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ÎNTlLNIREA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID
CU ACTIVUL DE PARTID 
DIN REGIUNEA OLTENIA

DE STAT

în seara zilei de luni 13 iu
nie, în cadrul vizitei în regiu
nea Oltenia, conducătorii de 
partid și de stat s-au întîlnit 
cu activul de partid al regi
unii, luînd parte la o masă to
vărășeasca.

Au fost prezenți conducă
torii organelor locale de par
tid,’ de stat și obștești, vechi 
membri de partid, conducători 
de întreprinderi și unități a- 
gricole socialiste, muncitori și 
țărani cooperatori fruntași, 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri supe
riori.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Stănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
Oltenia, a exprimat încă o 
dată, în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor regiunii, 
bucuria de a primi vizita con
ducătorilor de partid și de 
stat, calda mulțumire pentru 
aprecierile și prețioasele indi
cații date cu acest prilej.

Noi — a subliniat vorbito
rul — avem în regiune condi
ții, mari rezerve materiale și 
spirituale care ne îndreptă
țesc să ne angajăm ca în vii
tor să obținem noi și impor
tante realizări. Angajamentul 
nostru se bazează pe hărnicia 
și pasiunea muncitorilor, a ță
ranilor cooperatori și intelec
tualilor, pentru care comuniș
tii — continuatori ai eroicelor 
tradiții revoluționare ale po
porului nostru — au devenit 
un viu și însuflețitor exemplu. 
Ne bazăm pe maturitatea po
litică și organizatorică a or
ganizației regionale de partid 
care numără peste 100 000 de 
membri. Avem în vedere, în 
aceeași măsură, iscusința oa
menilor acestor meleaguri — 
și care și-a găsit expresie, în 
zilele noastre, în făurirea pen
tru prima oară în țară a loco
motivelor Diesel-electrice, în 
săparea de sonde la mari a- 
dîncimi, în deprinderea mese
riilor de miner și de chimist, 
în lupta pentru a smulge pă- 
mîntului recolte tot mai bo
gate. Chezășia viitoarelor noa
stre succese și împliniri socia
liste o constituie politica înțe
leaptă a încercatului nostru 
partid comunist, condus de 
cei mai buni și iubiți fii ai 
poporului.

A luat apoi cuvîntul Gheor
ghe Jianu, vechi membru de 
partid. Vă mărturisesc — a 
spus el — că poezii n-am fă
cut niciodată, deși în viața 
mea n-am avut condeiul de
parte. Dar în aceste clipe mă 
gîndesc la faptul că astăzi to
tul este atît de frumos, adînc 
și bun, mă gîndesc la țara 
noastră înfloritoare, la stea
gul sub care luptăm, la parti
dul nostru iubit — și simt cum 
poezia se naște parcă de la 
sine.

Pentru a fi ceea ce sîntem 
azi partidul a gîndit și a lup
tat. Și tot partidul nostru co
munist chiezășuiește frumuse
țea viitoare a acestor locuri, 
dintre Parîng și Dunăre, din
tre Olt și Cerna, frumusețea 
întregii Românii socialiste. 
Iată de ce eu, ca și alți tova
răși care mă înconjoară, tră
im ceea ce se cheamă ade
vărata tinerețe fără bătrînețe. 
Căci ne numărăm anii din au
gust 1944, ca de la o adevărată 
facere a lumii noastre.

în cuvîntul său, Nicolae 
Voica, lăcătuș la Uzinele „Elec- 
troputere“ din Craiova, a 
spus: Ați venit în mijlocul 
nostru, ne-ați dat sfatul cel 
bun, ne-ați arătat perspectiva 
muncii noastre, v-ați intere
sat cu grijă de conducători 
cum muncim, cum trăim, ce 
planuri de viitor avem și cum 
luptăm spre a ne dovedi prin 
întreaga noastră activitate 

- muncitori înaintați, construc
tori ai mărețului edificiu al

societății socialiste. Ne-ăm 
simțit mîndri că vă putem în
fățișa primele succese obți
nute în îndeplinirea sarcinilor 
mărețe trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului 
nostru iubit. Permiteți-mi să 
folosesc cuvinte din limbajul 
nostru de muncă pentru a 
spune din inimă că recunoș
tința noastră față de partid 
are strălucirea, căldura și pu
terea miilor de volți.

în cuvîntul său, prorectorul 
noii universități craiovene, 
profesor doctor docent, Mircea 
Oprean, a scos în evidență că 
studenții și cadrele didactice, 
animați de marile idealuri 
concretizate în Directivele 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R., freamătă de dorința 
de a asimila cele mai noi cu
ceriri ale științei, de a obține 
cit mai importante cuceriri în 
cercetarea științifică. în acea
stă ordine de idei, vorbitorul 
s-a referit la cercetările încu
nunate de succes ale specia
liștilor craioveni privind reda
rea rodniciei unor pămînturi 
neproductive. Oamenii de ști
ință, cercetătorii din toate do
meniile — a subliniat el — 
au înțeles că cercetarea știin
țifică este astăzi o problemă 
de partid, cu o profundă sem
nificație patriotică. Acest 
mare adevăr însuflețește co
lectivul de cadre didactice al 
tinerei Universități craiovene.

Exprimînd simțămintele în
tregului tineret din Oltenia, 
dragostea acestuia fierbinte 
față de Partidul Comunist Ro
mân, care a asiguraț tinerilor 
minunate condiții de împlini
re a energiei și talentului, de 
înflorire a virtuților lor, pri
mul secretar al Comitetului 
regional al U.T.C., Ștefan Ne- 
greț, a spus : Am moștenit de 
la străbuni, de la toți glorioșii 
noștri înaintași, dîrzenia în 
luptă pentru binele patriei. 
Am învățat de la Brâncuși să 
fim îndrăzneți cînd construim 
și de la Arghezi să cîntăm 
meșteșugit frumusețea plaiu
rilor pe care trăim. Sîntem 
mîndri că aceste virtuți, în
nobilate de învățătura parti
dului, le putem pune cu de
plină dăruire în slujba po
porului nostru, stăpîn pe des
tinele sale. Considerați emo
ția tinerilor care v-au întâm
pinat pretutindeni pe melea
gurile regiunii Oltenia ca un 
cald și sincer omagiu pe care 
vi-1 aduce o generație ferici
tă, luminată de soarele socia
lismului.

— Sînt mîndră că femeile 
din comuna Goicea — a spus 
țăranca cooperatoare Florea 
Gigea — m-au delegat să ex
prim la această întîlnire gîn- 
durile lor. Ați vizitat ieri cele 
două cooperative agricole de 
producție în care ne-am unit, 
din îndemnul partidului, pă- 
mîntul și puterea. Tot așa 
ne-am bucurat să vă arătăm 
satele noastre în care am înăl
țat-lăcașuri de cultură de toată 
fala. Nu ne-am mulțumit să 
avem doar hambarul plin ; am 
deprins bucuria de a ne o- 
dihni într-un parc, de a mer
ge cît mai des la spectacole, 
de a citi, de a urmări progra
mele de radio și televiziune, 
de a ne întrece care să-și facă 
o casă mai frumoasă decît 
alta. Partidul ne învață să 
ștergem tot mai mult deose
birea dintre oraș și sat, cum 
nici n-am fi gîndit altădată.

Cuvintele mele nu pot spu
ne tot ce-mi simte inima. Dar 
în timpul vizitei dumneavoa
stră prin Goicea și prin alte 
comune ați privit în ochii no
ștri și ai copiilor noștri, ați 
citit fericirea . noastră ca în- 
tr-o carte luminosă. Vă adu
cem din nou astăzi cele mai 
calde urări de sănătate șî via
ță lungă spre fericirea patriei

In lata machetei sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier
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Cuvintarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

Timp de două zile am vizitat 
cîteva din raioanele regiunii 
Oltenia, cîteva din marile în
treprinderi construite în anii 
socialismului, cooperative de 
producție, agricole,: Universita
tea,— sau, mai bine, zis, vii
toarea Universitate Craiova 
— ne-am întîlnit cu muncitori, 
țărani, intelectuali din Craio
va și din raioanele regiunii 
Oltenia — bărbați, femei, bă- 
trîni,, tineri. Aș putea spune 
că, într-un fel sau altul, ne-am 
întîlnit cu sute-de mii de cetă
țeni ai regiunii i Oltenia.

E greu de redat în cuvinte 
impresiile acestei vizite, pen
tru că ele sînt deosebit de 
bogate, de multilaterale.

Am apreciat entuziasmul 
și priceperea cu care oamenii 
muncii din Oltenia înfăptuiesc 
hotărîrile partidului. Am vă
zut manifestările de dragoste, 
de încredere nemărginită în 
politica partidului nostru — 
încredere întrutotul îndreptă
țită, întrucît întreaga activi
tate a partidului, a Comitetu
lui său Central corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale 
poporului nostru. Această în
credere este rezultatul faptu
lui că în anii socialismului 
s-au obținut succese remarca
bile în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, culturii, 
în creșterea nivelului de viață 
al tuturor oamenilor muncii.

în acești ani Oltenia a cu
noscut o 
voltare. în timp ce în trecut 
existau-aici doar cîteva între
prinderi industriale, cu un 
număr mic de muncitori, 
astăzi Oltenia posedă aseme
nea uzine’ ca „Electroputere“, 
o mîndrie a electrotehnicii

puternică dez-

României socialiste-; produce 
petrol, cărbune, ceea ce nici 
nu se ' putea concepe în tre
cut. S-a ridicat agricultura, 
pe vremuri destul de înapoia
tă. , Masele largi beneficiază 
din plin de cultură, învăță- 
mînt, știință — inaccesibile 
în trecut. în puternica dezvol
tare-cunoscută de Oltenia, ca 
și de celelalte regiuni ale, pa
triei, își găsește expresie poli
tica partidului nostru, de ridi
care armonioasă^ economică 
și culturală, a întregii țări, de 
creștere a nivelului de viață 
al întregului popor. Numai 
astfel se creează condițiile de- 
săvîrșirii cu succes a con
strucției socialiste și trecerii 
în viitor la construirea socie
tății comuniste.

După cum știți, Congresul 
al IX-lea a elaborat un pro
gram larg de dezvoltare pri
vind toate domeniile activită
ții sociale. în centrul preocu
părilor partidului se află în 
continuare dezvoltarea indus
triei, și îndeosebi a industriei 
grele. Istoria tuturor țărilor, 
inclusiv istoria țării noastre, 
demonstrează că fără indus
trie o țară nu se poate bucura 
de binefacerile civilizației, nu 
poate să-și asigure mersul 
înainte, să obțină bunăstarea 
și fericirea oamenilor muncii. 
Fără industrie nu poate fi 
vorba, în 
economie 
constituie 
ții societății, 
dependenței și 
naționale. Programul stabilit 
de Congresul al IX-lea creează 
condiții ca pînă în 1970 să se 
înfăptuiască în acest sens o 
importantă schimbare calita
tivă în țara noastră ; cel puțin 
50 la sută din populația activă

va ajunge să lucreze în indus
trie și în alte sectoare neagri
cole. In felul acesta vom putea 
spune că am reușit să scurtăm 
drumul care ne mai desparte 
încă de țările avansate din 
punct de ,vedere industrialși,, 
în general, economic. ■

în cadrul programului .. de 
industrializare a țării,, regiu
nea Oltenia va cunoaște , un

(Continuare in pag.- a ll-a) 
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general 
dezvoltată, 

baza

de o 
care 

prosperită- 
chezășia in- 
suveranitățiî

Primii oaspeți 
în taberele 
de vacanță

In cele peste 100 tabere 
de odihnă, sportive și in
ternaționale, amenajate 
pentru vacanța de vară a 
școlarilor, au sosit primii 
oaspeți. La Sinaia, Bușteni, 
Breaza, ca și în alte locali
tăți pitorești de pe Valea 
Prahovei, în stațiunile de 
pe litoral, petrec minunate 
zile de odihnă și recreere 
elevi din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Iași, Bra
șov și altele, care au înche
iat cursurile.

Multe tabere și-au mărit 
anul acesta capacitatea de 
cazare. Numai în tabăra de 
la Năvodari, de pildă, vor 
fi cuprinși 9 000 de elevi, 
care vor beneficia și de 
tratament héliomarin. Alți 
8 000 își vor petrece va
canța la Bucșoaia și Ho- 
morod, în regiunile Su
ceava și Mureș-Autonomă 
Maghiară, iar aproape 10 000 
vor merge la Sinaia și 
Cheia, în regiunea Ploiești.

(Agerpres)

La revedere școală I Ne vom reîntîlni la- 15 septembrie 
mai mari cu... o clasă I

Caligrafiate, nervos 
cuvintele trădează e- 
motia cu care au fost 
înșiruite pe hîrtie în 
fraze sacadate, lipsite 
de echilibru sintactic 
uneori dar, șl de loc 
paradoxal, de un 
periect echilibru sufle
tesc.

In secunda dintre o 
vlrstă și alta, a ado
lescentei și maturită
ții, cu' patosul primei 
și Începutul de băr
băție sufletească a ce
lei de a doua vlrste, 
miile de absolvenți ai 
liceelor, școlilor pe
dagogice, școlilor pro
fesionale predînd tra
diționala ștaietă cole
gilor ce Ie urmează 
spre absolvire, au ți

nut st! mulțumească 
încă o dată celor care 
le-au fost profesori.

Momente emoționan
te, unice „pe Care nu 
le va uita niciodată".

Din numărul impre
sionant de scrisori so
site la redacție în a- 
ceste zile, care încep 
cu „rugămintea noas
tră fierbinte de a le 
face loc în coloanele 
ziarului", adresînd un 
omagiu „celor care 
ne-au fost . părinții 
noștri spirituali" (ex
presia ușor sentimen
tală traduce fidel', gln- 
durile tuturor genera
țiilor ajunse în acest 
moment), răsfoim cîte
va : „Azi, orele 13, 
după ultimul clopoțel

cei 288 de absolvenți 
ai Liceului din Turna 
Măgurele și-au luat 
rămas bun de la foștii 
lor profesori — ne 
scrie Beșciu Gheorghe, 
și ei absolvent. Si în 
clipe destul de emo
ționante absolvenții 
merg și înmlnează 
buchete de flori, aces
te mici dar din inimă 
atenții, „ca semn al 
recunoștinței ce le-o 
vom purta întotdeau
na tovarășilor noștri 
profesori".

N. ADAM | 
î

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Coordonatele
ritmicității

Uzina „Electromagnetica" — București și-a îndeplinit pla
nul pe cele 5 luni care au trecut de la începutul anului, la 
toți indicatorii. Am adresat de aceea tovarășului inginer șef 
I. CONSTANTINESCU cîteva întrebări cu rugămintea de a 
ne relata cîte ceva din experiența pe care colectivul de 
aici a obținut-o în cele aproape două trimestre de muncă.

— Aș vrea, ne-a spus dîn- 
sul, să relev, în primul rînd, 
ca un rezultat bun, faptul că 
la producția marfă și globa
lă, indicatorii de plan au fost 
îndepliniți în proporție de 
100,4 la sută. De ce încep cu 
aceste cifre ? Pentru că sînt 
cîteva lucruri de spus mai a- 
les pe linia atenției pe care o 
acordăm noi, bunei organizări 
a producției și, ca urmare, în
deplinirii ritmice a sarcinilor 
de plan.

— Vă rugăm.
— Specific uzinei este un 

aspect la care aș putea să mă 
refer : aprovizionarea cu ma
teriale. Noi uzităm o practică 
ce preîntâmpină posibilitatea 
rămînerii în urmă în îndepli
nirea planului din cauza ne- 
sosirii materialelor. Și anu
me : în cadrul serviciului dis
pecer șef există un om care 
se interesează, cu o lună îna
inte, de sosirea principalelor 
materiale ce condiționează 
fabricația unor piese de serie 
și analizează împreună cu ser

viciul aprovizionării stadiul 
procurării lor. Se stabilesc 
astfel termene pentru sosirea 
în uzină a materialelor de im
portanță mai mare (înainte de

Interviul nostru 
cu l Constantinescu 

inginer șef 

ni uzinei 
„Electromagnetica"

a începe luna respectivă) pre- 
întîmpinînd unele scăpări care 
pot surveni în aprovizionare, 
în fond, noi acționăm din vre
me pentru a evita pierderea, 
din această cauză a unor zi
le prețioase pe parcursul în
deplinirii planului. Am elimi

nat astfel o posibilitate de a 
sta în gol de lucru.

Al doilea element este pro
gramarea din timp a întregii 
producții, pînă la nivel de re
per. Aceasta ne dă siguranța 
asupra îndeplinirii planului 
de producție. Programarea se 
face în mod deosebit pentru 
atelierele de bază. Ea se face, 
de asemenea, înainte cu mult 
de începerea lunii respective. 
Concomitent este urmărit mo
dul de încărcare a utilajelor 
cu un scop ușor de ghicit: 
locurile unde știm că avem 
strangulări să fie încărcate în 
permanență la nivelul capaci
tății disponibile. Asigurarea 
funcționării utilajelor, SDV- 
urilor e urmată, corelată cu 
planul de producție și sigu- 
ranțează această programare.

— Aceste elemente reprezin
tă, după cîte am înțeles, modul 
în care asigurați dv. fabricația 
de piese în atelierele de bază. 
Dar în atelierele de asam
blare ?

— Aici intervine rolul deo
sebit de important al dispe
cerului șef. El este acela care

Interviu consemnat de
I. BODEA

(Continuare în pag. a Vll-a)

PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI

Noul spital din Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

20000 tone fontă 
peste plan

Succesul obținut de furna- 
liștii Combinatului siderurgic 
Hunedoara : elaborarea celei 
de a 20 000 tonă de fontă 
peste plan de la începutul 
anului, este rezultatul ridică
rii parametrilor de producție 
ai agregatelor peste nivelul 
celor prevăzuți. Creșterea in
tensității de ardere și topire a 
încărcăturii furnalelor a per
mis totodată să se înregistreze 
cel mai mic consum de cocs 
metalurgic cunoscut pînă 
acum. Ca urmare, toată fonta 
dată peste plan s-a elaborat 
numai, cu cocs economisit, 
realizîndu-se pe această cale 
o economie de pește, 8 mili
oane lei la cheltuielile de 
producție planificate.

(Agerpres)
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mare avînt. Este suficient să 
mă refer la faptul că investi
țiile care se .vor face în acești 
cinci ani în Oltenia se cifrea
ză la peste 26 miliarde lei, 

. peste 10 la sută din totalul 
investițiilor pe țară. Cred că 
nu este nevoie să dau citire 
listei bogate a întreprinderilor 
noi și a celor care se vor dez
volta — cifra aceasta vorbește 
de la sine J Un avînt foarte 
puternic va cunoaște industria 
carboniferă ; din cele 26 de 
miliarde, circa 2,600 miliarde 
se investesc numai în con
strucția de mine și cariere 
noi. Producția de cărbune va 
ajunge în-1970 la circa 7 mi
lioane tone, iar în 1975 la circa 
17-22 milioane tone. Este un 
obiectiv care presupune un 
mare efort — dăr, ca rezultat, 

. Oltenia va . produce , singură 
în 1970 tot atît cărbune .. cît 
întreaga Românie- în 1938.

Se Va dezvolta considerabil 
sectorul energetic ; se va du
bla capacitatea' termocentra
lelor existente prin realizarea 
unor noi capacități de circa 
630 MW și se va construi o. 
nouă termocentrală la . Rovi- 
nari. Se prevede să se con
struiască o fgbrică de mașini 
agricole Ia Craiova, o uzină de 
roți monobloc, 
Balș, unde vor 
3 000 '
uzină 
se cu o producție anuală de 
300 000 de tone azotat de amo
niu și 300 000 de tone uree ; 
un combinat de celuloză la 
Tr. Severin, o fabrică de che
restea, placaje și semifabrica
te la Filiași, o tăbăcărie la 
Corabia șl o fabrică de încăl
țăminte la Craiova ; tot la 
Craiova o fabrică de confecții; 
la Caracal o fabrică de trico
taje, iar la Băilești o fabrică 
de vată medicinală și articole 
sanitare, la Corabia o fabrică 
de zahăr, precum șl o ■ serie' 
de alte întreprinderi. Practic, 
pînă în 1970,,în unitățile noi 

■ și în cele existente ale rregiu-1 
nii vor lucra- aproape încă 
80 000 de salariați. Această 
cifră vorbește despre efortul, 
amploarea și ritmul-' înalt în 
care se industrializează re
giunea Oltenia. Iată, tovarăși, 
ce sarcini mari vă .revin, din 
programul stabilit de Congre
sul al IX-lea al pârtiduldi 
privind industrializarea pa- 
triei noastre.

