față membri ai 
Biroului executiv al C.S.C.A.. 
și reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

*

Colectivul artistic al Tear 
trului „C. I. Nonara“, artiști 
bucureșteni și un numeros pu
blic au sărbătorit joi seara pe 
artistul emerit George Deme- 
tru, cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de activitate teătrală.

(Agerpres)

• Reprezentativa de fotbal a R.P. Române susține duminieă 
al treilea meci din csdrul preliminariilor campionatului mon
tai. intilnind la Lisabona selecționata Portugaliei.

Fotbaliștii noștri, care s-au oprit cîteva zile în Franța, și-au 
ecminuat antrenamentul jucînd la Angers cu formația locală 
din pr-ma ligă a campionatului francez. Selecționata română a 
eistirat eu scorul de 3—1 prin punctele marcate de Sorin Avram 
(min. I6> și Sasu (min. 27 și 70).

Astăzi, echipa română va pleca din Paris spre Lisabona.
• Lotul de fotbal 

Uiopretl al țării noa- 
stre are programat 
simbătă un nou joc 
de verificare. Ei vor 
întilni pe stadionul 
Republicii din Capita

lă, cu începere de Ia 
ora 18, formația bul
gară Cerveno Zname 
1 fostă Ț.D.N.A.). în 
deschidere, de la ora 
16.45, se va desfășura 
meciul de juniori Di
namo București — 
Steaua. din cadrul 
turneului final ai 
campionatului repu
blican.

• Atletul francez 
Michel Ja?y, in ex
celenta formă Ia acest 
început de sezon a- 
tlelic, continuă seria 
recordurilor. După ce 
săptămîna trecută a 
doborî t recordul euro

pean la 5 000 m plat, 
Jazy a stabilit miercuri 
seara, pe stadionul din 
Rennes, un nou re
cord mondial în pro
ba de o milă, cu 
timpul de 3'53"6/10. El 
a corectat, astfel, cu 
o jumătate de secundă 
vechiul record deți
nut de australianul 
Peter Snell (3'54" 1/10).

• în primul său 
meci îrr turneul inter
național de fotbal de 
la New York, echipa 
italiană Varese a în
trecut formația Miin- 
chen I860 (R.F. Ger
mană) cu scorul de 
2—0.

• Atleții români 
vor participa în aceas
tă jună la noi com
petiții internaționale, 
încșpînd de astăzi, 
timp de două zile, la 
Bratislava se desfă
șoară un concurs in
ternațional organizat 
de ziarul Pravda. R.P. 
Română va fi repre
zentată de Olimpia 
Cataramă, la arunca
rea discului, și Gabri
ela Radulescu, la să
ritura în lungime. De

asemenea, opt atleți 
români vor participa 
la tradiționalul con
curs ,,Memorialul Ku- 
socinski" (R.P. Polo
nă).

• Cicliștii fruntași, 
de la Steaua, Dina* 
mo București, Voința 
și Olimpia, precum și 
de la cluburile Start 
Varșovia, Șeptemvri 
Sofia, Spartakus Bu
dapesta, Dinamo Ber
lin și Sportklub Vie- 
na vor lua duminică 
dimineața startul în 
tradiționala cursă „Cu
pa UCECOM", aflată 
la cea de-a X-a edi
ție.

Iată itinerariul a- 
cestei curse, care mă
soară aproape 1 000 
de km : etapa I Bucu
rești — Pitești ; etapa 
a II-a Pitești — Sibiu ; 
etapa a IlI-a Sibiu — 
Cluj ; etapa a IV-a 
Cluj — Tg. Mureș ; 
etapa a V-a Tg. Mu
reș — Miercurea Ciuc; 
etapa a Vl-a Miercu
rea Ciuc — Brașov ; 
etapa a Vil-a Brașov 
— București.

(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)

tn perioada 1961—1965 In domeniul 
metalurgiei activitatea de cercetare 
s'-a deslășuia! mai ales in cadrul in
stitutului nostru și al serviciilor ae 
cercetare din marile uzine siderurgi
ce de la Hunedoara, Reșița. Cimp.a 
Turtii Oțelul Roșu ș.a.

Datorită colaborării tot mai s:.i se 
dintre institutul nostru și producție 
s-au obținut succese însemnele ii 
lărgirea bazei de materii prime pen
tru siderurgie, in îmbunătățirea ca
lității produselor și in asim iarea ce 
produse noi cu caracteristici superi
oare. S-au dezvoltat, de asemenea 
cercetări intr-un domeniu nou ce-- 
tru industria noastră și anume c.' - e- 
talurgiei pulberilor și al piese - s . - 
terizate.

Pentru continua sporire a actr. .- 
ții de cercetare $1 a eiiciențe: c: ?'- 
teia in metalurgie este necesar 
imbunătățim în continuare crcc.- rc- 
rea rețelei de cercetare pentru r 
tarea paralelismelor care ma: ex - : 
și pentru cuprinderea ir. mc: 
măsură a tuturor problemelor :m::> 
tanie puse de dezvoltarea ramurii ia 
conformitate cu proiectele D.:-t■: 
Congresului al IV-lee al P.yt R. Per.:;- 
aceasta este necesar să se . ec- . 
•colectivele care se ocupă ae srud-ut 
producerii cocsului din cârb-r.i er.er- 
getici și care activează in z:e:e-,: .- 
Institutul de cercetări metalurgice și 
in Institutul de energetică z. A:zze- 
miei R.P.R.

O contribuție mai imro• - - . ■ :
pină in prezent pot sa-ș; ca..:: cz-.â

• APLICATIVITATE OPERATIVĂ 
REZULTATELOR CERCETĂRII

(Urmare din pag. I)

Pe de altă parte, oamenii noștri de 
știință trebuie să selecteze mai bine 
problemele de cercetare științifică, 
a căror eficiență economică să fie 
cit mai adînc simțită în economia 
națională în conformitate cu liniile 
principale de dezvoltare stabilite de 
proiectul de Directive ale celui de-al 
ÎV-lea Congres al P.M.R.

Inștițiițul de cercetare și proiec
tare pentru industria electrotehnică 
(ICPE) a dobîndjt o anumită tradiție 
în mppea de cercetare, pentru dez
voltarea industriei electrotehnice, in 
cei 15 ani ai săi de activitate.

Așa cum subliniază proiectele Di
rectivelor, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta întîlni- 
re g conducătorilor de partid și de 
stat cu oameni de știință, în scopul 
sporirii continue a activității noastre 
de cercetare, trebuie să realizăm, în 
tot mai mare măsură îmbinarea ar- 
rponioasă a elementelor de cercetare 
fundamentală de structură a mate
rialelor noi. cu cercetarea aplieativă.

Proiectul de Directive pune în 
fața noastră sarcini de înaltă răs
pundere, căci promovarea și extin

vor ii unite, cc'.ective'e care se ®- 
cupă de' termotehnied metalurgici ia 
Institutul de cercetări metaiurg ce șa 
tn Institutul de eisetgetrd arecu- ; 
ceie care se oCu3u de sluded mcăe- 
riaielot reiraclare. tunet tor i nd in ie
st Rutul de cercetări me:a .-gate si 
in Institutul de onnecren și cete- 
lări pentru materiale de ccnsinKln.

yfâretele tereiw ce revin teetefer- 
grei din Proiecte a de T-rec se svaji 
cu stăruirRă praolems c^oeocr.. unei 
alentii deaseb e ser.r -<>r oe cerce
tare din uzme.e mefsiwgee

Legate nemifiocR de ptadzrȚe 
tăl ile de cercetare de pe liagc ma
rile usine sau icbfici pc4 rerome of 
maximă operativ itefe Btubitme x 
care le ridice procetcd grodx- 
liei. Cercetătorii acestor imtdti pat 
urmări opergtis, ti de re mem- 
nroduclat. pot tp stete-aorea *rte- 
enfa dnerțitee teciari tetesotof^r «- 
supra calității prextusetor. s* *oea- 
raseo imediat măsurile ce Irrtxvt 
ruale pentru obținerea unor produse 
de înaltă caJitațe. ExxUâ nerenee 
servicii de cercetare ie huandoara. 
Resda. Cima.a Tund. Oțeail toga- 
Este imperios necesar ca ev me rea 
servicii sc fie iniuntaSe șt in nade 
unități tCombmctul sHeruewc ,Ghpoc- 
ghe Ghecrgfyiu-De j* și Fabrica de pro
duse siljco-ajuminaase dm Aibă 
precum și in sectarul producției de 
fevL deoarece aceusia repret^ra ar
ca 'jD la sută din producția loiad de 
.aminate (Lacul cel mai indicat pentra 
crearea acestui ultim sen iaz de cer
cetare este desigur Uzina Reodbbca 
din București care are o bogată ire- 

derea în ritm accelerat a tehnicii 
celei mai înaintate în toate ramu
rile economiei naționale reprezintă o 
condiție principală pentru îndepli
nirea cu succes a sarcinilor prevă
zute în planul pe anii 1966—I9J8.

Dezvoltînd o cercetare științifică 
de înaltă eficiență economică, tre
buie să ne străduim să obținem un 
sprijin mai hotărit din partea unor 
întreprinderi producătoare. care 
să ne asigure termene cit mai scurge 
de fructificare a cercetării- In caz 
contrar, întirzierea fazei industriale 
duce la realizarea unor produse al 
căror termen de uzură morală va fi 
extrem de scurt. De asemenea, tre
buie urmărit ca cercetarea să nu fie 
degradată prin ..simplificarea* teh
nologiei în fază industrială.

Un exemplu este pe deplin edifi
cator. In perioada 1959—1963. la 
ICPE s-a cercetat problema realiză
rii ventilelor de siliciu în gama 8— 
200 amperi pentru instalații de re
dresare. obținindu-se o serie experi
mentală cu performanțe de nivel ri
dicat.

Pentru trecerea în fabricație și 
pentru aprofundarea unor probleme 
tehnice in procesul de fabricație la

m-.v.ul nctastr-ai- Al.r. îterul a ho- 
tări: rar.:, -.narea acestei proh.eme la 
LPJ3.S. Bâneasa unde a fost trans-

x.--i z..-. -zi: -Z.z.-. ■er..-..- 
c»-ftBrtțîfic care a Incrat la rezolva
rea acesteia la institutul nostru și 
instalațiile și aparatura aferentă. Din 
păcate ia această întreprindere s-a 
acoriat puțină atenție organizării 
producție; și problemelor tehnice 
pi ar. hcate de mmister in vederea 
realizării ventilelor de siliciu. Sar- 

de plan tehnic in acest dome
niu trasate de minister n-au fost 
realizate in 1964. S-a trecut cu în- 
tirziere la completarea liniei tehno
logice a ventilelor de siliciu. Mai 
mult s-a degradat în oarecare mă
sură producția prin utilizarea unui 
siliciu cu proprietăți inferioare celui 
abținut la institutul nostru. In aces
te condiții, primele cantități — foar
te reduse de altfel — de ventile au 
început să iasă abia din aprilie 
1965 intr -un ritm extrem de încet.

Continuînd să lucrăm în acest 
ritm, trecerea la o producție de se
rie curentă va mai dura cel puțin 
un an ceea ce duce la lipsirea in
dustriei de astfel de dispozitive, la 
creșterea decalajului față de țările

At*>a rre i'Qreu anefaOB tearuc p 
rteterew ai reudtKUe< tert autul nas- 
î-w te v« ocupa de tteraducerea u- 
mr *r_. me ode de cercetare v con- 
—- e metc-șe caz Liricii Oua/Ui 
ta» ta afaar ptagrieUli iuco-atcenv 
:e ode cceberdee și ai mie iot speciale, 
metode etertrnterr de Măsurare, lari 
meoa fotairn todio-uotopilor. utili- 
înrea me.odeior matematice moder- 
-» x-'~- conducerea și optimizarea 
iacese :r de producție. Cu ajutorul 
acessce noi metode vom contribui la 
obtmetea unor însemnate economii 
de mr-al ș> eiemente de aliere prin 
Eșuarea mai rațională a oțelurilor, 

zi —-zarea proceselor tehnologice, 
—rzi-.zriizt.zea calității oțelurilor, a- 

tmleior aeieroase și materialelor re-
rrarrare.

Cercetătorii noștri sint hotăriți 
sa-s: aducă .contribuția neobosită la 
X'-eci zonarea soluțiilor privind dez- 
-■ : .area economiei, să ia parte acti
vă ia îndeplinirea sarcinilor din pro- 
mcteie Directivelor Congresului al 
IV->ea al P.M.R.

care fabrică in prezent astfel de 
produse.

Cred că pentru evitarea unor ast
fel de situații o parte a fondurilor de 
premiere trebuie să fie dirijate, in 
special, pentru stimularea colective
lor din fabrici care realizează inain- 
te de termen punerea în fabricație 
a produselor noi, de importanță deo- 
sebitâ. Mai cred, de asemenea, că este 
necesar ca și alte domenii de cerce
tare incheiate în Institutul nostru cu 
rezultate la nivelul tehnicii moder
ne, să fie cit mai repede fructifica
te prin organizarea unei fabricații 
corespunzătoare așa cum este cazul 
feritelor și al descărcătoarelor. Pro
iectul de Directive al Congresului al 
IV-lea al P.M.R. indică clar care 
trebuie să fie orientarea generală a 
cercetărilor cît și direcțiile principa
le ale acesteia. Perfecționarea con
tinuă a proceselor de producție, pro
movarea progresului tehnic, valori
ficarea superioară a resurselor noas
tre naționale sint obiective care nu 
pot fi rezolvate fără a avea asigu
rată o bază materială corespunză
toare în institut. De aceea, la noi 
s-a urmărit cu perseverență dotarea 
prin autoutilare, paralel cu utiliza
rea corectă a fondurilor de investi
ții. In acest scop vom pune în func
țiune un nou laborator pentru ma
șini electrice ; de asemenea, vom 
extinde posibilitățile de lucru ale la
boratorului de tehnica tensiunilor 
înalte prin realizarea prin mijloace 
proprii a unor noi utilaje.

Este necesar ca în întreaga noastră 
activitate să alegem domenii de cer
cetare care să intereseze în mod deo
sebit industria pentru caracterul de 
noutate și de eficiență tehnico-eco- 
nomică.

.

Așa-i jocul la.„ Hodac (Regiunea Mureș Autonomă Maghiară) '
Foto: AGERPRES

CINEMATOGRAFE
LALEAUA NEAGRA — film 

pentru ecran panoramic rulează la 
Patria — orele (9; 1130; 15; 16.30; 
19; 2130). OLIVER TWIST
— rulează la Republica țorele 
9.45; 11; 1330; 16.15; 18.45;
21.15) . Modem (orele 10-, 12;
15; 1430; 16.45 19; 21,15), —
HOCHEISTn — cinemascop, rulea
ză la Luceafărul (orgie 930; 11.45; 
14: 16.15; 1830; 20.45). Aurora
(orele 10: 12; 14; 16: 18; 2030). 
WINNETOU — cinemascop rulea
ză la București (orele 930; 11.45; 
14: 16.45: 19; 21,15). Feroviar (o- 
rele 10; 12,15; 14.30; 16.45; 19;
21.15) , Excelsior (orele 10; 12,15:
14.30; 16,45; 19; 21,15). NUNTĂ 
CU PERIPEȚII — Joris Ivens, ru
lează la Capitol (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18.30; 21) Gri vita (oțela 
10; 12 15; 16; 18; 20,30),
NUNTA CU PERIPEȚII -. Coiful 
prieteniei, rulează la Melodia (orele 
9,30; 11,45; 14,45; 16,30; 18.45; 21), 
RABY MATYAS, rulează la Festival 
(orele 10; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
21), Tomis (orele 9,45; 12; 16,15;
18.30) , CIND MARTIN AVEA 14
ANI, Valurile deasupra noastră, 
rulează la Flacăra (orele 16; 18; 20; 
Completare Pionieria nr. 3/965, Ra
hova (orele 16; 18,15; 20,1 j,
FERNAND COW-BOY — Comori 
de artă românească rulează la Vic
toria. (orele 9,45. 12; 14,15 16,30; 
18,45: 21), Dacia (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15 18,45; 21), MERII SĂL
BATICI — Rapsodie ungară, ru: 
lează la Central (orele 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30-, 20,30). BINE AȚI 
VENIT I rulează la Buzești (orele 
15; 17; 19;) completare Cum ăm 
crescut sănătos, IANOSIK —• ci- 
nemașcop (ambele serii) rulează la 
Lumina (orele 9,45; 13; 16,30; 201, 
Înfrățirea între popoare (orele 16;
19.30) , Arta (orele 16; 19,30), AR
MATA CODOBATURILOR — Rap
sodie ungară rulează Ia Union 
(orele 16; 18.15, 20,30), NE ASU
MĂM RĂSPUNDEREA, rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45: 16; 18.15;
20.30) . program pentru copii (ora 
10), Cotroceni (orele 16; 18,15;

20,30). PIONIERIA nr. 3,965, Bale
tul negru în Senegal — Șapte se
cole mai tîrzia. Pietre ce înfloresc. 
Eu si oglinda — Escapada, rulează 
Ia Timpuri Noi (orele 10; 16,15; in 
continuare 18; 19.30,- 21). ASTA-I 
TOT CE S-A INTÎMPLAT - GE

LOZIE, rulează la Giulești (orele 
16; 18,15; 20,30), Miorița (orele 10; 
12, 14; 16,15-, 18,30; 20,45). com
pletare t Mai 1965. ALERG DUPĂ 
O STEA — rulează la Cultural o- 
rele (15,30; 18; 20,30). PE URMELE 
LUI AHMED — rulează la Crîn- 
gași (orele 16; 18,15; 20,30). LO
GODNICELE VĂDUVE — (orele 
16; 18; 20), NEAMUL ȘO1MĂ-
REȘTILOR — cinemascop (ambele 
serii) rulează la Bucegi (orele 10: 
13; 16,15; 19,30), Drumul sării (o-

VINERI 11 IUNIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune : Automatizări 
în transporturi feroviare ; 
19,00 Jurnalul televiziunii ; 
19,20 Pentru tineretul școlar : 
Vă place muzica ?! : Dialog cu 
orga, harpa și clavecinul. 20,00 
Săptămîna ; 21,00 Avanpremi
eră ; 21,05 Din viața animale
lor (XXXI): 21,35 Muzică dis
tractivă : In încheiere : Bule
tin de știri Buletin meteoro
logic.

rele 16: 19), CRONICA UNUI
BUFON - MECIUL G1GANȚILGR 
rulează la Unirea (orele 16 ; 18,15;) 
CERASELA rulează la Vitan (orele 
16; 18,15), GAUDEAMUS IG1TUR 
Sport nr. 2/1965, rulează la Munca 
(orele 14; 16; 18,15: 20,30), CRO
NICA UNEI CRIME — cinemascop, 
GELOZIE rulează Ia Popular (orele ’< >
16, 18,15 : 20.30), HANKA rulează 
la Moșilor (oțele 15,30; 18), ClN- 
T1ND IN PLOAIE, rulează lq Viito
rul (orele 15; 17; 19; 21). NE
VASTA nr. 13. rulează la Colen- 
tina (orele 16, 18.15; 20,30), DQI 
BĂIEȚI CA PUNEA CALDĂ - 
DRUMURILE CELUI DE-AL CINCI
LEA CONTINENT rulează la Vol- 
qa (orele 10. 12,30; 15,30; 18;
20,30),  CASA RICORD1, rulează la 
Floreasca (orele 10,30; 15; 17,30;
20). ANIMALELE Sport nr 2/1965, 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15). SPRE CULMI, rulează 
la Flamura (erele 10; 12; 16; 18;
20). Pacea uverturii, orele 18: ț!0), 
SCARAMOUCHE rulează la Lira 
(orele 15-, 17, 19; 21), RACHETELE 
NU TREBUIE SĂ DECOLEZE — 
rulează la Ferentari (orele 16;
18.15: 20.30)

TELEVIZIUNE
SIMBĂTĂ 12 IUNIE

19,00 Jurnalul televiziunii ; 
19,20 Prietenii mei : creionul 
și pensula. 20,00 Tele-enciclo- 
pedie ; 20,45 Păpuși lumești 
— Canțonete comice de V. A- 
lecsandri, spectacol realizat 
și prezentat de prof. Ion Firi- 
teșteanu, artist al poporului. 
21,45 Fantezie și ritm ; 22,15 
Retrospectivă umoristică e- 
misiunea a IV-a cu... Horia 
Căciulescu. In încheiere : Bu
letin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.



CENTRELE Ș REȘEDINȚII
COMISIILOR EXAMENULUI DE MATURITATE

DIN SESIUNEA IUNIE 1965
Printr-un ordin al ministrului Invățămintului s-au stabilit centrele și pre

ședinții comisiilor pentru examenele de maturitate de la școlile medii de culta- 
ră generală și de la școlile medii de artă, precum și pentru examenele de stat 
dela școlile pedagogice de învățători și educatoare din sesiunea iunie 19S5.

Examenele încep în toată țara in ziua de 15 iunie 1965. orele 9 dimineața cu 
probă scrisă la limba și literatura română. In vederea pregătirii lucrărilor exa
menului, președinții comisiilor se vor prezenta la centrele la eare au fust nutaiti 
in dimineața zilei de 14 iunie a-c. Se menționează mai jos centrele eudr tw 
funcționa comisiile, școlile care vor prezenta candidați la fiecare teatru pre
cum și președinții comisiilor.

Orașul București
■> .
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Școala medie Mihail Sadoveana*. Comic-' = 
nr. 1 — secție reală. Se vor premMa caadăiiaȘ 
de la Școala medie „Mihail Sadoveasu* (ci 
de zi). Președinte Haralambie Iaaeicu, pr 
univ. matematică. Institutul de Științe fermo 
mice „V. I. Lenin' București

Școala medie „Mihail Staoveaaa*. Coritsia 
nr. 2 — secție umanistă. Se vor prezenta ca>- 
didați de la Școala medie , uă»i Sadoreamz* 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Mbcea 
Mancaș, prof. univ. filologie. Institntal de Arte 
Teatrale și Cinematografie „I. L Cangiaie* 
București.

Școala medie „Mihail Sadoveaaa*. C r - î 
nr. 3 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii .Mihail Sadoveanu* șâ Jh.

1 Petru Groza* (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Filimon. conf. univ. riateanfidu 
Institutul de Construcții București

Școala medie „Mihail Sadoveaaa*. c-^ta^ 
nr. 4 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie ..Mihail Sadoveua* f*^*" 
seral si restantien). Președinte ton ■MateataL 
conf. univ. geografie. Uaivanitatea ■oanart».

Școala medie ,X L Caragiale*. Coriisfe 
nr. 5 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medic „1. L Caxagiale* Ceas* de 
zi). Președinte Gabriel Sudan, nrof cmv. aate- 
matică. Institutul PoIiteBriir „Gbeorgbe Gbeor- 
ghiu-Dej' București.

Școala medie „I. L. Caragiaie*. Coz* » » nr. 6
— secție reală. Se vor prezenta cantadeti de 
la Școala medie „I. I- Caragiale" icnn de â 
și restanțieri). Președinte George CrieteecaL 
conf. univ. fizică. Institata) poBteknir Jl- 
ghe Gheorghiu-Dej* București

Școala medie „I. L Caripile". Q 
nr. 7 — secție umanistă. Se vot prezent! 
didați de la Școala medie „L . Caia 
(curs de z: și restanțieri). Președinte 
Zapan, p-of. univ. chiteie. tnetmtnl de i 
gaze și geologie Bucures*.

Școala medie „I. L Caragiale*. Co-ta ■ t 
~~ secție reală. Se vor prezenta cantadi 
la Școala medie „L L. Caregiale* - Șotia me
die nr. 32 (am seral si rzstaatierȘ. fteșednte 
loan Matei, conf. univ. matematici, tasritatai 
de Construcții Buc-jres'

Școala medie ..1- L. Caragiale*. Co*z . . •
— secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie L. Carac.sta* TrJ’i-Grr 
fără frecventă si Testau* er?. Presei.Coreei 
Eftimiu, conf. onto r:r -- !'-.:vers»takee Bucu
rești.

Școala medie ..Dr. Petra Grora*. Cor. ssa 
nr. 10 — secție reala Se vor prezenta candi
dați de ia Școala mecie Dr. Petri Gicza* ‘curs 
de zi). Președinte Constantin Ioneecv Bnfor, 
prof univ. matematică. Institute' oo'itehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej* Bucure?'

Școala medie „Dr. Petro Grora*. Corn ? ‘ 
nr. 11 — secție umanistă Se vor pmen’a can
didați de la Școala medie Dr Petra Greza* 
si Scoate medie nr. 35 (curs de z s rer-.-i- 
țieri). Președinte Elena Vianu, c--‘ ■ •" o-
logie. Universitatea Bacuresi

Școala medie ..Dr. Petru Grora*.
nr. 12 secție reală. Se vor prezen e caudîăati 
de la Școala medie ..Dr. Petru Groza 
medie nr. 35 (cursuri de zi. serate s restan- 
țieri). Președinte Marcel Roțcalet. prof. univ. 
matematică. Institutul politehrte „Gbeorabe 
Gheorghiu-Dej * București.

Școala medie nr. 32. Comisia 
reală. Se vor prezenta candidai 
medie nr. 32 (curs de 
Gheorghiu, conf univ. 
București.

Școala medie nr. 32. 
umanistă. Se vor prezenta candidați ce te Școa
la medie nr. 32 (curs de zi s resta* : e: 
ședințe Tatiana Cioctriie Gafar, lector 
istorie. Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie nr. 32. Coaisite nr. 15 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de ia Scoate 
medie nr. 32 (învățămînt fără frecventă s: res
tanțieri). Președinte Brindnșa Bulgarw. pro’, ma
tematică, director adj. Școala medie „M bai Vi
teazul* București

Școala medie nr. 10. Comisia nr. 16 — secție 
reală. Se vor prezenta, candidați de la Școala 
medie nr. 10 (curs de zi). Presadinte POcetae 
Mihăilă, conf. univ. matematică. Instrtnm! ce 
științe economice „V. L Lenin* București

Școala medie „Dimitrie Caztemir*.
nr. 17 — secție reală. Se vor prezenta candidau 
de la Școala medie „Dimitrie Cantemrr* (curs 
de zi). Președinte Igor Ivanov, conf. univ. ma
tematică, Institutul de construcții București.

Școala medie „Dimitrie Cantemir*. Comisia 
nr. 18 — secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie „Dimitrie Cantemir* (cursuri 
de zi și serate). Președinte Damian Bogdan, pro
fesor univ. istorie, Universitatea București

Școala medie „Spini Haret". Comisia
19 — secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Spiru Haret" (curs de zi). Pre
ședinte George Palade, prof. univ. fizică, Insti
tutul de petrol, gaze și geologie București.

Școala medie „Spini Haret". Comisia nr.
20 — secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „Spiru Haret* (curs de 
zi). Președinte Cecilia Caroni, lector univ. filo
logie, Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie „Spiru Haret". Comisia nr.
21 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de 1a Școala medie „Spiru Haret* (curs seral 
si restanțieri). Președinte Alexandru Dabija, 
prof. șt. naturale, gr. I, director adj. Școala 
medie „Nic. Bălcescu* București.