Va trebui totodată, să dez
voltăm puternic agricultura. 
Oltenia este o regiune agri
colă, ea are condiții bune pen
tru a obține producții mari 
de cereale, pentru dezvolta
rea vitieulturii, pomiculturii, 
legumiculturii, pentru o creș
tere mai susținută a zooteh
niei. Toate acestea presupun 
o mai mare atenție pentru fo
losirea mijloacelor tehnice, a 
îngrășămintelor, a științei a- 
gricole. Oltenia a obținut u- 
riele rezultate bune în agri
cultură, dar trebuie să spunem 

. aici, în fața activului de par
tid, că nu putem fi mulțumiți 
cu ceea ce s-a realizat. Desi
gur, se pot aduce argumen
te și văd că unii activiști par 
gata să se justifice,. să se re
fere Ia condiții climatice, la 
secetă etc. Cu toate condițiile 
climatice, cîte o dată cu â- 
devărat vitrege, se . puteau ob
ține producții mai mari. S-a 
irigat însă puțin ; este semni
ficativ pentru posibilitățile pe 
care le aveți, faptul că numai 
în primăvara aceasta, cînd 
v-ați apucat ceva mai serios 
de treabă — nu spun nici a- 
cum că v-ați ocupat cu toate 
forțele. — ați reușit să irigați 
16 000 hectare în cooperati
vele agricole de producție. 
Există apă, dar apa se . duce 
pe Dunăre, iar cerealele, po
rumbul, legumele se usucă a- 
tunci cînd este secetă. Așa 
că, pînă la urmă, de vină nu 
este seceta, ci. faptul că nu am 
luat măsurile necesare pentru 

. folosirea apei de care dispu
nem ; dacă nu ne cade din cer 
să o luăm din Dunăre și din 

, rîuri și să o aducem pe- tere
nurile agricole. în concluzie, 
și în domeniul agriculturii 
Oltenia are rhulte de făcut.

în regiune se dezvoltă pu
ternic înyăță.mîntul. Nu do- 
resc șă,' ma opresc mai mult 
lă această .prdblerriă, de care 
ne-am ocupat ieri în întîlni- 
rea cu intelectualii. Veți avea 
Universitate. De anul acesta 
a început să funcționeze ui? 
centru de cercetări al Acade* 
miei ; se va dezvoltă activi
tatea a numeroase laboratoare 
uzinale, dintre care uhele se 

• vor apropia de nivelul unor 
adevărate institute de cerce
tări. Și în acest domeniu, Ol
tenia. va trebui să aducă o 
contribuție' importantă la în
deplinirea sarcinilor . trasate 
de Congresul 'al IX-lea al 
partidului.

Cred că pu{em . spune că 
există condițiile necesare ca

se a- 
poate 

care 
avem

toate aceste sarcini să poată 
fi duse la bun sfîrșit. Avem în 
Oltenia o organizație de par
tid puternică, cu peste 100 000 
de membri, un activ de par
tid și de stat care a cîștigat 
experiență, pricepere și care a 
dovedit că atunci cînd 
pucă serios de treabă 
rezolva orice problemă 
i se pune. De aceea noi
convingerea că sarcinile care 
revin regiunii Oltenia din 
programul general de dezvol
tare a patriei noastre vor fi 
îndeplinite în cele mai bune 
condiții.

In cursul vizitei pe care am 
făcut-o zilele acestea prin re
giunea Oltenia, ne-am oprit și 
la unele din monumentele de 
artă și cultură, precum și la 
monumente legate de lupta

Am fost la Padeș, acolo unde 
acum 145 de ani Tudor Vladi- 
mirescu și-a pregătit tabă
ra pentru a porni la luptă ; 
cred că e bine să consi
derăm manifestarea de as
tăzi de la Padeș ca o sărbă
toare a împlinirii a 145 de ani 
de la răscoală. Această ani
versare trebuie să se reflecte 
mai larg în presa noastră și, 
în general, să i se dea cinstea 
pe care o merită această dată 
memorabilă în istoria luptelor 
poporului nostru pentru eli
berarea socială și națională. 
S-ar cuveni ca monumentele 
de artă și de cultură, care o- 
glindesc tradițiile revoluționa
re să fie ceva mai bine în
grijite și,' mai cu ’seatriă, mai 
bine puse în valoare. Un pd- 
por care are asemenea tradi-

monobloc, probabil la 
’ lucra circa 

de muncitori, b nouă 
de îngrășăminte azotoa-

Leordu, se construiesc două noi pătule pentru 
viitoarea recoltă de porumb

Foto; AGBRPRBS

Noi considerăm că dacă 
fiecare țară socialistă va 
reuși să-și dezvolte economia, 
știința, cultura, adică să ob
țină un mers continuu înain
te în construcția socialismu
lui, aceasta va fi nu numai în 
interesul poporului și țării 
respective, ci va contribui, și 
la întărirea întregului sistem 
mondial socialist. Firește, a- 
ceasta nu exclude schimbul 
de experiență, posibilitatea de 
a învăța unul de la altul. în 
măsura în 
socialistă 
socialismul 
tr-adevăr 
de neînvins, va constitui un 
exemplu și va influența evo
luția celorlalte popoare pen
tru a păși și ele pe calea 
nouă a socialismului. în a- 
ceasta constă de altfel o tră
sătură esențială a internațio
nalismului. Internaționalis
mul nu este o lozincă gene
rală fără conținut — vorbind 
despre țările socialiste, el se 
materializează tocmai în fe
lul în care fiecare țară își 
aduce, prin rezultatele pe 
care le obține, contribuția la 
întărirea forței sistemului 
socialist mondial, Ia creșterea 
prestigiului și influenței sale 
în lume.

Desigur, există și alte do
menii în care se manifestă 
internaționalismul, cum ar fi 
sprijinirea luptei revoluțio
nare de eliberare națională a 
popoarelor. Acum, cînd po
porul vietnamez, cînd R. D. 
Vietnam, țară socialistă, este 
atacată și 
perialiștii 
nifestăm 
socialist 
Democrată Vietnam pentru a 
putea înfrînge pe agresorii 
americani. Mai mult decît 
oricînd, este nevoie de întă
rirea solidarității internațio
nale pe baza respectului 
reciproc, a încrederii și în
trajutorării tovărășești. Așa 
cum spune poporul român 
„prietenul la nevoie se cu
noaște“. Or, azi, cel care are 
nevoie de ajutor este poporul 
vietnamez. Sprijinirea aces
tuia este o manifestare ■ im
portantă a internaționalismu
lui.

Delegația noastră 
vizitat Vietnamul 
discuții largi cu 
vietnamezi. Ei s-au 
pe deplin mulțumiți 
torul material, 
ral pe care îl 
nia. Noi i-am 
asigurăm pe 
namezi că le vom da în con
tinuare tot sprijinul nostru 
pînă la victoria finală împo
triva agresorilor imperialiști. 
Totodată vom depune efor
turi pentru a contribui la 
mobilizarea și mai intensă a 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste, a cercurilor largi ale 
opiniei publice internaționale, 
împotriva agresiunii america
ne în Vietnam. Aceasta este 
una din problemele care preo
cupă îndeaproape conducerea 
partidului și statului nostru. 
Concentrîndu-și eforturile 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste, poporul român 
își va îndeplini totodată cu 
cinste îndatoririle ce-i revin 
în cadrul luptei generale 
anțiimperialiste, pentru 
cialism și pace în lume.

Iată cîteva probleme 
situației internaționale 
care am vrut să le expun în 
fața activului de partid din 
Oltenia. închei prin a mulțu
mi tuturor oamenilor muncii 
cu care ne-am întîlnit,. pentru 
căldura cu care ne-au 
conjurat, asigurîndu-i 
vom răspunde dragostei 
nifestate prin felul în 
vom munci, fiecare dintre noi, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid.

Doresc să urez activului de 
partid, tuturor comuniștilor, 
oamenilor muncii din Oltenia 
să obțină noi succese în ac
tivitatea lor, să nu precupe
țească nici un efort pentru 
a îndeplini marile îndatoriri 
ce le revin din cadrul planu
lui cincinal. Vă doresc, tova
răși, multă sănătate și multă 
fericire tuturor.

★
în repetate rînduri cuvîn

tarea a fost subliniată cu vii 
și puternice aplauze.

piate de necesități, de reali
tate. Va exista în același timp 
și siguranța că aceste măsuri 
vor fi înțelese de oamenii 
muncii, că ei vor lupta pentru 
înfăptuirea lor.

Desigur că pentru noi, acei 
cărora partidul, poporul ne-au 
încredințat munci de condu
cere, nu există obligație, în
datorire mai înaltă decît aceea 
de a face totul ca încrederea 
poporului să nu fie în nici un 
fel dezmințită, de a munci în 
așa fel încît să asigurăm mer
sul continuu înainte al patriei. 
Puteți fi siguri, tovarăși, că

In toate 
întîlnit cu 
oameni ai 
tat multe 
impresiile 
asupra unor probleme. Am a- 
vut, de fapt, un număr mare 
de consfătuiri asupra unui 
larg cerc de probleme ale con
strucției socialiste — econo
mice, culturale, științifice — 
ale activității de partid. Se 
poate spune că din aceste con
sfătuiri și întîlriiri largi am 
avut mult de cîștigat și noi — 
și cred că și acei cu care 
ne-am întîlnit și am discutat. 
Forma aceasta pe care parti- pentru fiecare dintre noi nu 
dul nostru o promovează, de a 
se sfătui cu masele largi, cu 
poporul, asupra politicii sale 
economice, culturale, asupra

aceste vizite ne-am 
un număr mare de 
muncii. Am ascul- 
păreri, am expus 
și părerile noastre

care fiecare țară 
va fi puternică, 
va reprezenta în- 
o forță de granit,
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națiunii ro-pentru formarea
mâne, pentru libertatea națio
nală și socială.
bogată 
mente, 
tradiții 
ca, în 
pentru

Oltenia este 
și în asemenea monu- 
oltenii ău într-adevăr 
glorioase de luptă —■ 
general, toți românii, 
că, în fond, Oltenia, 

Muntenia, Ardealul și Moldo
va au constituit. întotdeauna 
o unitate și, deși despărțite 
vremelnic, au luptat împre
ună, s-au ajutat între ele. Nu
mai așa au putut învinge 
greutățile de-a lungul secole
lor, ajungînd la formarea sta
tului național unitar de,astăzi. 
De aici, din aceste meleaguri 
ale României, s-au ridicat vi
teji de seamă, s-ar putea spu
ne, legendari, care nu au pre
cupețit nimic, nici viața, pen
tru a asigura mersul înainte 
al poporului nostru, ca Mihai 
Viteazu, Tudor Vladimirescu. 
Deși nu era din Oltenia,. Mir- 
cea cel Bătrîn tot pe aceste 
meleaguri a trăit multe din 
momentele grele ca și din cele 
de bucurie. Din Oltenia s-au 
ridicat oameni de seamă în 
domeniul artei, literaturii. Am 
vizitat astăzi Tîrgu-Jiul unde 
am văzut unele din lucrările 
lui Brâncuși care, marcînd o 
etapă importantă în dezvolta
rea artei, reprezintă mari va
lori ale culturii noastre și ale 
culturii universale. S-au ridi
cat din Oltenia oameni de 
talia lui Titulescu care a mi
litat neobosit pentru indepen
dența și suveranitatea Româ
niei. Nu există domeniu de 
activitate în care Oltenia să 
nu fi fost prezentă de-a .lun
gul veacurilor și să nu-și fi a- 
dus aportul la dezvoltarea po
porului nostru, la formarea 
națiunii române, a culturii și 
artei naționale. Aceste Monu
mente de artă și mărturii ale 
tradițiilor luptei naționale și 
sociale sînt o neprețuită co
moară pentru întregul nostru 
popor și am considerat că ve
nind în Oltenia nu putem să 
nu le vizităm, nu putem să nu 
aducem omagiul nostru ace
lora cărora le datorăm faptul 
că poporul nostru a reușit să 
învingă greutățile întîmpinate 
de-a lungul secolelor și să-și 
păstreze ființa națională, să 
poată astăzi construi socialis
mul.

ții democratice, revoluționare, 
patriotice trebuie să știe să le 
păstreze, să le cultive. Ele 
trebuie să constituie un mijloc 
de educare a tinerelor gene
rații care, cunoscînd tr.ecptul 
de luptă, ca și prezentul,, să > 
învețe cum să făurească .mai 
bine viitorul pentru a crea 
condiții de viață din ce în ce 
mai bune poporului nostru, 
pentru a asigura independen
ța și suveranitatea națională, 
dezvoltarea națiunii române 
ca națiune egală în drepturi 
în rîndul națiunilor socialiste, 
în rîndul națiunilor întregii 
lumi.

Există în Oltenia locuri le
gate de momente importante 
ale luptei revoluționare a cla
sei muncitoare, a Partidului 
Comunist Român care, de ase- 
menea, trebuie mai bine puse 
în valoare, urmărindu-se ca 
ele să constituie, împreună cu 
celelalte, un tot unic, pentru 
că de fapt nu se poate des
părți lupta comuniștilor, a 
mișcării revoluționare munci
torești, de lupta din trecut a 
poporului nostru ; numai con- 
siderîndu-le ca un tot unic în
țelegem mai bine de ce parti
dul nostru a reușit să devină 
cu adevărat exponentul năzu
ințelor naționale ale poporu
lui, să se bucure de încrede
rea, respectul și sprijinul neli
mitat ale întregului nostru 
popor.

A vorbit aci tovarășul Jianu. 
în sală, după cîte știu, sînt și 
alți tovarăși care au activat în 
perioada ilegalității. Militanți 
revoluționari din Oltenia au 
luat parte în 1921 la consti
tuirea Partidului Comunist 
Român, au activat în decursul 
anilor în rîndurile partidului. 
Au existat organizații revo
luționare în mai toate județele 
regiunii. Consider că e de da
toria propagandei noastre de 
partid, a comitetului regional, 
a istoricilor din regiune să 
studieze și să facă cunoscute 
tinerelor generații tradițiile 
minunate ale luptei revoluțio
nare a partidului nostru.

Iată cîteva din gîndurile pe 
care am vrut să le exprim în 
fața dv. în legătură cu tradi
țiile trecutului mai îndepărtat 
și mai apropiat, de care va 
trebui să ne ocupăm mai mult 
decît pînă acum.

politicii internaționale este ca
racteristică democrației noas
tre socialiste și ea ajută la gă
sirea celor mai bune șoluții 
pentru a asigura înfăptuirea 
liniei generale elaborate de 
Congresul al IX-lea al parti
dului. Ea constituie totodată o - 
manifestare a unității de ne
zdruncinat dintre partidul co
munist, forța conducătoare a

, societății noastre, și. întregul ; 
popor care urmează neabătut 
politica partidului.

A vorbit aci tovarășa coo
peratoare din Goicea Mare, și 
a arătat că sentimentele țăra
nilor cooperatori au fost ex
primate nu numai prin cuvin
te, ci și prin fețele lor, prin 
zîmbetele lor, prin entuzias
mul lor. Și aceasta nu numai 
la Goicea Mare ; într-adevăr, 
aș putea spune că sentimen
tele de dragoste nemărginită 
și adeziunea totală la politica 
internă și externă a partidului 
nostru au fost oglindite 
toate manifestările. A fost 
primată puternic dorința 
turor — bărbați și femei, 
neri și bătrîni — de a arăta 
că aprobă și sprijină politica 
partidului nostru, sînt hotărîți 
să o înfăptuiască. Aceasta este 
pentru noi cea mai bună ve
rificare că drumul trasat de 
Congresul al IX-lea al parti
dului în politica internă și în 
cea internațională este un 
drum bun, că el este urmat de 
întregul popor. Aceasta ne dă 
tuturor și mai multă încrede
re și ne întărește hotărîrea 
de a lupta neabătut pentru a 
asigura realizarea sarcinilor 
Congresului.

Noi, comuniștii, avem obli
gația de a face să sporească 
continuu încrederea pe care o 
are poporul român în partid, 
în politica sa — muncind și 
mai bine și sfătuindu-ne în
totdeauna cu masele celor ce 
muncesc; dv., care formați 
activul de partid, cînd aveți 
de rezolvat probleme mai 
mari sau chiar mai mici, îna
inte de a lua o hotărîre, între
bați pe oamenii muncii de di
ferite categorii, sfătuiți-vă cu 
ei, și numai după aceasta ac
ționați ; așa va exista întot
deauna garanția că măsurile 
adoptate sînt cele mai apro-

în 
ex- 
tu- 
ti-

există datorie mai presus de
cît aceasta, că vom face totul 
pentru a servi interesele po
porului nostru, pentru a aplica 
în viață linia partidului.

Aș dori să mă refer șl la 
unele probleme internaționale. 
Poziția partidului nostru în a- 
ceste probleme este cunoscută 
dar e bine ca, din cînd în cînd, 
să reamintim unele aspecte. 
Trebuie, în general, să acor
dăm o mai mare atenție înar
mării partidului, tuturor oa
menilor muncii, întregului 
popor cu cunoașterea și înțe
legerea mersului evenimente
lor internaționale, pentru că 
schimbările care au loc în 
lyme sînt destul de rapide și 
cine nu este pregătit poate ra
mine cîteodată nedumerit vă- 
zînd desfășurarea lor.

în ultimul timp, imperia
liștii americani și-au intensi
ficat acțiunile agresive ; ei 
duc de doi ani război în Viet
nam, bombardează o țară so
cialistă, au organizat complo
turi într-un șir de țări din A- 
merica Latină, Asia, Africa. 
Se poate oare spune că impe
rialiștii americani și, în gene
ral cercurile reacționare in
ternaționale, sînt mai puter
nice decît în trecut ? Fără în
doială că nu. Dar ei profită 
de lipsa de unitate dintre ță
rile socialiste, din mișcarea 
comunistă și muncitorească și 
încearcă, într-o formă sau 
alta, Șă înăbușe avîntul luptei 
revoluționare și, dacă este po
sibili sa recîștige unele din 
pozițiile pierdute. De fapt, ac
tele'lor de agresiune nu oglin
desc forța, tăria imperialismu
lui american și, în general, a 
reacțiunii, ci reflectă tocmai 
frica lor în fața desfășurării 
impetuoase a luptei clasei 
muncitoare și a popoarelor 
pentru eliberarea națională și 
socială, reprezintă încercări 
de a opri în loc procesele so
ciale contemporane.

Noi putem spune fără să 
greșim că forțele care luptă 
împotriva imperialismului — 
țările socialiste, mișcarea co
munistă, mișcarea de elibera
re națională 
forțele 
potriva 
dial — 
ternice 
gilente, 
unite, 
un nou război, vor zădărnici 
actele agresive ale imperia
lismului. Aceasta presupune 
însă unitatea țărilor socialis
te, a mișcării comuniste. Așa 
Cum este „cunoscut, partidul 
nostru militează neabătut 
pentru realizarea acestei uni
tăți, pe baza egalității în 
drepturi, a respectului inde
pendenței, suveranității, nea
mestecului în treburile inter
ne ale altor partide sau altor 
țări. Astăzi nu mai este po
sibilă existența unui centru 
internațional, care să elabo
reze o linie unică pentru 
toate partidele. Viața demon
strează că astăzi fiecare 
partid trebuie să-și elaboreze 
linia generală, tactica și stra
tegia, corespunzător condiții
lor concrete economice, so
ciale și istorice din țara unde 
își desfășoară activitatea, să 
fie strîns 
respectiv, 
intereselor 
așa va putea 
politică conducătoare a po
porului, a națiunii respecti
ve. Cu atît mai mult se 
pune acest lucru pentru 
rile socialiste. Desigur 

' atît partidele comuniste, 
și țările socialiste pornesc 
elaborarea politicii lo<r de 
adevărurile generale 
marxism-leninismului, dar a- 
ceasta nu înseamnă că pro
blemele construcției socialiste 
trebuie să se rezolve în 
lași mod în toate țările, 
condițiile, nici nivelul 
dezvoltare a țărilor nu 
aceleași. Pornind de aceea de 
la principiile generale, co
mune, trebuie să realizăm 
unitatea asupra problemelor 
principale, fundamentale, lă- 
sînd ca fiecare partid, fiecare 
țară să-și rezolve problemele 
„așa cum consideră mai bine, 
în felul acesta vom putea 
asigura și unitatea și solida
ritatea internațională.

bombardată de im- 
americani, ne ma- 

internaționalismul 
ajutînd Republica

care a 
a purtat 
tovarășii 
declarat 
de aju- 

politic și mo- 
acordă Româ- 
asigurat și îi 

tovarășii viet-

Permanent
!a „ordinea zilei

de

în comparație cu volumul 
mare de lucrări ce se cer exe
cutate, aceste zile de plină vară 
se dovedesc a fi destul de mici 
pentru cei ce lucrează pe o- 
goare.