Școala medie „Spini Haret". Comisia nr.
22 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Spiru Haret" (învățămînt 
fără frecventă) Președinte Gheorghe Herman, 
conf. univ. biologie, Institutul de medicină si 
farmacie București.

Școala medie „C.
23 — secție reală, 
de la Școala medie 
Președinte Aurel 
Universitatea București.

Școala medie „C. A. Rosetti". Comisia nr.
24 — secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie „C. A. Rosetti* și 
Școala medie nr. 10 (curs de zi). Președinte 
Gheorghe Mierlea, prof, filologie, director Școa
la medie „I. L. Caragiale" București,

Școala medie „C. A. Rosetti". Comisia nr.
25 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „C. A. Rosetti" (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Elena 
Blideanu, prof, filozofie, Școala medie „Matei 
Basarab" București.

Școala medie nr. 37. Comisia nr. 26 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie nr. 37 (curs de zi). Președinte Victor 
Grigorescu, lector univ, științe sociale, Institu
tul de medicină și ' ” *!

Grupul școlar al
Comisia nr. 27 — 
ta candidați de la 
lui Invățămintului 
hait Dragomirescu, 
tutui pedagogic de 3 ani București.

Grupul școlar al Ministerului invățămintului. 
Comisia nr. 28 — secție reală. Se vor prezenta
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A. Rosetti". Comisia nr. 
Se vor prezenta candidați 

,,C. A. Rosetti" (curs de zi). 
Nicolu, prof univ. fizică

Victor

farmacie București.
Ministerului Invățămintului. 

secție reală. Se vor prezen- 
Grupul școlar al Ministeru- 

(curs de zi). Președinte Mi- 
lector univ. filologie, Insti-

Școala medie „Matei Basarab". Comisia nr. 
55 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie . Matei Basarab' (curs de 
zi). Președinte Margareta Ghirgea, nrof. univ. 
fizică. Universitatea București.

Școala medio ..Matei Basarab*. Comisia nr. 
55 — secț-e reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie ,-Matei Basarab* (curs de 
zi s. restanțieri). Președinte loo Pașcani, conf. 
■zdr. fizică, Institntal politekn-c ..Gheorghe 
Gbeocgtaa-Dej* București.
_Școata medie „Matei Basarab*. Comisia nr. 
x — secție aac-cl Se vor prezenta candi
dați de ta Școala medie „Statei Basarab* (curs 
nan restaxțreril- Președinte Rado Maaoles- 
<*. JeOcr -znrr. istorie. Uxrvenitatea Bcccrestl

Scoata medie „Matei Basarab*. Comisia nr. 
5S — secce reală. Se vor pceeesta candidați 
de la Senei» mede .Matei Basarab* tears se
nă m e»rt»-<iTi| F.lli « r Mtai Costea. 
perf. mcat-ra jr. n. <i_recre Secate ritee 
Jktan Vtaeczsi* Bucarsc.

Smd» o,ti> Jdate» Baaara*'. ck. 
5B — «eeSe seeăă. Se vor >«e»eta candida îi 
de te Seceta aed.» .Meni Basarab* 'îsvăță- 
Tiărf Sri sr TB&KfeerU- Frcțcrf r~r
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cosstrocîiî Bocxrești.
Școala acta. nr. M. c. • - secă»

mixtă. Se vor weserta caetato ta h Șarete 
mec-e nr. 38 tiurs torit» restaaeaci Pre-

Unfrerstatea Sxcsresr
Școala serală ta cta»*

Bacnreșli. C-sr- • <■« sr. 47 — treime re*M- Sa 
vor prezesta reafutet: de 11 Scota* rreta* ae
rată de cu.tart gesezate taxur. tari serei

prof. cnrr. biologie. Vi ven ttaeo Bmexresr-
Școala medie serală to crttart geaerată 

București. <~oai <a 48 — secție reală. Se
vor prezenta randioati ce la Școala medie se
rală de cultură generali București terms seral 
si restanțieri'. Președinte Marioara Iordan,. 
prof, matematică, directoare. Școala medie nr. 
39 București.

Școala medie serală de catart generală 
București. Comisa ar. 49 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie se
rală de cultură generală București tccrs seral 
și restanțieri). Președinte Felicia Haica. prof, 
matematică, director adj. Școala medie „Ga. 
Șincai" București.

Școala medie serală •» cultură geaerală 
București Comisia nr. 50 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie se
rală de cultură generală București (Învățămînt 
fără ‘ - - - - - - -
tian 
adj. 
rești.

Școala medie serală de cultură generală 
București Comisia nr. 51 — secție reală. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie se
rală de cultură generală București (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Ion 
Ciocîrlan, prof, istorie, directe- Școala medie 
„Alex. Sabia" București

Școala medie „George Coșbuc*. Comisia nr.
52 — secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „George Coșbuc" (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ana Bughlci, prof, 
istorie, directoare Școala medie nr. 32 Bucu
rești.

Școala medie „George Coșbuc". Comisia nr.
53 — secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie „George Coșbuc" și 
Școala medie nr. 39 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte George Potra, prof, istorie gr. I, 
Școala medie „Aurel Vlaicu" București.

Școala medie „George Coșbuc". Comisia nr.
54 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „George Coșbuc" (curs se
ral, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Constantin Ciurea, prof, matematică, 
director Școala medie „T. Vladimirescu" Bucu
rești.

frecventă și restant eh). Președinte Cri»- 
Con stan tiaesm, proL șt. biologice, director 
Școala medie ..Dimitrie Cantemir* Bucu-
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Școala medie „Gb. Laz*-. ----- - um 77 —
secție reală. Se v« psezeuta cmdsdati ta la 
Scoate medie .Gh. Lazăr* touzs de zi. Pre
ședinte Marias Petrescu, prof. mar. u l*■'■» -- 
că. Institutul de construcții Bui. j.o'i.

Școate medie .Gb. Lartr*. Comisia or. 71 — 
secție reală- Se vor prezenta ca-rtideti oe ta 
Scoale medie „Gh. lazăr* (curs de zri. Preșe
dinte Mircea Postelaicescu, prof. univ.
tică. Institutul politehnic ..Gbeciigbe Gbecxgbta- 
Dej' București

Școala medie „Gh. Lazăr*. Comisia rr. 79 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați ce la 
Școala medie „Gh. Lazăr* (curs de zi) Si res
tanțieri). Președinte Alexandru Nicolescu. oref. 
univ. matematică, Institutul de petrol, care si 
geologie București.

Școala medie „Gh. Lazăr*. Comisia nr. 80 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „Gh. Lazăr' (curs de zi). Pre
ședinte Constanța Mornzzl, conf. univ. biologie. 
Universitatea București.

Școala medie „Gh. Lazăr*. Comisia nr. 81 — 
secția mixtă. Se vor prezenta candidau de la 
Școala medie „Gh. Lazăr' (curs de zi, seral si 
restanțieri). Președinte Florin Georgeses, 
univ. filozofie. Institutul de cultură fizică 
rești

Școala medie „Gh. Lazăr". Comisia nr. 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
Școala medie „Gh. Lazăr' finvățămint 
frecvență). Președinte Florea Zar a, conf. 
matematică, Institutul politehnic 
Gheorghiu-Dej' București.

Școala medie „ D. Bolintineanu". Comisia nr.
83 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „D. Bolintineanu' (curs de 
zi). Președinte Grigore Agopian, cont univ. 
matematică. Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin' București.

Școala medie „D. Bolintineanu*. Comisia nr.
84 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „D. Bolintineanu' curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ilie Ilasievici, prof, matematici, gr. I, 
Școala medie serală București.

Școala medie „D. Bolintineanu'. Comisia nr.
85 — secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „D. Bolintineanu' (curs
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9®"*» medie _T. Vlodiriăresco'. Comisia nr. 
IE — secte reală. Se vor prezenta candidați 
ta Sa Școala aed-e „T. Viadinnrescu' (invățâ- 
mreftră frecventă s> restanțieri). Președinte 

Drage, prof, sterte-fijezofie. director Școala 
meSe Job Neculce* București.

Setata medie „T. Vladimirescu*. Comisia nr. 
— -'-ectie umanistă. Se vor prezenta candi- 
cs Ia Școala medie ,.T. Vladimirescu' (curs 

ce r ■. Președinte Maria Săvulescu, profesor lb. 
, director Școala medie „fon Creangă'

liiescu'

Sreala medie nr. 25. Comisia nr. 105 — secție 
rea r Se vor prezenta candidați de la Școala 

“• 25 (cursuri de zi și serale). Președinte 
Ron dor, conf. univ. matematică, Insti- 

total politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Școala medie nr. 25. Comisia nr. 106 — secție 
mixte. Se vor prezenta candidați de la Școala 

nr. 25 (cursuri de zi și serale). Președinte 
Dumitru Marinescu, prof, matematică, director 
s-> Școala medie „Matei Basarab" București.

Școala medie nr. 31. Comisia nr. 107 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
-re:e nr. 31 (curs de zi). Președinte Maria Bul

gărea. prof, pedagogie, dir. adj. Școala medie 
„z- Kosmodemianskaia' București.

Școala medie nr. 33. Comisia nr. 108 — secție 
reala. Se vor prezenta candidați de la Școala 
-edie nr. 33 (învățămînt fără frecvență). Preșe- 

Alexandru Visarion, conf. univ. fizică, In
citatul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dei' 
București.

Școala medie de arte plastice. Comisia nr. 109
— secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
ce Ia Școala medie de arte plastice și Școala 
ce Coregrafie (curs de zi și restanțieri). Preșe- 
ci-te Mihai Rusu, prof, pedagogie, director 
școala medie nr. 6 București.

Școala medie „Ion Neculce". Comisia nr. 110
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
„coala medie ,,lon Neculce" (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Seigiu Gogălniceanu, conf. 
univ chimie, Inslitutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu" București.

Școala medie „Ion Neculce'. Comisia nr. 
IU — secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
ce la Școala medie „Ion Neculce' (cursuri de 

. serale si restanțieri). Președinta Ana Tuci- 
cov Bogdan, lector univ. psihologie. Universi
tatea București.

Școala medie „Ion Neculce". Comisia nr. 
1Î2 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Ion Neculce' (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Po- 
lixenia Ardeleanu, prof, istorie, dir. adi. Școa
la medie nr. 15 București.

Școala medie „Aurel Vlaicu". Comisia nr.
113 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie „Aurel Vlaicu" (curs de 
zi). Președinte Constantin Disescu, prof. univ. 
fizică, Institutul agronomic „Nic. Bălcescu" 
București.

Școala medie „Aurel Vlaicu". Comisia nr.
114 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Aurel Vlaicu" (curs de zi). 
Președinte Leo Gruia, conf. univ. matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie „Aurel Vlaicu". Comisia nr.
115 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie 
mînt fără frecventă), 
prof, geografie, dir. 
Lazăr" București.

Școala medie „Aurel Vlaicu".
116 — secție mixtă. Sa vor prezenta candidați 
de la Școala medie „Aurel Vlaicu" (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Haralambie Chi- 
rilei, prof. univ. biologie, Institutul agronomic 
„Nic. Bălcescu" București.

„Aurel Vlaicu* 
Președinte 
adi. Școala

(învătă-
Elena Antoci, 
medie „Gh.

Comisia nr.

Orașul Constanta•» >

ar. 1 Caoriaața. Comisia nr. 1 — 
e vot prezenta earxfidati de la 
.-. 1 Constanța (curs de zi și res
tate Marin Duaitrescs, cont

Institutul politehnic „Gheor- 
j' București.
I Constanța. Comisia nr. 2 — 

ror prezenta candidați de la 
Constanța (curs de zi și res-

e Anghel Damitrescu, conf. 
I- ‘lulul pedagogic de 3 ani

1

Coastanța
Șrasii medie nr. 1 Constanța. Comisia nr. 3 — 

rect> reală Se vor prezenta candidați de la 
satae nr. 1 Constanța (invutâmml fără 

frecventă). Președinte Petre Teodorescu, prof, 
geografie, director Școala medie nr. 7 Constanța.

Școala medie nr. 1 Constanța. Comisia nr. 4— 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Constanța (învățămînt fără 
frecvență). Președinte Ion Zaharia, prof, mate- 
matică. director Școala medie nr. 4 Constanța.

Școala medie nr. 1 Constanța. Comisia nr. 5—< 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Constanța (învățămînt fără 
frecvență). Președinte Eugenia Brtnză, prof, țtiin- 
te biologice, gr. II, director adjunct Școala me
die nr. 7 Constanta.

Școala medie nr. I Constanța. Comisia nr. 6
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Constanța (învățămînt fără 
frecvență). Președinte Florica Pantelu, prof, știin
țe biologice, director Școala media nr. 6 Con
stanța.

Școala medie nr. 1 Constanța. Comisia nr. 7 — 
secție reală. Sa vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Constanța (curs seral, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Florica Dumitrescu, prof, geografie, director 
Școala medie nr. 5 Constanța.

Școala medie nr. 1 Constanța. Comisia nr. 8 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 1 Constanța și Școala medie 
Năvodari (curs seral și restanțieri). Președinte 
Ion Lungu, prof, istorie, gr. II, Școala medio 
nr. 6 Constanța.

Școala medie nr. 2 Constanța. Comisia nr. 9 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 2 Constanța (curs de zi). Pre
ședinte Vasile Manea, lector univ. biologie, In
stitutul pedagogic de 3 ani Constanța.

Școala medie nr. 2 Constanța. Comisia nr. 10
— secție reală. Șe vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Constanța (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Elena Fusu, prof, pedagogie, 
director adjunct Școala medie nr. 1 Constanța.

Școala medie nr. 2 Constanța. Comisia nr. 11 
■— secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 2 Consțanța(curs de zi și 
restanțieri). Președinte Leon Diculescu, conf. 
univ. filologie, Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" București.

Școala medie nr. 2 Constanța. Comisia nr. 12
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Constanta (curs seral și res
tanțieri). Președinte Petre Raclaru, lector univ. 
biologie, Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie nr. 2 Constanța. Comisia nr. 13
— secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școlile medii nr. 2 și 3 Constanța (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Ion Brătulescu, prof, matematică, director 
adjunct Școala medie nr. 6 Constanța.

Școala medie nr. 3 Constanța. Comisia 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
Școala medie nr. 3 Constanța (curs de zi 
tanțieri). Președinte Maria Șerbănescu, 
univ. biologie, Institutul pedagogic de

nr. 14 
de la 

Si res- 
lector
3 aniuniv. biologie, 

Constanta.
Școala medie

1— secție reală. _______ ______
Școala medie nr. 3 Constanța (curs de zi). Pre
ședinte Petre Raicopol, prof, matematică, 
Școala medie nr. 1 Constanța.

Școala medie nr. 3 Constanța. Comisia 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
Școala medie nr. 3 Constanța și Școala 
Eforie Sud (curs de zi si restar.țieri). Președinte 
Aurel Roman, lector univ. 'storie, Institutul pe
dagogic de 3 ani Craiova.

Școala medie nr. 3 Constanța .Comisia nr. 17
— secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
ia Școala medie nr. 3 Constanța (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Constantin Ciuchindel, 
lector univ. filologie. Institutul pedagogic de 
3 ani Galați.

Școala medie nr. 4 Constanța. Comisia nr. 18
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Constanța și Școala medie 
Năvodari (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ștefan Brtnză, prof. lb. română, gr. II. Școala 
medie nr, 2 Constanta.

Școala medie nr. 4 Constanța. Comisia nr. 19
— secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
Ia școlile medii nr. 4- și nr. 1 Constanta (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Maria Vartanezian, 
prof. lb. franceză, director adjunct, Școala me
die nr. 2 Constanța.

nr. 15nr. 3 Constanța. Comisia 
Se vor prezenta candidați do la

gr. II.

r.r. 16 
de la 
medie

Școala setae ar. 4 Constanta. Comisia nr. 20
— secție mixtă Se vor prezenta candidați de 1» 
Școala medie Techirghioi, Școala medie Năvo
dari și Școala tehnică specială de contabilitate 
Constanta (curs de zi si restanțieri). Președinta 
Mircea Peahă, lector univ. geografie. Institutul 
pedagogic de 3 ani Constanța-

Școala sedie Mangalia. Comisia nr. 21 — sec. 
tie mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Mangalia (curs de zi si restanțieri). Pre
ședinte 1'alentina Stănescu, prof. lb. română, di
rector adjunct Școala medic nr. 2 Constanta.

Regiunea Argeș
Școala setae nr. 1 Pitești. Comisia nr. 1 — 

secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Pitești (curs de zi). Pre- 
getante las Marinescn. conf. univ. biologie, In
stitutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala sedie nr. 1 Pitești. Comisia nr. 2 — 
secte reală. Se vor prezenta candidați de la 
Ș—*- setae nr. 1 Pitești (curs de zi). Președin- 
te Azle Arie. conf. univ. fizică, Institutul poli
tehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej* București.

Școala setae nr. 1 Pitești. Comisia nr. 3 — 
secte umanista. Se vor prezenta candidați de la 
Secate med e nr. 1 Pitești (curs de zi). Preșe
dinte Constantin Mocanu, lector univ. geografie, 
Instinctul de științe economice București.

Școala medie nr. 1 Pitești. Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
renta meci? nr. I Pitești (curs serai, învăță- 
mint fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ion Dina, prot L română, director Școala me
die nr. 3 Pitești.

Școala sedie nr. 2 Pitești. Comisia nr. 5 — 
secție serală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Pitești (curs de zi). Preșe
dinte Constantin Bucur, lector univ. matematică. 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala setae nr. 2 Pitești. Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Pitești (curs de zi și restan- 
țieri). Președinte Mihai Buga, șef lucrări mate
matică. Institutul politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghrâ-Dej' București.

Școala medie nr. 2 Pitești. Comisia nr. 7 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Pitești (curs de zi). Pre
ședinte Nicolae Dinculescu, lector univ. filozofie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie nr. 2 Pitești. Comisia nr. 8 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de ia 
Școala medie nr. 2 Pitești (curs seral, învăță- 
mirt fă. •. frecvența și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Negoiță, prof. șt. biologice, director 
Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea.

Școala medie nr. 2 Pitești. Comisia nr. 9 —i 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Pitești (învățămînt fără frec
vent si restanțieri). Președinte Vasile Pleșu, 
prof, geografie, director Școala medie nr. 1 
Cîmpulung.

Școala medie ar. 3 Pitești. Comisia nr. 10 —■ 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Pitești (curs de zi). Preșe
dinte Alexandru Iuracec, conf. univ. biologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie nr. 3 Pitești. Comisia nr. 11 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Pitești și Școala medie Ște- 
fănesti (cursuri <ie zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Vasile Șova, prof, matematică-fizieă, 
Școala medie Găiești.

Școala medie nr. 3 Pitești. Comisia nr. 12 — 
secție umanistă. Sa vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Pitești (curs de zi și restan
țieri). Președinte Mihaela Mihiilescu, prof. 1. 
latină, Școala medie nr. 2 Pitești.

Școala medie nr. 3 Pitești. Comisia nr. 13 —■ 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Pitești (curs seral, învăță
mînt fără frecvență si restanțieri). Președinte 
Gheorghe Cristea, lector univ. fizică, Institutul 
pedagogic de 3 ani București.

Școala medie Vedea. Comisia nr. 14 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Vedea (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Gheorghe Toma, 
prof, geografie, gr. II, director Școala generală 
de 8 ani nr. 3 Pitești.

Școala medie nr. 1 Cîmpulung. Comisia nr. 15
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Cîmpulung (curs de zi). Pre
ședinte Ion Enache, șef lucrări matematică, In
stitutul politehnic -„Gheorghe Gheorghiu-Dej* 
București.

Școala medie nr. 1 Cîmpulung. Comisia nr. 16
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Cîmpulung (curs de zi). Pre
ședinte Petre Alecu, lector univ. mat., Institutul 
politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie nr. 1 Cîmpulung. Comisia nr. 17 
•— secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie nr. 1 Cîmpulung (curs de zi 
Si restanțieri). Președinte Nicolae Enescu, prof, 
istorie, gr. II, director Școala medie Costești.

Școala medie nr. 1 Cîmpulung. Comisia nr. 13
— secție leală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Cîmpulung (curs seral și res
tanțieri). Președinte Gheorghe Constantin, lector 
univ. matematică, Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie nr. 1 Cîmpulung. Comisia nr. 19
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Cîmpulung (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Emil Persu, 
prof, istorie, gr .11, Școala medie Drăgășani.

Școala medie nr. 2 Cîmpulung. Comisia nr. 20
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Cîmpulung (curs de zi). Pre
ședinte Luca Gîrleanu, șef lucrări matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie nr. 2 Cîmpulung. Comisia nr. 21 
■— secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Cîmpulung (curs de zi). Pre
ședinte Ion Ceaușescu, prof, geografie, gr. II, di
rector Școala medie ni. 1 Rm. Vîlcea.

Școala tehnică specială de contabilitate Cimpu- 
lung. Comisia nr. 22 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați do Ia Școala tehnică specială de 
contabilitate Cîmpulung și Școala medie Rucăr 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Desdemona 
Slavic, prof, geografie, directoare Școala medie 
nr. 2 Pitești.

Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea. Comisia nr. 23
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Rm Vîlcea (curs de zi). Pre
ședinte Vasile Mihăilescu, șef lucrări matema
tică, Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghtn- 
Dej" București

Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea. Comisia nr. 24
— secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Nicolae Mitulescu, prof, 
geografie, gr. IT, director Școala medie nr. 1 
Pitești.

Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea. Comisia nr. 25
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Rm. Vilcea (curs seral, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Elena Achimescu, prof. șt. biologice, director ad
junct Școala medie nr. 2 Slatina.

Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea. Comisia nr. 26
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea (curs de zi). Pre
ședinte Crăciun Guță, șef lucrări matematică. 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea. Comisia nr. 27
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea (curs de zi si 
restanțieri). Președinte Ștefan Predescu, prof, 
matematică-fizieă, gr. II, Școala medie nr. t Sla
tina.

Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea. Comisia nr. 28
— secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Rm. Vîlcea (curs de zi și

(Continuare în pagina a IV-a)
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restanțieri). Președinte Gabriel Tepelea, 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 
Pitești.

Școala medie nr. 2 Rîm. Vîlcea. Comisia
— secție reală. Se Vor prezenta candidați
Școala medie - nr. 2 Rm. Vîlcea (învățămînt fără 
frecvență). Președinte Ion Ploscaru, lector univ. 
filologie, Conservatorul „Ciprian Porumbescu" 
București.

Școala rnedje Băbeni. Comisia nr. 30 — secție 
reală. Se vor* prezenta candidați de la școlile 
medii Băbeni și Govora-Băi (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Octavian Floarea, șef 
lucrări chimie, Institutul politehnic ,,Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie Călimănești. Comisia nr. 31 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Călimănești și Brezoi (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Dorin Criatescu, șei 
lucrări matematică, Institutul politehnic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej “ București.

Școala medie nr. 1 Slatina. Comisia nr. 32 — 
secție reală. Se.. vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Slatina (curs de zi). Președin
te Gheorghe Iacobescn, șef lucrări matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București, "

Școala medie nr. 1 Slatina. Cpmisia nr. 33 — 
secție reală, Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Slatina (curs seral, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Mihai Ciobanu, prof. șt. biologice, geografie, di
rector Școala medie Călimănești.

Școala medie nr. 2 Slatina. Comisia nr. 
secție umanistă: Se vDr prezenta candidați 
Școlile medii ni. 1' și 2 Slatina (curs de 
restanțieri). Președinte Grigore Lăzărescu, 
șt. biologice; gr. II, Școala 
Vîlcea.

Școala medie nr. 2 Slatina. Comjsia nr. 35 — 
secție reală. Șe vdr prezenta . candidați de la 
Școlile medii hi. 1 și 2 Slatina și Școala medie 
Potcoava (curs de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Gheorghe Arsenescu, 
prof, filozofie, gr. II, director Școala medie Topo- 
loveni. , .,

Școala medie Costești. Comisia nr. 36 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școlile 
medii Costești ț șt. Mozăceni Deal (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Gheorghe Borovină, prof, 
șt. sociale, director Școala medie Corbeni.

Școala medie Curtea de Argeș. Comisia nr. 37
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Curtea de Argeș (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Vasile Popescu, șef lucrări 
matematică, Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie Curtea de Argeș. Comisia nr. 38
— secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Curtea de Argeș (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Augustin Z. N. Pop, conf. univ. filolo
gie, Institutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie Curtea de Argeș. Comisia nr. 39
— secție leală. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile mșdii' Domnești și Cdrbeni (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Lucian Mănescu, prof, matematică, gr. II, 
Școala medie nr. 1 Rm. Vîlcea.

Școala medie Drăgănești Olt. Comisia nr. 40 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Drăgănești Olt (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Gheorghe Stroescu, prof, 
pedagogie-psihologie, gr. II, Școala medie nr. 2 
Rm. Vîlcea.

Școala medie Drăgășani. Comisia nr. 41 — 
secție reală., Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Drăgășani (curs de ți). Președinte 
Ion Nițescu,, prof. 1.. română, director Școala me
die nr. 2 Cîihpulung-Muscel.'

Școala medie Drăgășani. Comisia nr. 42 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Drăgășani (cursuri de zi, serale, 
învățămîht ’fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Iosff Autohi, lector univ. pedagogie, Insti
tutul pedagogic ’de 3 ani Pitești.

Școala medie Găiești. Comisia nr. 43 — secție 
reală. Se -vor prezenta candidați de la Școala 
medie Găiești (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Dumitru Săraru, nrof. istorie, gr. II, Școala 
petrol-chimie, Slatina.

Școala medie Găiești. Comisia nr. 44 •— secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Găiești (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Gheorghe Chelărescu, prof, științe biologi
ce, gr. 11,. director Școala medie Drăgășani.

Școala, medie Topoloveni. Comjsia nr. 45 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Topoloveni (curs de zi și restan
tieri). Președinte Marin Păunescu, prof, pedago
gie, gr. II,: Școala, generală de 8 ani nr. 4 Pitești.

Școala medie Topoloveni. Comisia nr. 46 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Topoloveni (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Alexandru Bera, 
lector univ. biologie, Institutul pedagogic de 
3 ani Pitești.

Școala niedie Horezu. Comisia nr. 47 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Horezu (curs de zi, învățămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte Viorica Fărcă- 
șiu, iector ,univ. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Pitești.

34 — 
de la 
zi și 
prof, 

medie hr. 2 Rm.

f medie Buhuși (curs de zi 
ședințe Elena Gheorghiță. 
rector adjunct școala medie

Școala medie Buhuși, Conn 
reală. Se vor prezenta candid 
medii Buhuși și Roznov (curs 
rale). Președinte David Riemer, lector 
tematică, Universitatea „AL L r»»»*

Școala medie Coniănești, Comisia a 
ție reală Se vor prezenta 
medie Comânești (cursur 
vățămint 
pescu J.,
1 Bacău.