Cum sînt îndrumate și folo
site în raionul Craiova elanul 
tinerilor, dragostea lor 
muncă 7

„Încercînd să ne ferim de apli
carea unor formule generale — 
arăta tovarășul Ion Danciu, 
prim secretar al comitetului ra
ional al U.T.C. la ziua secre
tarului — noi n-am formulat 
teme care să se discute în adu
nările generale, convinși fiind 
că este neapărat necesar să se 
țină cont de condițiile specifi
ce, diferite de la o cooperativă 
agricolă sau alta. Anumite me
tode, bune pentru toți, le-am 
recomandat. Am vorbit pe larg 
despre necesitatea de a nu se 
renunța la experiența bună din 
anii trecuți cînd, la miincile 5: 

/.mai pretențioase pe semănă
tori sau pe combine, la presele 
de balotat paie sau la depozita
rea furajelor — să fie antrenați

■u

și în general 
care se pronunță îm- 
unui nou război mon- 
sînt cu mult mai pu
și dacă ele vor fi vi- 

dacă vor acționa 
vor putea împiedica

legat de poporul 
să fie exponentul 
lui vitale. Numai 

deveni forța

im- 
ță- 
că 
cît 
în 
la 

ale

ace- 
Nici 

de 
sînt (Urmare din pag. I)

»,

so-

ale 
pe

în
că 

ma- 
care

cei mai de Ispravă tineri meca
nizatori sau țărani cooperatori. 
S-au organizat schimburi de ex
periență, iar instructorii raio
nali ajută concret comitetele și 
în stabilirea adecvată, a ordi
nii de zi pentru adunările ge
nerale. Mai mult, latura educa
tivă o urmărim în dezbateri. De 
pildă. Ia cooperativa agricolă 
din Coșoveni, unde anii trecuți 
erau unele necazuri cu parti
ciparea la muncă a tinerilor, 
într-o adunare generală s-au 
dezbătut pe larg sarcinile ce 
revin organizației U.T.C. în pe
rioada întreținerii culturilor, 
în adunarea generală — la 
care- am participat și eu — la 
invitația comitetului U.T.C., in
ginerul agronom al cooperati
vei a prezentat cîteva calcule 
semnificative din care rezultă 
necesitatea operativității și ca
lității muncilor de sezon. Re- 
ferindu-se la calitatea muncii, 
tovarășul inginer a luat în dis
cuție răritul porumbului. Dacă 
Ia fiecare cincizeci de plante 
una se taie anapoda — arăta 
dînsul — la un hectar apare o 
diminuare a densității cu 800 
de plante, iar la cele circa 500 
hectare cultivate — producția 
completă a 12 hectare.

Calculele inginerului au con
stituit o bază serioasă de dis
cuție pentru întreaga organi
zație. S-au făcut propuneri in
teresante. Pentru a urgenta lu
crările de întreținere a cultu
rilor, tinerii s-au angajai ca 
dimineața să înceapă lucrul cu 
o jumătate de oră mai devre
me ca de obicei, iar seara să 
sape cu o oră mai mult".

...Cu puțin timp în urmă ti
nerii mecanizatori de la S.M.T. 
Plopșor au discutat problema 
pregătirii lor profesionale prin

prisma campaniei de recoltare, 
In pragul căreia ne aflăm. Era 
necesară această dezbatere ? 
Un răspuns se poate formula 
studiind materialul . prezentat 
atunci, discuțiile purtate: Ti
neri sîntem în stațiunea noas
tră — se arăta în raport — cam 
două sute. Deci, mai mult de 
două treimi. Sîntem tineri și ca 
vîrstă 
dintre 
nare 
avem 
combine, la care apar defec
țiuni. Ce facem în această cam
panie, cînd avem de recoltat 
păioase de pe mii de hectare, 
iar culturile sînt culcate de 
vînt ?

„Eu propun — arăta în cu- 
vlntul său Aurel Bercea — ca 
în această perioadă, la toate 
brigăzile, cei m'ai tineri meca
nizatori să studieze organizat 

,, șcțigmț^e de funcționare:a,com
binelor, să parpurgă îh. gol 
mai multe întoarceri cu trac
torul în agregat cu combina. 
De asemenea, în timpul rector- 
tării cei mai buni mecanizatori, 
șefii de brigadă să lucrhzh' cîte- 
va zile pe lîngă înCep.ători. 
Sint convins că astfel se. va 
face un lucru bun. Are să-și 
facă planul și Ionescu, și Po- 
pescu, și Dumitrache... Vom 
cîștiga cu toții. Pînă acum, nu 
s-a procedat așa și cred că mu 
era bine...“.

La Coțofenii din. Față, am în
tîlnit cu totul altă situație. In
existența unor planuri de mun
că și de măsuri dovedește, în 
bună măsură, cum .se muncește 
aci. „Noi mai rar ținem adunări 
generale — ne mărturisea to
varășul Vasile Civinete, secre
tarul
U.T.C. De obicei, discutăm cu 
tinerii
pentru odihnă. Despre ce vor
bim ?De obiceî despre acțiuni
le de strîngere a fierului vechi, 
a plantelor medicinale...*. Și, 
într-adevăr, la Coțofenii’ din 
Față numai astfel de probleme 
s-au analizat în adunările ge
nerale. Niciodată în acest an 
nu s-a discutat o problemă cît 
de cît legată de participarea 
tineretului în procesul de pro
ducție. „Necoordonat cum 
trebuie — sublinia utecis- 
ta Constanța Coldușu, din bri
gada a doua — entuziasmul 
nostru nu poate fi pus în va
loare. Deși am criticat și în 
adunarea de alegeri acest stil 
de muncă cu totul nepotrivit, 
văd că și în continuare cel 
aleși de noi tot așa procedează. 
Și în comuna noastră există un 
instructor ,- de la comitetul ra
ional al U.T.C., deseori vine 
cineva...".

Există și vin, dar urme nu 
Iasă. Un astfel de stil de mun
că nu e potrivit unui instructor 
al comitetului raional U.T.C. 
de la care comitetele, birouri
le organizațiilor de bază, tinerii 
așteaptă un sprijin concret în 
întreaga lor activitate. El, in
structorul teritorial, trebuie să 
constituie principalul pion în 
generalizarea experienței înain
tate. Se știe doar foarte bine că 
acolo unde se muncește' bine și 
rezultatele sînt bune. Ori, 
această campanie agricolă de 
vară pretinde multă, foarte 
multă operativitate în executa
rea lucrărilor. Tineretul trebuie 
să fie, într-adevăr .omnipre
zent.

și ca meseriași. Mulți 
noi lucrăm fără îndemî- 
cu mașinile. De aceea 
și necazuri, mai ales la

organizației de' bază

in cîmp, înt’r-o pauză

GH. FECIORU

ÎȚI MULȚUMIM, ȘCOALA!“

La capătul unei scrisori, in care 
este prezentat bilanțul îmbucură
tor al rezultatelor la învățătură 
obținute de elevii clasei a Xl-a C 
a unui liceu din Oradea, urmea
ză clteva rînduri pe care le tran
scriem :

„Colectivul clasei a Xl-a dorește 
să mulțumească pe această cale 
tovarășilor profesori care timp de 
patru ani au sădit în noi tot ceea 
ce a fost mai bun, lot ceea ce a iost 
menit să iacă din noi oameni pre
gătiți pentru a păși în viată. Cla-

sa noastră aduce mulțumiri tovară
șei dirigintă Unguru Florica și to
varășei profesoare Gulimaș Lud- 
mila, școlii in general, care a fost 
cel de al doilea cămin pentru noi".

Și o scrisoare pe care o repro
ducem integral :

„Dragi tovarăși, vă rugăm să ti
păriți aceste rînduri pe care ne-am 
străduit să le îmbrăcăm în haine 
sărbătorești. îi asigurăm pe tovară
șii noștri profesori că ne vom 
strădui să fim la înălțimea grijii și 
sentimentelor cu care ne-au încon
jurat în tofi anii școlii, comportîn- 
du-ne în viată așa cum ne-au în
vățat ei s-o facem: cinstit, mo-

deșt, învătînd 
poi de la nici 
Le promitem că nu peste mult timp 
in paginile acestui ziar, le vom da 
raportul de îndeplinire a acestui 
angajament".

Elevii clasei a Xl-a, Licetil nr. 1 
Cuglr.

Și pentru că spațiul nu ne în
găduie să reproducem din scriso
rile primite, închegăm o frază din 
miile de rînduri de prețuire „Vă 
mulțumim, tovarăși profesori, și vă 
asigurăm că veți fi minări de noi, 
îti mulțumim, școală 1“. Absolven
ții liceelor, școlilor pedagogice, 
școlilor profesionale promoția 1966,

mereu, nedind ina 
un fei de greutăți



CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR 
EXAMENULUI DE MATURITATE

din sesiunea iunie 1966

Printr-un ordin al Ministrului Invățămîntulul s-au stabilit centrele 
și președinții comisiilor pentru examenele de maturitate de la liceele 
de cultură generală și de la liceele de artă, precum șl pentru examenele 
de diplomă de la liceele pedagogice de învățători, educatoare și insti
tutele pedagogice de învățători din sesiunea iunie 1966.

Examenele încep în toată țara în ziua de 17 iunie 1966, orele 9 dimi
neața cu proba scrisă Ia limba și literatura română. In vederea pre
gătirii lucrărilor examenului, președinții comisiilor se vor prezenta 
la centrele Ia care au fost numiți în dimineața zilei de 16 iunie a.c. 
Se menționează mai jos centrele unde vor funcționa comisiile, școlile 
care vor prezenta candidați la fiecare centru, precum și președinții 
comisiilor.

Orașul Bucurași!

Liceul ,,Mihail Sadoveanu" — Comisia 
nr. 1 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul ,,Mihail Sadoveanu" — 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Au
rel Nicolau, prof, univ dr. docent, fizică, 
Universitatea București.

Liceul ,,Mihail Sadoveanu" — Comisia 
nn 2 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul ,,Mihail Sadoveanu" —• 
(curs seral). Președinte Constantin Anto
nescu, prof. univ. dr. docent științe biolo
gice, Universitatea București.

Liceul „Ion Luca Caragiale" — Comisia 
nr. 3 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Ion Luca Caragiale" — 
(curs de zi și restantieri). Președinte Con
stantin Ionescu Bujor, prof. univ. mate
matici, Institutul Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Liceul „Ion Luca Caragiale" — Comisia 
nr. 4 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Ion Luca Cara
giale" — (curs de zi și învățămînt fără 
frecventă). Președinte Adalgiza Trică, lec
tor univ. chimie, Universitatea București.

Liceul „Ion Luca Caragiale“ — Comisia 
nr. 5 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceele „Ton Luca Caragiale" 
și. ,,Mihail Sadoveanu" — (cursuri de zi, 
serale și învătămînt fără frecvență). Pre
ședinte Gheorghe Palade, prof. univ. fizică, 
Institutul de petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul „Dr. Petru Groza“ — Comisia 
nr. 6 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Dr. Petru Groza" — 
(curs de zi). Președinte Mircea Naumes- 
cu, conf. univ. fizică, Institutul de Con
strucții București.

Liceul „Dr. Petru Groza" — Comisia nr. 
7 secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Dr. Petru Groza" — (cursuri 
de zi și serale). Președinte Ștefan Petres
cu, prof. univ. dr. docent matematici, In
stitutul de Construcții București.

Liceul nr. 32 — Comisia nr. 8 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 32 și nr. 35 — (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tantieri). Președinte Simona Popp, copf. 
univ. dr. matematici, Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 32 — Comisia nr 9 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 32 și nr. 35 — (curs de zi, în
vățământ fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Constantin Mocanu, conf. univ. 
matematici, Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul de muzică nr. 2 — Comisia nr. 
10 secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la liceele de muzică nr. 1 și nr. 2 
și Liceul de coregrafie (curs de zi și res
tantieri). Președinte Alexandru Trifu, prof, 
univ. psihologie-pedagogie, Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" București.

Liceul nr. 10 — Comisia nr. 11 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 10 și ,.Dimitrie Cantemir" — 
(curs de zi și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Ana Antoniu Pierett, conf. univ. 
filologie, Universitatea București.

Liceul „Dimitrie Cantemir" — Comisia 
nr. 12 secție reală. Se vor prezenta can
didați de Ia Liceul „Dimitrie Cantemir" — 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte George Cristescu, conf. univ. fizi
că, Institutui Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dei" București.

Liceul „Dimitrie Cantemir" — Comisia 
nr. 13 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Dimitrie Cantemir" — 
(cursuri de zi, serale și învățămînt fără 
frecventă). Președinte Grigore Agopian, 
conf. univ. matematici, Institutul de ști
ințe economice „V. I. Lenin" București.

Liceul „Spiru Haret“ — Comisia nr. 14 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Spiru Haret" — (curs de zi 
$1 restanțieri). Președinte Vasile Nedelcu, 
conf. univ. matematici, Institutul Politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Spiru Haret" — Comisia nr. 15 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Liceul „Spiru Haret" — (cursuri de 
zi și serale). Președinte Leo Gruia, conf. 
univ. matematici, Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Spiru Haret" — Comisia nr. 16 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele „Spiru Haret" și „C. A. Rosetti" 
— (învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Constantin Duhăneanu, 
lector, univ. filologie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul „C. A. Rosetti" — Comisia nr. 17 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „C. A. Rosetti" — (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Cecilia Caroni, lec
tor univ. filologie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 37 — Comisia nr. 18 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 37 — (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Grigore Posea, conf. univ. geo
grafie, Universitatea București.

Liceul „Emil Racoviță" — Comisia nr.
19 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Emil Racoviță" — (cursuri 
de zi și serale). Președinte Ilinca Tănă- 
sescu, prof, matematică, directoare Li
ceul nr. 15 București.

Liceul „Mihai Viteazul“ — Comisia nr.
20 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Mihai Viteazul" — (curs de 
zi). Președinte Gabriel Sudan, prof. univ. 
matematici, Institutul de Construcții 
București.

Liceul „Mihai Viteazul" — Comisia nr.
21 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Mihai Viteazul“ — (curs de 
zi). Președinte Mihai Ifrim, conf. univ. ma
tematici, Institutul de Construcții Bucu
rești.

Liceul „Mihai Viteazul" — Comisia 
nr. 22 secție cu limbile de predare 
română și greacă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 14, „Mihai Viteazul" 
și „Emil Racoviță" — (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Margareta Ailincăi, prof, 
emerită fizică, Liceul „Dr. Petru Groza" 
București.

Liceul „Mihai Viteazul" — Comisia 
nr. 23 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele „Emil Racoviță" și 
„Mihai Viteazul" — (curs de zi și învă
tămînt fără frecvență). Președinte Adrian 
Ionescu, prof. univ. dr. docent științe bio
logice, Institutul de cultură fizică Bucu
rești.

Liceul nr. 15 — Comisia nr. 24 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 15 — (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Toma Vasiles- 
cu, conf. univ. filologie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 15 — Comisia nr. 25 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 15 — (curs de zi). Președinte Ha- 
ralambie Ionescu, prof. univ. dr. docent 
matematici, Institutul de științe economice 
„V. I. Lenin" București.

Liceul nr. 15 — Comisia nr. 26 secție 
reala — cu limbile de predare română și 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 9 și nr. 15 — (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Alexan
dru Marosi, lector univ. filologie, Univer
sitatea București.

Liceul „Alexandru Sahia" — Comisia 
nr. 27 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de ia Liceul „Alexandru Sahia" — 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Preșe
dinte Isidor Cremer, conf. univ. pedago
gie, Universitatea București.

Liceul nr. 38 — Comisia nr. 28 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 38 (curs de zi). Președinte Ma- 
rioara Iordan, prof. emerit matematici, 
directoare Liceul nr. 39 București.

Liceul nr. 38 — Comisia 29 secție mix
tă. Se vor prezenta candidați de la lice
ele nr. 15 și nr. 38 — (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte I.upu Ion, lector univ. 
pedagogie, Universitatea București.

Liceul seral de cultură generală — Co
misia nr. 30 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul seral de cultură ge
nerală — (curs seral). Președinte Gabriela 
Țițeica, prof. univ. matematici, Institutul 
Politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej’ București.

Liceul seral de cultură generală — Co
misia nr. 31 secție reală. -Se vor prezenta 
candidați de la Liceul serăl de cultură ge
nerală — (curs seral). Președinte Mihai 
Pascu, conf. univ. fizică, Universitatea 
București.

Liceul seral de cultură generală — Co
misia nr. 32 secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul seral de cultură 
generală — (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Mircea Tîrnoveanu, conf. univ. 
matematici, Institutul Politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul seral de cultură generală — Co
misia nr. 33, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul seral de cultură 
generală — (curs seral și restanțieri). 
Președinte Ion Rădulescu, conf. univ. geo
grafie, Universitatea București.

Liceul „Matei Basarab" — Comisia nr.
34, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Matei Basarab" (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Mihai Zapan, 
prof. univ. dr. docent chimie. Institutul de 
petrol, gaze și geologie București.

Liceul „Matei Basarab" — Comisia nr.
35, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Matei Basarab"
— (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Constantin Ciurea, prof. matematici, direc
tor Liceul „Tudor Vladimirescu" Bucu
rești.

Liceul „Matei Basarab" — Comisia nr.
36, secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Liceul „Matei Basarab"
— (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ana 
Cozmiță, prof. filozofie gr. II, directoare 
Liceul nr. 27 București.

Liceul „Alex. I. Cuza* — Comisia nr. 37 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „Alex. I. Cuza" — (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Gheorghe Cosma, 
conf. univ. fizică, Universitatea București.

Liceul „Alex. I. Cuza" — Comisia nr. 38 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele „Alex. I. Cuza“ și „G. Coșbuc"
— (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Jana Cristu, prof. filologie, directoare Li
ceul nr. 10 București.

Liceul „G. Coșbuc" — Comisia nr. 39, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „G. Coșbuc" — (curs seral, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Octavian Floarea, șef lucrări chi
mie, Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „G. Coșbuc“ — Comisia nr. 40 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „G. Coșbuc" (curs 
de zi, învătămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Gheorghe Zapan, prof. 
univ. dr. docent psihologie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 39 — Comisia nr. 41 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 39 (curs de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Președinte Ioan 
Barbălat, prof. univ. matematici, Institutul 
de construcții București.

Liceul nr. 39 — Comisia nr. 42 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 39 — (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Gheorghe 
Poalelungi, lector filologie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 39 — Comisia nr. 43 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 39 și Liceul „Alexandru I. Cuza" 
— (curs seral și restanțieri). Președinte 
Constantin Ioan, prof. univ. dr. docent fi
zică, Institutul agronomic „Nicolae Bălces
cu" București.

Liceul „Mihai Eminescu" — Comisia nr. 
44 secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Mihai Eminescu" — (curs de 
zi). Președinte Andrei Dobrescu, prof. 
univ. dr. matematici, Institutul de con
strucții București.

Liceul „Mihai Eminescu" — Comisia 
nr. 45 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mihai Eminescu“ și 
secția serală comuna 30 Decembrie —- 
(curs seral, învățămînt. fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Constantin Disescu, 
prof. univ. dr. docent fizică, Institutul a- 
gronomic „Nicolap Bălcescu" București.

Liceul „Mihai Eminescu" — Comisia nr.

46 secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mihai Eminescu“ — 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Elvira Crețu, prof. 
pedagogie gr. II, directoare adjunctă Li
ceul nr. 33 București.

Liceul „Ion Creangă" — Comisia nr. 47 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „Ion Creangă" — (curs de zi). 
Președinte Aurel Pîrvu, prof. univ. mate
matici, Institutul de construcții București.

Liceul „Ion Creangă" — Comisia nr. 48 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „Ion Creangă" și Liceul nr. 30
— (curs seral, învățămînt fără frecven
tă și restantieri). Președinte Sabin Anto- 
nescu, conf. univ. științe sociale, Institu
tul de Cultură Fizică București.

Liceul „Gheorghe Șincai“ — Comisia 
nr. 49 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Gheorghe Șincai" — 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Gălă- 
țeanu Bîrcă, prof. univ. fizică, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Gheorghe Șincai" — Comisia 
nr. 50 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Gheorghe Șincai" 
(cursuri de zi și serale). Președinte Sandu 
Răutu, conf. univ. dr. matematici, Institu
tul de construcții București.

Liceul „Gheorghe Șincai" — Comisia 
nr. 51 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Gheorghe Șincai"
— (curs de zi). Președinte Constantin 
Velichi, conf. univ. istorie, Universita
tea București.

Liceul „Gheorghe Șincai“ — Comisia nr. 
52 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Gheorghe Șincai" — (în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Alexandru Isopescu, conf. univ. 
fizică, Institutul de științe economice „V. 
I. Lenin“ București.

Liceul nr. 30 — Comisia nr. 53 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 30 — (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Dumitru Smaranda, lector univ. 
matematici, Universitatea București.

Liceul „Gheorghe Lazăr" — Comisia nr.
54 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Gheorghe Lazăr" — 
(curs de zi). Președinte Mihai Botez, prof. 
univ. matematici, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Gheorghe Lazăr" — Comisia nr.
55 secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Gheorghe Lazăr" — (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte Virgil Armeanu, prof. 
univ. dr. docent chimie, Institutul de ști
ințe economice „V. I. Lenin" București.

Liceul „Gheorghe Lazăr" — Comisia 
nr. 56 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Gheorghe Lazăr"
— (curs de zi). Președinte Ioana Cosma, 
prof. istorie gr. II, directoare, Liceul „Ni
colae Bălcescu" București.

Liceul „Gheorghe Lazăr" — Comisia 
nr. 57 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Gheorghe Lazăr" — 
(cursuri de zi, serale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Ilie Ilosievici, 
prof. matematică gr. I, director Liceul 
nr. 38 București.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu — Comi
sia nr. 58, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Dimitrie Bolinti
neanu" — (curs de zi). Președinte Ovidiu 
Dragnea, prof. univ. matematici, Institutul 
de construcții București.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu“ — Comi
sia nr. 59 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Dimitrie Bolinti
neanu" — (curs seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Va- 
leriu Pisoschi, lector univ. filologie, 
Universitatea București.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu" — Comi
sia nr. 60 secție umanistă. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul „Dimitrie Bolin
tineanu" — (curs de zi și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Ion Berceanu, prof. 
univ. științe sociale, Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" București.

Liceul nr. 27 — Comisia nr. 61 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 27 — (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Haralambie 
Chirilei, prof. univ. dr. docent șt. biolo
gice, Institutul Agronomic „N. Bălcescu" 
Bticurești.

Liceul nr. 27 — Comisia nr. 62 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 27 și nr. 36 — (cursuri de 

zi și serale). Președinte Ion Ciocîrlan, 
prof. istorie gr. II, director, Liceul nr. 
29 București.

Liceul nr. 36 — Comisia nr. 63 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 36 — (curs de zi și restanți

eri). Președinte Constantin Mocanu, lec
tor univ. geografie, Institutul de științe 
economice „V. I. Lenin", București.

Liceul nr. 36 — Comisia nr. 64 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 36 — (cursul seral). Pre
ședinte Gheorghe Th. Gheorghiu, prof. 
univ. matematici, Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej*' București.

Liceul nr. 36 — Comisia nr. 65 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
ia Liceul nr. 36 — (curs seral). Preșe
dinte Sergiu Gogălniceanu, conf. univ. 
dr. chimie, Institutul agronomic „Nico
lae Bălcescu" București.

Liceul „Nicolae Bălcescu“ — Comisia 
nr. 66 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Nicolae Bălcescu"
— (curs de zi). Președinte Alexandru 
Nicolescu, prof. univ. dr. docent ma
tematici, Institutul de petrol, gaze și 
geologie București.

Liceul „Nicolae Bălcescu" — Comisia 
nr. 67 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
—• (cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Petre Mirescu, conf. univ. ma
tematici, Institutul de științe economice 
„V. I. T.enin" București.

Liceul „Nicolae Bălcescu" — Comisia 
nr. 68 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Nicolae Bălcescu"
— (curs de zi și învățămînt fără frecven
ță). Președinte Mircea Mancaș, prof. univ. 
dr. filozofie, Institutul de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Caraaiale" Bucu
rești.

Liceul „Tudor Vladimirescu" — Comi
sia nr. 69 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Tudor Vladimi
rescu" — (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ilie Puia, lector univ. istorie, 
Institutul de știinte economice „V. I. 
Lenin“ București.

T.iceul „Tudor Vladimirescu* — Comi
sia nr. 70 secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați, de la Liceul „Tudor Vladimi
rescu" — (curs seral si învătămînt fără 
frecventă). — Președinte Dumitru Flondor, 
lector univ. matematici, Institutul politeh
nic ..Gh. Gheorghiu-Dei" București.

Liceul nr. 21 — Comisia nr. 71 secție 
mixtă cu limba de predare română și ger
mană. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 21 și Liceul de arte plastice
— (curs de zi si restantieri). Președinte 

Bruno Colbert, conf. univ. filologie. Uni
versitatea București.

Liceul nr. 25 — Comisia nr. 72 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 25 — (curs de zi si restan
țieri). Președinte Tatiana Gafar. lector 
univ. istorie. Universitatea București.,

Liceul nr. 33 —• Comisia nr. 73 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 33 si nr. 31 — (curs de zi si 
învătămînt fără frecventă). Președinte 
Gheorghe Vrînceanu. lector univ. dr. ma
tematici. Universitatea București.

Liceul nr. 33 — Comisia nr. 74 secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 33 si nr. 31 — (curs de zi 
si învătămînt fără frecvență). Președinte 
Ion Toboșaru. conf. univ. dr. filozofie, 
Institutul de artă teatrală si cinemato
grafie „I. L. Caraaiale" București.

Liceul „Ion Neculce" — Comisia nr. 75 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Ion Neculce" — (cursuri de 
zi. serale și învătămînt fără frecvență). 
Președinte Victor Constantinescu, conf. 
univ. matematici. Institutul de construc
ții București-

Liceul „Ion Neculce* —■ Comisia nr. 76 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul ..Ton Neculce" si Liceul 
nr. 6 — (curs de zi. învătămînt fără frec
ventă si restantieri). Președinte Constan
ta Moruzzi, conf. univ. dr. docent științe 
biologice. Universitatea București.

Liceul „Aurel Vlaicu" — Comisia nr. 77 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul „Aurel Vlaicu* — (curs de zi 
si restanțieri). Președinte Alexandru Vi- 
sarion. conf. univ. matematici, Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dei" Bucu
rești.

Liceul „Aurel Vlaicu — Comisia nr. 78 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Liceul „Aurel Vlaicu" — (curs de 
zi si învătămînt fără frecvență). Președin
te Dan Stefănescu, conf. univ. matema
tici. Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București.

Liceul nr. 6 — Comisia nr. 79 secție 
reală. Se vor prezenta candidați dp la 
Liceul nr. 6 — (cursuri de zi și serale). 
Președinte Ion Miu, conf. univ. matema
tici, Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ București

Liceul nr. 40 — Comisia nr. 80 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
Liceul nr. 40 — (curs de zi). Președinte 
Iulius Utf.o, prof. filozofie gr. TI, director, 
Liceul „Mihail Sadoveanu" București.

Liceul nr. 40 — Comisia nr. 81 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul, nr. 40 — (curs seral si învățămînt 
fără frecvență). Președinte Florea Zara, 
conf. univ. matematici, Institutul poli
tehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul „Dimitrie Cantemir" —• Comisia 
nr. 82 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Dimitrie Cantemir" 
— (examene de diferență). Președinte 
Dumitru Almaș Ailincăi, conf. univ. isto
rie, Universitatea București.

Liceul „Spiru Haret' —• Comisia nr. 83 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul „Spiru Haret" — (învătămînt 
fără frecvență). Președinte Emil Stancu, 
prof. pedagogie gr. TI, director Liceul 
„Matei Basarab" București.

Orașul Constanța

liceul „Mircea cel Bătrîn". Comisia 
nr. 1 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mircea cel Bătrîn" 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență si 
restanțieri). Președinte Marin Dumitrescu 
— conf. univ. matematici. Institutul poli, 
tehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" Bucu
rești.

Liceul „Mircea cel Bătrîn“. Comisia 
nr. 2 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mircea cel Bătrîn“ 
și Liceul nr. 3 Constanța (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Tacor Tacorian, șef lucrări 
univ. matematici, Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej' București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn“. Comisia 
nr. 3 secție reală. Se vor prezenta can- 
didații de la Liceul „Mircea cel Bătrin' 
și Liceul nr. 3 Constanța (învățămînt fără 
frecvență). Președinte Aurelian Stan — 
conf. univ. matematici Institutul politeh
nic „Gh. Gheorghiu-Dej“. București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn“. Comisia 
nr. 4 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Mircea cel Bă
trîn“ (învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Victor Vascenco, — conf. univ. 
dr. filologie Universitatea București.

Liceul „Mircea cel Bătrîn“. Comisia 
nr. 5 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Mircea cel Bătrîn' 
și Liceul nr. 3 Constanța (cursuri serale, 
învățămint fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Atena Herbst Rădoi, conf. 
univ. geografie, Universitatea București.

Liceul nr. 2. Comisia nr. 6 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1, nr. 2 Constanța și Șc. teh. conta
bilă nr. 17 Constanța (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Victor Ma- 
geru — conf. univ. chimie-fizică Institu
tul pedagogic de 3 ani Constanța.

Liceul nr. 2. Comisia nr. 7 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Constanța și Liceul Năvodari, 
(cursuri serale, și restanțieri). Președinte 
Florea Oprea, conf. univ. matematici, 
Institutul politehnic „Gheorghe Gheor
ghiu-Dej“ București.

Liceul nr. 2. Comisia nr. 8 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 și Liceul nr. 4 Constanța (cursuri 
de zi și serale). Președinte Haralambie 
Ionescu — conf. univ. matematici. Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
București.

Liceul nr. 2. Comisia iir. 9 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2 Constanța și Liceul Năvodari, (curs 
de zi). Președinte Ion Fait — conf. univ. 
fizică. Institutul de construcții București.

Liceul nr. 2. Comisia nr. 10, secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Constanța și Liceul 
Năvodari (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Enache Puiu — lector univ. 
filologie. Institutul pedagogic de 3 ani 
Constanța.

Liceul nr. 3. Comisia nr. 11 secție uma
nistă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele „Mircea cel Bătrîn" de muzică și 
nr. 3 din Constanța și Liceul din Năvo
dari (oursuri de zi și restanțieri). Preșe
dinte Aurelian Tache — lector univ. filo
zofie Universitatea București.

Liceul nr. 3. Comisia nr. 12 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la liceele 
nr. 3 și nr. 4 Constanța, Techirghiol, Efo
rie Sud (cursuri de zi și restanțieri). Pre. 
ședințe Ion Stănciulescu, lectoi univ. ști

ințe economice, Institutul de științe eco
nomice „V. I. Lenin“ București.

Liceul nr. 4. Comisia nr. 13 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la liceele 
nr. 4 și nr. 2 Constanța (curs de zi). Pre
ședinte Mircea Ghiliceanu — conf, univ. 
matematici. Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 4. Comisia nr. 14 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de Ia liceele 
nr. 4 Constanța și Techirghiol (curs de zi). 
Președinte Mihai Atanasiu — conf. univ. 
matematici. Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul nr. 4 Comisia nr. 15 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 4 și nr. 3 Constanța (curs de zi). Pre
ședinte Ion Negolu — lector univ. istorie 
Universitatea București.

Liceul nr. 4. Comisia nr. 16 secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 4 Constanța și Liceul Eforie Sud (curs 
de zi). Președinte Aurel Roman — lector 
univ. istorie Universitatea Craiova.

Liceul Mangalia. Comisia nr. 17 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Mangalia și Liceul T.B.C. (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Nicolae Nicolescu — conf. univ. matema
tici Institutul de construcții București.

Liceul Costești — Comisia nr. 1 secție 
mixtă — se vor prezenta candidați de 
la liceele Costești și Mozăceni (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Emil Diaco- 
nescu, prof. filologie director Liceul Bă- 
beni.

Liceul Curtea de Argeș — Comisia nr. 2 
secție reală — se vor prezenta can
didați de la liceele Curtea de Argeș și 
Domnești (curs de zi). Președinte Desde- 
mona Slavic, prof. geografie, directoare 
Liceul nr. 2 Pitești.

Liceul Curtea de Argeș — Comisia nr. 3 
secție mixtă — se vor prezenta candidați 
de la Liceul Curtea de Argeș (cursuri de 
zi, serale. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gheorghe Arse- 
nescu, prof. filozofie gr. II, director. Li
ceul Topoloveni.

Liceul Corbenl — Comisia nr. 4 secție 
mixtă — se vor prezenta candidați de la 
Liceul Corbeni (cursuri de zi, serale și în
vățămînt fără frecvență). Președinte Ni
colae Enescu, prof. istorie gr. I director 
Liceul Costești.

Liceul Drăgănești Olt — Comisia 
nr. 5 — secție mixtă — se vor prezenta 
candidați de la liceele Drăgpnești Olt și 
Văleni Jcurs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Popa, prof. șt. biologice-geografie gr. II 
director Liceul Brezoiti.

Liceul Drăgășani — Comisia nr. 6 sec
ție reală — se vor prezenta candidați de 
la Liceul Drăgășani (curs de zi). Pre
ședinte Lucian Mănescu, prof. emerit 
matemat. Liceul Nicolae Bălcescu, Rm. 
Vîlcea.

Liceul Drăgășani — Comisia nr. 7 secție 
mixtă —ise vor prezenta candidați de la 
Liceul Drăgășani (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gabriela Pisoschi lector universi
tar filologie, Universitatea Craiova.

Liceul Găiești — Comisia nr. 8 secție 
reală — se vor prezenta candidați de la 
Liceul Găiești (curs de zi). Președinte 
Alexandru Iuracec conf. universitar șt. 
biologice Institutul Pedagogic de 3 ani 
Pitești.

Liceul Găiești — Comisia nr. 9 secție 
umanistă — se vor prezenta candidați de 
la Liceu! Găiești (curs de zi). Președinte 
Ion Oiță lector universitar filologie Uni
versitatea București.

Liceul Topoloveni — Comisia nr. 10 — 
secție reală — se vor prezenta candidați 
de la liceele Topoloveni și Vișina (curs 
de zi). Președinte Silviu Stoiculescu, prof, 
chimie, director Liceul Curtea de Argeș.

Liceul Topoloveni — Comisia nr. 11 — 
secție mixtă — se vor prezenta candidați 
de la Liceul Topoloveni (curs de zi, învă
tămînt fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Ion Nițescu, prof. filologie direc
tor Liceul nr. 2 Cîmpulung-Muscel.

Liceul Horezu — Comisia nr. 12 — sec
ție mixtă — se vor prezenta candidați de 
Ia Liceul Horezu (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ilie Tudor prof. șt. biologice director Li
ceul nr. 1 Slatina.

Liceul nr.~l „Dinicu Golescu“ Cîmpu- 
lung —■ Comisia nr. 13 — secție reală — 
se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Cîmplung (curs de zi). Președinte 
Dumitru Șerban șef lucrări matematici 
Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
București.

Liceul nr. 1 „Dinicu Golescu” Cîmpu- 
lung — Comisia nr. 14 — secție reală — 
se vor prezenta candidați de Ia Liceul 
nr. 1 Cîmpulung (curs de zi). Președinte 
Vasile Popescu șef lucrări matematici In
stitutul Politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
București.

Liceul nr. 1 „Dinicu Golescu" Cîmpu
lung — Comisia nr. 15 — secție reală — 
se vor prezenta candidați de Ia liceele 
nr. 1 Cîmpulung și Șc. Tehnică de conta
bilitate (cursuri de zi, serale și învătă
mînt fără frecvență). Președinte Ion Marl- 
nescu, conf. univ. șt. biologice Institutul 
pedagogic de 3 ani Pitești.

Liceul nr. 1 „Dinicu Golescu" Cîmpu
lung — Comisia nr. 16 — secție uma
nistă — se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Cîmpulung (curs de 
zi). Președinte Florente Ghinescu lector 
univ. filologie Universitatea București.

Liceul nr. 1 „Dinicu Golescu" Cîmpu
lung — Comisia nr. 17 secție mixtă — 
se vor prezenta candidați de la liceele 
nr. 1 și nr. 2 Cîmpulung și Rucăr (curs 
de zi, fără frecventă). Președinte Gheor
ghe Stroescu prof. filozofie gr. II, Liceul 
nr. 1 Rm. Vîlcea.

Liceul nr. 2 Cîmpulung — Comisia 
nr. 18 secție reală — se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 2 Cîmpulung și 
Stîipeni (curs de zi). Președinte Ion Banu, 
prof. universitar filozofie Universitatea 
București.

Liceul Vedea — Comisia nr. 19 secție 
mixtă — se vor prezenta candidați de la 
Liceul Vedea (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Eu
gen Dreșcă lector univ. șt. sociale Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Rîmnicu Vîlcea — Comi
sia nr. 20 secție reală — se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Rm. 
Vîlcea (curs de zi și restantieri). Pre
ședinte Mihai Ion Trandafir lector univ. 
șt. sociale Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Rîmnicu Vîlcea — Comisia 
nr. 21 secție reală — Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 Rîmnicu Vîl

cea (curs seral șt restanțieri). Președinte 
Ion Todor, prof. univ. dr. docent șt. bio
logice Institutul pedagogic de 3 ani 
Pitești.

Liceul nr. 1 Rîmnicu Vîlcea — Comi
sia nr. 22 secție mixtă — se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 1 si nr. 2 
Rîmnicu Vîlcea (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Maria Manoliu, lector univ. 
filologie Universitatea București.

Liceul nr. 2 Rimnicu Vîlcea — Comi
sia nr. 23 secție mixtă — se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 Rîmnicu Vîl
cea (cursuri de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Nicolae 
Mitulescu prof. geografie gr. II, director 
Liceul nr. 1 Pitești.

Liceul nr. 2 Rîmnicu Vîlcea — Comi
sia nr. 24 secție reală — se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 Rîmnicu Vîl
cea (cursuri de zi și învățămînt fără 
frecventă). Președinte Vasile Pleșu prof. 
geografie gr. 11 director Liceul nr. 1 
Cîmpulung Muscel.

Liceul Băbeni — Comisia nr. 25 secție 
reală — se vor prezenta candidați de la 
Liceul Băbeni (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Marin Teodorescu 
prof. filologie director Liceul Vedea.

Liceul Călimănești •— Comisia nr. 26 
secție reală — se vor prezenta candidați 
de la liceele Călimănești, Govora Băi și 
Brezoi (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Vasile Șova prof. matematici di
rector Liceul Găiești.

Liceul nr. 1 Slatina — Comisia nr. 27, 
secție reală — se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Slatina (curs de zi, 
invățămînt fără frecvență). Președinte 
Gabriel Tepelea lector univ. filologie In
stitutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Liceul nr. 1 Slatina — Comisia nr. 28 
secție mixtă — se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Slatina și 

secț. serală P. Olt (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri. 
Președinte Gheorghe Chelărescu prof. șt. 
biologice gr. ii director Liceul Drăgă
șani.

liceul nr. 1 Slatina — Comisia nr. 29 
secție reală — se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Slatina și Pot
coava, (învătămînt fără frecvență și res
tantieri). Președinte Gheorghe Negoiță 
prof. șt. biologice director Liceul nr. 2 
Rîmnicu Vîlcea.

Liceul nr. 2 Slatina — Comisia nr. 30 
secție reală — se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 2 Slatina și Potcoava 
(curs de zi). Președinte Grigore lăzărescu 
prof. șt. biologice gr. II Liceul nr. 2 Rm. 
Vîlcea.

Liceul nr. 1 Pitești — Comisia nr. 31 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Pitești (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Traian Atanasiu, șef lucrări 
matematică Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul nr. 1 Pitești — Comisia nr. 32 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Pitești (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Nicolae 
Marin, șef lucrări chimie, Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 1 Pitești — Comisia nr. 33 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de Ia Liceul nr. 1 Pitești (curs de zi 
și restantieri). Președinte Ion Dinu prof. 
filozofie gr. 1 director Liceul nr. 3 Pitești.

Liceul nr. 1 Pitești — Comisia nr. 34 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Pitești 
(învătămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Augusfin Z. N. Pop, conf. 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 
ani, Pitești.