Școala 
ție umanistă. Se vor prezema caua 
școala medie Comânești (curs de n 
țieri). Președinte Veronica Vicoi. pro 
gr. II. Școala medie nr. X Piatra Ne

Școala medie nr. 1, orașul Gheorghe 
ghiu Dej, Comisia nr. 16. sec*„e 
prezenta candidați de Ia școala rzedie nr 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej rjrsori d 
serale). Președinte Maria Jemna. Iede 
istorie. Universitatea ..AL L Csze4

Școala medie nr. 2 oraș Gheirghe Ghi 
Dej, Comisia nr. 17. sect» reali Se s 
zenta candidați de 1 
oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej fenrș de rit. Pre
ședinte Aglaia Clrja, prof. m = :ex = -*icâ g: ÎL 
Școala medie nr 2 E?cău

Școala medie nr. 2 oraș Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Comisia nr 18 seni- reeii re vor pre- 
zenta candidați de la scoble medii nr. 1 m nr.
2 oraș Gheorghe Ghrorghio Dej (cum im al. Im 
vățămint fără frecvență si restantieri). Preșe
dinte Mihai Manca;. prot Ib. română gr. n. 
director școala, medie Bicac

Școala medie Moinești. Cc~^ia nr 19 sec. e 
reală. Se vor prezenta candidai de In ȚȚ*** 
medie Moinești (cursnri de zi î-:r<= * avă- 
țămînt fără frecventă)- Președinte Candiam» 
Leonte, lector univ. chim atea .-AL I
Cuza" last

Școala medie Moinești, Coe s.a nr 2H. sec^.e 
umanistă. Se vor prezenta candidați de Ia școa
la medie Moinești 'urs c- zi ș. ri'iîz .er;: 
Președinte Geta Grigoriu. — . - _
franceză, Școala medie nr - ~ ' umț.

Școala medie nr. 1, Piatra Neant, Crrr.s.î 
nr. 21, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie nr. 1 Piatra Neamț urs 'Le 
zi și învățămînt fără frecvență! Președinte 
Adrian Volcinschi, lector univ. biologie. Uni
versitatea „Al I- Cuza', las

Școala medie nr. 2 Piatra Neamț. Comisia nr
22, secție reală. Se vor prezenta candidf 
la școlile medii nr. 1 și ar. 2 Piatra Neamț 
(cursuri de zi și serale), Președinte Maria Ia- 
cobeanu, prof geografie gr. II. director Școala 
pedagogică, Bacău

Școala medie nr. 2 Piatra Neamț, Comisia nr
23, secție umanistă. Se vor prezenta candidat 
de' la școlile medi» nr. 1 și nr. 2 Piatra Neam- 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Grigore 
Coban, lector univ. filologie. Institutul 
gogic de 3 ani. Bacău

Școala medie Roman, 
reală. Se vor prezenta 
medie Roman (curs de 
Gheracopol, șef lucrări biologic, Insti* 
tehnic, Galat».

Școala medie Roman, Comisia nr. 
umanistă. Se vor prezenta candidați dt 
la medie Roman (curs de zi). Preșe 
mitru Alistar, lector univ. filologie, 
pedagogic de 3 ani Bacău

Școala medie Roman, Comisia rr 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
medii Roman și Săbăoan; (curs de 
ședințe Alexandru Bucur, pro? ’ -rL 
rector școala medie Comă nes-•

Școala medie Roman, Comisia
Leala. Se vor prezenta candidați de 
medie Roman (curs sera 1,' învățămînt 
vență și restanțieri!. Președinte Alexa 
bruș, prof fizică, director școala 
Piatra Neamț.

Școala medie Tg. Neamț, Cern.:? i ' 
ție reală Se vor prezenta când dati de 
medie Tg. Neamț (curs de z: 
Alexandru Cojocaru, prof, 
școala medie Roman.

Școala medie Tg. Neamț, Gom : - 2** -
ție mixtă. Se voi prezenta ca&didați de la șco
lile medii Tg. Neamț și Borca 
vățămînt fără frecvență s r- _ -
dinte Gheorghe Mihalce, 11:7 - -
că, director adjunct, școala mec - 7 mi-

Școala medie Tg. Ocna, Comisia rr V 
ție mixtă. Se vor prezenta c-irm - 
medie Tg. Ocna (cursuri de z 1-r. :â ă
frecvența, și restanțieri). Presedârt» Bfihat 
Vadana, _ prof științe- naturale director școala 
medie Tn Neamț.

Regiunea Bacău
Școala medie Adjud, Comisia nr. 1, secția 

reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Adjud <și Podul Turcului (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Președin
te Anatolip MihuJ, conf. univ. fizică, Institutul 
politehnic1 Jași.

Școala medie Adjud, Comisia nr. 2, secție u- 
de la șco- 
(curs de zi 
Bedighian, 

științe eco- 
t

manistă. .Se vor prezenta candidați 
Iile medii Adjud și Podul Turcului 
și restanțieri). Președinte Ohanes 
lector univ. filoldgie, Institutul de 
nomice OV. L Benin" București.

Școala medie nr. 1 Bacău, Comisia nr. 3, sec
ție mixtă. Șe vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 1 Bacău (curs de zi și restanțieri). 
Președințe.- Ion Cerghit, lector univ. pedagogie, 
Universitatea București.

Școala medie nr. 2 Bacău, Comisia nr. 4, sec
ție reală», Se vor prezenta candidați de la școa
la medie nr. 2 Bacău (curs de zi). Președinte 
Dumitru Mititelu, conf. univ. biologie, Institu
tul pedagogic de 3 ani Iași.

Școala medie nr. 2 Bacău, Comisia nr. 5, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Bacău (curs de zi 
și restanțieri).. Președinte Marin Cosmescu, lec
tor univ. .................................
Bacău.

Școala 
tie reală, 
la medie

filologie, Institutul pedagogic de 3 ani

medie nr. 2 Bacău, Comisia nr 6, sec- 
Șe vor prezenta candidați de la școa- 
nr. 2 Bacău (curs seral). Președinte 

Ioan Obramiuc, prof, geografie 
dagogică Bacău.

Școala medie 
secție reală. Se 
școala medie nr. 
fără frecvență și restantieri). 
Cășeriu, lector univ biologie, Institutul peda
gogic de 3 4ani Bacău.

Școala medie nr. 3 Bacău, Comisia nr. 8, sec
ție reală. Se vțțr’prezenta candidați de la școa
la medie tif. 31. Bacău (eurs’de zi și restantieri). 
Președinte 'Eugenia Rucinschi, lector univ. chi
mie, Universitatea .,,Al. I Cuza" Iași.

Școala medie nr. 3 Bacău, Comisia nr. 9, sec
ția umanistă ■ Șe Vor prezenta candidați de la 
școlile medii. tir 3 și nr.. 4.Bacău (curs de zi și 
restantieri).. Președinte Silvia Cucu, lector univ. 
filologie, Institutul de artă teatrală și cinema
tografică ,,.l. L. Caragiale" București.

Școala medie nr. 4 Bacău, Comisia nr. 10, 
secție mixta. Se vor prezenta candidați de la 
școala meîje pr. 4 Bacău (curs de zf). Preșe
dinte Vasile Moisescu, lector univ. filologie, 
Institutul de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" București/’

Școala medie Bicaz. Comisia o nr.. 11, secție 
mixtă. Se ■ vor prezenta candidați de la. școala 
medie Bicaz (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Gâiretarttin Vlad, prof, limba română, 
director școaTiv^rnedie nr. 4 Bacău.

Școala medie VRuhuși, Comisia nr. 12, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala

nr. 2 Bacău, 
vor prezenta

2 Bacău (curs

gr. I, Școala pe-

Comisia nr. 7, 
candidați de la 
seral, învățămînt 
Președinte Cezar

prezenta candidați de la Școala medie r.r. 2 
Sighișoara, Școala medie nr. 2 Mediaș, Școala 
medie Agnita, Școala medie Bistriță reg. Cluj 
(curs de zi și restanțieri). Pteședinte Hermann 
Schmidt, prof, istorie, director adjunct Școala 
medie „Gheorghe Lazăr" Sibiu.

Școala medie nr. 1 Sibiu. Comisia nr. 51 — 
secție mixtă cu lb. de predare germană. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii nr. 1 și 
nr. 2 Sibiu și de la Școala pedagogică de învă
țători și educatoare Sibiu (cursuri de zi, serale, 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Wach
ter Fridrich, lector univ. fizică, Universitatea 
București

Școala medie nr. 1 Brașov. Comisia nr. 52 — 
secție mixtă cu lb. de predare germană. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Brașov (cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Fakesch, prof, matematică, director, Școala me
die nr. 2 Sibiu.

Regiunea București
Școala medic Alexandria. Comisia nr. 1, sec

ție reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Alexandria (curs de zi). Președinte Vir
gil Dron, lector univ. filologie, Institutul peda
gogic de 3 ani București.

Școala medie Alexandria. Comisia nr. 2 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Alexandria (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Baron, prof, fizică gr. II, di
rector Școala medie nr. 1 Giurgiu.

Școala medie Alexandria. Comisia nr. 3 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie Alexandria (curs de zi și restan
țieri). Președinte Dumitm Angelescu, prof, ma
tematică gr. II, director Școala medie Videle.

Școala medie Călărași. Comisia nr. 4 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Călărași (curs de zi). Președinte Florea 
Oprea, conf. univ. chimie, Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie Călărași. Comisia nr. 5 — sec
ție reala. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medic Călărași (curs de zi). Președinte Con
stantin Matei, prof, istorie, gr. II, director 
Școala medie Urziceni.

Școala medie Călărași. Comisia nr. 6 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Călărași (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte, Florian Po
pescu, prof, limba română, gr . II, director 
Școala medie Fierbinți.

Școala medie Călărași. Comisia nr. 7 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Călărași (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Traian Costa, lector univ. filo
logie, Universitatea București.

Școala medie Drăgănești Vlașca. Comisia 
nr. 8 — secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie Drăgănești Vlașca 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Florian Crețeanu, prof, lim
ba română, gr. II, dir. adj. Școala medie Țr. 
Măgurele.

Școala medie Fetești. Comisia nr. 9— sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Fetești (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Trandaiira Petrescu, 
prof, limba română, gr. II, director Școala me
die Răcan.

Școala medie Fetești. Comisia nr. 10 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidat) d' la 
școlile medii Fetești și Țăndărei (cnrsu de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri- Pre
ședinte Constantin Popescu, prof, fizică, gr. II. 
Școala medie Tr. Măgurele.

Școala medie nr. 1. Giurgiu. Comisia nr. 11
— secție reală. Se vor prezenta candidați de 
Ia școala medie nr. 1 Giurgiu (curs de zi). Pre
ședinte Lucia Ivan, șef lucrări chimie univ. 
Universitatea București.

Școala medie nr. 1. Giurgiu. Comisia nr. 12
— secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Giurgiu (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecventă și res- 
fanțieri). Președinte Laurențiu Georgescu, proî. 
limba română gr. II, Școala medie Călărași.

Școala medie nr. 2 Giurgiu. Comisia nr 13
— secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Giurgiu (curs de zi). 
Președinte Achim Marinescu, leclor univ. fi
zică, Universitatea București.

Școala medie nr. 2 Giurgiu. Comisia nr. 14
— secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Giurgiu (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Iile Puia, lec
tor univ. istorie, Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin" București.

Școala medie Lehliu. Comisia nr. 15 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Lehliu (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Petra Ma
nea, prof, limba română, gr. II, director adj. 
Școala medie nr. 1 Giurgiu.

Școala medie Brănești. Comisia nr. 16 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie Brănești (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri), Pre
ședinte Petra Vlaicu, prof, istorie, gr. II, direc
toare Școala medie Giurgiu.

Școala medie nr. 1 Oltenița. Comisia nr 
17, secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. I Oltenița (curs de zi). 
Președinte Constantin Ciocîrdia, șef lucrări ma
tematică, Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Școala medie nr. 1 Oltenița. Comisia nr.
18 — secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Oltenița 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Emilia 
Drue, prof, chimie, director adj. Școala me
die Giurgiu.

Școala medie nr. 1 Oltenița. Comisia nr.
19 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr 1 și nr. 2 Oltenița 
(cursuri de zi, serale, învățămînt f$r| frecvență 
și restanțieri) Președinte Dumitru NMstășel. 
prof, istorie, director Școala medie Buftea*

Școala medie Răcari. Comisia nr. 20 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de ia șco
lile medii Răcari si Snagov (curs de zi). Pre
ședinte Lazăr Dragoș, lector univ. matematică. 
Universitatea București.

Școala medie Răcari. Comisia nr. 21 -s- secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Răcari și Snagov (curs de zi și restan
țieri) Președinte Maiac Ghevontian, prot. geo
grafie, diiector Școala medie Fetești.

Școala medie Buitea. Comisia nr. 22 — secție 
reală Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Buftea (curs de zi, serale, învățămint 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Nicolae 
Dănilă, conf univ. matematică, Institutul poli
tehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" București.

Școala medie nr. 1 Roșiori de Vede. Comisia 
nr 23. — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de ia Școala medie nr. 1 Roșior) de Vede (curs de 
zi si restanțieri). Președinte Romulus Petrovici, 
pioi matematică, director adj. Școala medie nr. 
2 Giurgiu

Școala medie nr. 2 Roșiori de Vede. Comisia 
nr 24 — ^ecție reală Se vor prezenta candidați 
de .a școlile medii nr. 1 și nr. 2 Roșiori de 

i ■ ic irsuri de zi si serale) Președinte Mihai 
Grigorescu, prof, geografie, director Școala 
medie nr 2 Oltenița.

Școala medie nr. 2 Roșiori de Vede. Comisia 
nr. 25 — secție umanistă Se vor prezenta can- 
cicâți it la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Roșiori 

\ • Ic ku’s zi și restanțieri). Preșotjinte 
Eugenia Eliade. lector univ. biologie, Universi
tatea București

Școala medie Titu. Comisia nr. 2Ș—secție rea- 
j ' prezenta candidați de la școlile medii

c- -• r ii cin Vale (curs de zi), Preșe- 
C»astantin Ionel, prof, filozofie, gr. II, dî- 

:: S<oala oiedie Călărași.
Școala medie Titu. Comisia nr. 27 — secție 
ti Se .or prezenta candidați de la școlile 
- î ocurnul din Vale (curs de zi, îrivăța- 

-i a frecvență și restanțieri). Președinte 
lonescu. prof geografie, director Șdoala 

-aed»e Brănești.

(Continuare In pagina a V-a)

Școala medie nr. 1 Sibiu, Comisia nr. 19, 
secție reală Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Sibiu (curs de zi). 
Președinte Cristina Mandravel, lector univ. fi
zică, Institutul pedagogic de 3 ani, București.

Școala medie nr. 1 Sibiu, Comisia nr. 20, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 Sibiu (curs seral și 
restanțieri). Președinte Irina Iliuț, prof, istorie, 
director adj Școala medie nr.

Școala medie 
secție umanistă, 
la Școala medie 
ședințe Domnica 
director adj. Școala medie nr, 4, Brașov.

Școala medie nr. 3, Sibiu, Comisia nr. 22, 
secție reală Se voi prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Sibiu (curs de zi). Președinte 
Steliana Grosu, 
Școala medie nr.

Școala medie 
secție reală. Se 
Școala medie nr. 
Ioan Pop, lector univ. biologie, Universitatea 
,-Babeș-Bolyai," Cluj.

Școala medie nr. 3 Sibiu, Comisia nr. 24, 
secție reală Se vor prezenta candidați de la 
școala nr. 3 Sibiu (curs seral și restanțieri). 
Președinte Cornelia Albu, prof, istorie, director 
adj., Școala medie nr. 3-Brașov.

Școala medie nr. 4, Sibiu, Comisia nr. 25, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 4 Sibiu (curs de zi). Pre
ședinte Laurian Raica, prof, pedagogie, director 
Școala medie Blaj.

Școala medie nr. 1 Brașov, Comisia nr. 26, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Brașov (curs seral). Pre
ședinte Constanța Sasu, șef lucrări chimie, In
stitutul politehnic Brașov.

Școala medie nr. 1 Brașov. Comisia nr. 27 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr l Brașov (curs de zi). Preșe
dinte Aurei Ruse, prof. univ. matematică, Insti
tutul politehnic Brașov

Școala medie nr. 1 Brașov. Comisia nr. 28 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Brașov (curs de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Tuliu Racola, prof. lb. 
Școala medie nr. 2 Sighișoara.

Școala medie nr. 3 Brașov, 
secție reală. Se vor prezenta 
Șccaia medie nr. 3 Brașov (curs seral și învă
țăm ist fără frecvență). Președinte Aurora De- 
metrescu, prof. lb. română, gr. II, director 
Școala medie nr. 3 Sibiu.

ȘcGala medie nr. 3 Brașov. Comisia nr. 30 — 
-ecție mixta. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Brașov (curs de zi și restan- 
_er’t. Președinte Nicolae Achim, prof, geografie, 

uirector Școala medie ,,Gh. Lazăr" Sibiu.
Școala medie nr. 4 Brașov. Comisia nr. 31 — 

secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
: .a medie nr. 4 Brașov (curs de zi). Preșe-

Aurel Drăgulănescu, conf. univ. matema- 
iică. Institutul politehnic Brașov.

Ș^bbIb medie nr. 4 Brașov. Comisia nr. 32 — 
st c;ie reală Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 4 Brașov (restanțieri). Preșe- 

Ana Ciobanu, șef lucrări biologie, Insti- 
tuml agronomic „Nic. Bălcescu" București.

Școala medie nr. 4 Brașov. Comisia nr. 33 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Brașov (curs seral). Preșe- 

C andid Simionescu, lector univ. materna- 
• cică. Institutul pedagogic de 3 ani Brașov.

Școala medie ur. 4 Brașov. Comisia nr. 34 — 
secu? mamstă Se vor prezenta candidați de 

. *= mco: nr. 4 și nr. 2 Brașov, Școala
I ye<be și Școala medie de muzica

- - < restanțieri. Președinte Ion Roman, 
: loiogie. institutul pedagogic de 3

14.

l Comisia nr. 45 
a candidați de la 
6 Timișoara (curs 

Gheorghe Sil aș, 
ehr.ic Ti-

ma-

bteiaa.

1

«rentat*
peda

Nr.
vor

(curs. 
VtoC 
medie

E’.eiiâ 
școala

ședrMe Gacșore

Se vor prezenta 
Jimbolia și Recas 
Președinte 

director

de zi. serale si Ib- 
fărâ frecventă). Președinte Petre Po
pi of. istorie, director școaie «seoie ar.

medie Coraăneșli.
v<

SCO

Mini Ivi ia nr. 46 
ndidați 
lișoara 
Stefan 
ea Ti-

omisia nr. 47 
ndidati de la 
rara (curs de 

Comei Vagureanu, 
Dolitehnic Ti-

a
Nicolae

Nicolae 
Institutul

Comisia nr. 24, 
candidați de la 
zi). Președinte (

ta șconte 
«ț, Pre- 
rrsj di-

la școala 
Ori frec- 
mdru Am- 

medie nr. 1.

23 sec
ta ȘlOf.’

Regiunea Banat
Școala medie Nr. 1. Pecica. m_ ; 

secție reală cu limba de predare 
slovacă. Se vor prezenta candida: 
medie Nr. 1 Pecica si 
(curs de 
Olteanu, 
București

Școala 
reală. Se 
medii Curtici, Pîncota și Vinga (curs de r s. 
restanțieri). Președinte Tatiana Streiaa, 
matematică gr. II Școala medie Nr 1

Școala medie Eozovici. Comisia Nr 3 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de ia școala 
medie Bozovici (curs de zi și restanțieri» Pre
ședinte Lucia Blaga, prof, matematică, directoare 
școala medie Nr. 2 Timișoara.

Școala medie Nr. 1 Caransebeș. Comis.a Nr
4 secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Nr. 1 Caransebeș (cursuri de zi 
serale și restanțieri). Președinte Ana Șchiopa, 
prof, istorie gr. II, director adjunct școala me
die Orșova.

Școala medie Nr. 2 Caransebeș. Comisia Nr.
5 secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Nr. 1 și Nr. 2 Caransebeș tears de 
zi, învățămint fără frecventa s: restanțien’ 
Președinte Victoria Burtea, prot șt. biologice 
gr. II, școala medie Nr. 2 Arad

Școala medie Oțelul Boșu Coar.isia Nr. S 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Otelul Roșu (curs de zi și sera.?- 
Președinte Justin Cornea, pro? rr=_ ema*:că cr 
n, director adjunct școala medie Nr. 1 Arad.

Școala medie Ciacora. Com sia Nr 7 secție 
mixtă. Se vor prezenta candide i de la școMe 
medii Ciacova și Deta (curs, de z. si restao- 
țieri). Președinte Bujor Jumanca, prot oeograhe 
gr. H, școala medie Nr. 1 Caranse^ieș.

Școala medie Gătaia. Comisi? Nr 8 secue 
mixtă. Se vor prezenta candidați de .a școa
la medie Gătaia (curs, de zî și restanțieri’ Pre
ședinte Aure! Gruescu. prot pedagogie 
director școala medie Făget

Școala medie Făget Comisia Nz, 9 
mixtă- Se vor prezenta candidați de 
medie Făget (curs, de zi ^i restantieri» Pre
ședinte Alexandru Roz, pre f ^torie, gr. II,. di
rector adjunct școala medie Nj. 3 Arad.

Școala medie Lipova. Comisia Nr. 10 secție 
jeală 
medie 
vență 
ceanu, 
Timișoara.

Școala medie Lipova. Comisia Nr. 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
medie Lipova

roasisâ 
de la șc 

școala medie Nj 
zi și restanțieri). Preset:r.** Fax 
conf. univ. filologie.

medie Vinga. 
vor prezenta

Comisia 
candidați

gr. H.

la

Se vor prezenta candidați de la școala 
Lipova (curs, de zL învâțâmint fără frec- 
și restanțieri). Președinte 
cont univ. fizică, Institutul

Aurel Dren-
Politehnic

11 «edie 
la școala 

medie Lipova (curs, de zi și restantieri). Pre
ședinte Dnșan Sablici, prof. Ib. română emerit, 
director școala medie Nr. 10 Timișoara.

Școala medie Barias. Comisia Nr. 12 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Buziaș (curs, de zi și restantieri). Pre
ședinte Paul Miclău, lector univ 
versitatea București.

Școala medie Oravița. Comisia 
reală. Șe vor prezenta candidat: 
medii Oravița și Moldova Nouă

filologie, Uni-

Nr. 13 secție 
de la școlile 
(curs de zi).

Arad, 
ezenta 

Arad. (curs, d 
prof univ. fh

isia nr. 50 
ndidati de la 
de zi și in
ii te Vasile

itutul politen-

sia nr. 51 
dați de U 
inînt fâră 

univ.

1 Brașov.
nr. 3f Sibiu. Comisia nr. 21, 
Se vor prezenta candidați de 
nr 3 Sibiu (curs de zi). Pre- 
Ulivi, prof. lb. latină-română,

prof. lb. română, directoare 
2, Brașov.
nr. 3, Sibiu, Comisia nr. 23, 
vor prezenta candidați de la 
3 Sibiu (curs de zi). Președinte

cu
CAI

. 2 Pecica (curs, de zi. isvățfcaurfi 
i si restantieri) Președinte 
chimie gr H, director scoeie

V t .
ani

te W »

sr

b > wr iir-

XC 3»

ti

— Mdm mu3A Su vor pi furi rowhditi de Iu
Școala mocm W- I Tusean Itsrs du zi p res- 
tneSiecd- Prnudur ■ AzrH prot csxt.

— SKpe r**iâ. Se vor prexecta r a ndidați ce Ia 
Școala neam ar I T u—m (cure seral). Prese* 
h-o»» lucrt Smcan. ouat umrv. fa&e*. Insbtatul

Școuto Mdte nr. 1 Timmaara. Comisia ur. 40
— secta» reaft eu *. de predare maghiară. Se 
vor prezesta «rnebdard de La Școala medie nr. 1 
Timișoara Școala sneda ar. 2 Lugoj si Școala 
medie Jsnbona lemn dt a u restanțien). Preșe
dinte Paul Sadov cont unjr. biologie. Univer
sitatea . dabeș Batyu* CMj_

Școala medie ar. 1 Timișoara. Comisia nr. 41
— secție mixtă cu Ih. ce predare maghiară. Se 
vor prarer.ta candidați de la școlile medii nr. 1 
si 'nr. 10 Timișoara (obs de zi și restanțien)- 
Președin*^ Șteian Merer prof B>. maghiară, 
rector adj. Școala.media ur. 1 Arad.'

Școala medie nr. 2 Timișoara. Comisia nr. 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
Școala medie nr. 2 Tonisoara kuf^uri de
serale și restanțienl. Președinte Nicolae Bohoes- 
cu, conf. univ. matematică. Institutul politehnic 
Timișoara.

Școala medie nr. 2 Timișoara. Comisia nr. 43
— secție reală cu lb. de predare germană. So 
vor prezenta candidați de Ia Școala medie nr. 2 
Timișoara și Școala medie nr. 4 Arad (curs do 
zi și restanțieri). .Președinte Iosif Dick, prof, 
univ. chimie, Institutul politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 2 Timișoara. Comisia nr. 44
— secție mixtă cu lb de predare germană. Se 
vor prezenta candidați de la Școala -med; - nr. 2 
Timișoara, Școala medie Jimbolia și Școpi 
die nr. 2 Lugoj (curs de zi și restanțieri)
ședințe Iosif Reichel, prof univ. chimie, Insti 
lutul politehnic Timișoara.

di-

42 
M 
zi,

me-
Pre-

or. 53

Regiunea Brașov

■ e» •

ni

Or»* ®

secție 
•«•iîe

4

română, director

Comisia nr. 29, 
candidați de la

tont: «££•«
ta

Scaaia Mâie „Unirea* Brașov. Comisia nr. 35 
i. ve vor prezenta candidați de la 

" - - ~-*c e ..Unirea' și Școala medie nr. 4 
(curs dc zi și învățămint fără frecvență). 

Ioa Sonerin, lector univ. geografie, 
!■ Citatul pedagogic de 3 ani Brașov

Școala sedîe 
j»> — secție rea: 
'a Școala medie 
Brasov fears de 

Ib româna

„Unirea" B,a«ov. Comisia nr.
Se vor prezenta candidași de 

~r 1 și Școala medie , Unirea" 
Președinte Maria Fanache, 
T, Școala medie nr. 1 Si-

Școala medie , 
’ — secție reală

Școala edie ev»

* "bateau. ’est

„Unirea* Brașov. Comisia nr. 
Se vor prezenta candidați de 

Unirea' Brașov (curs seral și 
- r.*.e Petre Iordan, șef lucrări 
ii agronomic „Nic. Bălcescu"

Ca zc *

■

ML
1*

pescn. prof. Ib ro&inÂ. iarecioc k.14
nr. 2, Medtaș.