Liceul nr. 2 Pitești — Comisia nr. 35 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 2 Pitești și secția serală 
Ștefănești (cursuri de zi. serale și restan
tieri). Președinte Nicolae Mirescu, șef lu
crări matematică Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 2 Pitești — Comisia nr. 36 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 Pitești (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Aurelian Nlchita, șef 
lucrări fizică Universitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Pitești — Comisia nr. 37 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Pitești (curs de zi). 
Președinte Dan Al. Petrescu, șef lucrări 
chimie, Institutul pedagogic de 3 ani, Pi
tești.

Liceul nr. 2 Pitești — Comisia nr. 38 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 2 și nr. 3 Pitești (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Alexandru 
Bera, lector univ. șt. biologice, Institutul 
Pedagogic de 3 ani, Pitești.

Liceul nr. 2 Pitești — Comisia nr. 39 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 Pitești (curs seral și în
vățămînt fără frecvență). Președinte Ma
riana Sîrbulescu, șef lucrări chimie Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Pitești — Comisia nr. 40 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 3 Pitești (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Ștefan Ionescu, șef 
lucrări șt. biologice Universitatea Cra
iova.

Liceul nr. 3 Pitești — Comisia nr. 41 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați dp la liceele nr. 3 Pitești și Liceul 
de muzică Pitești (curs de zi, restan
tieri). Președinte Ștefan Roman, lector 
univ. istorie, Universitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Pitești — Comisia nr. 42 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 3 Pitești (curs de 
zi și învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Lucian Roman, lector univ. istorie, 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Pitești — Comisia nr. 43 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 3 Pitești (curs seral, învătă
mînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ana Ciobanu, șef lucrări șt. bio
logice Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu'-București.

Regiunea Bacău

Liceul nr. 1 Bacău. Comisia nr. 1, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1 și nr. 3 Bacău (curs de zi). 
Președinte Constantin Borș — conf. univ. 
dr. fizică Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Bacău. Comisia nr. 2, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 și nr. 2 Bacău (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Sever Mihăilescu — lector 
univ. filologie Institutul Politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Bacău. Comisia nr. 3, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 2 și nr. 3 Bacău (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Alexandru Co- 
jocaru, prof. emerit matematici, Liceul 
Roman.

Liceul nr. 2 Bacău. Comisia nr. '4, see- 
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Bacău (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Adrian Burghe- 
lea, prof. fizică. gr. II, Liceul nr. 2 Piatra 
Neamț.

Liceul nr. 3 Bacău. Comisia nr. 5, sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 2 și nr. 3 Bacău (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Marin Cos- 
mescu — lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Bacău.

Liceul nr. 4 Bacău. Comisia nr. 6, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 4 Bacău (cursuri de zi și sera
le). Președinte Aurel Panaite, prof. mate
matici gr. II, Liceul Roman.

Liceul nr. 4 Bacău. Comisia nr. 7, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 4 Bacău (curs de zi și învăță
mînt fără frecvență). Președinte Viadimir 
Humeini, prof. fizică gr. II, Liceul nr. 1 
Piatra Neamț.

Liceul Adjud. Comisia nr. 8, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Adjud și Podul Turcului 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență si 
restanțieri). Președinte Ion Micu — prof. 
filologie gr. II, director adj. Liceul nr. 1 
orașul „Gh. Gheorghiu-Dej",

Liceul Bicaz. Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Bicaz (cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Cezar Căsieru — lector univ. șt. 
biologice, Institutul pedagogic de 3 ani 
Bacău.

Liceul Buhuși. Comisia nr. 10, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Buhuși (cursuri de zi, serale, învă
tămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Mihai Gora — prof. istorie gr. II, 
Liceul Moinești.

Liceul Comănești. Comisia nr. 11, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Comănești (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără' frecvență și' restanțieri). 
Președinte Petre Clobanu, prof. filologie 
gr. II, Liceul nr. 2 Bacău.

Liceul Moinești. Comisia nr. 12, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Moinești și Liceul Comănești (curs 
de zii. Președinte Sergiu Postolache, prof. 
matematici gr. II, Liceul nr. 4 Bacău.

Liceul Moinești. Comisia nr. 13, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Moinești (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Simion Gheorghe, prof. filolo
gie gr. II, Liceul nr. 1 oraș „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“.

Liceul nr. 1 „Gheorghe Gheorghiu-Dej”. 
Comisia nr. 14, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul nr. 1 „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej“ (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Sonia Vlad, 
prof. istorie gr. II, Liceul nr. 2 Bacău.

Liceul nr. 2 „Gheorghe Gheorghiu-Dej”. 
Comisia nr. 15, secție mixtă. Se vor pre. 
zenta candidați de la liceele nr. 1 si nr. 3 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" (cursuri de zi, 
serale, fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Panaite Oprea —- prof. emerit geo
grafie, Liceul nr. 1 Bacău.

■ I> •I.’ pj-Kr, r f -
Liceul nr. 1 Piatra Neamț. Comisia 

nr. 16, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 1 Piatra Neamț 
(curs serai, învățămînt fără frecvență șt 
restanțieri). Președinte Grigore Coban — 
lector univ. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Bacău.

Liceul nr. 1 Piatra Neamț. Comisia 
nr. 17, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de Ia Liceul nr. 1 Piatra Neamț si 
Liceul Roznov (curs de zi). Președinte 
Viorel Erhan — lector uniy. șt. biologice, 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceu! nr. 2 Piatra Neamț. Comisia 
nr. 18, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 2 Piatra Neamț 
și Liceul Roznov (cursuri de zi, serale si 
restanțieri). Președinte Dumitru Ticulescu 
— conf. univ. șt. biologice. Institutul pe
dagogic de 3 ani Bacău.

Liceul nr. 2 Piatra Neamț. Comisia 
nr. 19, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Piatră 
Neamț (curs de zi și restantieri!. Pre
ședinte Dorin Damaschin — lector univ. 
psihologie, Universitatea București.

Liceul Roman. Comisia nr. 20, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Roman (curs de zi). Președinte Ga
briel Puiu — lector univ. matematici, In
stitutul pedagogic de 3 ani Bacău.

Liceul Roman. Comisia nr. 21, secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
Licăul Roman (curs de zi). Președinte 
Anton Vraciu — conf. univ. filozofie, Uni
versitatea „Al. L Cuza" Iași.

Liceul Roman. Comisia nr. 22, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de ia 
liceele Roman și Săbăoani (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Dumitru Sandu — 
lector univ. fizică. Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iași.

Liceul Tg. Neamț. Comisia nr. 23, secție 
reală. Se vor. prezenta candidați de la 
Liceul Tg. Neamț (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Mihalcea, prof. ma
tematici, dir. adjunct, Liceul Roman.

Liceul Tg. Neamț. Comisia nr. 24, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de lă 
liceele Tg. Neamț și Tibucani (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Veronica Vicol, 
prof. filologie gr. 1, Liceul nr. 2, Piatra 
Neamț.

Liceul Tg. Ocna. Comisia nr. 25, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Tg. Ocna (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ecaterina Căciulianu — prof. 
filologie, director adj. Liceul nr. 2 Piatra 
Neamț.

Regiunea Banat

Liceul nr. 1 Timișoara. Comisia nr. 1, 
secție reală cu limbile de predare română 
și sîrbă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 Timișoara și nr. 10 Timișoara 
— secția cu limba de predare sîrbă 
(cursuri de zi și serale). Președinte Mirco 
Jivcovici, conf. univ. filologie Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 Timișoara. Comisia nr. 2, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de Ia Liceul nr. 2 Timișoara (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte Vasile 
Mioc, prof. univ. matematici, Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Timișoara. Comisia nr. 3, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 6 
Timișoara (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Pompei Mureșan, prof. univ. dr. 
docent șt. biologice Institutul Agronomic 
Timișoara.

(Continuare tn pag. a IV-a)



■1

CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR 
EXAMENULUI DE MATURITATE

din sesiunea iunie 1966
(Urmare din pag. a lll-a)

Liceul nr. 3 Timișoara. Comisia nr. 
lecție reală. Se vor prezenta candidați 
la Liceul nr. 3 Timișoara (cursuri de 
și serale). Președinte Alfred Geier, cOnf. 
univ. matematitici, Institutul politehnic 
Timișoara.

4, 
de
zi

la Liceul nr. 1 Pecica și Liceul Nădlac 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Pân
dele Oiteanu, conf. univ. dr. docent filo
logie, Universitatea București.

Liceul nr. 
secție reală, 
de la liceele 
mișoara (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Marin Trușculescu, conf. univ. fizică, In
stitutul politehnic Timișoara.

3 Timișoara. Comisia nr. 5, 
Se vor prezenta candidați 

nr. 1, nr. 3, nr. 4, nr. 10 Ti-

Liceul nr. 1 Caransebeș. Comisia nr. 29, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Caransebeș și Liceul Oțe
lul Roșu (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Iosif Preda, conf. univ. fizică, Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceu! nr. 1 Sfîntu Gheorghe. Comisia 
nr. 9 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Sfîntu 
Gheorghe și Liceul Foldioara (curs de zi, 
învățămînt fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Popescu, prof. filo
logie, director Liceul nr. 2 Mediaș.

Liceul nr. 3 Timișoara. Comisia nr. 6, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 3 Timișoara, (curs de zi, 
învățămînt fără 
'Președinte Dan 
gr. I, Liceul nr.

frecvență 
Popescu,

1 Lugoj.

și restanțieri). 
prof. istorie

ComisiaLiceul nr. 4 Timișoara, 
secție umanistă. Se vor prezenta 
dați de la liceele nr. 4, nr. 7, nr. 
mișoara (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Nestor Lupei, conf. univ. șt. bio
logice, Institutul politehnic Timișoara.

nr. 7, 
candi- 
10 Ti-

Liceul nr. 5 Timișoara. Comisia nr. 8, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 5 Timișoara ' (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvehță și 
restanțieri). Președinte Cornel Ungurean«, 
eoni. univ. fizică, Institutul politehnic Ti
mișoara,

Liceul nr. 7 Timișoara. Comisia nr. 9, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 6, nr. 7, nr. 10 Timișoa
ra-'(curs-de zi, învățămînt. fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Mari» Bica, 
conf. univ, matematici, Universitatea Ti
mișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Comisia nr. 10, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 8 și nr. 10 Timișoara 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ni
colae Didu, prof univ. fizică, Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul de muzică Timișoara. Comisia 
ni*. 11, secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul de muzică și Li
ceul nr. 10 Timișoara (curs de zi, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri); Pre
ședinte Alexandru Crișan, lector univ. fi
lologie, Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 1 Timișoara. Comisia nr. 12, 
secție mixtă cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la licee
le nr. 1 și nr. 10 Timișoara, Liceul Jim- 
bolia și Liceul nr. 1 Lugoj (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Eugen Grigercsik, 
conf. univ. geografie Universitatea Timi
șoara.

Liceul nr. 2 Timișoara. Comisia nr. 13, 
secție reală cu limba de predare germa
nă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 2 Timișoara, Liceul Jimbolia și 
Liceul nr. 1 Lugoj (curs de zi și restan
țieri); Președinte Iosif Hettmann, prof. 
mațemâtică-fizică gr. II dir. adj’. Lic.eul 
Bocșa.

Liceul nr. 2 Caransebeș. Comisia nr. 30, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și rir. 2 Caransebeș 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Râul Călinescu, 
prof. univ. dr. docent geografie. Univer
sitatea București.

Liceul Deta. Comisia nr. 31, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Deta, Ciacova și Gătaia (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ștefan Chi- 
riac, conf. univ. șt. economice, Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul Lipova. Comisia nr. 32, secție 
mixtă. Se Vor prezenta candidați de la 
Liceul Lipova .(curs de zi, învățămînt fără 
frpcvență și restanțieri). Președinte dri- 
gore Ștefan, prof. ețne.rit "istorie 
pedagogic Arad.

Liceul

Liceul Lipova. Comisia nr. 33, 
reală. Se vor prezenta candidați

secție 
------ r-,___ _________ r- de la

.Liceul Lipova. (curs seral tși restanțieri). 
Președinte Ștefan Hosinger. conf univ. fi
zică, Institutul politehnic Timișoara.

Liceul Buzlaș. Comjșia nr. 34, secție 
mixtă. Se vpr prezența candidați de la 
liceele Buziaș și Gătăia (curs de zi și 
restanțieri). . Președinte I.osjî Tauber, lec
tor uhiv. matematici, Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul Oravița. Comisia nr. 35, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de là 
liceele Oravița și Grădinari (curs de zi, 
învățămînt Țară frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Popescu, prof, mate
matici gr. II, Liceul nr. 1 Lugoj.

Liceul Oravița. Comisia nr. 36, secție 
mixtă. Se vor prezenta, candidați de la 
liceele Oravița și Moldova Nouă (ctlrs 
de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Liviu Pop, prof. filo
logie gr. II, director Liceul nr. 2 
șoara.

Timi-

Liceul Orșova. Comisia nf. 37, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Orșova și Mehadia (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ileana Cernescu, 
prof. emerită, filologie Liceul nr. 4 Timi
șoara.

Liceul Sînnicolaul Mare, Comisia nr. 38, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele SînnnlcOlaul Mare, Periam 
și Dudeștii Vechi (cilrs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Mihai Bilă, conf. univ. fizică, institutul 
politehnic ..T.imișo,axa.. 1-

Liceul nr. 10 Timișoara. Comisia nr. 14, 
6ecție mixtă ctOimba de predare germa
nă. Se vor preZO'hta candidați*’,de la licee
le nr. 2 și nr. Î0 Timișoara (secția peda
gogică de învățători) (curs de zi și restan
țieri). Președinte Livia Ștefănescu, lector / 
univ. filologie, Universitatea Bucureș-ti.

Liceul nr. 1 Arad. Comisia nr. 15, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Arad și Liceul .Curtici (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ioan Bejan, 
conf. univ, fizică, Institutul politehnic Ti
mișoara.

Liceul nr. 1 Arad. Comisia nr. 16, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Arad (curs seral). Preșe
dinte Virgil Barbu, conf. univ. fizică Uni
versitatea Timișoara.

Liceul Periam. Comisia nr. 39, secție 
umanistă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Periam, Șînnicolaul Mare și Jini- 
bolia (curs de zi‘$i restanțieri). Președinte 
Petru Nistor, prof., g,oogralie. gr. II, dhec- 

. .tor. Liceiil nr. 5 Arad..

Liceul JȚmboliș; .Cbftiisia nr. 40 sbdfie 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Jimbolia, Recaș și Peciul Nou (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Traian 
Nicoară, șef lucrări fizică, Institutul poli
tehnic Timișoara.

Lic,eul nr. 1 Reșița, Comiiia. nr; 41., sec
ție reală. Se vor prezenta qahdidațl de 
la liceele nr. 1 și nt. 2 Reșița (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Maria Popes
cu, lector univ. matematici, Institutul 
politehnic Timișoara.

Liceul Tg. Săcuesc. Comisia nr. 10 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Tg. Săcuesc, Covasna și secția 
serală Lunca Calnicului (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Valeriu 
Belozerov, șef lucrări geografie, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 Sighișoara. Comisia nr. 11 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Sighișoara 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Alexa Csetri, conf. 
univ. istorie, Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 2 Sighișoara. Comisia nr. 12 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 și nr. 2 Sighișoara (cursuri 
de zi și serâle). Președinte Georgeta 
Ciompec, lector univ. filologie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 1 Mediaș. Comisia nr. 13 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 1 și nr. 2 Mediaș (curs jde zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Petre Ludoșan, prof. filologie, 
director Liceul Agnita.

Liceul nr. 1 Mediaș. Comisia nr. 14 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Mediaș și Liceul Copșa Mică 
(Curs §eral și restanțieri). Președinte Nico- 
iae Albii, lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea- „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Mediaș. Comisia nr. 15 
secție xeală.-; Se vor.prezenta candidați de 
la Liceu] ,nr. 2 Mediaș (curs de zi). Pre
ședinte Gheorghe JȚetrescu, lector univ. 
fiziță, Institutul pedagogic de 3 ani Pi
tești. ' ■ ; '_ • „72-

Liceul nr. 1 Făgăraș. Comisia nr. 16 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. ; 1 și nr. 2 Făgăraș 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără 

, frecvență, și restanțieri). Președinte Ersi
lia Iacob, șef lucrări geografie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyăi“ Cluj.

Liceul nr. 2 Făgăraș. Comisia nr. 17 
secție reală. Se vOr prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Făgăraș (curs 
de zi, învățămînt fără frecventă' și- restan
țieri). 'Președinte Cristea Petrilor, prof. 
matematici gr. II, Liceul nr. 1 Sibiu.

Liceul nr. 1 Sibiu. Comisia nf. 18 secție 
reală, se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1 și nr, 2 Sibiu (curs de Zi, în
vățământ fără frecvență și rOstdnțietl). 
Președinte Ioan Stoia, prof. emerit științe 
biologice Liceul nr. 1 Brașov.

Liceul nr. 1 Sibiu. Comisia nr. 19 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 7 și nr. 3 Sibiu și Liceul Șă- 
liște (cursuri de Zi» serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieti). Președinte- 
Rodica Ciurea, prof. matematici gr. I_, 
•Liceal * nrr S^Br-așov,--

Liceul nr. 1 Sibiu. Comisia nr. 20 sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați! 
de la liceele- u1’. 1- Anr* 
(curs de zi, învățămînt

. restanțieri). Președinte 
praf, filologie, . director

. găraș.

Liceul nr. 3 Sibiu.

Remili PopóVici,
Liceul, nr. 1 fiă-

Liceul nr. 2 Arad. Comisia nr, 17, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Arad și Liceul Pîncota (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Avram Heler, conf. 
univ. fizică, Institutul politehnic Timi
șoara.

Liceul nr. 2 Arad. Comisia nr. 18, sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 2 și nr. 4 Arad (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Alfred Heinrich, lector 
unlv. filologie, Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr. 19, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 3 Arad și Liceul Vinga 
zi și restanțieri). Președinte 
Hîncu, prof. matematici gr. II, 
nr. 10 Timișoara.

(Curs de
Leocadia

Liceul

Liceul nr. 3 Arad, 
secție reală. Se vor 
de la liceele nr. 3 și 
zi, serale și restanțieri). Președinte Vasile 
Hoancă, conf. univ. fizică, Institutul poli
tehnic Timișoara.

Comisia 
prezenta candidați 
4 Arad (cursuri de

nr. 20,

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr. 21, sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la licele nr. 1 și 3 Arad (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Constantin Stoicu- 
lescu, prof. istorie gr. II, director adj. 
Liceul Lipova.

Liceul nr. 5 Arad. Comisia nr. 22, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 5 Arad (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Preda Albăstroiu, 
prof. șt. sociale gr. I, director Liceul nr. 5 
Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr. 23, secție 
reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la liceele nr. 1 
și nr. 3 Arad (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Kdrmds, șef lucrări de 
chimie, Universitatea ,,Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr. 24, secție 
mixtă cu limbile de predare maghiară și 
germană. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 3 și nr. 4 Arad și Liceul Pecica 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ște
fan Mozer, prof. filologie, director ad
junct Liceul nr. 1 Arad.

Liceul nr. 1 Lugoj. Comisia nr. 25, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 1 Lugoj și Liceul Făget (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecvență 
$i restanțieri). Președinte Gavril Creța, 
conf. univ. fizică, Institutul politehnic Ti
mișoara.

Liceul nr. 1 Lugoj. Comisia nr. 26, sec
ție umanistă. Se 
de la liceele nr.
Belinț (curs de zi, 
ță șl restanțieri). 
Roz, prof. istorie 
hr. 3 Arad.

vor prezenta candidați 
1 și 2 Lugoj și Liceul 
învățămînt fără frecven- 
Președinte Alexandru 

gr. IT, dif. adj. Liceul

Liceul nr. 2 Lugoj. Comisia nr. 27, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul nr. 2 Lugoj, Liceul Nădrag și Făgei 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Vetu- 
ria Costa, prof. filologie gr. IT. 
nr. 1 Timișoara.

Liceul

nr. 28. 
română

Liceul nr. 1 Pecica. Comisia 
secție reală cu limba de predare 
ți slovacă. Se vor prezenta candidați de

Liceul nr. 1 Sfîntu Gheorghe. — Co
misia nr. 35 secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Sfîntu 
Gheorghe — (ciirsuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Ki-ss 
rector Liceul

ție mixtă. Se vor prezenta eandidați de 
la Liceul Lehliu (curs de zi). Președinte 
Ioan Uie, lector univ. geografie, Univers!- 
tatea București.

Mihu, prof. istòrie, director Liceul nr. 2 
Turda.

Ludovic, prof, filologie, di- 
Tg. Secuiesc.