Școala medie nr. 1 St » x_-
11. secție reală Se vor premta c&xdotom k
la școala medie nr. I SL Ghaanghe si scaifie 
medii Covasca și Lose* ac
xi. serale și resUnțzer. -. ITcjm Vr Marm Că- 
iinescu, prof mntrmatiri I. Școala nmfce 
nr. 1, Medias

Școala medie nr. 2 SL Gkeevvhe. nr.
12, secție reală. Se vor prezenta ae
la școala medie nr. 2, SL Gbeocybe fcasaiî de 
a. serale, învățăm:r,t fără frecreztă ș. 
Ueri). Președinte Nicolae Madar, lector 
filozofie, Institutul politehnic. Brasov.

Școala medie nr. 1 Sighișoara, Co— h.a 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
școala medie nr. 1 Sighișoara (cursuri 
serale, învățămint fără frecvență și restantieri). 
Președinte Profira Sandovict lector univ. mate
matică, Universitatea ..Babeș-Boivai", Cluj.

Școala medie nr. 2 Sighișoara. Comisia nr. 14. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Sighișoara și Școala medie 
Dumbrăveni (curs de zi și restantieri). Preșe
dinte Aurelia Bogdan, prof. Ib. română-fran- 
ceză, director adj. Școala medie, orașul Victoria.

Școala medie nr. 1 Mediaș, Comisia nr. 15, sec
ție reală Se vor prezenta candidați de la școala 
medie nr. 1 Mediaș și Școala medie Copsa Mică 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Nicolae Calu, lector univ. chimie. Univ. ..Babcș- 
Bolyai", Cluj.

Școala medie nr. 1 Mediaș, Comisia nr. 16, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și 2 Mediaș (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Președin
te Gheorghe Cruțu, lector univ. fizică, Institutul 
politehnic Brașov.

Școala medie nr. 2, Mediaș, Comisia nr 17 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 1 Mediaș (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Nicolae Suraru, lector 
univ. biologie, Universitatea ,,Babeș-Bolyai‘\ Cluj.

Școala medie nr. I, Sibiu, Comisia nr 18, 
secție reală- Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 1 Sibiu (curs seral, învăță
mînt fără frecvență si restanțieri). Președinte 
Viorica Mânu, șef lucrări chimie, Institutul po
litehnic Brașov.

restaa-
U13T.

ar. Jl 
de ia 
de zr.

.X’uirea' Brașov. Comisia nr 38 
Se vor prezenta candidați de la 

„Unirea* și Școala
Bm*»v loBwri de zi. serale și

Traian Opiecaru, prof, 
pr L Școala medie nr. 3 Sibiu.

S<»»la medie ,Unirea* Brașov, 
reă’.â. Se vor prezenta 

-t medie ..Unirea* Brașov
’1 : -- ieșea ir. ie Nicolae Drăgan,

.Kor-e xoala medie nr. 2 Mediaș.
medfe Codlea. Comisia nr. 40 — șec- 

J* *—*- pretenta candidați de la Școa-
yj?* CnJeo janwi de zi. serale, invăța- 

2 ' 5. restanțieri). Președinte
.an iio. ••:- p-eda^ogie. Institutul pedagogic
ăi 3 an BenreșL

Predeal. Comisia nr. 41 — sec- 
prezenta candidați de la Școa- 

Ș? zi si restanțieri).
L-viu Cristian, lector univ. matema- 

. * ■ polriehnic ..Gheorghe Gheorghiu-
-*?. i-arxresi*-

’ 1 c ' * 5 42 --
.***•* R—enta candidați de la Școa- 
y fc»wri de zi, serale și restan

ți e Margareta Aldea, prof. lb. ro-
i- " Școala medie Predeal.

waA. 1
•wft* Se vor 

Ma SfeHe s
awir.hB t. f 

tfuaăane Veaie Bar»,
Scaaa aaăa ax. 1

$cart« aetw ar. , st 
*4 — secta reali ea

Se see cesfcăstz
■ I s c- l St

leers ee rA Fwse'c» 
lector exsv. cbme. Lastc 
«ar Ty. Msres

aeOe ar. 2 SL . Coaiisia
a». 45 — sec*» =^x-J a A 4, wedaie ma- 

Se ser prezeeta de U Școa-
ue - Sf GTan'^h, s, școlile medii 
si Covasaa «cer» de c. seraL iBvâUrnint 

eerenU si res-axt ftewcrete Adam 
Daakaaits. lector aarr oaane laststctui oeda- 
gogic de 3 «ni Tg. Ma u

Școala medie ar. 2 SL Caeergke. 
ar. 46 — secție suxtâ cs ' de 
maghiară- Se vor arexee*» eamdidati de 
Iile medii nr 1 ți ar. 2 St Coee-țae $: 
medie Baraolt 'csn de z> s -e.*.-.-.. 
ședințe Ș'eiaa Sasak. set «rin Uxici 
lutul politehnic Brascn

Școala medie Tg Serwsesc Comasa a 
secție mixtă ca Haba de wetoe magh 
vor prezenta c?Dcidaț: de in Ș/***^^ 
Tg Secuiesc (curs de zl iavitta!** fi 
vențâ și restantieri* Pr-seaie*e Truest 
prof. Ib maghiară, director Șcnaia uedi 
Si. Gheorghe

Școala medie Săceâe. C-n r» nr. 48 
ție reală cu Ib de predare Binari vor 
prezenta candidați de la Școala aeoie 
soara. Școala sed.e nr 3 Sâbau. ScoaU «ed»e 
Săcele și Școala medie nr 5 Diujut. Ptewdtate 
l udovic Kiss. ©rof ib >aUnă 'îirerto* 5 oa a 
medie Tg. Secuiesc

Școala medie „Unirea* Brașov. Comisia nr 
49 — secție mixtă cu lb de predare maghiară 
Se vor prezenta candidați de U Școa!a -ee 
„Unirea' Brașov (curs de zi și șera-1 Pre$edi~?c 
loan Chereji, conf univ. ( Ic = de
teatru Tg Mureș

Școala medie nr 2. Mediaș. Comisia 
secție cu limba de predare germană.

rea!L

Presei
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Sâcde. Comisia nr. 43 — sec- 
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•araa, prof lb. română, di- 
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Gheorghe. Comisia 
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Școaia medie Ba- 
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Școala medie Tr. Măgurele. Comisia nr. 28 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Tr. Măgurele (curs de zi). Preșe
dinte Elena Kreindler, lector univ. matematică, 
Institutul politehnic, „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie Tr. Măgurele. Comisia nr. 29 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Tr. Măgurele (curs de zi). Preșe
dinte Ion Gavrilaș, șef lucrări matematică, In
stitutul politehnic ,,Gh. Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Școala medie Tr. Măgurele. Comisia nr. 30 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Tr. Măgurele (curs de zi). Preșe
dinte Dumitru Panaitescu, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie Tr. Măgurele. Comisia nr. 31 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Salcia și Tr. Măgurele (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Constantin Firoiu, șef lucrări chimie, In
stitutul politehnic ,.Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie Urziceni. Comisia nr. 32 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Urziceni (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Constantin Mocanu, conf. univ. fizi
că, Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" București.

Școala medie Slobozia. Comisia nr. 33 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Slobozia (curs de zi). Președinte Mihai 
Dinu, prof, filozofie, director Școala medie nr, 1 
Roșiorii de Vede.

Școala medie Urziceni. Comisia nr. 34 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco- 
liie^ medii Urziceni și Slobozia (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Ilie Mihalache, prof, matematică, director 
adj. Școala medie nr. 2 Roșiorii de Vede.

Școala medie Videle. Comisia nr. 35 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Videle (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Aurelian Stan, conf. univ. matematică, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie Videle. Comisia nr. 36 — sec
ție mixtă. Șe var prezenta candidați de la Școa
la medie Videle (curs de zi și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Mihai Neagu, lector univ. 
matematică, Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" București

Școala medie Olteni. Comisia nr. 37 — sec
ție mixtă Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Olteni (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Paul Frîncu, șef lucrări matematică, In
stitutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
București.

Școala medie Zimnicea. Comisia nr. 38 —
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Zimnicea (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Geor- 
geta Teodorescu, șef lucrări. fizică, Institutul 
agronomic „Nic. Bălcescu" București.

Regiunea Cluj
Școala medie „Avram !ancu“ Aiud. Comisia 

nr- ! — secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Școala medie „Avram Iancu” Aipd 
(cursuri de zi, Serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Georgeta Mun- 
teanu, conf. univ. filologie, Universitatea „Ba
beș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 2 Aiud. Comisia nr. 2 — 
secție mixtă cu lh. de predare maghiară. Se vot 
prezenta candidați de ia Școala medie nr. 2 
Aiud (curs de zi și restanțieri). Președinte Ale
xandru Debreczi, conf. univ. pedagogie, Univer
sitatea „Bqțeș-Bglyai" Cluj

Școala medie Ocna Mureș. Comisia nr. 3 — 
secție mixta. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Ocna Mureș (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Petru Bucșa, prof socia
lism, gr. II director Școala medie nr. 3 Cluj.

Școala medie nr. 1 Bistrița. Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Bistrița (cursuri de zi, serale 
si restanțieri). Președinte Emil Chitii, conf. univ. 
chimie, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 1 Bistrița. Comisia nr. 5 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Bistrița (curs de zi). Pre
ședinte Cornel Florea, prof, științe naturale, 
director Școala medie nr. 12 Cluj.

Școala medie nr. 2 Bistrița. Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 1 Bistrița și Școala 
medie Prundul Bîrgăului (curs de zi, învăță- 
mint fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ion Mesaroșiu, conf. univ. filozofie, Universi
tatea ,,Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie „Horia, Cloșca și Crișan" Abrud. 
Comisia nr. 7 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Horia Cloșca și 
Crișan" Abrud și Școala medie Cîmpeni (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Vasile Brînzei, 
prof, emerit istorie, director Școala medie „Ni- 
cplaie Bălcescu” Cluj.

Școala medie Cîmpeni. Comisia nr. 8 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de Ia șco
lile medii Cîmpeni și Baia de Aries (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Dărăbanțu, prof, economie 
politică, director Școala medie „M. Eminescu" 
Ciuj.

Școala medie nr. 1 De). Comisia nr. 9 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii nr. 1 și nr. 2 Dej (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Virgil Secărea, prof, istorie, direc
tor Școala medie nr. 1 Bistrița.

Școala medie nr. 2 Dej. Comisia nr. 10 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 1 Dej (curs de zi). 
Președinte Petru Hamburg, lector univ. mate
matică, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 2 De). Comisia nr. 11 —- 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Șe vor 
prezenta candidați de la școlile medii nr. 2 și 
nr. 1 Dej și Școala medie Bistrița (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Andrei Huszar, lector 
univ. filozofie, Universitatea „Babeș-Bolvai” 
CIu).

Școala medie Beclean. Comisia nr. 12 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Beclean (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ion Cim- 
peanu, prof, istorie gr. II director Școala medie 
nr. 15 Cluj.

Școala medie „Ana Ipătescu" Gherla. Comi
sia nr. 13 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii „Ana Ipătescu" si 
„Petru Maior* Gherla și Școala medie Maciu 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte loan Maxim, prof. univ. 
biologie, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj.

Școala medie „Ana Ipătescu” Gherla. Comi
sia nr. 14 — secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii „Ana Ipătescu” și 
„Petru Maior” Gherla (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Victor Mesaroș, prof, istorie direc
tor Școala medie Abrud.

Scnaia. medie „Petru Maior" Gherla. Comisia 
nr. 15 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „Petru Maior” Gherla 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Grigore Găzdac prof, pedagogie gr. II director 
Școala medie G. Coșbuc” Năsăud.

Școala medie Huedin. Comisia nr. 16 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Huedin (curs de zi, învățămînt fără 

frecventă și restanțieri). Președinte Iosif Mihu, 
prof, istorie, director Școala medie nr. 2 Turda.

Școala medie „G. Coșbuc" Năsăud. Comisia 
nr. 17 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „G. Coșbuc* și Școala 
medie nr. 2 Năsăud (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Eugen Țăranu. prof, matematici, di
rector Școala medie „Gh. Baritlu" Cluj.

Școala medie nr. 2 Năsăud. Comisia nr. 18 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 și Școala medie ; „G. Coșbuc” 
Năsăud (curs de zi, invătămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Ionel Haiduc, lector 
univ. chimie, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj.

Școala medie Zalău. Comisia nr. 19 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Zalău (curs de zi și restanțieri). Președin
te Ioan Rusu, prof, matematici, director Școala 
medie nr. 14 Cluj.

Școala medie Zalău. Comisia nr. 20 — secție I 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia Școaia 
medie Zalău (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ion Apostol Po
pescu, conf. univ. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Tg. Mureș.

Școala medie Zalău. Comisia nr. 21 — secție 
mixtă cu Ib. de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie Zalău (curs 
de zi, învățămînt fără frecventă și restantien). 
Președinte Vasas Samoilă, director adj. Școala I 
medie Huedin.

Școala medie Jibou. Comisia nr. 22 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala | 
medie Jibou (curs de zi și restanțieri). Președinte i 
Aurel Negru, prof, economie politică director | 
Școala medie nr. 10 Cluj.

Școala medie „Mihai Viteazul' Turda. Corni- I 
sia nr. 23 — secție reală. Se vor prezenta r-and . I 
dați de la Școala medie „Mihai Viteazul” Tur
da (curs de zi și restanțieri). Președinte Augusta ! 
Ciobanu prof, lb română director Școala medie ! 
„G. Coșbuc” Cluj.

Școala medie „Mihai Viteazul* Turda. Co
misia nr. 24 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Mihai Viteazul* 
Turda (curs seral, invătămint fără frecvență si 
restanțieri). Președinte Nicolae Moldovan, prof, 
pedagogie gr. II director Școala medie „Emil 
Răcorită” Cluj.

Școala medie „Mihai Viteaza!” Tarda. Co
misia nr. 25 — secție reală cu IȘ. de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „Mihai Viteazul* .Turda (curs de 
zî). Președinte Gavril Niac, conf. univ. chimie,. 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj.

Școala medie nr. 2 Turda. Comisia nr. 26 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Turda și Școala medie Iara- 
Turda (curs de zi și restanțieri). Președinte Ion 
Grecu, lector univ. filozofie, Institutul de me
dicină și farmacie Cluj.

Școala medie nr. 2 Turda. Comisia nr. 27 —. 
secție umanistă Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 2 și „Mihai Viteazul" Turda 
și Școala medie Cimpia Turtii (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Octavian Chichia, lec
tor univ. biologie Universitatea ..Babeș-Bolyai” 
Cluj.

Școala medie Cimpia Turzii. Comisia nr. 28 
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Cimpia Turzii (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Vasile Farcaș, 
prof, pedagogie gr. II director Școala medie 
Zalău.

Școala medie „G. Coșbuc" Cluj. Comisia 
nr 29 — secție reală- Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii „G. Coșbuc" și „Ady 
Șincai” Cluj (curs de zi). Președinte Aurei 
Opreanu, conf. univ. filozofie Institutul poli
tehnic Cluj.

Școala medie „G. Coșbuc" Cluj. Comisia 
nr. 30 — secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 10 ,.G. Coșbuc" 
și „Ady Șincai” Cluj (curs de n și restanțieri). 
Președinte losii Oantă, prof, pedagogie gr. I 
director Institutul pedagogic de învățători Cluj. I

Școala medie „Ady-Șincai" Cluj. Comisia 
nr„ 31 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr 10 și „Ady-Șincai” 
Cluj (curs seral si restanțieri) Președinte 
Gheorghe Chiț, prof. univ. matematică Univer- , 
sitatea „Babeș-Bolyai” Cluj

Școala medie „Ady-Șincai” Cluj. Comisia ! 
nr. 32 — secție reală cu lb. de predare ma- I 
ghiară. Se vor prezenta candidați de la țco- I 
Iile medii nr. 3 și ..Ady Șincai" Cluj si Școala I 
medie Huedin (cursuri de zi. serale si restan- I 
țieri). Președinte Ștefan Peterfi, nrof univ. < 
biologie. Universitatea Babes Bolyai” Cluj

Școala medie nr. 3 Clu). Comisia nr. 33 — : 
secție umanistă cu lb. de predare maghia.a. 
Se vor prezenta candidați de la școlile medii ! 
nr. 3, nr. 7 si „Ady-Șincai* Cluj (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Attila Szabo, nrof. univ. , 
filologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj.

Școala medie „Emil Racoviță” Cluj. Comisia 
nr. 34 — secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii „Emil Racoviță*. „G. 
Barițiu” și Școala specială de orbi Cluj (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ludovic Ilieș, 
prof. istorie, director Școala medie nr. 2 
Năsăud.

Școala medie „G. Barițiu* Cluj. Comisia 
nr. 35 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de ia școlile medii „G- Barițiu" și „Emil 
Racoviță" Cluj (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Vaier Fărcășan, conf. univ. chimie Uni
versitatea „Babeș-Bolyai” Cluj.

Școala medie G. Barițiu* Cluj. Comisia 
nr. 36 — secția reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr. 12, nr. 14 și „G. 
Barițiu" Cluj (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Petru Florian, prof, fizică gr. II direc
tor Școala medie nr. 2 Dej.

Școala medie nr. 7 Cluj. Comisia nr. 37 — 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii nr. 7, 
nr. 10 și „Nic. Bălcescu” Cluj (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Eugen Pora, prof. univ. 
biologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj.

Școala medie nr. 7 Cluj. Comisia nr. 38 — 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii nr. 7, 
nr. 12 și nr. 14 Cluj (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Wilhelm 
Cseke, prof, univ, matematică, Universitatea 
„Babeș-Bolyai” Cluj.

Școala medie. „Nic. Bălcescu" Cluj. Comisia 
nr. 39 _ secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii nr. 12 și „Nic. Bălces
cu” Cluj (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Pavel Mozeș, prof. univ. biologie, Institutul 
Agronomic „Dr. Petru Groza" Cluj.

Școala medie „Nic. Bălcescu" Ciut. Comisia 
nr. 40 — secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii nr. 12 și „Nic. Băl
cescu" Cluj (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Dumitru Bodnariu, prof. lb. română director 
Școala medie „Avram Iancu” Aiud.

Școala medie „Mihail Eminescu" Cluj. Co
misia nr. 41 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie „Mihail Emines
cu” Cluj (curs de zi și restanțieri). Președinte 
loan Bobeș, conf. univ. biologie, Institutul 
Agronomic „Dr. Petru Groza” Cluj.

Școala medie „Mihail Eminescu" Cluj. Co
misia nr. 42 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați da la Școala medie „Mihail Emines
cu" Cluj (invătămint iără frecventă și restan
țieri). Președinte Aurel Clamba, prof, matema
tici director Școala medie „Mihai Viteazul” 
Turda.

Școala medie nr. 10 Cluj. Comisia nr. 43 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 10 si nr. 14 Cluj (curs de zi 
■și restanțieri). Președinte Traian Trețiu, conf. 
univ. biologie. Universitatea „Babeș-Bolvai" 
ciuj.

Școala medie nr. 6 Cluj. Comisia nr. 44 — 
secție reala. Se vor prezenta candidați de Ia 
școlile medii nr. 6, nr. 15 și nr. 16 Cluj (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Elena Popovic), 
conf. univ. matematică Universitatea „Babeș- 
Bolyai” Cluj.

Școala medie de arte plastice Clu). Comisia 
nr. 45 — secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de ia Școala medie de arte plastice, 
Școala medie de muzică și Școala medie de 
coregrafie Cluj (curs de zi si restanțieri). Re
ședințe Ioan Mad, conf. univ. filologie Uni
versitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 11 Cluj. Comisia nr. 46 — 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie nr. 11. 
Cluj si Școala medie „Petru Maior" Gherla 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ladislau 
Izmail, prof, istorie, director Școala medie 
„Bethlen Gabor” Aiud.

Școala medie nr. 11 Cluj. Comisia nr. 47 ’— 
secție umanistă cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii nr. 11, 
nr. 12, nr. 16 si „Nic Bălcescu” Cluj, Școala 
medie de coregrafie și Școala medie de muzi
că Cluj (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Elemer Jancso. prof. univ. filologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai* Ciuj.

Școala medie nr. 12 Cluj- Comisia nr. 48 — 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii nr. 12, 
nr. 14 si nr. 15 Cluj (curs de zi și restanțieri). 
Președinte losii Csapo. prof. univ. biologie, 
Institutul Agronomic „Dr Petru Groza” Cluj.

Regiunea Crișana
Școala medie Aleșd, Comisia nr. t, secție 

mixtă. vor prezenta candidați de la școala
medie A!eșd (curs de zi și învățămînt fără 
frecventă! Președinte Dumitru Mureșanu, 
cont univ biologie. Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza' Cluj

Școala medie nr. 1 Beiuș. Comisia nr. 2 — 
secț’e reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie n; 1 Beius (curs de zi și restan- 
țieri). Președinte Teodor Haș, prof, matema
tică gr ÎT. director Școala medie Marghita.

Școala medie nr. 1 Beiuș, Comisia nr* X 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Beiuș (curs de zi, învăță- 
mfnt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ignatie Berindei, lector univ. geografie, Insti
tutul pedagogie de 3 ani Oradea.

Școala medie nr. 2 Beiuș, Comisia nr. 4, sec
ție mixtă Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr 2 Beiuș (curs de zi). Pre
ședinte Vasile Oancea, prof, limba română gr. 
I!, Școala medie Sebiș.

Școala medie oraș Petru Gioza. Comisia 
nr. 5 — secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie oraș Petru Groza (cursuri 
de zi, serale și restanțieri) Președinte loan 
Comănescu, lector univ. pedagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Oradea.

Școala medie Chișineu Criș. Comisia nr. 6 — 
sfecție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Chișineu Criș (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Nicolae Bocu, prof. lb. română-istorie, 
director Școala medie nr. 2 Beiuș.

Școala medie Sebiș. Comisia nr. 7 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Sebiș (cursuri de zi, invătămint fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Valeria 
Botiș, lector univ. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani' Oradea,

Școala medie Ineu. Comisia nr. 8 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Ineu (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Coriolan Rusu, 
lector univ. fizică, Institutul pedagogic de 3 ani 
Oradea.

Școala medie Marghita. Comisia nr 9 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Marghita, Secuieni și Valea lui Mihai 
(curs de zi). Președinte Letiția Ramonțeanu, 
prof. lb. română, director Școala medie nr. 1 
Beiuș.

Școala medie Salonta. Comisia nr. IO — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Salonta (curs de zi}. Președinte 
Lucian Drîmbă. lector univ. filologie Institutul 
pedagogic de 3 ani Oradea.

Școala medie Salonta. Comisia nr. 11 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Salonta, Ținea și Sintana. (cursuri 
de zi. serale si restanțieril Președinte Savu 
Isai, lector univ. maternaticâ. Institutul pe
dagogic de 3 ani Oradea.

Școala medie Șimleu. Comisia nr. 12 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați ce la Școa- 

frecvențăj. Președinte Vasile Boș*, prof- ma
tematică. director Școala mecie ar 1 Oraoea-

Școala medie Șualea. Comisia nr. 13 — sec
ție mixtă. Se vor pmeata caadxiati de la șco
lile Șimleu și Marghita (curs de xj icrâțămint 
fără frecvență și resUatienL Președinte Teodor 
Popescu, lector univ. fitokxj.e. Instirvhri peda
gogic de 3 ani Oradea.

Școala medie ar. 1 Oradea. Comis, a nr. 14 — 
secție reală. Se vor prezenta candidau de la 
Școala medie nr. 1 Oradea Icurs de zi) Pre
ședinte Avram DIrlea, prof. lb. română, direc
tor Școala medie Sebiș

Școala medie nr. 1 Oradea. Comisia r.r. ’ 5 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Oradea (curs de zi șî 
restanțieri). Președinte Traian Blajovici, rector 
univ. filologie. Institutul pedagogic de 3 ani 
Oradea.

Școala medie nr. 1 Oradea. Comisia nr. 16 — 
secție reală. Se vor prezenta candidai, de la 
Școala medie nr. 1 Oradea (curs sera. s‘. izvî- 
țămînt fără frecvență). Președinte Gheorghe 
Pribac, prof, matematică, director Școala medie 
Ineu.

Școala medie nr. 1 Oradea. Comisia nr. 17 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Oradea și Școala mecie 
Vadul Crișului (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Maria Cristea, lector univ. fizică. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 1 Oradea. Comisia nr. 18 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Oradea (învățămînt fără frec
vență). Președinte Gheorghe Boșca, prof, geo
grafie, director Școala medie Șimleu.

Școala medie nr. 1 Oradea. Comisia nr. 19 — 
secție reală. S^ vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Oradea (curs seral și în
vățămînt fără frecvență). Președinte loan Ce- 
teanu, lector univ. chimie, Universitatea .Ba
beș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 2 Oradea. Comisia nr. 20 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Oradea (curs de xi și restan- 
țieri). Președinte Eugen Pastea. conf. univ. bio
logie, Institutul agronomic „Nic. Bălcescu" 
București.

Școala medie nr. 4 Oradea. Comisia nr. 21 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Oradea (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Gheorghe Silaghi, >ctor 
univ. biologie, Universitatea „Babeș-Bolvai" 
Cluj.

Școala medie nr. 4 Oradea. Comisia nr. 22 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 4 Oradea (curs de z. si 
restanțieri). Președinte loan Pătruț, prof. univ. 
filologie, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 5 Oradea. Comisia nr. 23 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 5 Oradea (curs de zi) Pre
ședinte Virgil Giurcă, prof, științe naturale gr. 
II, Școala pedagogică Oradea.

Școala medie din Marghita. Comisia nr. 24 — 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii Mar
ghita și Șimleu (curs de zi și restanțieriv Pre
ședinte Paul Szilaghi, lector univ. matematică. 
Universitatea ..Babes-BoTyăi" CIu|.

Școala medie Sâcuieni. Comisia nr. 25 — sec
ție reală cu lb. de predare magniarâ. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii Sâcuieni 

și Valea lui Mihai (curs de &). Președinte 
Emeric Virag, lector univ. matematică Univer
sitatea . Babeș-Bolyci* Cluj.

Școala medie nr. 2 Oradea. Comisa nr. 26 — 
secție reală cu ib. de predare maghiară Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie nr. 2 
Oradea si Școala mec^e Salonta (cursuri de zi, 
serale și restantier:» Președinte Judita Mure- 
șan, conf. univ. chimie. Universitatea ..Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Școala medie ar. 3 Oradea. Comisia nr. 27 — 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie ar. 3 
Oradea (curs de zi si restanfien». Presed-nte 
Ladislau Boroș, prof. Ib română, director 
Școala medie Salonta.

Școala medie nr. 3 Oradea. Comisia nr 28 — 
secție umanistă cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de îa Școala medie nr. 3 
Oradea (curs de zi și. restauțier’ Președinte 
Ioan Betuker, prof, matematică gr. II, direc
tor adj. Școala medie Marghita.

Școala medie nr. 3 Oradea. Comisia nr. 29 
— secție reală cu 1b. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de Ia Școala medie nr. 3 
Oradea (curs seral și învățămînt fără frecven
tă). Președinte Margareta Toth. ’.ector univ. 
filozofie Universitatea . Babeș-Bolyai" Ciuj.

Școala medie nr. 4 Oradea. Comisia nr. 30 — 
secție reală cu lb de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie nr. 4 
Oradea (curs de zi). Președinte Matilda Lenart. 
prof, chimie, director adj. Școala medie nr. 3 
Oradea.

Școala medie nr. 4 Oradea. Comisia nr. 31 — 
secție mixtă cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de Ia Școala medie nr 4 
Oradea (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Eugen Molnar, conf. univ. geografie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 5 Oradea. Comisia nr. 32 — 
secție mixtă cu Ib. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii nr. 
5 și nr. 2 Oradea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Adalbert Todor, prof. ib. rusă, direc
tor Școala medie nr. 3 Oradea.

Regiunea Dobrogea
Școala medie Bâneasa. Comisia nr. 1 — secție 

mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Băneasa și Ostrov (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Dumi
tru Tudorache, prof, limba română gr. II, direc
tor Școala medie Hîrșova.

Școala medie Cobadin. Comisia nr. 2 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Cobadin și Adamclisi (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Georgeta Hăpăianu, prof. șt. 
naturale gr. II, director adj. Școala medie nr. 1 
Medgidia.

Școala medie Negru Vodă. Comisia nr. 3 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Negru Vodă și Topraisar (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restapțieri). Pre
ședinte Mircea Gheorghiu, lector univ. filologie, 
Universitatea București.

Școala medie nr. 1 Medgidia. Comisia nr. 4 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Medgidia (curs de zi, seral, 
și învățămînt fără frecvență). Președinte Florea 
Fugaru, lector univ. filologie, Universitatea 
București.

Școala medie nF. 2 Medgidia. Comisia nr. 5 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Medgidia (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Mihai Grigoraș, prof. șt. 
naturale, gr. II, director adj. Școala medie nr. 1 
Tulcea.

Școala medie Cernavodă. Comisia nr. 6 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Cernavodă (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Mihai Nichita, lector univ. filologie, 
Universitatea București.

Școala medie Hîrșova. Comisia nr. 7 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 

I medii Hîrșova și Topologu (curs de zi șî res- 
I tanțieri). Președinte Emilia Stoia*. prof, geogra

fie. director adj. Școala medie Cernavodă-
Școala medie „Mihail Kogâlaiceana*. Comisia

I nr. 8 — secție reală. Se vor prezenta ca»d.oati

Gheorghe AHoae, șef hccxăn fiteâ. I oști tuta!
Politehnic Galați.

ȘcnaU medie Babadag. CewiS*a bi. 9— sec-
1 tie mixiă- Se vor prezesza randidrt. de U șc*- 
! hie rain Eab-dag și Junlovce (ccrs de xr i&- 

vătâmirt Ură frecvență s: restanțien). Preș«u>țe
; Aaton Nâstase. lector Univ. geografie, Uaiversi-

Școala medie Măcia. Comisia nr. 10. — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Macin si Cerna (curs de xi£ iavățămiet 

I fără frecventă și restanțien). Președinte Ioa 
SUecinlescu, 1 ector nnjv Institutul de

i economice „V. L Lenin". București.
Școala medie nr. 1 Tulc«a. Comisia nr. 11 — 

i secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
| Școala medie nr. 1 Tulcea și Școala medie Isac- 

cea (cursuri de zi, serale, învățămînt fără frec
vență si restanțieri). Președinte Mihai Saiir, 

I lector univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 
I ani București.

Școala medie nr. 2 Tulcea. Comisia nr. 12 — 
I secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
I Școala medie nr. 2 Tulcea și Școala medie Su- 

lina (curs de zi și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Maria Manoliu, lector univ. filologie, 
Universitatea București.

Regiunea Galați
Școala medie nr. 1 Galați. Comisia nr. 1 i— 

secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Galați (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Alexandru Popovici, prof, 
univ. biologie, Institutul politehnic Galați.

Școala medie nr. 1 Galați. Comisia nr. 2 — 
secția reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Galați (curs seral și restan
țieri). Președinte Simion Popescu, conf. univ. 
chimie, Institutul politehnic Galați.

Școala medie nr. 2 Galați. Comisia nr. 3 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Galați (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Gheorghe Robescu, prof, 
istorie, director adj. Școala medie nr. 2 Brăila.

Școala medie nr. 3 Galați. Comisia nr. 4 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 3 Galați (curs de zi și restan
țieri). Președinte Emanuel Dogărolu, prof, ma
tematică, director adj. Școala medie nr. 1 Brăila.

Școala medie nr. 3 Galați. Comisia nr. 5 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 3 și nr. 1 Galați (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ion Gilcă, lector univ. matematică, In
stitutul pedagogic de 3 ani Galați.

Școala medie nr. 4 Galați. Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 4 și nr. 7 Galați (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Mihai Căruntu, lector 
univ. matematică Institutul pedagogic de 3 ani 
Calați.

Școala medie nr. 5 Galați. Comisia nr. 7 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 5 Galați (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Viorica Constantinescu, 
prof, geografie gr. II, Școala medie nr. 2 Foc
șani.

Școala medie nr. 5 Galați. Comisia nr. 8 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 5 Galați (curs serat și res
tanțieri) Președinte Angela Gavriiiuc, lector 
univ. chimie, Institutul pedagogic de 3 am 
Galati.

Școala medie nr. 5 Galați. Comisia nr. 9 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 5 Galați (Invătămint fără frec
vență). Președinte Constantin Dumitrescu, lec- 

I tor univ. biologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
J Galați.

Școala medie nr. 5 Galați. Comisia nr. 10 — 
secție reală. Șe vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 5 Gala|i (invățăminl fără 
frecventă). Președinte Plugarii Dumitru, proi. 
șt. naturale, director școala medie Vidra.

Școala medie nr. 2 Galați. Comisia nr. 11 — 
secție reală. .Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Pechea și Tudor Vladimirescu 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Elena 
Paulopol, lector univ. biologie. Institutul peda
gogic de 3 ani Galați.

Școala medie Bujor. Comisia nr. 12 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Bujor (curs de zi, invătămint fără frec
ventă și restanțieri). Președinte Constantin Da- 

| videscu, prof, geografie gr. II Școala medie 
■ „Unirea* Focșani.

Școala medie nr. 1 Galați. Comisia nr. 13 — 
i secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
| la Școala medie nr. 1 Galați (curs de zi și res

tanțieri). Președinte Ștefan Tomozei, lector 
i univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
I Galați.

Școala medie nr. 3 Galați. Comisia nr. 14 — 
secție umanistă. Se-vot prezenta candidați de 

I la școlile medii nr. 2 și nr. 3 Galați (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Janeta Besliu, lec- 

I tor. univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați.

Școala medie nr. 4 Galați. Comisia nr. 15 ■— 
I' secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 

la școlile medii nr. 4, nr. 5 și nr. 7 Galați (curs 
I de 7: și restanțieri). Președinte Petre Stăncu- 

i'escu. lector univ. biologie, Institutul pedago
gic de 3 ani București.

Școala medie nr. 1 Brăila. Comisia nr. 16 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Brăila (curs de zi și restan
țieri). Președinte Carol Holirki, șef lucrări chi
mie. Institutul de petrol gaze și geologie Bucu
rești.

Școala medie nr. 1 Brăila. Comisia nr. 17 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Brăila (curs seral și res
tanțieri). Președinte Maria Rentea, prof, științe 
sociale, director Școala medie nr. 3 Galați.

Școala medie nr. 2 Brăila. Comisia nr. 18 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 2 Brăila (curs de zi). Președinte 
Dumitru Culea, lector univ. biologie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Galați.

Școala medie nr. 2 Brăila. Comisia nr. 19 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile tnedii nr. 3 și nr. 2 Brăila (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Georgescu, șef lucrări fizică, 
Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu” Bucu
rești.

Școala medie nr. 2 Brăila. Comisia nr. 20 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și rir. 3 Brăila (cursuri de 
Zi și serale — restanțieri). Președinte Mihai 
Costache, prof, științe sociale, director Școala 
medie nr. 1 Galați.

Școala medie nr. 3 Brăila. Comisia nr. 21 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Brăila (curs de zi). Pre
ședinte Elena Iliescu, șef lucrări matematică, 
Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" Bucu
rești.

Școala medie nr. 3 Brăila. Comisia nr. 22 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 3 Brăila (curs seral). Pre
ședinte Aristide Vrabie, prof, matematică, di
rector Școala medie nr. 5 Galați.

Școala medie nr. 3 Brăila. Comisia nr. 23 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Brăila (învățămînt fără frec
vență). Președinte Angela Ciofu, șef lucrări 
chimie, Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" 
București.

Școala medie nr. 3 Brăila. Comisia nr. 24 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Brăila (curs seral și Inv4- 

I țârnint fără frecvență — restanțieri). Președinte 
( Gheorghe Nicolau, prof, matematică, director 
I Școala medie „Al. 1. Cuta” Focșani.

Școala medie ar. 4 Brăila. Comisia nr. 25 — 
ț secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
■ Școala medie nr. 4 Brăila (curs de zi). Pre- 

ședinte Aurora Stavaracbe, prof. lb. română 
j gr. H. Școala medie „Al I. Cuza” Focșani

Școala medie ar. 4 Brăila. Comisia nr. 26 — 
j secție reali. Se vor prezenta candidați de la 

școlile mea:i nr. 3 și nr. 4 Brăila si Școala me- 
I die însurăței (curs de zi și restanțieri). Pre- 
. ledrnte Alexandra Ckivu, prof matematici gr. 
| H. Școala medie nr. 3 Galați.

Școala medie ar. 1 Brăila. Comisia nr. 27 — 
I sec'.m reală. Se vor prezenta candidați de la 
1 școlile medii Făurei și linca (cuis de zi. învă- 
| țâarint fără frecventă și restanțieri). Președinte 

Claudia OrstnTischi, prof, matematică gr. II 
Școala medie nr. 1 Tecuci.

Școala medie nr. 1 Brăila. Comisia nr. 28 — 
șacție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Brăila 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Emanuela 
Stroia, prof. lb. latină, gr. II, director adf. 
Școala medie nr. 4 Galati.

Școala medie nr. 4 Brăila. Comisiă nr. 29 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 4 Brăila si Școala medie 
lance (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Niculina Mereuță, prof, pedagogie, director 
Școala medie nr. 2 Galați.

Școala medie nr. 2 Brăila. Comisia nr. 30 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 2 și nr. 3 Brăila (curs de 
zi). Președinte Ion Ene, prof, științe sociale 
gr. II, Școala medie nr. 3 Galați.

Școala medie nr. 1 Tecuci. Comisia nr. 31 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Tecuci (cursuri de zi, serale, 
și învățămîntul fără frecvență). Președinte 
Maria Doboș, prof. lb. română, director adj. 
Școala medie de muzică și arte plastice Galați.

Școala medie nr. 1 Tecuci. Comisia nr. 32 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Tecuci (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Ionel Atanasiu, prof, 
matematică, director Școala medie Odobești.

Școala medie nr. 2 Tecuci. Comisia nr. 33 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Tecuci (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Ion Diaconii, lector 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
București.

Școala medie „Unirea* Focșani. Comisia 
nr. 34 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii „Unirea" și „Alex. I. 
Cuza" Focșani (curs de zi). Președinte Victoria 
Lupu Clobotaru, prof, geografie, director Școa
la medie nr. 2 Tecuci.

Școala medie „Unirea" Focșani. Comisia 
nr. 35 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii Odobești și Vidra (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Atena Grama, 
prof, geografie, gr. II, Școala medie nr. 5 
Galați.

Școala medie „Unirea" Focșani. Comisia 
nr. 36 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la școlile medii „Unirea” și „Alex. I. 
Cuza” Focșani și Școala medie Gugești (curs 
seral, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Ciolacu, prof chimie, director 
Școala medie Panciu.

Școala medie „Al. I. Cuza" Focșani. Comisia 
nr. 37 — secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de Ia Școala medie „Unirea" Focșani și 
Școala medie Odobești (curs de zi) Președinte 
Ivoneta Cașu, prof, științe naturale, director 
adj- Școala medie nr 1 Galați

Școala medie „Al. I. Cuza" Focșani. Comisia 
nr. 38 — secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii „Al I Cuza" si 
„Unirea" Focșani (curs de zi și restanțieri) 
Președinte Andrei Niculescu, prof. lb. latină, 
director Școala medie nr. 3 Brăila

Școala medie Panciu. Comisia nr 39 — sec
ția reală. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Panciu (curs, de zi și învățăinînt fără 

frecvență). Președinte Maria Popovici, proi. 
geografie, director Școala medie nr. 1 Tecuci.

Școala medie Panciu. Comisia nr. 40 — seci 
ție reală Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Panciu și Mărășești (curs de zi ?i 
restapțieri). Președinte Virginia Bostan, prof, 
lb. română, director Școala medie Bujor.

Regiunea Hunedoara
Școala medie Alba Iulia. Comisia nr. 1 sec

ție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Alba Iulia (curs de zi și restan
țieri). Președinte Llvia Popescu, conf. univ. fi
lologie, Universitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Școala medic Alba Iulia. Comisia nr. 2 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Alba Iulia (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Viorica Roncea, prof, 
chimie, director școala medie Teiuș.

Școala medie Alba Iulia. Comisia nr. 3 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Alba Iulia (curs de zi). Președinte Petre 
Brădeanu, conf. univ. matematică, Universitatea 
„Babeș-Bolvai” Cluj.

Școala medie Alba Iulia. Comisia nr. 4 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la-;' 
școala medie Alba Iulia (cursuri de zi și' sera
le). Președinte Augustin Țandău, prof, matema
tică, director școala medie nr. I Hunedoara. .

Școala medie Teiuș, Comisia nr. 5 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Teiuș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Adrian Moțiu, lector univ. biologie, 
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj.

Școala medie Zlatna. Comisia nr. 6 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Zlatna (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Liviu Gherghel, prof, matema
tică, director școala medie nr. 2 Hunedoara

Școala medie Brad, Comisia nr. 7 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de Ia școala 
medie Brad (curs de zi). Președinte Alexandru 
Nicula, lector univ. fizică, Universitatea „Ba
beș-Bolyai” Cluj.

Școala medie Brad. Comisia nr. 8 secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de la școala me
die Brad (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ovidiu Maghiara, . lector univ. filozofie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Cluj.

Școala medie Brad, Comisia nr. 9 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Brad și Gurabarza (curs seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Petru 
Nistor, prof, matematică, director adj. școala 
medie Teiuș.

Școala medie Hațeg. Comisia nr. 10 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Hațeg (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ștefan Man, 
lector univ. fizică, institutul pedagogic de 3 ani 
Cluj.

Școala medie Hațeg. Comisia nr. 11, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Hațeg și Calan (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Eleonora Bodea, prof, 
limba română, Institutul pedagogic de 2 ani 
Deva.

Școala medie Ilia, Comisia nr. 12, secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de la școala me
die Ilia (curs de zi, învățămînt fără frecvență, 
și restanțieri). Președinte Vasile Șchiopu, lector 
univ. istorie, Universitatea ,,Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie Orăștie, Comisia nr. 13, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Orăștie (curs de zi). Președinte loan 
Scorța, prof, matematică, director școala me
die Zlatna.

Școala medie Orăștie, Comisia nr. 14, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Orăștie (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Ipan 
Mureșan, lector univ. biologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie Cugir. Comisia nr. 15 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Cugir (cursuri de zi și serale). Președinte 
Ioan Munteanu, lector univ. matematică, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-

Școala medie Sebeș, Comisia nr. 16, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Sebeș (curs de zi). Președinte Anato
li* Ciolan, prof, fizică, director școala medie 
n». 1 Hunedoara.

Școala medie Sebeș, Comisia nr. 17 Sec
ție reală cu limba de predare romină și ger
mană. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Sebeș și Miercurea (curs de zi, învăță- 
mfr.t fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ioan Stoica, lector univ. filologie, Universita
tea Timișoara. I:

Școala medie Sebe», Comisia nr. 18 ■—i secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Sebeș, de la Școala tehnică specială 
Sebeș (cursuri de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Sorin Mager, lector uniy. chimie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Cluj.

Școala medie „Decebal" Deva, Comisia nr.
19 _ secție reală Se vor prezenta candidați 
de la școala medie „Decebal" Deva (cursuri 
de zi). Președinte Petru Murariu, conf. tțnrv, 
matematică. Universitatea Timișoara.

Școala medie „Decebal" Deva, Comisia nr.
20 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie „Decebal” Deva (cursuri de 
zi și serale). Președinte loan Mareș, prof, ma
tematică, director adj. școala medie Cugir.

Școala medie „Decebal" Deva, Comisia nr.
21 — secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie „Decebal" Deva (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și restânțieri). 
Președinte Emil Neamțu, prof. șt. biologice, di
rector școala medie Orăștie.

Școala medie „Decebal” Deva, Comisia nr.
22 — secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școala medie „Decebal” Deva (curs de zi 
și restanțieri). Președinte loan Pulbere, lector 
univ. filologie, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Școala medie Simeria, Comisia nr. 23 — 
secția mixtă. Șe vor prezenta candidați de la 
școala medie Simeria (cursuri de zi și serale). 
Președinte Nicolae Cherciu, prof, limba romî- 
nă, director școala medie Petrila.

Școala medie Simeria, Comisia nr. 24 — sec
ția reală. Se vor prezenta candidați de Ia școala 
medie Simeria (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Otto Acsel, lector univ. fizică, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Timișoara.

Școala medie nr. 1 Hunedoara, Comisia nr.
25 — secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la școala medie nr. 1 Hunedoara (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ignat Bociort, 
lector univ. filologie, Universitatea Timișoara.

Școala medie nr. 1 Hunedoara, Comisia nr.
26 — secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie nr. 1 Hunedoara (curs de 
zi • și restanțieri). Președinte Minerva Bocșa, 
lector univ. matematică, Universitatea Timi
șoara.

Școala medie nr. 1 Hunedoara, Comisia nr.
27 — secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 1 Hunedoara (cursuri de zi 
și serale). Președinte Tit Liviu Lascu, ptof. 
limba română gr. II, director școala medie Alba 
Iulia.

Școala medie nr. 3 Hunedoara, Comisia nr.
28 — secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie nr. 2 Hunedoara (curs seral și 
învățămînt fără frecvență). Președinte Romulus 
Neagu, prof, limba română, director școala 
medie Brad.

Școala medie Petroșani, Comisia nr. 29, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Petroșani (curs de zi și restan
țieri). Președinte Eugen Dobrescu, prof. univ. 
matematică, Institutul de mine Petroșani.

Școala medie Petroșani, Comisia nr. 30 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Petroșani (cursuri de zi, serale,

(Continuare. în pagina a VI-a)
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învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Gheorghe Mașca, conf. univ. matematică, 
Institutul de mine Petroșani.

Școala medie Petroșani, Comisia nr. 31 — 
secție reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școala medie Pe
troșani și școala medie „Decebal" Deva (curs 
de zi și restanțieri). Președinte loan Ocolișan, 
prof, istorie, director Școala medie Calan.

Școala medie Petrila. Comisia nr. 32 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Petrila (curs de zi, seral și restanțieri). 
Președinte Olivia Catavola, prof, șt sociale, 
director adj. școala medie Simeria.

Școala medie Lupeni, comisia nr. 33 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Lupeni (curs de zi și seral). Președinte 
Dumitrii Susan, prof, limba română, director 
Școala medie „Decebal* Deva.

Școala medie Vulcan, Comisia nr. 34 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii_ Vulcan și Lupeni (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Romulus Fotescu, științe biologice, direc
tor adj. școala medie nr. 2 Hunedoara.

Regiunea lași
Școala medie nr. 1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej*

Bîrlad. Comisia nr. 1 — secția reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" Bîrlad (curs de zi). Președin
te Tatiana Tofan, prof, fizică, gr. II, director 
adjunct Școala medie „Alexandru I. Cuza* Iași.

Școala medie nr. 1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej* 
Bîrlad. Comisia nr. 2 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" Bîrlad (curs de zi și res- 
tanțieri). Președinte Costică Cazacu, lector 
univ. matematică. Universitatea „AI. I. Cuza" 
Iași

Școala medie nr. 1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej* 
Bîrlad. Comisia nr. 3 — secție umanistă Se vor 
prezenta candidați de Ia Școala medie nr. 1. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" Bîrlad (curs de zi). 
Președinte Eiisabeta Antonescu, prof. lb. româ
nă, emerită, Școala medie nr. 2 „Mihail Emi
nescu" Iași.

Școala medie nr. 1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej* 
Bîrlad. Comisia nr. 4 — secție umanistă. Se 
vor prezenta candidați de Ia Școala medie nr. 
1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej' Bîrlad (curs de zi 
si restanțieri). Președinte Ioan Hîrjoabă, lector 
univ. biologie. Universitatea „Al. I. Cuza* IașL

Școala medie nr. 2 Bîrlad. Comisia nr. 5 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 3 Bîrlad (curs de zi). 
Președinte Constantin Alexandru, prof, pedago
gie, director Școala medie nr. 1 „M. Kogălni- 
ceanu* Vaslui.

Școala medie nr. 2 Bîrlad. Comisia nr. 6 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Bîrlad (învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Constantin 
Boicu, prof, matematică, director adjunct Școala 
medie nr. 1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej* Bîrlad.

Școala medie nr. 3 Bîrlad Comisia nr. 7 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 3 Bîrlad (curs seral și res
tanțieri). Președinte Cecilia Lupescu, prof, chi
mie, director Școala medie de muzică Iași.

Școala medie Murgeni. Comisia nr. 8 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Murgeni (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Paul Arhir, prof. st. biologice gr. 
director adjunct Școala medie Hîrlău.

Școala medie Hîrlău. Comisia nr. 9 — sect e 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Hîrlău (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Vasile Prisă- 
caru, conf. univ. fizică Institutul politehnic 
Iași.

Școala medie „Cuza Vodă' HușL Coteria 
nr. 10 — secție reală Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „Cuza Vodă* Huși (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Vasile Tugulea, prof, mateaatick 
gr. II, director Școala medie nr. 3 Bîrlad.

Școala medie „Cuza Vodă* Host Ccoriria 
nr. 11 — secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de Ia Școala medie „Cuza Vodă* ri-< 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Dumitru 
Alexandrescu, prof. lb. română, director Școala 
medie nr. 7 „Al. L Cuza* IașL

Școala medie nr. 1 „Mihail Sadoveasa* IașL 
Comisia nr. 12 — secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 . Mihail 
Sadoveanu* Iași (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Cornelia Dumitriu, conL univ, pedago
gie, Universitatea „Al. L Cuza* IașL

Școala medie nr. 2 „Mihail Eminetcu* IașL 
Comisia nr 13 — secția reală. Sa vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 2 
hail Eminescu* Iași (curs de zi). Președinte 
Gheorghe Cotrut, prof. univ. chimie. InsttMal 
Politehnic Iași.

Școala medie nr. 2 „Mihail Eminescu* IașL 
Comisia nr. 14 — secție reală. Se vcr pte- 
zenta candidați de la Școala medie nr. 2 „Mi
hail Eminescu* Iași (învățămînt fără frecvență . 
Președinte Gabriela Simion, pref. lb. remiză, 
directoare Școala medie nr. 1 „M. Sadoveanu* 
Iași.

Școala medie nr. 2 „Mihail Eminescu* IașL 
Comisia nr. 15 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 2 ..Mi
hail Eminescu" Iași (învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Vasile Hrib, prof, is
torie gr. II, director Școala medie nr. 6 „V. 
Alecsandri" Iași.

Școala medie nr. 3 „C. Negruzzi* IașL Co
misia nr. 16 — secție reală. Se vor presents 
candidați de la Școala medie nr. 3 „C. Negruzz 
Iași (curs de zi și restanțieri). Președinte Con
stantin Onu, prof. univ. fizică. Institutul PoB- 
tehnic Iași.

Școala medie nr. 3 „C. Negruzzi* IașL Co
misia nr. 17 — secție umanistă. Se vcr pre
zenta candidați de la școala medie nr. 3 „C. 
Negruzzi' Iași (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte loan Tibă, lector univ. filologie. Uni
versitatea „Al. I. Cuza* Iași.

Școala medie nr. 4 „G. Ibrălleanu* IașL Co
misia nr. 18 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 4 „G. Ibrăileann' 
Iași (curs de zi și restanțieri). Președinte Ale
xandru Obreja, conf. univ. biologie. Universi
tatea „Al. I. Cuza* Iași.

Școala medie nr. 4 „G. Ibrălleanu* IașL Co
misia nr. 19 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de Ia Școala medie nr. 4 „G. Ibră!- 
leanu* și Școala medie nr. 2 „Mihail Eminescu* 
Iași (curs de zi șl restanțieri). Președinte Gheor
ghe Platon, lector univ. istorie, Universitatea 
Iași.

Școala medie nr. 5 IașL Comisia nr. 20 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 5 și nr. 8 Iași (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Magda Petro vane, cont 
univ. Chimie, Universitatea „Al I. Cuza* IașL

Școala medie nr. 6. „V. Alecsandri* IașL Co
misia nr. 21 — secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de Ia Școala medie nr. 6 „V. Alecsan
dri* Iași (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ioan Cismaș, lector univ. filozofie. Institutul pe
dagogic de 3 ani Iași.

Școala medie nr. 7 „Al. I. Cuza* IașL Co
misia nr. 22 secțio reală. Se vor prezenta can
didați de la Școala medie nr. 7 „Alex. I. Cuza' 
Iași (curs de zi și restanțieri). Președinte Va
sile Cosma, conf. univ. filozofie. Universitatea 
„Al. I. Cuza' Iași.

Școala medie nr. 8 Iași. Comisia nr. 23 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 8 Iași (curs seral și restan
țieri). Președinte Elena Bogdan, conf. univ. chi
mie, Universitatea „Al. I. Cuza' Iași.

Școala medie nr. 9 Iași. Comisia nr. 24 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie nr. 9 Iași (curs de zi). Președinte 

loan Hălălău, conf. univ. filozofie. Institutul 
Politehnic Iași.

Școala medie nr. 9 Iași. Comisia nr. 25. — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 9 Iași (curs seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Elena 
Macoveiciuc, lector univ. matematică, Univer
sitatea „Al. I. Cuza* Iași.

Școala medie de muzică și arte plastice „Oc- 
tav Băncilă" IașL Comisia nr. 26 — secție uma
nistă. Se vor prezentă candidați de la Școala 
medie de muzică și arte plastice „Octav Bănci
lă' și Școala medie „V. Alecsandri' Iași (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ariton Vraciu, 
conf. univ. filologie, Universitatea „Al. I. Cuza' 
Iași.

Școala medie Negrești. Comisia nr. 27 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Negrești (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte George 
Vasilescu, șef lucrări biologie. Institutul Poli
tehnic Galați.