2 Sfîiitu Gheorghe. — Co-Liceul nr.
misia nr. 36 secție mixtă cu limba do 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 2 Sfîntu Gheorghe 
și Baraolt — (curs de zl, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Eu
gen Kazinczy, prof. științe biologice, di
rector adjunct Liceul nr. 3 Sibiu.

Liceul Tg. Secuiesc — Comisia nr. 37 
secție reală cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la Liceul 
Tg. Secuiesc și Covasna — (curs de 
zi). Președinte Irina Danko, prof, filologie, 
directoare adjunct Liceul nr. 5 Brașov.

Liceul Tg. Secuiesc. — Comisia nr. 38 
secție mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
Tg. Secuiesc — (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență 
Ștefan Peltan, 
rector adjunct

și restanțieri). Președinte 
prof, științe- biologice, di- 
Licèul Săcele. T

Liceul nr. 3 
secție reală cu 
ră. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 3 Sibiu și nr.. 1 Sighișoara — 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ma- 
ria Tempfli, prof. științe biologice, direc
toare adjunctă Liceul Tg. CSecujâșt.

Sibiu, r— Comisia îir. 39 
limba de predare maghia-

Liceul „Unirea" Brășov — Comisia nr. 
40 secție mixtă cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „Unirea" Brașov și Liceul Săcek 
— (cursuri dfe zi, serale, îftvațăiijj.nt fără 
frecvență' și restaritieri). Președinte Irina 
Csonipo, prof. emerită; geogra-fiej Liceul 
Tg. Secuiesc-.

Liceul nr. 2 Mediaș. — Comisia nr.
41 secție mixtă cu limba de predare ger
mană. Se vor țiȚezehta/Eandidați. d'e .tâ. 
liceele nr»' 2 Mediaș, nr. ‘2 Sighișoara, 
Agnita și Bistrița — (curs de zi și res- 
tanțieri). Președinte Hermaijn Schmidt, 
prof. istorie, director adjunct ticeul nr. 1 
Sibiu.

Liceul Brănești. — Comisia nr. 15, sec
ție mjXtă. Se Vor prezenta candidați de lâ 
Liceul Brănești — (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Constantin Matei, prof. istorie gr. II, di
rector Liceul Urziceni.

I
Liceul „Bethhm Gabor" Aiud — Comi

sia nr.-3 secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați ci-- 
la Liceul - „Betblen Gabor" Aiud — (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Samoilă 
Vasas, prof. științe biologice gr. II, direc
tor adjunct Liceul Huedin.

Liceul nr. 1 Oltenița. — Comisia nr. 16 
secție reală. Se. vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Oltenița — (curs de Zi 
și învățămînt fără frecvență). Președinte 
Nicolae Mlhăilă, conf. univ. matematici, 
Institutul de științe economice „V. I. Le- 
nin" București.

Liceul nr. 1 Bistrița — Comisia nr. 4 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Bistrița și Liceul Prun
dul Bîrgăuiui — (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ioan Mureșan, prof. filologie, director Li
ceul nr. 1 Dej.

Liceul nr. 1 Olteniț«-i — Comisia nr. 17 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Oltenița — 

Jcurs de zi și restanțieri). Președinte 
Anton Năstase, lector univ. geografie, 
Universitatea București.

Liceul nr. 2 Oltenița — Comisia nr. 
secție reală. Se vor prezenta candidați ... 
la Liceul nr. 2 Oltenița — (cursuri de zi, 
șerale și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Oiteanu,' șef lucrări matematici, Institu
tul de construcții București.

Liceul Buftea —• Comisia nr. 19 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Buftea și Snagov — (curs de zi). 

‘Președinte Stela Ionescu, .conf. univ. ma
tematici, Institutul de construcții Bucu
rești,

Liceul Răcari — Comisia nr. 20 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Răcari și Snagov —- (curs de si). 
Președinte Vl^dimlr Lambpno, conf. univ. 
Chimie, Institutul de piedicină și farma
cie, București.

18 
de

Liceul Buftea — Comisia nr. 21 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Buftea — (învățămînt. fără frecven
tă). ,Președinte Vasile Hurmuz, conf. univ. 
istorie, Universitatea București.

Liceul nr. 1 Roșiori Comisia nr> 22 
.secție reală. Se vor prezenta candidați de 
Ia Liceul nr. 1 Roșiori (curs de zi). Pre
ședinte George Lelescu, conf. univ. mate
matici, Institutul politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" București.Liceul nr. 2 Sibiu. — Comisia nr. 42 

secție reală cu limba de predare germană. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul nr.

-2 ,,Gh. Lazar" Sibiu și Liceul Sebeș- — 
(Cursuri deT zi; serale și restanțieri}. Pi‘q- .
ședințe Richard Lancj, prof. filologie gr. II ■ (cursuri de zi, serale 
director adjunct, Liceul nr. 2 Sighișoara. v b»

Liceul nr. 4 Sibiu. — Comisia nr. 43 
secție mixtă cu liiiiba de predare germa
nă. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 2 și* nr. 4 Sibiu, Liceul pedago
gic de învăȚători și educatoare și Institu
tul pedagogic de învățători Sibiu —-(curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și 
țieri). Președinte Walter Roth, 
univ. pedagogie, Universitatea 

H Bolyfti“ Cluj.

I.îreul nr. 1 Brașov. — Comisia 
secție mixtă cu limba ele predare germa
nă. Se vor prezenta candidațȚ^dc AU, 
ceul nr. 1 Brașov (cursuri de zi, și seratei. 
Președinte Andrei Kloos, prof; ‘fîlologia 
gr. II, director Liceul nr. 2 Medîâș. 7 ’

Liceul nr. 1 Roșiori — Comisia nr. 23 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr.i și Liceul nr. 2 Roșiori 

' , ’ , și restanțieri).
Președinte Virgil Stan Gavrilă, conf. Univ. 
științe biologice, Institutul agronomic 
„Nicolae BălcdscU", București.

res-tah- 
leçt.or 

„Babeș

nr. 4'4

Liceul nr. 2 Roșiori — Comisia nr. 24 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 — (curs de zi). Președinte 
Ștefan Muscalu, lector univ. fizică, Uni
versitatea- București.

Liceul Slobozia — Comisia nr. 25 sec- 
< ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Slobozia — (curs de zi,. învățămînt 
fără fiervență și restanțieri). Președinte 
CdTfcstăntiii D. Bucur,’ lector univ. mâteiTia-

____ _ .... ____ Comysîa nr. 21 
secție mixtă. Se vor prezent^ candidați 
de la liceele nr. 3 și nr. 4 Sibiu (curs de 
zi și restanțieri). Președinte- Nicolae 
Jurca. prof. istorie, director Uqeul nr. 4 

. Brașov._____________________ . i

Liceul nr. 3 Sibiu. Cămila nr. 22 
secție reală. Se vor prezentă candidați de 
lă Liceul nr. 3 Sibiu (cursuri de zi și se
rale). Președinte Marius Călinescu, prof. 
matematici gr. I, Liceul nr.-1 Mediaș.

Liceul nr. 1 Reșița. Cpinisia nr. 42, sec
ție reală. Se vor prezenta câhdidați de la 
Liceul nr. 1 Reșița (curs sdral și învăță
mînt fără frecvență)-. Președinte Nicolâe 
Schram, lector univ. matematici Institu- t.anțieri). Președinte 
tul politehnic Timișoafa.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia nr. 23 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 si nr. ? Brașov (curs 
d6 zi; învățiimifit fără frecvență și res- 

Constantin Firoiu, 
conf. univ. chimie. Institutul Politehnic 
,,Gh. Gheorghiu-Dej“, Buctțrești.

/tegame» Buturești

Liceul Alexandria. — Comisia nr, 1 
secție reală. Se vor prezenta candidați 

. de la Liceul Alexandria — (curs de zi). ' 
Președinte Andrian Cabina conf. univ. dr. 
matematici. Universitatea București.

Uceu] Slobozia — Comisia 
țld’ mixtă. Se vor prezenta < 
la liceele ■ Sldbozia și Căzănești — (curs 
(ie zi șî îțivățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Vâsile Ioiiescu, prof. geografie, 
director țiicmil Brănești.

Liceul Titu — Comisia nr. 27 sOcție 
mixtă.- Se ’ vor prezenta candidați de la 

■ Liceul 'TitU — (cuts de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Cons
tantin Baron, prof. mâtehiatică-fizică, di
rector Liceul nr. 1 Giurgiu.

nr. 26 sec- 
candidați cU

Liceul nr. 2 Bistrița —- Comisia nr. 5 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 și nr. 2 Bistrița — (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Iuliu Pop, lec
tor univ., dr. fizică, Universitatea „Ba- 
beș Bolyai" Cluj.

Liceul ,,Horia, Cloșca și Crișan" Abrud
— Comisia nr. 6, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul ,,Hoția, Cloșca 
și Crișan" Abrud și Liceul Baia de Arieș
— (cursuri de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Teodor Frișan, prof. pedagogie 
gr. II, director Liceul special de orbi, 
Cluj.

Liceul Cîmpeni. — Comisia nr. 7 sec
ție mixtă. Se vor prezfenta candidați de 
la Liceul Cîmpeni — (curs de zi,,învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Cornel Florea,. prof. științe biolo
gice, director Liceul nr. 12 Cluj.

Liceul nr. 1 Dej — Comisia nr. 8, secție 
reală.' Se vor prezenta candidați, de la 
Liceul nr. 1 Dej și Liceul Gîrbov 
(curs dp zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Victor Mesa roș, 
prof. istorie*, director Li^euT „Horia, 
Cloșca și Crișan" Abrud.

Liceul nr. 1 Dej Comisia nr. 9, sec
ție umanistă. Se vor prezenta’ candidâți 
de la liceele nr. 1 și. pr. 2 Dej — (curs 
de.Zi, învățămînt fără frecvență și rest-m- 
țieri). Președinte Vasile Brînzei, prof. 
emerit istorie geografie, director Liceul 
„N. Bălcescu" Cluj.

Liceul nr. 2 Dej — Comisia nr. 10 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de ja 
Liceul nr. 2 Dej și Liceul Ileanda — 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Vașcan Crăciun, prof; matema
tică fizica, director, Liceul Gîrbov.

Liceul nr. 2 Dej — Comisia nr. 11 sec
ție reală cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta 
nr. 2 și nr. 1 Dej 
de zi, învățămînt 
țieri). Președinte ‘ 
matematică, Univ

candidați de la liceele 
și nt. 2 Bistrița — (curs 
fără frecventă și restan- 
Nerj Suder, lector univ.

„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Beclean. — Comisia nr. 12 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Ji- 
Câele BeCleari și Teaca-Bistrița — (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ludovic Ilteș, 
prof. istorie-OePgrafie, director Liceul fir. 
2 Năsăud.

Liceul „Ana Ipătescu

Liceul nr. 2 Reșița. Comisia nr. 43, sec
ție umanistă. Se vor preZ.enta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Reșița (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și. res
tanțieri). 
filologie, 
șoara.

Președinte Dușan Sablici, prof. 
director LiCetìl nr.1 10 ’fimi<

Bocșa. Comisia nr. 44,Liceul
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Li.Geul Bocșa-(cursuri de zi, serale, îhvă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Rozalia Teleagă, lector univ. știin
țe biologice. Universitatea Timișoara.

Liceul Anina. Comisia nr. 45, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la li
ceele Anina și Bozovici (cursuri de zi, 
serale ,și restanțieri). Președinte Sima 
Oanceanu, prof. matematici, gr. II, Liceul 
n r. 1 Arad.

/legiunea Brașov

Liceul Agnita. Comisia nr. 1 Secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Agnita (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Emil Giurgiu, prof. filologie 
gr. I, director Liceul nf. 1 Sighișoara.

Liceul Or. Victoria. Comisia nr. 2 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de 
liceele Or. Victoria și Șercaia (curs 
zi). Președinte Rareș Marinescu, prof, 
lologie, director Liceul nr. 5 Brașov.

la 
de 
fi-

Liceul Blaj. Comisia nr. 3 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de Tâ Liceul 
Blaj (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). ’Președinte Llviu So- 
fonea, șef lucrări fizică, Institutul poli
tehnic Brașov.

Liceul Blaj. Comisia nr. 4 secție mixtă. 
Se vor prezenta oandidați de la Liceul 
Blaj (cursuri de zl, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Nicolae Drăgan, prof. istorie gr. I, Liceul 
nr. 2 Mediaș.

Liceul Rupea. Comisia nr. 5 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Rupea (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Ioan 
Gheoorghe, lector univ. filologie, Univer
sitatea ,.Babeș-Bolyai“, Cluj.

Liceul Cisnădie. Comisia nr. 6 secție 
reală. Se Vor prezenta candidați de la 
Liceul Cisnădie (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Ion I. Popescii, Șef 
lucrări șt. biologice, Universitatea Cra
iova. ■ • ■

Liceul Avrig. Comisia nr. 7 secție reală. 
Se vor prezenta candidați de la liceele 
Avrig și Tălmaciu (Cursuri de Zi, serale 

și restanțieri). Președinte îoan Hîndoreanu, 
prof. matematici gr. II. Liceul nr. 3- 
Brașov. ' , . .

Liceul Dumbrăveni. Comisia nr. 8 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Dumbrăveni (curs de zi și res
tanțieri) . ’Președinte Ioân Roman, lector 
univ. filologie, Institutul Pedagogic de 
3 ani Brașov.

Liceul Alexandria. —■ Comisia nr. 2 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Alexandria — (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Moise Cuciuc, prof. univ. ma
tematici, Institutul de petrol, gaze și geo
logie, București.

Liceul Bolintin Vale — Comisia nr. 28 
secție reala. Se vor prezenta candidați de 

Ta Liceul Bolintin Vale — (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Carol Hdlszky, șef 
lucrări chimie, Institutul de petrol, gaze 
și geologie București

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia nr. 24 
secție reală. Se vor prezenta cârtdidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 3 Brașov 
(cursuri de zi. Sofale și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Aurel Ressu, prof. 
univ. matematici, • 'institutul Politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia nr. 25 
secție reală. Se vor .prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 4 Brașov (curs 
seral, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). 
lucrări 
Brașov.

Președinte loan Matlac, șef 
matematici, Institutul politehnic

nr. 3 Brașov. Comisia hr. 26Llchul
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 
și liceul de muzică Brașov (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Victor Grigo- 
rescu, lector univ. șt. sociale, Ihsfitutul 
de medicină și farmacie București;

Liceul nr. 3 Brașov. Comisia nr. 27 
secția reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 3 Brașov (cursuri de zi 
șl serale). Președinte Gheorghe Ioniță, 
șef lucrări chimie, Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul nr. 4 Brașov. Comisia nr. 28 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 3 și nr. 4 Brașov (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Eugen 
Paștea, conf. univ. dr. docent st. bio’o- 
gice, Institutul agronomic „Nicolae Băl
cescu“ BuCurești.

Llceul nr. 5 Brașov. , Comisia nr. 29 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 5 Brașov (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Iosif 
Soare șef lucrări, dr. matematică, Insti
tutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 5 Brașov. Comisia nr. 30 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 5 Brășov (cursuri de zi 
și serale). Președinte Traian Opincaru, 
prof. pedagogie gr. I, Liceul nr. 3 Sibiu.

Liceul nr. 5 Brașov. Comisia nr. 31 
secție mixtă. Se vor prezehta candidați 
de la liceele nr. 1- nr. 4 și nr. 5 Brașov 
(învățămînt fără 
Laurean Raicâ, 
Liceul Blaj.

frecvență). Președinte 
prof. pedagogie, director

— Brașov. Comisia nr; 32 
vor prezenta candidați de 

Brașov (cursuri de

Liceul Codlea
secție reală. Se
la Liceul Codlea
zi, seralei. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Livia Vlad, piof 
matematică gr. II, Liceul nr. 3 Brașov

Liceul Predeal. Câmisia nr. 33 secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la li
ceele PredeaLși Șăcele (cursuri de Zi, se
ral și resfanțieri). Președintă liviu Cris
tian. lectqr univ. matematici, Institutul 
politehnic „Gh. Gheofghiu-Dei" Bucu
rești.

Liceul Rîșnov. Comisia nr. 34 secție 
reală. Se v6r prezenta candidați de la 
liceele Rîșnov și Zărneștl (cursuri de zi, 
seral; tnvățămîW fără frecventă, și res
tanțieri), Președinte Maria ranache, prof. 
filologie gr. I, Liceul nr, 1 Sibiu. .

Liceul Alexandria. — Comisia nr. 3, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Alexandria — (curs de Zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Vasile Cucu, conf. univ. geo
grafie, Universitatea București.

Liceul „Unirea" Turnu Măgurele —. Co
misia nr. 29 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Unirea" — (curs 
de zi). Președinte Ernest Beiu Palacli, 
conf. univ. dr. matematici. Institutul de 
construcții. București.

Liceul nr. 1 Călărași, — Comisia nr. 4, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Călărași — (curs de zi și 
restânțierj). 
lector Univ, 
fești.

Președinte Constantin 
chimie. Universitatea

Ătbu,
Bucu-

nr. 52 Călărași. — Comisia
Se vor prezenta candidați de 

și nr. 1, Călărași —

Liceul nr.
secție reală.

Ta liceele hr. 2
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președintele lo'i 

univ. matematici. Institutul 
București.

Liceul „Unirea" Turnu Măgurele — Co
misia nr. 30 secție mixtă. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul „Unirea" — 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Constantin Lungu, 
prof. pedagogie, director Liceul Lehliu.

Liceul Salcia — Comisia nr. 31 secție 
mixtă. Se Vor prezenta candidați de la 
Liceul Salcia — (curs de zi Și restanțieri). 
Președinte ■ Maiac Ghevontian, prof. (geo
grafie, director Liceul Fetești.

Matei, lector 
de construcții

Liceul nr. 2 
sot'ție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Călărași (dtil's 
de Zi, învățămînt, fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Florian Popescu, prof. 
filologie gr. II, director Liceul Fierbinți.

Călărași. — Comisia nr. 6

Drăgănești Vlașca. — ComisiaLiceul
nr. 7, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de Ia Liceul Drăgănești Vlașda — 
(Curs de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Gheorghe Mu- 
rărașu, prof. istorie gr. II, director Liceul 
Snagov.

Liceul Urziceni - Comisia nr. 32 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Urziceni (curs de zi, 
fără, frecvență și restanțieri).
Emerich Toth, conf. univ. 
Universitatea București.

Liceul Urziceni — Comisia 
mixtă. Se vor prezenta candidați 
la liceele Urziceni și Fierbinți i 
de zi și învățămînt fără frecvență). ’Pre
ședinte Petre Pufan, lector univ. psiholo
gie, Universitatea București.

îhvățâniîrtt
Președinte 

matemàtici,

nr 33 secție
de 

(curs

Liceul Fetești — Comisia nr. 8, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Fetești — curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Dumitru Georgescu, șef lucrări fizică,In
stitutul' agronomic „Nicolae Bălcescu" 
București.

Liceul Videle — Comisia nr. 34 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Videle — (curs de zi). Preșe
dinte Mihai Neagu, lector univ. matema
tică, Institutul politehnic ,.Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul Videle — Comisia nr. 35 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Videle — (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Trandafira Petrescu, prof. filologie gr. II, 
director Liceul Răcari,

Liceul Fetești. — Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Fetești și Țăndărei 
învățămînt 
Președinte 
tică-fizică, 
de Vede.

(curs de zi, 
fără frecvență și restanțieri). 
Ilie Mihalache, prof. matema- 
director Liceul nr. 2 Roșiorii

Liceul Olteni — Comisia nr. 36 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Olteni — (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Dumitru Năstășel» prof; istorie 
gr. II, director Liceul Buftea.

Liceul Călugăreni — Comisia nr. 10, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceiil Călugăreni — (curs de zi). 
Președinte Gheorghe Herman, conf. univ. 
dr. șt. biologice, Institutul de medicină și 
farmacie București.

Liceul Zimnicea — Comisia nr. 37 sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele Zimnicea și Piatra — (curs de 
zi). Președinte C'hiriac Vâsiliu» conf. univ. 
matematici, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 1 Giurgiu — Comisia nr. 11 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
do la Liceul nr. 1 Giurgiu — (curs dè zi). 
Președinte Eneia Barbu, conf. univ. ma
tematici, Institutul Politehnic ,,Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Liceul Zimnicea — Comisia nr. 38 sec
ție mixtă.. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Zimnicea și Piatra — (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Emilia Druc, prof. chimie, di
rector Liceul nr. 2 Călărași.