Școala medie „C. Burcă" Pașcani. Comisia 
nr. 28 secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie „C. Burcă" Pașcani (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Margareta Năstase, 
prof, chimie, directoare Școala medie nr. 2 
„Mihail Eminescu' IașL

Școala medie „C. Burcă" Pașcani. Comisia 
nr. 29. secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Școala medie „C Burcă* Pașcani (cursuri 
□e zi, serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Mihai Clobanu, prof. lb. ro
mână, director Școala medie „Cuza Vodă' HușL

Școala medie Tg. Frumos. Comisia nr. 30 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
Școala medie Tîrgu Frumos și Școala medie Hă- 
lăucești (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Gheorghe Șnșnea, proL geografie, director Școa
la medie Murgeni.

Școala medie nr. 1 „M. Kogălniceanu' Vas
lui. Comisia nr. 31 — secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Școala medie nr. 1 „M. 
Kogălniceanu' Vaslui (curs de a și restanțieri). 
Președinte Eiisabeta Navroteanu, prof lb. ro
mână, directoare Școala medie nr. 5 IașL

Școala medie nr. 2 „Ștefan cel Mare* VasluL 
Comisia nr. 32 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 „Ștefan cel 
Mare* și Școala medie nr. 1 „M. Kogălnicea
nu* Vaslui (curs de z> învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Dumitra Mo- 
raru, prof. lb. română, director școala medie 
Hîrlău.

Regiunea Maramureș
Școala medie CareL Comisia nr. 1 — secțe 

reală. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Cărei și Tâșnad (curs de zi). Președinte 
Bogdan Pauliuc, lector univ. fizică. Institutul 
pedagogic de 3 ani Baia Mare.

Școala medie CareL Comisia nr. 2 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Cărei și Tășnad (curs de zi. invățămint 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Tin ase 
Filip, lector univ. filologie. Institutul pedagogic 
de 3 ani Baia Mare.

Școala medie CareL Comisia nr. 3 — secție 
leală cu limba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie Cărei 
(curs de zi si invârămint fără frecventă!. Pre
ședinte Nicolae Posta. proL aatemariră-faâcă. 
director Șcnals cedie st. 3 Bins Mare.
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Școala medie ar. 1 Bala Mare. CrezXa m II
— secte nxanitfă oe vor prezda rmeriat de 
la Școala medie nr. 1 Baia Mare si șcc—e se
dii Somcnța Mare. Seim șt Baia Scrie teaex da 
zi si restanțieri). Presedizle Urraa Glidu. 
cont criv. geografie. laetPB'el pedagoga de 3 
ani Baia Mare.

Școala medie nr. 1 Baia Mare. Corista nr. 
12 — secție reală. Se vor prereri» ca.se ztari ce 
la Școala medie nr. 1 Beta Mare (cars teral Șl 
restanțeri). Președmta Eagea Bocșa. prM. nrir. 
filozofie. Urivesitatea _Babeș-Botvai‘ CJaj.

Școala medie «r. 1 Baia Mare. GnerHa nr. 13
— secție reaU ca IHH da paede.-e
Se vcr prezenta caadtatati de la Școala medie 
rr. 1 Baia Mare si Școala medie Cehei Sfiva- 
nsei (cursuri de rj. Presedirie Alexandru Bo<U 
lector urir. fizică. Universitatea -Babes-Bo- 
lyai* Osj.

Școala medie ar. 1 Baia Mare. Comisii nr. 14
— secție mixtă cu limba de predare maga-ars. 
Sa vor prezenta candidați de la școlile medii 
nr. 1 șl nr. 3 Baia Mare sl școlile medii Cehul 
StlvameL Seini și Baia Sprie (cursori de zi, se
rale, învățămint fără frecvență sl restanțieril. 
Președinte Ladlslau Nagy, conL univ. fizică. In
stitutul politehnic Clu;.

Școala medie nr. 3 Baia Mare. Comisia nr. 15
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii nr. 3 și nr. 2 Baia Mare și școHle 
medii Simcuța Mare și Baia Sprie (cursuri de 
zi). Președinte Andrei Porolisseanu. proL mate
matică-fizică, director Școala medie nr. 1 Satu 
Mare.

Școala medie nr. 3 Bala Mare. Comisia nr. 16
— secție reală. Se vor prezenta candidați da Ia 
Școala medie nr. 3 Baia Mare (cursuri da zi, 
învățămînt fără frecvență). Președinte Vasile 
Sălăjan, prof. ec. politică gr. ÎL director adj. 
Școala medie nr. 2 Satu Mare.

Școala medie nr. 1 Satu Mare. Comisia nr. 17
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Satu Mare și Școala medie 
Ardud (curs de zi). Președinte Nicolae Albu, 
lector univ. biologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Cluj.

Școala medie nr. 1 Satu Mare. Comisia nr. 18
— secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Satu Mare și 
Școala medie Ardud (curs de zi). Președinte 
Vasile Baria, prof. șt. naturale si geografie, 
director Școala medie Somcuța.

Școala medie or. 1 Satu Mare. Comisia nr. 19
— secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școlile medii nr. 1 șt nr. 2 Satu Mare (învă
țămînt fără frecvență șl restanțieri). Președinte 
Nicolae Roșu, prof, istorie, director Școala me
die Negrești.

Școala medie nr. 1 Satu Mare. Comisia nr. 20 
secție reală cu limba de predare maghiară. 

Se vor prezenta candidați de Ia școlile medii 
nr. 1 și nr. 2 Satu Mare (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Petru Cioară, lector univ. 
fizică, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Școala medie nr. 1 Satu Mare. Comisia nr. 21
— secție mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 1 Satu Mare (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Dumitru Silaghi, prof, 
matematică-fizică gr. II, director adj. Școala 
medie nr. 1 Baia Mare.

Școala medie nr. 2 Satu Mare. Comisia nr. 22
— secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 2 Satu Mare (cursuri de zi 
și serale). Președinte Ermil Jura, conf. univ. 
biologie, Institutul pedagogic de 3 ani Cluj.

Școala medie nr. 2 Satu Mare. Comisia nr. 23
— secție reală cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Satu Mare (curs de zi). Președinte Emilia 
Dimitriu, prof, limba română, gr. II, orașul 
Satu Mare.

Școala medie nr. 2 Satu Mare. Comisia nr. 24
— secție mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Școala medie 
nr. 2 Satu Mare și Școala medie Ardud (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Carol Varga, 
prof, limba maghiară, director adj. Școala me
die Sighetul Marmației.

Școala medie Sighetul Marmației. Comisia nr.
25 — secție mixtă cu limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Sighetul Marmației (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Alexandru Banyasz, 
prof, istorie, director adj. Școala medie nr. 2 
Satu Mare.

Școala medie Sighetul Marmației. Comisia nr.
26 — secție mixtă cu limba de predare română 
și ucraineană. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Sighetul Marmației și Școala me
die^ Șiret, reg Suceava (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Nicolae 
Pavlluc, lector univ. filologie. Universitatea 
București.

Regiunea Mureș-

Autonomă Maghiară

la 
și

1

Școala aedle ar. 2 Reghin. Comisia nr. 14 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
școlile medii nr. 1 ș! nr. 2 Reghin (curs de zi, 
seral si restanțieri). Președinte Iulia Eoăchescu, 
lector univ. filologie. Institutul pedagogic de 
3 ani Tg. Mures.

Școala medie ar. 1 Beghia. Comisia nr. 15 — 
secție reală cu lb. de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Reghin (cursuri de zL serale, înrâtămint tără 
frecventă și restanțieri). Președinte Zoltan Mora, 
proL lb. română, gr. IL director Școala medie 
Bolyai Tg. Mureș.

Școala medie nr. 
secție mixtă cu lb. 
prezenta candidați 
Reghin (cure de zi și restanțieri). Președinte 
Ernest Nagy, lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic de 3 ani Tg. Mureș.

2 Reghin. Comisia nr. 16 — 
de predare maghiară. Se vor 
de la Școala medie nr. 2

Școala medie Stngeorgiu de Pădure. Comi
sia nr. 17 — secție reală. Se vor prezenta can
didați de la școlile medii Sîngeorgiu de Pă
dure, Odorhei și Jidvel (curs de zi. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Llvln 
Stănescu, lector univ. fizică. Universitatea „Ba- 
beș-Bolyal* Cluj.

Școala medie Sîngeorgiu de Pădure. Comisia 
nr. 18 — secție mixtă cu lb. de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de Ia Școala 
medie Sîngeorgiu de Pădure (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Mihai Fejer, prof. lb. la
tină, director Școala medie „Dr. Petru Groza* 
Odorhei.

Școala medie Miercurea Niraj. Comisia nr. 19 
— secție mixtă cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la școlile medii 
Miercurea Niraj și Band (curs de zii. Președinte 
Vllmos Gyorgyieze, prof, știinte biologice, di
rector Școala medie Dănești.

Școala medie Sovata. Comisia nr. 20 — sec
ție mixtă cu lb. de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidați de la școlile medii Sovata și 
Iemuț (curs de zi). Președinte Ak3s Torrd, prof.

medie Vlăhita,

Comisia nr. 21 
candidați de la

Președinte 
Universi-

nr. 25

științe biologice, director Școala 
raionul Odorhei.

Școala medie nr. 1 Tirnăveni.
— secție reală. Se vor prezenta 
Școala medie nr. 1 Tîrnăveni (curs de zi). Pre
ședinte Gheorghe Crăciun, lector univ. filozo
fi^ Institutul medico-farmaceutic Tg. Mureș.

Școala medie nr. 1 Tîrnăveni. Comisia nr. 22
— secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Tîrnăveni (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Andrei Tittel, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Școala medie nr. 1 Tîrnăveni. Comisia nr. 23
— secție reală cu lb. de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Școala medie nr. 1 
Tîrnăveni (curs de zi). Președinte Iullu Szasz, 
prof, pedagogie, director Școala medie nr. 2 
Reghin.

Școala medie Toplița. Comisia nr. 24 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie Toplița (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). ~ 
Dinu Zăvoianu, șef lucrări, chimie, 
tatea București.

Școala medie Subcetate. Comisia 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școlile medii Subcetate și Deda (cure de zi). 
Președinte Augustin Mlcu, prof, geografie, di
rector Școala medie Luduș.

Școala medie „Al. Papiu Hartan". Comisia 
nr. 26 — secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Școala medie „A1 Papiu Ilaiian*, 
Bolyai Farkaș și nr. 4 Tg. Mureș (cure seral 
și învățămînt fără frecvență). Președinte Dorina 
Zamfir, prof, emerit geografie, director Școala 
medie nr. 1 Reghin.

Școala medie „Al. Papiu Marian* Tg. Mureș. 
Comisia nr. 27 — secție mixtă cu lb. de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie „AL Papiu Ilarian* si Școala 
medie de muzică și arte plastice Tg. Mureș 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Andrei Kristo, proL 
geografie-geologie, director Școala medie 
Miercurea Ciuc.

Școala medie 
misia nr. 28 — 
candidați de la . 
Al. Papiu narian Tg. Mureș (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Aura Bedeleanu. lector 
univ. filologie. Universitatea „3abes-Bc!yai* ChiJ.

Școala medie „Bolyal Farkaș* Tg. Mureș. Co
misia nr. 29 — secție reală cu lb. ce predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie ,.Bolyai Farkas* Tg. Mureș (curs 
de zi). Președinte Iosif Kovacs, conL univ. 
istorie. Universitatea „Babeș-Bolyai* Cuj.

Școala medie „Bolyai Farkaș* Tg. Mxreș. Co
misia nr. 30 — secție reală cu lb. de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la Școa
la medie „Bolyal Farkaș* Tg. Mnreș (inrătâ- 
-itat țări frecventă și restantieni. Președinte 
Ș'.eiin Imreh. conf. univ. istorie. Universitatea 
, Babej-Bolyai* Cluj.

Școala medie „Unirea* Tg. Mureș. Comisia 
nr. 3! — seoe reală. Se toc prezenta candi
dați de Ia școlile medii „Unirea* și nr. 4 Tg. 
Mnreș (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Mircea Croitoru, conL univ. E-olocie, Univer- 
setatea „Babes-Bolvai' Cluj.

Școala medie „Unire*' Tg. Mureș. Comisia 
xr. 32 — secție umanistă cu lb. de predare taa- 

s Se vor prezenta candidați de la școlile 
mean „Unirea'. .Boivai Farkaș' ta nr. 4 Tg. 
Msreș tears de n a restanttarf). Președinte
Cwt BeredL ccsi. snrv smeie. Umiezsrtatea

Farkaș Tg. Mureș. Co- 
reală. Se vor prezenta 
medii Bolyai Farkas si

Bolyai 
secție 

școlile

SI

C nr‘11 xr.Șcmafia ae*e am 4 Tg. Mare». Ctre-xa sr. 33 
_  -■»- a* Se rer prevent* camiidap 
de ta seci..* med- „AL Papeu Eaztan', „Bolyai 
Fark®' a nr. 4 Tg. Mureș (curs de zi și res- 

LQ 1-Ț( sever Trilu, lector univ. 
fikLogie. Unrvere:t*tea .3abeș-Bciyai' Ctaj.

Școala Ml tir am 4 Tg. Mures. Comisia nr. 34 
_  secție -e» » cu îb. ce predare maghiară. Se 
vor prezenta r»-wtîd*țî de la Școala medie nr. 4 
și Școata medie „Unirea* Tg. Mureș (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte Ioslf Pa- 
taki. conL univ. istorie. Universitatea „Babeș- 
Boiyai' Cluj

Regiunea Oltenia
Școala medie nr. 1 „Nic. Bălcescu' Craiova. 

Comisia nr. 1 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 „Nic. Bălces
cu' Craiova (curs de zi și restanțieri). Președin
te Constantin Popescu, conf. univ. biologie, In
stitutul pedagogic de 3 ani Craiova.

Școala medie nr. 1 „Nic. Bălcescu* Craiova. 
Comisia nr. 2 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la școlile medii nr. 1 „Nic. Băl
cescu' și nr. 3 Craiova (cursuri de zi). Preșe
dinte Aurel Negreanu, cont univ. fizică, Insti
tutul politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 1 „Nic. Bălcescu* Craiova. 
Comisia nr. 3 — secția umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la școlile medii nr. 1 „Nic. 
Bălcescu', nr. 3 și Școala medie de muzică și 
arte plastice Craiova (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Victor Ardeleana, conf. univ. geogra
fie, Institutul pedagogic de 3 ani Timișoara.

Școala medie nr. 1 „Nic. Bălcescu* Craiova. 
Comisia nr. 4 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de Ia Școala medie nr. 1 „Nic. Băl
cescu' Craiova (invățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Achlm Costea, prof, eme
rit, istorie, gr. II, Școala medie nr. 1 Tr. Seve
rin.

Școala medie nr. 2 „Frații Bnzești* Craiova. 
Comisia nr. 5 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 „Frații Bu- 
zești* Craiova (curs de zi). Președinte Ion Ta- 
labă, prof, pedag. psih., gr. II, Școala medie nr.
I Tg. Jiu.

Școala medie nr. 2 „Frații Buzești* Craiova. 
Comisia nr. 6 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 „Frații Bu
zești* Craiova (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Vasile Hoancă, conL univ. fizică. Institutul 
politehnic Timișoara.

Școala medie nr. 2 „Frații Buzești* Craiova. 
Comisia nr. 7 — secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 „Frații Bu
zești" Craiova (cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Dogaru, lector univ., filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Craiova.

Școala medie nr. 2 „Frații Buzești* Craiova. 
Comisia nr. 8 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 2 „Frații Bu
zești* Craiova (curs seral și restanțieri). Preșe
dinte Gheorghe Vraciu, lector univ. matematică, 
Institutul agronomic „T. Vladimirescu* Craiova.

Școala medie nr. 3 Craiova. Comisia nr.
9 — secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Craiova (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Constantin Piscati, lector 
univ. matematică, Institutul pedagogic de 3 ani 
Craiova.

Școala medie nr. 3 Craiova. Comisia nr.
10 — secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Școala medie nr. 3 Craiova (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Tiberiu Bogdan, cont, 
univ. pedagogie. Institutul pedagogic da 3 ani 
Pitești.

Școala medie nr. 3 Craiova. Comisia nr.
II — secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Craiova (curs seral). Pre
ședinte Petre Boldescu, conf. univ. matematică. 
Institutul agronomic „T. Vladimirescu' Craiova.

Școala medie nr. 3 Craiova. Comisia nr. 
12 — secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 3 Craiova (curs seral și 
restanțieri). Președinte Marin Tudor, lector univ. 
fizică, Institutul agronomic „T. Vladimirescu* 
Craiova.

Școala medie nr. 4 Craiova. Comisia nr. Î3 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Craiova (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Nicolae Scăriătescu, prof, 
univ., chimie, Institutul agronomic „T. Vladimi
rescu' Craiova.

Școala medie nr. 4 Craiova. Comisia nr. 14 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Craiova și Școala medie Fi- 

liași (curs de zi și restanțieri). Președinte Ion 
Stănoiu, lector univ. biologie, Institutul pedago
gic de 3 ani Craiova.

Școala medie nr. 4 Craiova. Comisia nr. 15 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Craiova (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Gabriela Pisoschi, lector 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Craiova.

Școala medie nr. 5 Craiova. Comisia nr. 16 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 5 Craiova (curs de zi). Preșe
dinte Lucia Burnea, lector, univ., chimie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Craiova.

Școala medie nr. 5 Craiova. Comisia nr. 17 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 5 Craiova și Școala medie 
Bîrca (curs de zi). Președinte Florea Ene, conf. 
univ., biologie, Institutul agronomic „T. Vladi
mirescu* Craiova.

Școala medie nr. 5 Craiova. Comisia nr. 18 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de ia 
școlile medii nr. 4 și 5 Craiova și Școala medie 
Bîrca (curs de zi). Președinte Constantin Papa- 
state, lector univ. filologie. Institutul pedagogic 
de 3 ani Craiova.

Școala medie nr. 5 Craiova. Comisia nr. 19 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 5 Craiova (curs seral și res
tanțieri). Președinte Aurelian Nichita, lector 
univ. fizică. Institutul agronomic „T. Vladimi
rescu* Craiova.

Școala medie nr. 1 Tr. Severin. Comisia nr.
20 — secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Tr. Severin (curs de zi). 
Președinte Crăciun Patru, prof, emerit. limba 
română, director Școala medie nr. 1 CaracaL

Școala medie ar. 1 Tr. Severin. Comisia nr.
21 — secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 Tr. Severin și Școala me
die Vînju Mare (curs de zi. învățămînt fără 
frecventă și restanție’ 1. Președinte Dan Mihal 
Trandafir, lector univ., filozofie. Institutul peda
gogic de 3 ani Craiova.

Școala medie nr. t Tr. Severin. Comisia nr.
22 — secție reali. Se vor prezenta candidați de 
la Școala medie nr. 1 și 3 Tr. Severin (curs seral, 
invățămint fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Rozalia Teleagă, lector univ„ biologie. In
stitutul pedagogic de 3 am Timișoara.

Școal* medie nr. 2 Tr. Severin. Comisia nr. 23
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile cedri nr. 2 și 3 Tr. Severin (curs de zi 
ți restanțieri). Președinte Sebastian* Mihai, prof, 
matematică gr. H, director Școala medie nr. 3 
Craiova.

Școala medie nr. 3 Tr. Severin. Comisia nr. 24 
secte wanistă Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 si 3 Tr. Severin (curs de zi 
ți restanțieri). Președinte Gheorghe Manciu, lec
tor univ. filologie, Iaititntul pedagogic de 3 ani 
Tîstițoara.

Școala medie nr. 1 „T. tladimirescu- Tg. Jiu. 
Comisia nr. 25 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 „T. Vladimi- 
renca* Tg. Jna ți Școala medie Baia de Aramă 
(curs de zi și restanțieril. Președinte Nicolae 
AaâreL proL limba gr. i. director Școa
la medie nr. 1 Craiova.

Școala medie nr. 1 „T. Vladimirescu' Tg. Jiu. 
Comisia nr. 26 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 „T. Vladimi
rescu' Tg. Jiu ți Școala medie Valea Sadului 
(curs de zi). Președinte Sabina Băla, prof, limba 
română, director Școala medie nr. 3 Tr. Severin.

Școala medie nr. 1 „T. Vladimirescu" Tg. Jiu. 
Comisia nr. 27—secție umanistă. Se vor prezenta 
caam-Ltn âe la Scoaj media nr. t „T. Vladimi- 
resez" Te. Jm (curs de zi si restanțieri). Preșe- 
dințe Emil Meșter, lector univ. geografie. Insti- 
tnlrl pedagogic de 3 am Timișoara.

Școala medie nr. I „T. Vladimirescu" Tg. Jiu. 
Comisia nr. 28 — secție reală, se vor prezenta 
candidați de la Școala medie nr. 1 ,,T. Vladimi
rescu' Tg. Jiu și Școala medie Valea Sadului 
(curs seral și învățămînt fără frecvență). Preșe
dinte Aurel Georgescu, prof. șt. sociale gr. II, 
Școala medie nr. 2 Caracal.

Școala medie nr. 1 „T. Vladimirescu" Tg. Jiu. 
Comisia nr. 29 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de Ia Școala medie nr. 1 „T. Vladimi
rescu' Tg. Jiu și Școala medie Baia de Aramă 
(curs de zi, învățămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Constantin Diaconu, prof, ma
tematică, director Școala medie Calafat.

Școala medie nr, 2 Tg. Jiu, Comisia nr. 30
— secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 2 Tg. Jiu (curs de zi). Pre
ședinte Dumitru Cațan, prof, istorie, director 
școala medie nr. 2 Tr. Severin.

Școala medie nr. 2 Tg. Jiu, Comisia nr. 31
— secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de Ia școala medie nr. 1 „T. Vladimirescu" și 
școala medie nr. 2 Tg. Jiu (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Maria Eliescu, prof. limba 
franceză, director adj. școala medie nr. 1 
Craiova.

Școala medie Balș, Comisia nr. 32 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de Ia școala 
medie Balș (cursuri de zi, serale si învățămînt 
fără frecvență). Președinte Ștefan Vancea, prof, 
limba română, director școala medie nr. 2 
Craiova.

Școala medie Balș, Comisia nr. 33 — secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de Ia șco
lile medii Balș și Bălcești (curs de zi și restan
țieri). Președinte Emil Negrea, lector univ. geo
grafie, Institutul pedagogic de 3 ani Craiova.

Școala medie Băilești, Comisia nr. 34 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la școa
la medie Băilești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Emil Cernăianu, lector univ. biologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Craiova.

Școala medie Calafat, Comisia nr. 35 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Calafat și Poiana Mare (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ion Dincă, prof, limba română gr. II, 
director școala medie Tg. Bălcești.

Școala medie Calafat, Comisia nr. 36 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii Calafat, Cetate și Plenița (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Tatiana Nicolescu, 
lector univ. filologie, Universitatea București.

Școala medie Cetate, Comisia nr. 37 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școlile 
medii Cetate, Cujmir, Plenita și Cornu (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Eugen Dreșcă, 
lector univ. biologie. Institutul pedagogic 3 ani 
Craiova.

Școala medie nr. 1 Caracal, Comisia nr. 38 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr. 1 Caracal (cursuri de zi, se
rale șl învățămînt fără frecvență). Președinte 
Vasile Mirică, prof, matematică, director școala 
medie Vînju Mare.

Școala medie nr. I Caracal, Comisia nr. 39 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați da 
Ia școlile medii nr. 1 și nr. 2 Caracal, (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Eugen Nicolescu, 
lector univ. geografie Institutul pedagogic de 
3 ani Craiova.

Școala medie nr. 2 Caracal, Comisia nr. 40 — 
secție mixtâ. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. I și nr. 2 Caracal, (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Maria Juncu, prof, 
limba franceza, director adi. școala medie nr. 1 
Tr. Severin.

Școala medie Corabia, Comisia ni. 41 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Corabia (curs de zi, învățămînt fără 
frecventă șl restanțieri). Președinte Nicolae 
Dogaru, prof, limba română, director școala 
medie Bala de Aramă.

Școala medie Corabia, Comisia nr. 42 — sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Corabia (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Comei Alexandrescu, prof, limba 
română, director școala medie nr. I Tg. Jin.

Școala medie Bechet, Comisia nr. 43 — sec
ție reală, Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Bechet șl Dăbuleni (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Vasile Romanescu, prof, 
matematică gr, II, director școala medie nr. 2 
Tg. Jiu.

Școala medie Melinești. Comisia nr. 44 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 

școala medie Melinești (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Stancu Geampalia, prof. șt. sociale, 
director școala medie Corabia.

Școala medic Tg. Cărbunești, Comisia nr. 45 
— secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la școala medie Tg, Cărbunești (curs de zi, în- 
vătămint fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Ion Bărbulescu, prof, fizică-chimie, di
rector școala medie Cetate.

Școala medie Novaci, Comisia nr. 46 — sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la școa
la medie Novaci (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Valeriu Atanasiu, prof, naturale, gr. II, 
director adj. școala medie Balș.

Școala medie Bălcești, Comisia nr. 47 — sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la șco
lile medii Bălcești și Giădiște (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Emanoil Cinteză, prof. șt. sociale, di
rector școala medie Tg. Cărbunești.

Școala medie Segarcea, Comisia nr. 48 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Segarcea (curs de zi și restan
țieri). Președinte Alexandru Anton, prof. lb. 
română, director școala medie Strehaia.

Școala medie Strehaia, Comisia nr. 49 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Strehaia (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Belei 
Ștefan, prof. Ib. rusă, director școala medie 
Plenița.

Regiunea Ploiești
Școala medie nr. 1 Buzău. Comisia nr. 1 — 

secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Buzău (curs de zi). Preșe
dinte Vasile Nedelcu, conf. univ. fizică. Insti
tutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej* 
București.

Școala medie nr. 1 Buzău. Comisia nr. 2 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Buzău (curs de zi). 
Președinte Mircea Ghiliceanu, conf. univ. ma
tematică, Institutul politehnic „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej* București.

Școala medie nr. 1 Buzău. Comisia nr. 3 —■ 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Buzău (curs seral Și restan
țieri). Președinte Ion Grigore, prof, matematică, 
gr. II, Școala medie nr. 1 Ploiești.

Școala medie nr. 1 Buzău. Comisia nr. 4 —1 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1, nr. 2 și nr. 3 Buzău (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Aurel Cîrciu- 
maru, prof. lb. română, director adj. Școala 
medie nr. 3 Ploiești.

Școala medie nr. 2 Buzău. Comisia nr. 5 —■ 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Buzău (curs de zi). Președinte 
Maria Comănescu, lector univ. fizică, Universi
tatea București.

Școala medie nr. 2 Buzău. Comisia nr. 6 ‘
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 2 și nr. 3 Buzău, Școala media 
Pătîrlagele și Școala medie Pogoanele (învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Toma Neguîescu, prof, istorie-geografie, director 
adjunct Școala medie nr. 2 Ploiești.

Școala medie nr. 2 Buzău. Comisia nr. 7 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Buzău (curs de zi). Președinte 
Ion Ionescu, prof. lb. română, director Școala 
medie Slănic.

Școala medie nr. 3 Buzău. Comisia nr. 8 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Buzău, Școala medie Beceni 
și Școala medie Pogoanele (curs de zi și restan
țieri). Președinte Elena Buhai, lb. română, direc
toare Școala medie nr. 1 Cîmpina.

Școala medie Pătîrlagele. Comisia nr. 9 — 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie Pătîrlagele (curs de zi și restan
țieri). Președinte Ecaterina Gavrllă, prof, filozo- 
fie-pedagogie. gr. II, Școala medie nr. 1 Buzău.

Școala medie nr. 1 Cîmpina. Comisia nr. 10 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Cîmpina (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Eugen Rusii, conf. univ. ma
tematică, Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie nr. 1 Cîmpina. Comisia nr. 11 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Cîmpina (curs seral și învă
țămînt fără frecvență). Președinte Valeria Bă- 
nulescu, prof. șt. biologice, directoare Școala 
medie nr. 1 Tîrgoviște.

Școala medie nr. 2 Cîmpina. Comisia nr. 12 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 2 Cîmpina (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Aspasia Vasiliu, 
prof. lb. română, director Școala medie nr. 1 
Ploiești.

Școala medie nr. 2 Cîmpina. Comisia nr. 13 — 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Cîmpina (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Virgil Mihăilă, prof, 
lb. română, gr. II, director secția serală Azuga.

Școala medie Bușteni. Comisia nr. 14 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Bușteni și Școala medie Breaza (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte Marin 
Gaspar, prof. lb. română, dtrector Școala me
die nr. 6 Ploiești.

Școala medie Sinaia. Comisia nr. 15 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Sinaia (cursuri de zi, serale și învăță
mînt fără frecvență). Președinte Gheorghe Za- 
pan, prof. univ. psihologie, Universitatea Bucu
rești.

Școala medie Breaza. Comisia nr. 16 — secție 
mixtâ. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Breaza și Școala medie Sinaia (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Leila Duță, prof. șt. 
biologice și geografie, gr. II, Școala medie nr. 2 
Cîmpina.

Școala medie Băicoi. Comisia nr. 17 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Băicoi și Școala generală de 8 ani Flo- 
rești (curs seral și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Nicolae Manea, prof, matematică-fizi
că, Școala medie Pucioasa.

Școala medie Băicoi. Comisia nr. 18 » secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Băicoi, (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Stelian Marinescu, prof, fiiozofie-pedago- 
gie, director adj. Școala medie nr. 6 Ploiești.

Școala medie MorenL Comisia nr. 19 — secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Moreni șt Școala medie Filipeștii de Pă
dure (curs seral, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Silviu Clocanell, prof, 
matematică-fizică, director adj. Școala medie 
nr. 1 Buzău.

Școala medie Moreni. Comisia nr. 20 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia Școala 
medie Moreni (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Paul Popescu, prof, istorie, gr. II, Școala 
medie nr. 1 Ploiești.

Școala medie Mizil. Comisia nr. 21 — secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Școala 
medie Mizil (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Emilia Mihăi- 
lescu, prof. lb. română. Școala medie nr. 2 
R.-Sărat.

Școala medie nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 22 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. t Ploiești (curs de zi). Preșe
dinte Mircea Naumescu, conf. univ. fizică. In
stitutul de construcții București.

Școala medie nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 23 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Ploiești (curs seral). Preșe
dinte Maria Nicolescu, prof, filozofie, gr. 11, 
Școala medie nr 1 Tîrgoviște.

Școala medie nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 24 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 1 Ploiești, Școala generală de 
8 ani Valea Călugărească și Școala generală 
de 8 ani Boldești (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Cornelia Sedan, prof, lb, română, gr. ii, 
Școala medie nr. 2 Buzău

Școala medie nr. 1 Ploiești. Comisia nr. 25 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la

(Continuare în pagina a
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șeoșla medie nr. 1 Ploiești, Școala ce*.* -r- 
lați și Școala medie Plopeni (invâțâaiz 
frecvență și restanțieri). Președinte Au«w J»- 
nescu, prof, geografie gr. II, Școala raedie bz. 2 
Buzău.

Școala medie nr. 1 Ploiești. C -— 
Secție umanistă. Se vor prezenta candidați te 
Școala medie nr. ! Ploiești curs ce z Pre- 
ședinte Constantin Duhăneanu. I
lologie, Universitatea București.

Școala medie nr. 1 Ploiești. Comisia ar. 27 — 
secție mixtă. Se vor prezenta capadati âe te 
școala medie nr. I Pioieșt curs : fă tv- 
tanțieri).. Președinte Marcela Bungărteeana. praf, 
lb. latină, director Școala medie ar. 2 Cmpma.
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Școala medie nr. 2 Ploiești. C:~.s —
secție reală. Se vor prezenta cane c«ti o» r 
școala medie nr. 2 Ploiești fenr» de n) Re- 
ședințe Aurelian Tache, : =
Universitatea București.

Școala medie nr. 2 Ploiești. Comisia «z. 2® — 
secție reală. Se vor prezenta cane ici; at ia 
Școala medie nr. 2 Ploreștr curs ie îr|_ Pre
ședinte Victor Tutescu, țc: .z.
Institutul de Științe Ec-c-.n..:: . V 1 -*
București.

Școala medie nr. 2 Ploiești. —
secție reală. Se vor prezenta ea te
școlile medii nr. 2 ș: nr 3 ?. r.est. s. nc a-a s*- 
die Plopeni (curs seral, ins Uimit fBzț toer- 
vență și restanțieri). Președteae Cteedia Paaati. 
lector univ. chimie, Unrvdsătatea Baauegti-

Școala medie nr. 2 PioieșU „-z • 31 —
secție reală. Se vor p-ezenta .-«z: date de a 
Școala medie nr. 2 Ploiești și Școala mod» ■»- 
1 Buzău (învățămint fără ::ef.-'■* ?-•.«:-*•»
Zorin Zamfir, lector - • e.-a.atu
București.

Școala medie nr. 2 ploiești. C:=c.r i z- "1 — 
secție umanistă. Se prezm’a cm: Ol ee a 
Școala medie nr. 2 Pn est : • Pre-
ședinte Ion Negoiu, lector naiv, imn, Una- 
vefsitatea Bucureșt.

Școala medie nr. 2 Ploiești. Comisia ar. X3 — 
secție mixtă. Se ver prezenta u iap de te 
școlile medii nr. 2 s. z. -.•* zs r. s.
restanțieri). Președinte Corne Ml Caute. șef te- 
crări chimie. Univers tarea z.:.: au

Școala medie nr. 3 Ptotegti. Comisia ar. 31 — 
secție reală. Se ser prezeze* rancMatr fie ia 
școala medie nr. 3 Pl" -s'. z- z. »- res
tanțieri). Președinte Emeric Totk. maf naiv, 
matematică, Universitate! î.t.’-s

Școala medie ar. 3 Ploiești. Corni ni ar. 35 — 
secție umanistă. Se vor prezenta caadidati da 
la Școala medie nr. 3 Ploiești (cars de n u 
restanțieri). Președinte Berna Slave, lector tzmr. 
filologie, Universitatea Buc.restu

Școala medie nr. 4 Rom ști Comisa nr. 36 — 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Școala medie nr. 4 Pioiesi: Școala Vi-
lenii de Munte și Școala medie Plnprei (cais 
serălf. — Președinte Ion Bataeag, prof. șt. bi
ologice și geografie gr I! Școate rs-t-: nr 1 
Cîmpina.

Școala medie ar. 4 Ploiești. Comisia - 37 —
secție reală. Se vor prezenta candida’, de ia 
școlile medii r.r. 4 si nr. 2 Ploiești (iavătămint 
fără frecvență). Președinte Ioa Căitei, ptfti. ma- 
tematică-fizică, director Școala medie nr. 3 
Tîrgoviște.
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Umd adKar , D»ti>e Casteaur* Breaza.
w — secVe reali- Se vor prezenta 

CBBdidXi la fiaori aflBw «Dîauliîe Caute- 
»-r* Breaoa rars de zii Președinte Petre Seaea, 
c—f «sxv. faaică. Institutul politehxxc ,.Gheor-

Lăcrul militar ..Diwitrie Cautesir* Breaza. 
Coate:*--* *r. 6! — secție reală. Se vor prezenta 
fdTrau de la liceul militar ..Dimitrie Cante- 
- ■* Breaza icnrs de zi». Președinte Emil ian 
Az^elescu, lector univ. chimie, Universitatea 
București.

Liceal militar ,, Dimitrie Cantemir* Breaza, 
Cozr s;a nr. 62, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceul militar „Dimitrie Cante- 
mir* Breaza (curs de zi). Președinte Ion Miu, 
con*. uahr. matematică. Institutul politehnic 
..Ghcorghe Gneorghiu-Dej" București.

Liceal militar „Dimitrie Cant emir* Breaza, 
Comisia nr. 63 — secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceul militar „Dimitrie Can- 
terair* Breaza (curs de zi). Președinte Gheorghe 
Cosma, lector univ. fizică, Universitatea Bucu
rești.

Regiunea Suceava
Școala medie nr. 1 Botoșani. Comisia nr. 

secție reală. Se vor prezenta candidați de
1

la

ȘcoaU medm
secție ~C5a,T-tf<
U școtile m^dr. 
zz și restttCaeri 
=stune gr. H.

ȘcoaU mm 
secțiv reaiă- 
școble medx
și fci
cel Murii 
tea ..AL 1

Școala 
mixtă- Se
medii Trușeșn 9 Becec^a |nzs de 
mint fără freer emil 9 zesatzxer' 
Richard Vafter, lector mn. 
tetea „A! I Csza* Izșl.

Liceal ..Drapoș Vodă* CLmpoiaag 
nr. 7 secție ree-ia. Se ruc urezexu < 
?a Liceui ,J>reoo« Vodă* CsmpriEsg 
învățămint fază fcecveețâ ș£ 
dinte Save! Urim. Ier 2* xxv 
pedagogic de 3 axi lesL

Liceu! ..Draw Vodă* Cloyatwș 
nr. 8 secția uman^sză- Se vor prezexu caxdÂap 
de la Liceul .Dragos Vodă* Cîxox'.zxg trurs oe 
zi si restanțieri)- Presedmîe Xăcoăao Popesca. 
prof. Ib. latină. Școala medse

Școala medie nr. 1 DoraboL Comisia nr. 9 
secție reală. Se vor prezenu. candidați de U 
școlile medii nr. 1 si nr. 2 Dorrbo; tears de zi 
și învățămint fără frecvențăPreședinte Liber
tina Solomon lector univ. cîol-cgîe. Ixstitutxi 
pedagogic de 3 ani Iași

Școala medie nr. 1 DoroboL Comis.a nr. 10 
secție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Dorohoi (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Dragomir Ștefan, prof, 
istorie gr. II, director adjunct Școala medie nr. 
1 Botoșani.

Școala medie nr. 2 Dorohoi. Comisia nr. 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați de 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Dorohoi (curs de 
și restanțieri). Președinte Tatiana Măleanu, lec
tor univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Iași.

Școala medie Darabani. Comisia nr. 12, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la școala 
medie Darabani (curs de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Vicoveanu, prof. șt. biologice, directoare 
medie nr. 2 Botoșani.

Școala medie nr. 1 Fălticeni, Comisia
secție reală. Se vor prezenta candidați
școala medie nr. 1 Fălticeni (curs de zi, seral) 
învățămint fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Vanda Mincu, prof, geografie-istorie, 
director, Școala medie nr. 2 Rădăuți.

zrrecs. 2 fcădăuți. Comisia nr. 19, 
to» prezenta candidați de 

1 se fir. 2 Rădăuți (curs de
Maria Carpov, ier-

L xrversxtatea „AL L Caza'

Ș:a*li a«ii« Vitra Dornei, Comisia nr. 27, 
seepe rea.i Se vor prezenta candidați de la 
școala Medie Vatra Dornei (curs seral, invâță- 
snin» firi frecventă ș; restanțieri). Președinte 
Vaier Pop. lector unic, fizică. Universitatea 
,-AL I Caza* lași.

Licee] militar „Ștefan cel Mare* Cimpulung, 
Comisia ai- 28, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de 1a liceul militar „Ștefan cel Mare* 
Ciwpnhiag (curs de zi). Președinte Chirii Po
pesc, conf rr.,-. biologie, Institutul politehnic 
Iași.

Liceul militar „Șteian cel Mare*, Cimpulung, 
Comisia nr. 29, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceul militar „Ștefan cel Mare* 
Cimpuhiug (curs de zi). Președinte loan Ghinea, 
lector univ. matematică. Institutul politehnic 
Iași.

Liceul militar „Ștefan cel Mare* Cimpulung, 
Cos..!., tu. 30, secție reală. Se vor prezenta 
eand.dat: de Ia liceul militar „Ștefan cel Mare* 
Ci—.p’jlung. (curs de zi). Președinte Emanoil 
Popșiel. conf. univ. chimie. Institutul politeh
nic Ia«i

Liceul militar „Ștefan cel Mare* Cimpulung, 
Cimsis nr. 31, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceul militar „Ștefan cel Mare* 
Cimpalung (curs de zi). Președinte Constantin 
Popușoi, lector univ. fizică. Universitatea „Al. 
L Cuza* Iași.
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secție 
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Liceul
Vodă* Cisporung.

Școala medie Săveai. Comisia nr. 
next*. Se vor pretexta candidați de 
mecse Săvecu jcxrs de zi. iavățămint 
vextă s- restasxeri). Președinte Erast 
prof, istone gr U, director Școala m

Școala medie ar. 1 Suceava, Comisia nr. 22, 
secte reală. Se vor prezenta candidați de ia 
școala medie »- ! Suceava (curs de zi). Pre
ședinte loan Crvda. sef lucrări, matematică. 
Institutul pobtehmc IașL

Școala medie ar. 1 Suceava. Comisia nr. 23, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie nr 1 Suceava (curs seral si in- 
vățămint fără frecvență). Președinte Traian 
Ataaasiu. sef lucrări matematică. Institutul po
litehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej' București.

Școala medie ar. 2 Suceava, Comisia nr. 24, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de la 
școlile medii nr. 1 și nr. 2 Suceava (curs de 
zi si restanțieri). Președinte Octavian Kăianu, 
lector univ. biologie. Universitatea „Al.
Cuza* Iași

Școala medie nr. 2 Suceava, Comisia nr. 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
la școlile medii nr. 1 și nr. 2 Suceava (curs 
zi). Președinte Simion Saca, prof, franceză 
II, Școala medie nr. 2 Dorohoi.

Școala medie Vatra Dornei, Comișia nr.
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
școala medie Vatra Dornei (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Tacor Tacorian, șef lucrări 
matematică, institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" București.

secție 
școala

I.

25, 
de 
de
gr.

26,

Examenul de stat 
la școlile pedagogice 

și institutele pedagogice 
de învățători>

Școala pedagogică de educatoare București. 
Comis.a nr. 1. — Se vor prezenta candidații ee 
la școlile pedagogice de Învățători și educa
toare București. Buzău Constanta. Cimpulung 
Muscel și Craiova și de la institutele pedago
gice de învățători București, Constanta și Cra
iova linvățăraint fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Oisie Safran, conf. univ. pedagogie. 
Universitatea București.

Școala pedagogică de învățători Bacău. Co
misia nr. 2. — Se vor prezenta candidații de la 
școlile pedagogice de învățători și educatoare 
Bacău, Birlad, Galati și Suceava și de la insti
tutele pedagogice de învățători Bacău, Birlad, 
Galați și Suceava (invătămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Bernard Grigoriu, conf. 
univ. pedagogie, Universitatea București.

Școala pedagogică de învățători Cluj. Comi
sia nr. 3 .— Se vor prezenta candidații de la 
școlile pedagogice de învățători și educatoare 
Cluj, Arad, Oradea, Deva, Blaj, Sighet și Că
rei și de la institutele pedagogice de învățători 
Cluj, Arad și Baia Mare (învățămint fără frec
vență si restanțieri). Președinte Dumitru Todo- 
ran, profesor universitar pedagogie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai* Cluj.

Școala pedagogică de învățători cu limba de 
predare maghiară Aiud. Comisia nr. 4. — Se 
vor prezenta candidați de la școlile pedagogice 
de învățători și educatoare Aiud și Odorheî;și 
de la institutul pedagogic de învățători Odorhei 
(învățămint fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gavril Scridon, conferențiar universitar 
filologie, Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

I*

(Urmare din pag. I) 

centrala „Gheorghe Gheorghiu- 
Pej“ sînt, de asemenea, și alte o- 
biective pe care turiștii doresc 
să le vadă. Tovarășa Cristea Vio
rica (Electronica) semnala faptul 
că o oprire la Muzeul din Go
lești ar fi foarte potrivită, dată 
fiind importanța istorică a aces
tuia (de altfel Muzeul este exce
lent întreținut și oferă într-ade- 
văr vizitatorului satisfacții de
pline).

Din semnalarea unor aseme
nea situații se desprinde necesi
tatea unor reveniri asupra pro
gramelor diverselor itinerarii în 
scopul completării lor cu obiec
tive inițial neprevăzute dar la un 
moment dat solicitate de turiști 
sau pur și simplu de apariția 
unor obiective- de interes econo
mic, cultural etc.

„Clasicii" reclamei. 
Din nou, ce spune 

O. N. T.î
Iată ce ne-a declarat tovarășul 

Hans Schopp, tehnician la Elec
tronica : „Metodele de populari
zare die Q.N.T., ș1nt incomplete, 
neputîiid informa publicul «?;■ 
pra posibilităților auen(iei“. Des 
pre ce este vorba ? Anunțurile 
cu privire la o excursie sau alte 
informează prea laconic turistul 
asupra diversității oferite de a- 
cestea. Mai mulți muncitori de la

In Iaboralorul de iizică al Școlii nted.. G"*crg.'_^-Dej* din Birlad
Foto t FLORIN ȚAGA

I.O.R. arătau că sistemul anunțu
lui „excursie Valea Prahovei — 
Poiana narciselor* e ineficace in- 
trucît nu sînt semnalate complet 
punctele de atracție ale traseu
lui respectiv. De asemenea, pen
tru o excursie în Moldova este 
absolut necesară informarea com
pletă a turistului asupra celor ce 
va avea de văzut. Pentru neini- 
țiat o „excursie în Bucegi" în
seamnă vizitarea Babelor, dar 
programul O.N.T. nu dă infor
mații despre locurile prin care 
va trece turistul: Papagal, Sub- 
cetate, Valea lui Carp etc. Fără 

Turismul văzut de
a desfășura lista tuturor exem
plelor posibile, se înțelege că in 
atenția O.N.T. trebuie să stea și 
îmbunătățirea sistemului topoem- 
fic al informației rămas la numi
rea unor puncte „clasice' dintr-v..: 
traseu care este în realitate mult 
mai bogat, mai divers.

Tocmai din acest punct de ve
dere unii dintre interlocutor” 
noștri apreciau că uneori durata 
excursiei este nesatisfăcătoare in 
’■aport cu dorința de a vizita mai 
ne larg obiectivele prevăzute in 
traseul O.N.T. Muncitorii de la 
I.O.R. dădeau ca exemplu par
curgerea, practic, intr-o zi a ce
lor cinci „unicate" din nordul 
Moldovei. Aceasta se întâmplă 

fiindcă dm ctie 4 zik, 3 sint a- 
iectate trzzupcetukri îi cazăni-

O profesiune nouă: 
ghidul de turism!

In caieteie ce însoțesc grupu
rile de tanfti. mganiTitr da A- 
geafia O. N. T. București, pot fi 
întâlnite apreoeri eiogkxîse la a- 
dresa desfășurări excursiilor.

Docul cel nu: important în 
impresiile scrise de extumomști 
îl ocupă, firește, frumusețile me
leagurilor vizitate.

Pe locul al doilea, pe aceiași 
plan cu aspectele legate de ca
zare și masă se află aprecierile 
asupra serviciilor prestate de 
ghizii O.X.T. Muncitorii de la 
Uzinele metalurgice „Vulcan \ 
profesorii de geografie din raio
nul 23 August, mecanizatorii de 
la S. M. T. - Roșeți, raionul 
Călărași, cadrele didactice de 
la Școala medie Gh. Coșbuc, 
iși exprimă în cuvinte calde 
mulțumirile față de activita
tea ghizilor ce i-au călăuzit pe 
meleagurile de frumusețe ale pa
triei. Există, după cum se vede, 
o profesiune nouă : shidul <le tu
rism. O profesiune pentru care 
deocamdată nu sint școli de spe

cialitate (și e păcat 1) și care re
clamă f>e lingă multiple cuno
ștințe de cultură generală o mare 
doză de entuziasm. De multe 
ori, reușita sau nereușita unei 
excursii este legată de modul în 
care ghidul știe sau nu știe să 
răspundă la solicitările partici- 
panților. In ultimă instanță, este 
vorba de competența și pregăti
rea ghizilor. Pe tema aceasta am 
avut o discuție cu șeful servi
ciului ghir’ de la Agenția O.N.T. 
București: „Ne dăm foarte bine 
seama, — ne-a spus dînsul — 
că fiecare autocar O.N.T. devine 

pentru o zi sau nuri multe zile o 
adevărată clasă școlară. GhuLd 
devine pentru cei plecați in 
excursie un adevărat profesor. In 
ambianta de pitoresc și poezie a 
peisajului parcurs receptivitatea 
oamenilor crește, in aceste con
diții tot ceea ce explică gludu! 
trebuie să fie spus cu compe
tentă. Altminteri turistul mai pu- 
fin avizat asupra unor aspecte 
ale traseului vizitat poate să ră
pună cu o imagine falsă. Ca < 
nu nuri vorbim de faptul că 
printre turiști se pot afla oameni 
de specialitate in domeniul geo
grafiei, istoriei, artei etc. în fata 
cărora ghidul trebuie să ia pre-

Plenara Consiliului National al Femeilor
în ziua de 10 iunie 1965 a avut 

loc plenara Consiliului Național 
al Femeilor. La lucrările plena
rei au participat ca invitate mem
brele Comisiei de cenzori, pre
ședintele comitetelor regionale, 
activiste ale Consiliului Național 
al Femeilor.

La primul punct al ordinei de 
zi. plenara a dezbătut proiectul 
de Directive ale Congresului al 
lV-lea al Partidului Muncitoresc 
Rumân cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 

I 1966—1970 și proiectul de Direc
tive cu privire la valorificarea 
surselor energetice și electrifica
rea țării în perioada 1966—1975.

Participantele la plenară au 
exprimat bucuria și entuziasmul 
cu care milioanele de femei din 
tara noastră au primit proiectele 
de Directive ale Congresului al 
IV-lea al P.M.R.. documente ce 
înfățișează un măreț program al 
înfloririi patriei și bunăstării po
porului. în discuții a fost subli
niată adeziunea deplină a femei
lor din patria noastră la preve
derile de însemnătate istorică cu
prinse în proiectele de Directi
ve, s-a relevat interesul cu care 
a fost primit proiectul de Statut 
al Partidului Comunist Român.

zinte, de asemenea, la un nivel 
corespunzător".

La agenția O.N.T. București 
există o bună experiență în for
marea competenței profesionale 
a ghizilor. în toamna anului tre
cut, pe Ungă universitatea popu
lară București, a fost creată, la 
cererea agenției O.N.T.. o secție 
cu program special, frecventată 
de ghizi. în cadrul acestei secții 
s-au ținut expuneri de speciali
tate privind geografia, istoria, 
monumentele culturale, arheolo
gice, transformările economice 
etc., ale traseelor pe care se des- 

turiști
fâșoară excursiile precum și lec
ții de dktie. La catedra acestor 
expuneri au fost chemate cadre 
de înaltă calificare, profesori uni
versitari, cercetători ia diferite in
stitute de cercetare științifică sau 
cadre din conducerea unor mari 
urine amplasate pe locurile unde 
se desfășoară excursiile. Acest 
experiment reușit al pregătirii 
ghizilor (din păcate singularizat 
numai la Agenția O.N.T. Bucu
rești și aici cu un număr mic de 
cinsanțil face să apară și mai văzi- 
h li sărăcia actuală a programei 
de calificare a lucrătorilor din 
sectorul turismului și necesitatea 
elaborării unui sistem centralizat 
de invătămint in această privință.

însuflețite de minunatele per
spective ce se deschid în fața 
patriei noastre, participantele la 
plenară au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, exprimîn- 
du-ți în numele milioanelor de 
femei de la orașe și sate, profun
da recunoștința față de partid, 
hotărîrea fermă de a contribui 
cu toate forțele — alături de cei
lalți oameni ai muncii — la tra
ducerea în viață a politicii parti
dului, temelia prosperității patri
ei. chezășia înaintării victorioase 
a poporului nostru pe drumul de
săvârșirii construcției socialiste.

Plenara a adoptat un plan de 
măsuri privind dezbaterea cu 
masele de femei de la orașe și 
sate a proiectelor de Directive 
ale celui de-al IV-lea Congres al 
partidului și a stabilit acțiunile 
ce se vor întreprinde în întîmpi- 
narea congresului.

La cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi, participantele la 
plenară au analizat contribuția 
comitetelor și comisiilor la an
trenarea maselor de femei de la 
orașe și sate în acțiunile de in
teres obștesc, adoptîndu-se mă
suri corespunzătoare pentru con

In momentul de față, pregătirea 
profesională a ghizilor este lăsată 
la libera interpretare a două sau 
trei indicații de genul : „Vor fi 
folosiți pentru pregătire cei mai 
experimentați ghizi sau cadrele 
agenției". Și de aici nemulțumiri
le turiștilor.

Față de dezvoltarea impetuoasă 
a turismului de masă și perspec
tivele creșterii acestuia, față de 
nivelul în creștere și exigențele 
legitime ale celor ce beneficiază 
de serviciile O.N.T. Carpați, se 
impun noi metode de consacrare 
și calificare a ghizilor pe baze 
strict științifice în forme orga
nizatorice adecvate. După cum 
s-a văzut în exemplul prece
dent, posibilități există chiar și 
în formele actuale de organizare. 
Ceea ce s-a făcut la București se 
poate realiza în toate centrele re
gionale, fie cu ajutorul lectora
telor S.R.S.C. fie, acolo unde 
acestea există, prin intermediul 
universităților populare.

Și pentru că totuși se pare că 
ghidajul turistic tinde să devină 
o profesiune, n-ar fi rău dacă 
conducerea O.N.T. Carpați s-ar 
gîndi la perspectivele unui sis
tem permanent școlar care să 
consacre, pe bază de examene, 
călăuzele excursiilor noastre.

♦
Observațiile desprinse cu pri

lejul anchetei noastre scot în 
evidență câteva condiții ale orga
nizării judicioase, realiste, a tu
rismului asupra cărora vom mai 
reveni în articolele viitoare. 

tinua îmbunătățire a muncii în 
acest domeniu.

La punctul trei al ordinei de 
zi, plenara a eliberat din func
ția de vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor pe to
varășa Gabriela Bernacki și din 
funcția de secretară pe tovarășa 
Alexandrina Mihalcea, în legătură 
cu pensionarea lor.

Plenara a ales în Comitetul 
Executiv al Consiliului Național 
al Femeilor și în funcția de se
cretară, pe tovarășa Ioana Boga.