Liceul nr. 2 Giurgiu — Comisia nr. .12, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Giurgiu — (cursuri de 
zi și serale). Președinte Paul Frîncu, șef 
lucrări matematici, Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 1 Giurgiu —r- Comisia nr. 13, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 — (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Nicolae Djamo, cOnf. univ. 
geografie, Institutul de științe econom’ce 
-,,V. I. Lenin" București.

Llceuj Lehliu —« Comisia nr. 14, ie>

Liceul ,(Avram lancu* Ai»4 — Comisia 
nr. 1 secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul „A. lancu" — (cursuri 
de zi), serale, învățămînt 
și restanțieri). Președinte 
prof. geografie, director

fără frecvență 
Pitica 
Liceul

Comisia

Petru,
Jibou.

nr. 2Liceul Ocna Mureș. —
secție mixtă. Se vor-prezenta candidați de 
la Liceul Ocina Mureș — (Curstiri de zi, 
•orale |i restanțieri). Președinte Iosif

Liceul „Ady-Șincai" Cluj — Comisia 
nr. 27 secțl» reală. Se vor’1-prezenta ean-'i 
didați de la Liceul nr. 1 nAdy*$Vncâi" și 
Liceul „Elnil Racoviță" Cluj - . (curs de’ 
zi și restanțieri). Președinte Aurel Turui, 
conf. univ. dr. matematici Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul „Ady-Șincai" Cluj —- Coihisia 
nr. 28 secț’c reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 1 „Ady-Șincai* 
Cluj •— (curs seral și restanțieri). Pre
ședinte Jullan HelglU, conf. univ. fizică 
matematică, Universitatea „Babdș Bolyai" 
Cluj

Liceul „G. Coșbuc“ Cluj. — Comisia 
nr. 29 seție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 12, Liceul „G. Coșbuc" 
și Liceul nr. 6 Cluj — (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Liviu 
Vițelaru, lector univ. fizică-chittiie, Uni
versitatea „Babeș Bolyai“ Cluj.

Liceul „Emil Racoviță“ Cluj. — Comisia 
nr. 30 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Emil Racoviță" 
și Liceul nr. 2 „G. Coșbuc" Cluj — (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Ioan 
Grecu, lector univ. șt. sociale, Institutul 
de medicină și farmație Cluj.

Liceul „Gh. Barițiu" Cluj. — Comisia 
nr. 31 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 14, nr. 5 „Gh. Ba- 
rițiu" și Liceul nr. 10 Cluj — (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Petre Bucșa, 
prof. filologie, director Liceul „Ady-Șin
cai" Cluj.

Btnirui
Gherla — Gqrrțjyo 

„ secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Petru Maior", Li
ceul „Ana Ipătescu" Gherla și Liceul Mo
cni — (cursuri de Zl, serale șl reslanți- 
erijl Președinte Alexandru Bodi, 
univ-, dr. fizică, Universitatea 
Bolyai" Cluj.

lector
„Babeș

Llteul „Petru Maior" Gherla 
sia nr. 14 secție umanistă. Se 
zehla candidați de la Liceul ,,P. 
Liceul „Ana îpătOficu" Gherla — 
zi și restanțieri). Președinte David Că'ă- 
țean, prof. științe biologiCe-geografie, di
rector Liceul nr. 2 Bistrița.

— Cerni
vo r pie- 

Maior" și 
- (curs de

Liceul „Petru Maior* Gherla — Comisia 
nr. 15 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Petru Maior" Gher
la — (curs de zi, învățămînt ’.«“ră frec
vență și restanțieri). Președinte MaHa 
Cosma, lector univ. chimie, Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

• • {
Liceul Huedin — Comisia nr. 16 secție 

reală. Se vor prezenta candidați de la li
ceele Huedin și Gilău — (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Dimitrie Bodnariu, prof. filolo
gie, director Liceul „Avram lancu" Aiud.

Liceul Huedin — Comisia nr. 17 secție 
umanistă. Se vor prezenta candid îli de la 
Liceul Huedin — (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și lestanțieri). Președinte 
Nicolae Moldova«, prof. pedagogie gr. II, 
director Liceul ,,Emil Rac'oViță" Cluj.

Liceul „G. Coșhuc" Năsăurt Comisia 
nr. 18 secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul ,,G. CoșhuC" Năsăud 
si Liceul SîngebrZ’băi - (curs de zi, în- 
vătămînt fată frecventă și restan
țieri). Președinte Petru Florian, prof. ma- 
t.ematiCă-fizică gr. II, director Liceul nr. 
2 Dej.

Liceul nr. 2 Năsăud — Comisia nr. 19 
secție mixtă. Se vor prezenta ram-ada’i 
de la Liceul nr. 2 și Liceul ,,G. Coșbuc'' 
Năsăud — (curs do zi și restanțieri). Pre
ședinte Alexandru Dărăbanțu, prof. filozo
fie, director Liceul „Mihail EminesCu" 
Cluj.

Liceul Zalău - Comisia nf. 20 secție 
reală cu limbile de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de 1 i 
Liceul Zalău -- (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Francisc Szekely, prof. chimie, director 
Li'Ceul nr. 11 Cluj.

Liceul Zalău Comisia nr. 21 secție 
umanistă cu limbile de predare română și 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
licdele Zalău și Jibou - (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Grigore Găzdac, prof. nedagon e 
gr. II, director Liceul ,,G. Coșbuc" Nă
săud.

Liceul Jibou — Comisia nr. 22 secii 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Jibou —- (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Ioan Rusu, prof. mătemâtică- 
fiziCă, director Liceul nr. 14 Cluj.

Liceul ,,Mihai Vlleazu* Turda — r'nhr 
sia nr. 23 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „Mihai Viteazu" 
Ttirda — (curs de zi și restanțieri), Pre
ședinte Gheorghe Toma, lector univ. fi
lozofie, Universitatea „Babeș Bolyai“ Cluj.

Liceul ,,Mihai Viteazul" Turda, 
misia nr. 
candidați 
Turda — 
vență și
Hn Virgil, prof. filolOnie, director, Liceul 
nr. 7 Cluj.

— Co 
24 secție reală. Se vor prezenta 
de la Liceul „Mihai Viteazul" 
(curs seral, învățămînt fără frec- 
restanțieri). Președinte Constan-

Liceul nr. 2 Turda — Comisia nr. 2 > 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Turda și Li
ceul Iara — (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Vaier Bota, prof. istorie gr. II, 
director Liceul nr. 6 Cluj.

Liceul Cîmpia Turzli — Comisia nr. 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Cîmpia Turzil (cursiiti de 
zl, serale și restanțieri). Președinte Lucian 
Bogdan, prof. filologie, director adjunct 
Liceul „Gh. Barîțiu' Cluj.

Liceul „N. Bălcescu" Cluj. — Comisia 
nr. 32 secție leala. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr, 15, nr. 8 și nr. 9 
Cluj.-— (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Aurel C-lamba prof. matematici —- 
fizică, director, Liceul Mihai Viteazu 
Turda.

Liceul „G. Coșbuc" Cluj. — Comisia 
nr. 33 secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 16, nr. 7 și Licfiul 
nr. 2 „G. CPșfcmc" — (cursuri de zi, se
rale și restahțien). Președinte Aura Bede- 
leanu, lector univ, filologie, Univ. Babeș- 
Bolyai — Cluj.

Liceul „N. Bălcescu" Cluj. — Comisia 
nr. 34 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 12, Liceul nr. 8 
„N. Bălcescu" și Liceul nr. 1 „Ady-Șincai" 
Cluj — (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Teodor Onișor, conf. univ. geogra
fie, Universitatea „Babeș Bolyai“ Cluj.

Liceul „M. Eminescu“ Cluj. — Comisia 
nr. 35 secție uinanistă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 10, nr. 9, Liceul 
„M. Eminescu", Liceul nr. 5 „Gh. Bcirițiu", 
Liceul spec. orbi Cluj — (curs de zi res
tanțieri). Președinte Aurel Opreanu, conf. 
univ. filozofie, Inst. politehnic Cluj.

Liceul de Arte plastice-Cluj — Comisia 
nr. 36 secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Lideul arte plastice, Liceul 
muzică și Liceu! coregrafie Cluj (Curs 
de zi). Președinte Nicolae Pîrvu, conf. 
univ. pedagogie, Conservatorul de muzică 
„Gh. Dima" Cluj. f

Liceul nr. 7 Cluj — Comisia nr. 37, 
sd^ție reâin’, cu iîfnbă de predare maghia
ră. Se vof prezenta candidați de la li
ceele nr. 14, ni. 7, nr. 3 și nr. 8 Cluj — 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Edmund Felszegi, prof. univ« chimie, Uni
versitatea „Babeș Bolyai"-Cluj,

Liceul nr. 12 Cluj. — Comisia nr. 38 
secție reală, cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul „P. Maior" Gherla și liceele nr. 
12 și nr. 10 Cluj — (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Ernest Kiss, conf. 
univ. matematici, Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 16 Cluj. — Comisia hr. 39 
secția reală, cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
Huedin, liceele nr. 16 și nr. 15 Cluj și 
Liceul „Mihai Viteazul" Turda — (curs da 
zi și restanțieri). Președinte Baer Marga
reta prof. matematici gr. II Liceul nr. 3 
Cluj.

Liceul nr. 3 Cluj. — Comisia nr. 40 
secția umanistă, cu limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr. 7, nr. 3, nr. 8 și Liceul de Mu
zică Cluj - - (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ștefan Gyurko, conf. uniV. dr. șt. 
biologice, Universitatea „BabeȘ Bolyai* 
Cluj.

Liceul nr. 11 Cluj. Comisia nr. 41 sec
ția umanistă cu limba de predare ma- 
ghiâia. Se vor prezenta candidați de la 
liceele nr 7, nr. 11, nr. 12 Cluj si Liceul 
lltiedni — (curs de zi, îhvățămînt fără 
frecvehță și resfanțieri). Președinte Iosif 
Csapo, prof. univ. dr. docent șt. biologice, 
Institutul agronomic „Dr. Petru Groza* 
Cluj.

Liceul nr. 7 Cluj. — Comisia nr. 42 sec
ție reală cu limba do predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la liceele nr. 
11, nr. 7 Cluj și Liceul nr. 1 „Ady-Șincai" 
<’iuj - cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ladislau Nagy, conf. univ. fizică, Univer
sitatea „Băbeș Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 10 Cluj. - Comisia nr. 43 
soLlm re I ,i Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 9 „M. Eminescu", liceele
10 și nr. 5 „Gh. Barițiu11 Cluj — (Curs 
seral, invătămint fără frecvență-și restan
țieri). Președinte Eugen Țăranu, prof. ma- 
telnătică-fizică, director Liceul „Gh. Bari- 
tiu" Clui

Liceul „Emil Racoviță“ Cluj. - Comisia 
nr. 44 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul_ nr. 4 „Emil Racoviță" 
Cluj -- (învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Victor Pop, prof, Univ. dr. docent 
St. luhlorpce, Universitatea „Babeș Bolyai" 
Cluj.

Liceul „Emil Racoviță“ Cluj. - Comisia 
ni. 45 secția umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 4 „Emil Raco- 
viță Cluj — (invătămint fără frecventă). 
Președinte Franclsc Ulrich, conf, univ fi
lologie, Universitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Liceu „Emil Racoviță" Cluj. - Comisia 
ni. 46 secție umanistă. Se vor prezenta 
c.rntl'dițli de la Liceul nr. 4 „Emil Răco
rită ( luj - (invătămint fără frecventă). 
Președinte Corneliu Dogan, prof. univ. dr 
docent șt. biologice, Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cltlj.

ț^Bmnea Crițana

îceul nr. 1 Oradea. — Comisia nr. I, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 și nr. 2 Oradea - (curs 
de zi șt restanțieri). Președinte Savu Isai, 
lector univ., fizico-chlmice, Institutul pe
dagogic de 3 ani Oradea.

Liceul nr. 4 Oradea. — Comisia nr. 2, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 4 și nr. 5 Oradea — (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Traian 
Blajovlcl, lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Oradea.

Liceul nr. 1 Oradea. Comisia nr. 
«ecția umanistă. Se vor prezenta canditați 
de la liceele nr. 1 șl nr. 5 Oradea _
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jeurs de zi).- Președinte Ioan Bobeș, eonf. 
univ. științe biologice, Institutul agrono
mic „Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea. — Comisia nr. 4, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 4 și 2 și Liceul de mu
zică și arte plastice (curs de zi). Preșe
dinte Virgil Fulicea, cont, univ., Institutul 
de arte plastice „Ion Andreescu“ Cluj.

Liceul nr. 2 Oradea. — Comisia nr. 5, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 și 2 Oradea — (curs 
seral, invățămînt fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte Ștefan Man, lector 
univ. fizito-chimice, Universitatea Babeș- 
Bolyai Cluj.

Liceul nr. 1 Oradea. — Comisia nr. 6, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1, nr. 2 și nr. 5 Oradea 
— (invățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Teodor Popescu, lector 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 
3 ani Oradea.

Liceul Aleșd. — Comisia nr. 7 Secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Aleșd și Vadul Crișului — (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Valeria Botiș, lector 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Oradea.

Liceul nr. 1 Beiuș. — Comisia nr. 8 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
Ia liceele nr, 1 și 2 Beiuș — (curs de zi, 
învățănrînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Roșu Vasile, prof. matematici, 
director Liceul nr. 1 Oradea.

Liceul nr. 2 Beiuș. — Comisia nr. 9, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele.nr. 1 și 2 Beiuș —.(curs de zi 
invățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Boșca, prof. geogra
fie, director Liceul Șimleu.

Liceul oraș „Dr. Petru Groza" — Co
misia nr. 10, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul oraș ,,Dr. 
Petru Groza“ — (mus de zi, seral si res- 
tanțleți). Președinte Maria Ztlrenghea, 
lector univ. filologie, Universitatea 
„Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul Chișirteii — Criș. — Comisia nr. 
11 secția mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele Chtsineu-Cris și Sfntana 
(curs de zi, Invățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Nicolae Boc, 
profesor, istorie, director, Liceul nr. 2 
Beiuș.

Liceul Sebiș. — Comisia nr. 12 secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Sebiș și Gurabonț (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ovidiu Maghiarii lector univ. 
filozofie, Universitatea „Babeș Bolyai" 
Cluj.

Liceul Ineu, Comisia nr, 13 secția reală. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
Ineu (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Lucian 
Drîmba lector univ. filozofie, Institutul 
pedagogic de 3 ani din Oradea.

Liceul Margliiia. — Coinisij 
secție reală cu limbile fie jlfmre rfitriâTiă" 
și maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la liceele Mgrghita și Popești (ciifs’de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan- 
țierl). Președinte Simion GoCan, lector 
univ. fizico-chimice, Universitatea „Babeș 
Bolyai" Cilii.

Liceul Secuienl. — Comisia nr. 15, 
secțieTeală ■ cu limbile de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la liceele Secuieni și Valea lui Mihai 
(Curs de zi și restanțieri). Președinte 
Antim Drînga, profesor matematici, direc
tor adj. Liceul nr. 1 Oradea.

Liceul Salonta — Comisia nr. 16, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Salonta și TinCa (cursuli de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Vasile 
Cheșeriu, prof. matematici, director ad
junct, Liceul oraș ,,Dr. Petru Groza“.

Liceul Salonta — Comisia nr. 17, secția 
mixtă Cu limbile de predare romănă și 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Salonta (curs de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Președinte Maria 
Copil, prof. filologie, director Liceul nr. 2 
Oradea.

Liceul Șimleul Silvaniei — Comisia nr.
18, secția mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Șimleul Silvaniei (curs de zi, 
Invățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Pribac, prof. mate
matici, director Liceul Ineu.

Liceul Șimleul Silvaniei — Comisia nr.
19, secția mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Șimleul Silvaniei (curs de zi și re
stanțieri). Președinte Petru Hegeduș, prof. 
șt. biologice, director Liceul Ținea.

Liceul nr. 3 Oradea — Comisia nr. 20, 
secția reală ou limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la Liceul 
nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Oradea (curs de zi). 
Președinte Ion Betuker, prof. matematici, 
director adj. Liceul Marghita.

Liceul nr. 5 Oradea — Comisia nf. 21, 
secția, mixtă, cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 Oradea, 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinta Băla 
Kovăcs, conf. univ. șt. biologice, Institutul 
agronomic „Dr, Petru Groza" Cluj.

Liceul nr. 3 Oradea — Comisia nr. 22, 
secție umanistă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la lipeele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Oradea (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Erno Nagy, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Regiunea Dobrogea

Liceul Băneasa — Comisia nr. 1, secția 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Ostrov-Adamclisi și Băneasa (curs de 
zi si restanțieri). Președinte Anghel Du
mitrescu Enacu, lector univ. matematici 
— Institutul pedagogic de 3 ani Constanța.

Liceul Băneasa — Comisia nr. 2, secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liteul Băneasa (curs de zi și învățămînt 
fără frecvență). Președinte Mihai Grigo- 
raș, prof. șt, biologice gr. II, director adj. 
Liceul nr. 1, Tulcea.

Liceul Cobadin — Comisia nr. 3, secția 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia Li
ceul Cobadin și Topraisar (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Georgeta Voicu, 
pt6f. geografie director adj. Liceul Baba- 
dag.

Lițeul Negru Vodă — Comisia nr. 4, 
secție fnixfă. Se vOr prezenta candidați de 
la Liceul Negru-Vodă (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Vasile Manea, lector Univ. șt. 
biologice, fnitituttif pedagogic de 3 ani 
constanta

Liceul nf, 1 Medgidia — Comisia nr. 5, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Medgidia (CUfs dă zi Și 
învățămînt fără frecvență). Președinte 

Dumitru Tudorache, prof. filologie gr. II, 
director Liceul Hîrșova.

Liceul nr. 1 Medgidia *— Comisia nr. 6, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Medgidia și nr. 2 Medgidia 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Elena 
Jercan, lector univ. chimie Universitatea 
București.

Liceul Cernavodă — Comisia nr. 7, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele Cernavodă și M. Kogălni- 
ceanu (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Silvia Iancu, lector univ. geogra
fie Universitatea București.

Liceul Hîrșova — Comisia nr. 8, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Hîrșova, Topologu (curs de zi, în
vățămînt fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Ion Macarie, prof. filologie gr. 
II, director Liceul Cernavodă.

Liceul Babadag — Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor: prezenta candidați de la Li
ceul Babadag (curs de zi). Președinte 
Ion Lucaci, prof. șt. biologice director adj. 
Liceul nr. 1 Medgidia.

Liceul Babadag — Comisia nr. 10, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la li
ceele Babadag, Cogealac și Jurilovca 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Gheorghe Iaco- 
bescu, șef lucrări matematici, Institutul 
politehnic „Gh, Gheorghiii-Dej” Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Tulcea — Comisia nr. 11 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Tulcea (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și re
stanțieri). Președinte Ion Diaconescu, lec
tor univ. filologie Universitatea' Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Tulcea — Comisia nr. 12, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
Ia Liceul nr. 2 Tulcea (curs de zi). Pre
ședinte Aurelia Ghișa, prof. șt, biologice, 
directoare Liceul Negru Vodă.

Liceul Sulina — Comisia nr. 13, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la li
ceele Sulina și Isaccea (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Georgeta ILăpăianu prof. șt. biolo
gice gr. II dir. adj. Liceul nr. 1 Medgidia.

Liceul Măcin — Comisia nr. 14, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de Ia 
liceele Măcin și Cerna (curs de zi, învă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Florea Andrei, prof. filologie, 
director Liceul nr. 1 Medgidia.

Regiunea Galați

Liceul nr. 1 Galați — Comisia nr. 1, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 4 Galați (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Alexandru 
Popovici prof. univ. fizică, Institutul Po
litehnic Galați.

Liceul nr. 2 Galați — Comisia nr. 2, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 2, 6 și 7 Galați (curs de zi 
și ^w^tanțieri). Președinte Amedeu Oră- 
nescu, conf. univ. fizică, Institutul p.oli-? 
tehnic Galați.

Liceul nr. 3 Galați —» Comisia nr. 3, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 3 Galați (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte Ioan Si- 
mionescu, lector univ. matematici, Institu
tul pedagogic de 3 ani Galați.

Liceul nr. 5 Galați — Comisia nr. 4, 
secție reală. Se vor prezenta candidați dr 
la Liceul nr. 5 Galați (curs de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Aurora Bortlea, 
lector univ. chimie, Institutul politehnic 
Iași.