In Grădina Botanică din Capitală

Linii ferate continue
Pe unele trasee de cale ferată, 

printre care București—Pitești, 
Cluj—Oradea, Tecuci:—Iași, Bra
șov—Sibiu, cu o lungime de a- 
proape 400 km, se înlocuiesc li
niile îmbinate după sistemul o- 
bișnuit cu altele continue, sudate 
cap la cap. In acest fel se creea
ză condiții pentru sporirea vite
zei de circulație, mărirea sigu
ranței și confortului, redueîndu- 
se totodată uzura vagoanelor și a 
liniilor.

Festivitate consacrată 

aniversării iui Dante
O festivitate consacrată ani

versării a 700 de ani de la 
nașterea marelui poet italian, 
Dante Alighieri, a avut loc joi 
în Capitală, sub auspiciile Co
mitetului național pentru apă
rarea păcii, Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Uniunii scriitori
lor, Comisiei naționale a R. P. 
Române pentru UNESCO și 
Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultșiral-științi- 
fice.

Lucrările pe aceste magistrale 
feroviare se realizează cu utilaje 
modeme, la nivelul tehnicii ac
tuale, fabricate în țară, printre 
care mașinile mobile pentru su
darea șinelor care asigură grăbi
rea operațiilor și executarea unor 
lucrări de calitate superioară, uni
forme și omogene.

In anii șesenalului s-au execu
tat pe diferite trasee aproape 
1 000 kip de linie de cale ferată 
continuă.

(Ageipres)
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onnul îl întîmpină pe președintele de Gaulle cu 
fastul impus de regulile protocolare, căruia i s-a 
suplimentat o doză de căldură impusă de conjuc- 
tura complicată dar și cu o „strîngere de inimă 
neascunsă". cum se exprima „Die Welt". Relațiile 
dintre Paris și Bonn nu se mai găsesc în luna de 
miere. Se vorbește, dimpotrivă, despre divorț. Fi
rește, deocamdată, a profeți divorțul este o exa
gerare, cu toate că „Le Monde" semnala „despăr

țirea crescindă". Dar, cert, vintul rece al neînțelegerilor bate 
între Paris și Bonn. Oficialitățile vest-germane primesc pe înal
tul oaspete^francez cu sentimentul incertitudinii. întîlnirea Er
hard — de Gaulle are loc într-o atmosferă încărcată, deși, re
ciproc, zîmbetele și cuvintele binevoitoare se străduiesc să 
atenueze climatul neprielnic. Cancelarul vestgerman abia s-a 
întors de la Washington. „înainte de a-1 primi Ia 11 iunie pe 
generalul de. Gaulle, cancelarul Erhard a simțit nevoia să 
ceară o inliinire cu președintele S.U.A." — scria „Le Monde" 
într-o frază plină de înțelesuri. Convorbirile de la Washington 
n-au avut un bilanț spectaculos, și totuși Erhard a afișat mul
țumirea deoarece consideră că aprecierea pe care i-o acordă 
americanii de a fi „cel mai. bun elev din clasa europeană'* ii 
va aduce un plus de voturi la toamnă. El a obținut promisiu
nea că un gen de „relații speciale" vor fi stabilite între Bonn 
și Washington, exprimate în contacte periodice (probabil bia
nuale) la cel mai înalt nivel. Cancelarul a putut, în orele pe
trecute cu interlocutorii săi americani, să constate intenția ace
stora de a menține problemele alianței atlantice în stadiul ac
tual, evitînd pe cit posibil inițiativele cu consecințe nefericite 
și promovînd o „inactivitate relativă". Washingtonul este pre
sat de grave probleme în Asia și America latină și preferă să 
amine confruntarea cu Parisul, deși nu lipsesc diplomați (al 
căror exponent ar fi considerat George Ball) care lansează 
ideea „cotraofensivei" față de politica gauliistă. S.U.A. nu 
doresc noi spărturi in N.A.T.O. Discret sau

Execuții în masă
la Santo Domingo
Dezvăluirile unui martor ocular
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totuși totalmen
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propunerea Mc-cleare se apropie de ceasul împlinirilor,
Namara satisface oarecum revendicarea vest-germană de a asu
ma o parte din „responsabilitatea nucleară").

Erhard a ținut să se înfățișeze la întîlnirea cu de Gaulle alt
fel decît ca un împuternicit al Washingtonului. El a precizat 
că n-a primit nici un .fel de „sugestii din partea președintelui 
Johnson în vederea întrevederilor cu președintele de Gaulle". 
Erhard a refuzat să se situeze in postura de mediator cil toate 
că înainte de a pleca în S.U.A. vorbise despre roiul de „pun
te" al Bonnului între Paris și Washington.

„Die Welt“ relata temerile Bonnului privind soarta actuale
lor convorbiri franco—vest-germane care ar putea reedita fina
lul cu „polemici și reproșuri reciproce" al întâlnirii din vara 
trecută. Este adevărat, a urmat apoi „dezghețul" de la Ram
bouillet însă însorirea n-a fost decît de scurtă durată. Ziarul 
vest-german crede că dificultățile din relațiile franco—vest-ger- 
mane nu pot fi trecute doar în contul „neînțelegerilor", ci este 
vorba de o abordare de pe poziții diferite a unor probleme 
esențiale. „France Presse" anunță că in ajunul voiajului pre
zidențial la Bonn, guvernul francez a examinat agenda con
vorbirilor. Unele concesii nu sînt excluse — afirmă observa
torii menționați de agenția pariziană, care subliniază in con
tinuare că „pe plan politic, pozițiile celor două țări sînt destui 
de îndepărtate". L'Aurore opiniază : „de Gaulle ar fi vrut să ob- 

. tină de la Erhard sprijin pentru a impune reorganizarea 
c N.A.T.O. Cancelarul — mai mult ca oricind solidar cu Statele 
jșUnite — va rezista... Capitolele asupra cărora un schimb de 
J vederi are șanse să fie fructuos sînt deci limitate".
ț Erhard exprima speranța că întrevederile cu de Gauile vor 
țipermite să se înainteze pe calea realizării unei „comunități 

politice vest-europene" și că „vom obține primele semne vizi
bile de politică europeană comună". „France Presse" este 

i sceptică: „în aceste condiții care ar putea fi perspectivele 
unei unități politice europene, al cărei obiectiv esențial ar fi 
definirea unei politici externe comune ? Pozițiile Parisului și 
Bonnului par destul de diferite și este greu să ne închipuim 
că ele se vor putea apropia în cursul celor trei convorbiri pe 
care generalul de Gaulle le va avea vineri și simbătă cu can
celarul Erhard".

După „Le Figaro", Erhard nu este dispus să facă „unilateral" 
concesii. Dar de Gauile ? Problemele economice se vor afla pe 
ordinea de zi și „Die Presse" crede că „pentru concesiile 
agrare acordate Franței", Parisul va trebui să stimuleze „pa-: 
concreți în direcția unei uniuni economice". Bonnul contează 
pe,faptul că de Gauile „are nevoie de un sistem financiar 
C.E.E. favorabil Franței", pentru a-și înfăptui mai a.es po.i.iv • 
agrară. Momentan, nu se întrevede o soluție. Prezentul apa - 
ține încă improvizațiilor — arata același ziar. De abia luo 
consultările electorale vest-germane și franceze din lumie ur
mătoare problema va putea fi abordată într-un context m .• 
favorabil.

Erhard și de Gauile vor realiza altceva decit întocmirea 
unei evidențe a disensiunilor? Aici intervine „stringerea de 
inimă" de la Bonn...

SANTO DOMINGO 10 (A-
gerpres). — După cum trans
mite agenția France Presse, 
..un martor ocular, demn de 
încredere, a dezvăluit repre
zentanților O.N.U. 
Domingo 
22 mai. 
în masă 
nelor ce 
generalului Imbert Barreras". 
Agenția arată că, potrivit 
martorului, peste 100 de per
soane ar fi fost executate în
tr-un punct situat între capi
tala dominicană și închisoa
rea Victoria. „Execuțiile — a 
spus el — se desfășoară în 
general noaptea, iar in zori 
cadavrele sînt îngropate, 
vînd de cele mai multe 
mîinile _ _
După plecarea plutonului de 
execuție au putut fi făcute 
mai multe fotografii".

în legătură cu aceste dez-

SAIGON. — Potrivit agen
ției Associated Press, in noap
tea de 9 iunie, forțe ale Fron
tului național de eliberare din 
Vietnamul de sud au atacat, 
după o intensă pregătire de 
artilerie, orașul Dong Xoai din 
provincia Phuoc Long, situat 
la numai 90 kilometri de Sai
gon. Forțele patriotice au pro
vocat grele pierderi trupeior 
guvernamentale sud-vietna- 
meze. Rapoartele preliminare, 
sosite în dimineața zilei de 10 
iunie, indică, de asemenea, că 
au suferit pierderi și forțele 
militare americane — 14 morți 
și 10 răniți. Agenția 
Presse transmite că 
Frontului national de
re au ocupai 
Xoai.

'Mcatlea iși
fm reclama

Afacerile tenebroase
ale traficantslor de arme

p e la mijlocul lunii mai, revista eco
nomică americană BUSINESS 
WEEK publică o scurtă notă inti
tulată „Comerțul cu arme ia pro
porții". Nota cuprindea o relatare 
lapidară despre activitatea din ul
timii doi ani a firmei „Internatio
nal Armament Corporation" (Inter
armco). „Comerțul particular cu

arme prosperă mai bine ca oricînd — scrie re
vista. Experții evaluează volumul acestui co
merț pe scară mondială la cel puțin 1,3 
miliarde dolari anual și. cel puțin 70 la sută

văluiri, care urmează să fie 
trimise secretarului general al 
O.N.U., U Thant, corespon
dentul din Santo Domingo al 
agenției France Presse scrie 
că „faptele nu mai pot fi puse 
la îndoială. S-au făcut execu
ții în masă — se mai fac poa
te și acum — la numai cîțiva 
kilometri de capitală. De la 
cartierul general al poliției 
dominicane, care este situat în 
sectorul controlat de forțele 
juntei militaro-civile de 
dreapta — continuă corespon
dentul — camioane încărcate 
cu deținuți iau în fiecare zi 
drumul închisorii Victoria. în 
fiecare zi, ca și în fiecare 
noapte. Dar nu toate camioa
nele ajung' Ia destinație. Ra
fale de mitralieră, apoi cîteva 
focuri de armă izolate. Majo
ritatea cadavrelor sint anoni
me, fără identitate".

pentru to&

împrejurările

triei și U șpnjinir 
porului sud-vietna 
agresiunii america;

Comunicatul adr, 
lui popor apelul d 

i de volun 
de a întări 

r.amul de nord, de 
jinul cauzei rev* 
berării Vietnanm

Evenimentele se petrec atit 
repede in aceste zile încît Depar
tamentul de Siat nu mai are timpul 
să elaboreze o declarație pentru 
iiecare criză. Pentru a rezolva a- 
ceasta problemă, un prieten a ela
borat un comunicat pentru presă 
valabil în orice împrejurări care 
urmează să iie trimis ziarelor, 
revistelor și stafiilor de televiziu
ne din întreaga fără. Acest comu
nicat arată astfel:

Departamentul 
Comunicat de 

te împrejurările 
pentru a fi dat

Guvernul Statelor Unite 
progresele realizate în cursul ulti
melor 12 ore spre libertate și sta
bilitate crescindă în.... ln timp ce
ne împotrivim să trecem cu ve
derea orice violențe, considerăm 
evenimentele din.... drept un pas
semniiicativ spre o ordine demo
cratică mai mare și o Întărire a 
lumii..... Afirmăm sprijinul nostru
notării generalului....  din partea
partidului.... si sînlem încurajați
de promisiunile sale privind îna
poierea Ic.... in vederea stabilirii
unei conduceri civile.

Acțiunile lui au adus o inirin- 
gere forțelor tiranice ale fa) gene
ralului. (b) coioneiuiui. (c) pre
ședintelui, (d) primului ministru, 
(e) prințului.... partidului puternic
scindat.... și au permis a
speranța pentru poporul

France 
trapele 
elibera-

în
tări in forțele armate, pentru a 
participa direct la apărarea pa- ridică la 322.
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Turtii Dreo w

poarte. <louâ aviaai
ne au fost doborî i
p rovineiei Than H<xa
roase alte avioane a«
variate. Numărul t
canelor americaz>e

i Consiiiul Națio- 
ritâții se întrunesc as- 
dzscuta situația din....

rie a trimis pe...’., ca 
al său personal pen- 
un raport de la fața 

viitoare recomandări.
i înseamnă în nici un 

sa de Încredere în amba- 
care a iost chemat la 

>n pentru consultări.
Generalul..... este considerat 

prieten al Statelor Unite, 
a studiat la colegiul mi- 
iin Washington și a pro

mis o conducere puternică și efi
cientă pentru a iniăptui..... ceea
ce a lipsit in trecut sub regimul 
șubred al.... și a așa-numitului
guvern democratic.

(A) generalul, 
președintele, fd) 
(ej prințul.... a
la ambasada....
primi permisiunea

L de 
so

mai 
mai

nnificative. Congresul 
al Partidului Muncilo- 

partid de orien- 
social-democrată, a aies 

persoana lui 
care ocupase 

ani funcția de

resc Norvegia!
tare 
un nou lider in 
Trygve Bratelli, 
timp de 20 de 
vicepreședinte ai partidului. 
Deși, după cum 
elvețian „NEUE ZURCHER ZEI- 
TL'NG", Gerhardsen a refuzat 
realegerea sa in fruntea parti
dului, el continuă să dețină 
funcția de prim-ministru. 
Schimbarea efectuată in condu
cerea partidului guvernamen
tal are loc intr-un moment cind 
sondajele Gallup lasă să se în
trevadă o scădere a popularită
ții social-democraților in rîn- 
durile corpului electoral. La 
Oslo se exprimă temerea că 
partidul guvernamental nu va 
reuși să recupereze pierderea 
majorității din Storting produsă 
în anul 1960. Se apreciază ca un 
indiciu suficient de convingător 
în acest sens, faptul că la ale
gerile municipale din toamna 
trecută, considerate ca o son
dare importantă a corpului e- 
lectoral norvegian înaintea ale
gerilor generale, Partidul Mun
citoresc a înregistrat o serioasă 
pierdere, Gerhardsen însuși a 
recunoscut atunci că „nu s-a aș-

din acest volum revine lui Interarmco. Numai 
o singură comandă livrată pentru Angola via 
Lisabona a cuprins 274 tunuri tip Rheinmetall 
și Bofars, 106 tancuri ușoare și 50 milioane de 
cartușe. Consiliul de administrație al -firmei a 
anunțat că bilanțul pe ultimii doi ani a fost 
strălucit și că au fost luate toate măsurile pen
tru dezvoltarea activității. S-a menționat că 
numai la Alexandria (statul Virginia) firma po
sedă 9 arsenale unde își așteaptă cumpărătorii 
8 000 de tunuri, 35 000 de mitraliere, 400 00C 
de puști și 200 000 000 cartușe. Firma ar putea 
echipa într-un timp record divizii și chiar ar
mate întregi".

Nota aceasta succintă seamănă mai curind 
cu o reclamă. De altfel, în deplină concor
danță cu tradițiile comerciale de peste ocean, 
„Interarmco" recurge la o amplă publicitate. 
Iată textul unui anunț publicitar al respecti
vei firme (reprodus de publicația vieneza 
„WOCHENSCHAU"):

„Interarmco a aprovizionat in ultimele două 
decenii multe țări occidentale cu importante 
cantități de armament și mijloace tehnice de 
luptă — de la arme automate ușoare la tancuri 
cu echipament complet și avioane militare cu 
reacție.

Interarmco pune la dispoziție experți teh
nici și echipament țărilor sau grupurilor care 
doresc să-și modernizeze armamentul sau să-l 
pună în concordanță cu cele mai noi stan
darde.

Interarmco dispune de posibilități unice prin 
aparatul său comercial internațional pentru a 
vă livra echipamentul militar dorit, în canti
tăți foarte mari sau modeste. Firma este în 
măsură să-și servească clientela la cele mai 
scăzute prețuri atît pentru echipamentul nou, 
cit și pentru cel recondiționat.

Preturile Interarmco, reduse datorită faptu
lui că firma achiziționează și vinde, cantități

mari pe j ondială, reprezintă cote mult
mai mici decit actualele prețuri de uzină la 
articolele respective. In afară de pistoale, puști 
automate, puști mitraliere și mitraliere grele 
de orice tip — noi și modernizate — vă pu
tem oferi un excelent sortiment de aruncă
toare de mine, piese de artilerie și 
ment greu, la cerere".

Așadar, un adevărat prospect al 
merciale „Moartea et Co.“ !

Din ce surse se aprovizionează 
biia* firmă? După capitularea și dezarmarea 
Wehrmachtului hitlerist au fost capturate uria
șe cantități de armament de toate felurile. De
partamentele militare ale puterilor occidentale 
n-au găsit altceva mai bun de făcut decît să 
le cedeze la prețuri derizorii unor samsari. 
INu-i greu de ghicit cîți dibaci ofițeri de in
tendentă și cîți afaceriști veroși și-au umplut 
buzunarele de pe urma acestor tranzacții). Deși 
pare de necrezut, dar e un fapt real: puștile 
și tunurile hitleriste au constituit baza echi
pamentului cu care Castilio Annas a înăbu
șit in singe rînduielile democratice statorni
cite de poporul Guatemalei; aceleași puști și 
tunuri au făcut parte din echipamentul bande
lor de mercenari chombiști în timpul secesiunii 
katangheze. Tancurile ușoare hitleriste U, W. 
seamănă și astăzi moartea prin hățișurile tro
picale ale Angolei.

O altă cale de aprovizionare a traficanților 
de arme o constituie așa-numitele „lichidări 
de stocuri de armament învechit". Deseori, sub 
acest paravan se înstrăinează chiar arme de 
cele mai noi modele. „Interarmco" a pus ast
fel mîna, recent pe exemplare de tunuri cu 
reacție engleze cu care armata britanică este 
abia acum în curs de înzestrare.

In sfirșit, „Interarmco" întreține legături di
recte cu concernele din industria de război. 
Datorită acestor legături ea se aprovizionează

alt arma-

firmei co-

„respecta-

cu armament ultramodern. Potrivit .relatărilor 
revistei americane „TIME" această firmă a 
morții are acum în depozitele sale-puști-auto- ■ 
mate cu care armata S.U.A. urmează’ să fie 
dotată abia la începutul'anului viitor.

Lărgindu-și mereu operațiile „Interarmco" a 
„înghițit" deja cîteva. mici firme vest-eurOpene 
ale industriei de război.. Ea a cumpărat majo
ritatea acțiunilor întreprinderilor engleze de 
armament „Gunmakers Ltd" și „Cogswell and 
Harrison Ltd". Ea a înființat, de asemenea, în
treprinderi producătoare de. piese de schimb 
și muniții în Europa occidentală și Canada.’

La ora actuală „Interarmco" e considerată 
„cea mai < mare firmă ? din lume •pentru comerț 
semi-clandestin. cu arme". Ea are filiale în .zeci 
de țări, acționînd în special în America Latină 
și Africa. Cel mai adeseori „Interarmco" apare 
pe scenă atunci cînd se încheie tranzacții atît 
de infame încît nici un guvern care ține cît 
de cît la reputația lui nu vrea să fie implicat 
oficial. Ea aprovizionează în primul rînd pe 
mercenarii lui Chombe, pe colonialiștii portu
ghezi, detașamentele militare create de regi
mul rasist-sud-rhodesian, regimurile dictato
riale din America Latină. Una din cele mai im
portante comenzi livrate în ultima perioadă 
este o mare cantitate de aruncătoare de mine 
și tancuri moderne cu destinația Republica 
Sud-Africană.

Nu-i greu de sesizat că în spatele'afacerilor 
tenebroase ale companiei „Moartea et Co" care 
activează sub numele „Interarmco" stau ace
leași cercuri agresive care nu încetează urze
lile împotriva păcii. Ținînd seama de încorda
rea care persistă într-o serie de regiuni ale 
lumii și de focarele de război care mocnesc, 
este evident rolul nefast al-lui „Interarmco", 
periculozitatea activității sale.

teptat ca această înfrângere să 
fie atit de mare".

Ce anume a determinat pe 
unii alegători să-și retragă în
crederea acordată 
crațiior ? Despre 
bleme au vorbit 
buna congresului 
care au condamnat linia poli
ticii externe și militare a gu
vernului. Dar multe din hotări- 
rile adoptate la congres vin să 
confirme constatarea aceluiași 
„NEUE ZURCHER ZE1TUNG" că 
„schimbarea conducerii nu im
plică nici o modificare a liniei 
politice a partidului". Prin ale
gerea lui Bratelli și prin numi
rea unui vicepreședinte tînăr — 
Reinulf Steens, 37 ani — statul 
major electoral al partidului a 
urmărit să demonstreze că în
tinerirea conducerii partidului 
ar însemna și o întinerire a po
liticii sale.

Această schimbare nu re
zolvă, insă, toate problemele 
care frămintă pe strategii elec
torali. . Un serios motiv de în
grijorare îl furnizează aripa 
dezidentă de stînga, pacifistă! 
și adversară a N.A.T.O., care 
are intenția să prezinte candi
dați proprii in majoritatea cir- ț 
cumscripțiilor electorale. La a- 
legeriie din 1960, prezentînd 
candidați numai în șase circum
scripții, ea a reușit sa obțină 
două mandate.

■ De disensiunile interne din 
partidul guvernamental încer
că să profite cele patru partide 
burgheze, care s-au coalizat în 
cadrul campaniei electorale, cu 
intenția vădită de a obține o 
schimbare a guvernului. Un 
element deloc neglijabil în dis
puta electorală îl constituie 
persistența unor fenomene de 
inflație, tot mai alarmante, care 
pun guvernul» în dificultate. In-

- dexul prețurilor a crescut con- 
j siderabil, iar cantitatea de bani 
aflată - în circulație sporește la 
rîndul ei continuu.

Acuitatea problemelor abor
date în preajma alegerilor, lasă 
să "se - întrevadă o - confruntare 
electorală deosebit de strînsă.

VICTOR URSEJ

svib 
unor 

paralele.
Pe de o parte 
s-a intensificat 
considerabil o- 
fensiva forțelor

patriotice ceea ce — după cum 
se recunoaște chiar în rindu’ 
presei proguvemamentale — 
accentuat sentimentul de neli
niște și nesiguranță în rîndul 
trupelor guvernamentale. Pe de 
altă parte continuă criza politică 
din sînul așa-zisului guvern civil 
de la Saigon, efectele, ei repercu- 
tîndu-se mult 
oficială.

Toate aceste 
pre care presa din Saigon evită 
să sufle vreo X'orbă indică în mod 
evident eșecul încercărilor de a 
infringe forțele patriotice și de a 
imprima situației din Vietnamul 
de sud o orientare favorabilă po
liticii americane. în momentul de 
față, în pofida trimiterii de noi 
efective militare americane în 
Vietnamul de sud, raportul mili
tar de forțe și înfruntările care 
se produc pe un front larg sîf* 
evident defavorabile politi.. j 
S.U.A. Efectivul de 50 000 de 
soldați atins la începutul lunii 
iunie nu a putut determina nici 
o schimbare în cursul evenimen
telor și nici nu a fost de natură 
să stăvilească puternica ofensivă 
a forțelor patriotice. Mai mult 
decît atît, în ultimele zile comu
nicatele publicate chiar din sursa 
americană indică succese după 
succese obținute de atacurile 
dezlănțuite de forțele patriotice. 
Cu o zi în urmă partizanii au 
atacat garnizoana dintr-unul din 
centrele importante ale provin
ciei Quanc Ngai. A fost, de ase
menea, atacată localitatea San 
Thanh. în provincia Phu Bon 
forțele patriotice au înfrînt o uni- 
tate a trupelor de la Saigon. De 
asemenea, la 75 lan de Saigon, 
la tabăra de instrucție Long 
Khanh, a avut loc o ciocnire care 
s-a soldat cu victoria forțelor pa
triotice. Comunicatele publicate 
încep să conțină unele elemente 
noi, cel puțin ca recunoaștere o- 
ficială. Este vorba despre dezer
tările tot mai numeroase din ca
drul forțelor guvernamentale.

Aceste fapte sînt discutate, și 
la Washington unde, după cum 
mărturisește presa, ambasadorul 
american în Vietnamul de siid 
Maxwell Taylor a cerut sporirea 
trimiterii de trupe americane pen
tru a veni în ajutorul celor exi
stente de pe acum în Vietnamul 
de sud. Corespondenții străini de 
la Saigon sînt de părere că succe
sele militare obținute în ultimul 
timp de forțele patriotice au de
monstrat ineficiența planurilor a- 
mericane. In această ordine de 
idei este comentată recenta hotă- 
rîre. a președintelui Johnsen pri
vind participarea propriu-zisă » 
trupelor americane la luptele îm
potriva forțelor patriotice.

Intre timp stabilitatea scontată 
la Saigon nu a fost atinsă nici 
pe departe. Actualmente ciocni
rile în lupta pentru putere se 
desfășoară pe un plan foarte larg 
în care sînt antrenați atît politi
cienii „civili", cît și militarii din 
Vietnamul de sud. Conflictul Cel 
mai deschis este între primul mi
nistru și șeful statului și separe 
că acesta va fi soluționat în ifefa* 
voarea primului ministru. Deo
camdată la această ceartă se a- 
daugă manifestațiile de stradă 
ale catolicilor, ceea ce este un 
fapt de natură să agraveze situa
ția din Vietnamul de sud.

Cercul vicios revine în actuali
tatea politică de la Saigon. Ini
țial au fost scoși din guvern ge
neralii pentru a ceda locul politi
cienilor „civili". In pi 
recurge din nou I„ 
tru a putea fi calmată cearta 
dintre oamenii politici sud-viet
namezi.

Din Saigon s-a anunțat apelul 
făcut de primul ministru Quat, 
generalilor pentru „a juca un 1 
de mediator" în criza politică de 
la Saigon. Dar acest lucru nu 
este nou. La el s-a mai recurs 
de cîteva ori și totdeauna rezul
tatul inevitabil a fost o nouă 
irupție a generalilor sud-vietna- 
mezi în viața politică din Viet
namul de sud.

Hotărîrea luată de șeful guver
nului încalcă din nou ierarhia o- 
bișnuită, respectiv neconsultîn- 
du-se opinia șefului statului sau 
a așa-zisului „consiliu legislativ". 
Observatorii sînt de aceea de 
părere că încercarea lui Quat de 
a-și asigura sprijinul vârfurilor 
militare nu va duce la atenuarea 
crizei ci la extinderea ei.

Situația precară de la “NiKon 
reflectă eșecul general'al:pcSîicii 
pro-americane din Vietnamul de 
sud. Sprijinul de care se bucură 
forțele patriotice în întreaga țară 
crește în egală măsură cu șubre- 
zirea pozițiilor politicienilor de la 
Saigon.

dincolo de sfera

evenimente des-

ln prezent se 
la militari pen-
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