Liceul nr. 1 Galați — Comisia nr. 5, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele fir. 1 și nr. 3 Galați (curs se
ral, învățămînt. fără frecvență și restan
țieri) i Președinte Mihai Căruntu, lector 
univ. matematici, Institutul pedagogic de 
3 ani Galați.

Liceul nr. 7 Galați — Comisia tir. 6, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele din Pechea și Tudor Vladi- 
niirescu (curs de zi și restanțieri). Preșe
dinte Eleonora Gheorghe, lector univ. 
matematică, Institutul pedagogic de 3 ani 
Galați.

Liceul nr. 2 Galați — Comisia nr. 7, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1, 2 și Liceul de 
muzică și arte plastice Galați (curs de zi 
și restanțierih Președinte OhaneS Bedi- 
ghîan, lector univ, filologie, Institutul de 
Științe economice ,,V. I, Lenin" București.

Liceul nr. 4 Galați — Comisia nr. 8, 
secție umânistă. S^ vor prezenta candidați 
de la Liceele nf. 3, 4 și 5 Galați (curs cîe 
zi, învățămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Timotei Petridfc, prof. 
emerit filologie, Liceul nr. 2 Brăila.

Liceul nr. 7 Galați — Comisia nr. 9, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1, 6 și 7 Galați (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Aurora Stavarache, prof. filologie gr. II, 
Liceul „Al. I. Cuza" Focșani.

Liceul nr. 1 Brăila — Comisia nr. 10, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Brăila (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Gheorghe Ailoaie, 
șef de lucrări fizică, Institutul pedagogic 
de 3 ani Galați.

Liceul nr. 2 Brăila — Comisia nr. 11, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 Brăila (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Claudiu Orșinschi, 
prof. matematlcă'-fizlcă gr. II, Liceul nr. 1 
Tecuci.

Liceul nr. 3 Brăila — Comisia nr. 12, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 3 Brăila (curs de zi și res
tanțieri). Președinte Gheorghe Opaiț, lec
tor univ. matematici, Universitatea „Al. I. 
Cuza" Iași.

Liceul nr. 4 Brăila — Comisia nr. 13, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 4 Brăila (curs de Zi, și res
tanțieri). Președinte Ivan GÎIea, lector 
univ. matematici, Institutul pedagogic de 
3 ani Galați.

Liceul nr. 1 Brăila — Comisia nr. 14, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 1 și 3 Brăila (curs seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ioan Ghinea, lector univ. ma
tematici, Institutul politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Brăila — Comisia nr. 15, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Licéul nr. 2 Brăila si Liceul Movila Mi
resei (cursuri de Zi, serale și restanțieri). 
Președinte Oscar Crèindler, prof. univ. 
matematici, Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dei" București.

Liceul nr. 3 Brăila — Comisia nr. 16, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 3 Brăila șl Liceul însurăței 
(cursuri de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Maria Dana Bejan, lector univ. 
matematici, Universitatea „Alexandru I. 
Cuza" Iași.

Liceul nr. I Brăila — Comisia nr. 17, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 

de la Liceele nr. 1 $i 2 Brăila (curs de zi 
$i restÂnțieri). Președinte Constantin Du
mitrescu, șef lucrări șt. biologice, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Galați.

Liceul nr. 4 Brăila — Comisia nr. 18, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 3 Brăila (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Argentina Rapițeanu, prof. fi
lologie gr. II, Liceul pedagogic Galați.

Liceul nr. 4 Brăila — Comisia nr. 19, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 2 și nr. 4 Brăila (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Dumitru Șoitu, prof. 
filologie gr. II, Liceul nr. 1 Galați.

Liceul nr. 1 Focșani — Comisia nr. 20, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Focșani (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Casu 
Ivoneta, prof. biologie, director adj., Li
ceul nr. 1 Galați.

Liceul nr. 2 Focșani — Comisia nr. 21, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 1 și 2 Focșani și Liceul Gu- 
gești (cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte An
gela Gavriliuc, șef lucrări chimie, Institu
tul pedagogic de 3 ani Galați.

Liceul nr. 1 Focșani — Comisia nr. 22, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Focșani (curs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Maria Doboș, prof. filologie, 
directoare adjunctă, Liceul de muzică 
Galați.

Liceul nr. 2 Focșani — Comisia nr. 23, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Focșani (curs de zi și 
învățămînt fără frecvență). Președinte 
Ion Diaconu, lector univ. filologie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 Tecuci — Comisia nr. 24, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 1 și 2 Tecuci (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Huțanu, șef lucrări fizică, Institutul peda
gogic de 3 ani Galați.

Liceul nr. 1 Tecuci — Comisia nr. 25, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Tecuci (curs seral, învă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe Nicolau, prof. matema- 
tică-fizică, director Liceul „Alexandru I. 
Cuza" Focșani.

Liceul nr, 2 Tecuci — Comisia nr. 26, 
secție reală. Se vör prezenta candidați de 
la Liceele nr. 1 și nr. 2 Tecuci (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Constantin 
Drăgan, conf univ. fizică Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul nr. 1 Tecuci — Comisia nr. 27, 
secție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr, 1 și nr. 2 Tecuci (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Gheorghe Petroniu, 
prof. pedagogie, director Liceul „Unirea" 
Focșani.

Liceul Panciu — Comisia nr. 28, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Panciu și Mărășești (curs de zi, 
învăjămînt fără frecvență și restanțieri),. 
Președinte Didina Bărbulescu, lector univ. 
pedagogie, Universitatea București.

Liceul Făurei — Comisia nr. 29, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Făurei și Ianca (curs de zi, invă- 
tămînt fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Corina Predescu-Pîrvulescu, lec
tor univ. matematici, Universitatea Bu
curești.

Liceul Făurei — Comisia nr. 30, secție 
umanistă Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Făurei și Ta nea (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gheorghe RobesCu, prof. istbrie- 
geografie, director adjunct. Liceul nr. 2 
Brăila.

Liceul Odobești — Comisia nr. 31, sec
ție mixtă Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Odobești și Vidra (curs de Zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Elena Teodorescu, prof. filolo
gie, directoare adjunctă, Liceul nr. 2 
Galați.

Liceul Bujoru — Comisia nr. 32, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Bujoru (curs de zi și învățămînt. 
fără frecvență). Președinte Zamfir Mano- 
liu, prof. matematică-fizică, director , ad
junct. Liceul nr. 3 Galați.

Regiunea Hunedoara

Liceul Alba Iulia — Comisia nr. 1, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Alba Iulia (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență). Președinte Ioana Ocoll- 
san, prof. Istorie, director Liceul Calan.

Liceul Alba Iulia — Comisia nr. 2, sec
ție mixtă. Se vor prezentă candidați de la 
Liceul Alba Iulia (cursuri de Zi, serale și 
restanțieri). Președinte Ioan Florea, conf. 
univ. dr. chimie, Institutul politehnic Ti
mișoara.

Liceul Teiuș — Comisia nr. 3, secție 
mixtă. Se vor prezenta Candidați de la 
Liceul Teiuș (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Lăncrănțan, prof. fi
lologie gr. II, director adj. Liceul Alba- 
lulia.

Liceul Zlatna — Comisia nr. 4, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Zlatna (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Livlu Tlt. Lascu, prof. filologie 
gr. II, director Liceul Alba-Iulia.

Liceul Brad — Comisia nr. 5, secție re
ală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Brad (curs de zi, invățămînt fără 
frecvență). Președinte Ligia Stoica, prof., 
șef lucrări chimice, Institutul de mine Pe
troșani.

Liceul Brad — Comisia nr. 6, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Brad și Gurabarza (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Liviu 
Gherghel, prof. matematici, director Li
ceul nr. 2 Hunedoara.

Liceul Ilia — Comisia nr. 7, secție mix
tă. Se vor prezenta Candidați de la licee
le Ilia și Certej (curs de zi, învățămint 
fără frecventă și restanțieri). Președinte 
Dumitru Susan, prof. filologie gr. II, di
rector Liceul ,,Decebal"-Deva.

Liceul Hațeg — Comisia nr. 8, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Hațeg (curs de zi). Președinte Vic
tor Bădău, prof. filozofie gr. I, director 
Liceul Petroșeni.

Liceul Orăștie Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Orăștie (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Emil Negrea, lector univ. geo
grafie. Universitatea Craiova.

Liceul Cugir — Comisia nr, 10, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Cugir (cursuri de zi, Serale și res
tanțieri). Președinte Ion Tîrlea, prof. pe

dagogie, director Liceul Sebeș.

Liceul Sebeș — Comisia nr. 11, secția 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Sebeș (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Anatolie Ciolan, prof. fizică, di
rector Liceul nr. 1 Hunedoara.

Liceul Sebeș — Comisia nr. 12, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Sebeș și $c. spec. 12 Sebeș (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Ion Stoica, lector 
univ. filologie, Universitatea București.

Liceul Miercurea — Comisia nr. 13, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Miercurea (curs de zi și restan
țieri). Președinte Augustin Tăndău, prof. 
matematici, director adj. Liceul nr. 1 Hu
nedoara.

Liceul Decebal — Deva — Comisia nr. 
14, secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul Decebal-Deva (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ion Georgescu, lector 
univ. geografie, Universitatea Craiova.

Liceul Decebal-Deva — Comisia nr. 15, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Decebal-Deva (curs de zi). Pre
ședinte Dan Milcoveanu, lector univ. fi
zică, Institutul de mine Petroșeni.

Liceul Decebal-Deva — Comisia nr. 16, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Decebal-Deva (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Aurel Gonteanu, șef 
lucrări chimie, Institutul de mine, Petro
șeni.

Liceul Simeria — Comisia nr. 17, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Simeria (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Romulus Neagu, prof. 
filologie, director Liceul Brad.

Liceul nr. 1 Hunedoara — Comisia nr.
18, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Hunedoara 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Constantin Piscati, 
lector univ. matematică, Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 1 Hunedoara — Comisia nr.
19, secție umanistă, Cu limbă de predare 
română. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 1 și nr. 2 Hunedoara (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Virginia Dancu, lector 
univ. filologie, Institutul de mine Petro
șeni.

Liceul nr. 2 Hunedoara — Comisia nr.
20, secție reală. Sa vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Hunedoara (curs seral 
și restanțieri). Președinte Nicanor Simi- 
nel, prof. fizică, director Liceul Gura- 
barza.

Liceul Petroșeni — Comisia nr. 21, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Petroșeni (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Viorica Rancea, 
prof. chimie, director Liceul Teiuș.

Liceul Petroșeni — Comisia nr. 22, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele Petroșeni și Petfila (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și 
răstanțleri). Președinte Ion Anastasescu, 
Sef lucrări fizică, Universitatea Craiova.

Liceul Petroșeni — Comisia nr. 23, sec
ție reală, cu limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la liceele 
Petroșeni și Decebal-Deva (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Paul Szilagy, lec
tor univ. dr. matematici, Universitatea 
„Babeș Bolyai* Cluj.

Liceul Călan — Comisia nr. 24, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Călan (Cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Gheorghe Rădulescu, 
lector univ. chimie-fizică, Universitatea 
Craiova.

Liceul Vulcan — Comisia nr. 25, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Vulcan (cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte Septimiu Crausz, lec
tor Univ. șt. sociale, Institutul de mine 
Petroșeni.

Liceul Lupeni — Comisia nr. 26, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Lupeni (cursuri de zi, Serale, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Petru Nistor, prof. matematică, 
director adj. Liceul Teiuș.

Regiunea lași

Liceul nr. 1 „M. Sadoveanu"-Iași —
Comisia nr. 1, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr. 1, nr. 8 
și nr. 9 Iași (cursuri de zi, serale și res
tanțieri), Președinte Gheorghe Cotruț, 
prof. univ. chimie, Institutul politehnic 
Iași.

Liceul nr. 8 Iași — Comisia nr. 2, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 8 și nr. 9 Iași (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Președinte Leoni- 
da Gustiuc, prof. univ. șt. biologice, Ins
titutul politehnic Iași.

Liceul nr. 9 Iași — Comisia nr. 3, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 8 și nr. 9 Iași (cursuri de zi, 
sefale și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Iliescu, conf. univ. fizică, Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul nr. 2 „M. Eminescu"-Iașl — Co
misia nr. 4, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 2 Iași și Liceul 
Vlădeni (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ovidiu Scutaru, șef lucrări fizică, 
Institutul politehnic, Iași.

Liceul nr. 4 „G. Ibrăileanu"-Iași — Co
misia nr. 5, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 2 și nr. 4 Iăși 
(cursuri de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Emanoil Popper, 
conf. univ. dr. chimie, Institutul politeh
nic Iași.

Liceul nr. 3 „C. Negruzzi" Iași — Co
misia nr. 6, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 3 și nr. 6 Iași 
(cursuri de zi, invățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Victor Miron, 
conf. univ. dr. fizică, Universitatea „Al. 
I. Cuza* Iași.

Liceul nr. 3 „C. Negruzzi" Iași — Co
misia nr. 7, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 3 și nr. 5 Iași 
(curs de zi șl restanți tri). Președinte Na
poleon Topală, lector univ. dr. șt. biolo
gice, Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 7 Iași — Comisia nr. 8, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de Ia 
Liceul nr. 7 (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Enrlc Goldhagen, lector univ. 
dr. fizică, Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 „M. Sadoveanu" Iași — 
Comisia nr. 9, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele nr. 1, nr.
8 și Liceul de muzică și arte plastice Iași 
(curs de Zi și restanțieri). Președinte Ion 
Grigoraș, lector univ. filozofie, Universi
tatea „Al. I. Cuza“ lași.

Liceul nr. 2 „M. Eminescu" Iași — Co
misia nr. 10, secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr. 2 si nr.
9 lași (cur» de zi »1 restanțieri). Preșe

dinte Ion Tiba, lector univ. filologie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 3 „C. Negruzzi" Iași •— Co
misia nr. 11, secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr. 3 și nr. 
6 Iași (curs de zi și restanțieri). Președin
te Corneliu Zolyneak, lector univ. dr. șt. 
biologice, Universitatea „Ai. 1. Cuza" Iași.

Liceul nr. 4 ,,G. Ibrăileanu" Iași — Co
misia nr. 12, secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceele nr. 2, nr. 3 
și nr. 4 Iași (curs de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Dumi
tru Trocin, lector univ. filologie. Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 7 Iași — Comisia nr. 13, sec
ție umanistă. Se vor prezenta candidați 
de Ia Liceele nr. 3 și nr. 7 Iași (curs de 
zi, învățămint fără frecvenlă și restan
țieri). Președinte Herta Pcretz, conf. univ. 
dr. filologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, 
lași.

Liceul nr. 1 „Gh. Gheorghiu-Dej" Bîr- 
lad — Comisia nr. 14, secție reală. Sc vor 
prezenta candidați de la Liceul nr. 1 Bir
lad (curs de zi). Președinte Leopold Se- 
bastian, conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul nr. 3 Birlad — Comisia nr. 15, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 2 și nr. 3 Birlad și Liceul 
Puiești (cursuri de zi, serale, învățămint 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Petru Mihuț, lector univ. matematici, Uni
versitatea „AI. I. Cuza", Iași.

Liceul nr. 2 Birlad — Comisia nr. 16, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Birlad 
(curs de zi). Președinte Alexandru Obre- 
ța, eoni. univ. geografie, Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 „Gh. Gheorghiu-Dej" Btrlad 
—• Comisia nr. 17, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele nr. 1 și 
nr. 3 Birlad (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Nico
lae Baron, lector univ. filologie, Univer
sitatea ,,AI. I. Cuza", Iași.

Liceul „Cuza Vodă“ Huși — Comisia 
nr. 18, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la liceele „Cuza Vodă" Huși si 
RăduCăneni (curs de zi și restanțieri). 
(Președinte Florica Tufescu, prof. mate
matici, directoare Liceul „Garabet Ibrăi
leanu", Iași.

Liceul „Cuza Vodă' Huși — Comisia 
nr. 19, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Cuza Vodă” Huși 
(curs de zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Mihai Iancu, prof. 
univ. dr. geografie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. I „M. Kogălnlceanu" Vaslui 
— Comisia nr. 20, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele nr. 1 
Vaslui și Codăești (curs de zi și restan
țieri). Președinte Vasile Tugulea, prof. 
matematici gr. II, director Liceul nr. 3 
Birlad.

Liceul nr. 1 „M. Kogălniceanu" Vaslui 
—• Comisia nr. 21, secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceele nr. 1 și 
nr. 2 Vaslui (curs de zi, învățămînt fără 
frecventă șl restanțieri). Președinte Ale
xandrina Barbu, lector univ. dr. șt. bio
logice, Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Pașcani — Comisia nr. 22, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Pașcani (cursuri de zi, serale, învă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Maria Aiioaiei. prof. chimie, gr. I, 
Liceul „Garabet Ibrăileanu", Iași.

Liceul Pașcani — Comisia nr. 23, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Tg. Frumos, Pașcani și Hălăucești 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
.Mihai Ciobanu, prof. filologie, director, 
Liceul nr. 3, Iași.

Liceul Murgenl — Comisia nf. 24, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Murgenl (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Dumitru Alexandrescu, prof. 
filologie, director Liceul „Al. I. Cuza" 
Iași.

Liceul Hlrlău — Comisia nr. 25, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Hlrlău și Belcești (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Elisabeta Navrotea- 
rtu, prof. filologie, directoare Liceul nt. 
5 Iași.

Liceul Negrești — Comisia nr. 26, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Negrești (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Vasile Hrib, prot. istorie gr. II, director 
Liceul ,,V. Alecsandri" Iași.

Regiunea Maramureș

Liceul Cărei — Comisia nr. 1, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Cărei și Tășnad — (curs de zi). 
Președinte Dumitru Olteanu, lector univ. 
matematică, Institutul Pedagogic de 3 ani 
Baia Mare.

Liceul Cărei — Comisia nr. 2, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați da la 
liceele Cărei și Tășnad —• (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Tănase Filip, lector 
univ.. filologie, Institutul Pedagogic 
de 3 ani Baia Mare.

Liceul Cărei — Comisia nr. 3, secție 
reală cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la liceele Că
rei și Tășnad — (curs de zi). Președinte 
Ioan Belteki prof. matematică-fizică di
rector Liceul nr. 2 Satu Mare.

Liceul Cărei — Comisia nr. 4, secție 
mixtă cu limba de predare maghiară. 
Se vor preezenta candidați de la liceele 
Oarei și Tășnad (curs de zi, invățămînt 
fără frecventă și restanțieri). Președinte 
Benedek Sink prof. filologie, director 
adjunct Liceul nr, 1 Baia Mare.

Liceul Cehu Silvaniei — Comisia nr. 5 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Cehu Silvăniei — (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Ioan Muțiu, prof. șt. 
biologice, director adjunct, Liceul Tg. 
Lăpuș.

Liceul Tg. Lăpuș — Comisia nr. 6, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liedul Tg. Lăpuș — (curs de zi, în
vățămint fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Vasile Barla, prof. șt. bio
logice director Liceul Somcuta Mare.

Liceul Negrești — Comisia nr. 7, sec
ție mixtă. Se vor rpezenta candidați de 
la Liceul Negrești — (cUrs de zi, în
vățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Marin Boboc prof. pedagogie- 
psihologie, director, Liceul nr. 1 Baia 
Mare.

Liceul Somcuta Mare — Comisia tu. 8 
secție ihixtă. Se vor prezepta candidați 
de la Liceul Somcuta Mare — (curs de 
zi, învățămint fără frecvență și restan- 

(ieri). Președinte Vasile Ștlrbu, lector 
univ. filologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Bala Mare.

Liceul Vișeul de Sus. — Comisia nr. 
9 secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Vișeul de Sus — (curs de 
zi, invățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Elena Bota. prof. filo
logie gr. II. Școala pedagogică Sighetul 
Marmației.

Liceul Borșa — Comisia nr. 10, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Borșa — (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Ion Stănoiu, lec
tor univ. șt. naturale, Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 1 Baia Mare — Comisia nr. 
11, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Baia Mare •— (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Rudoli Deuțsch conf. univ. dr. fizică, 
Institutul Pedagogic de 3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 1 Baia Mare — Comisia 
nr. 12, secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 1 și nr. 3 
Baia Mare, Liceul Baia Sprie și Liceul 
Seini ■— (curs de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Răzvan Givulescu, conf. univ. dr. șt. 
naturale și biologie. Institutul Pedagogic 
de 3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 1 Baia Mare. — Comisia nr. 
13, secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Baia Mare și Liceul 
Seini — (cursuri de zi, sciale și restan
țieri). Președinte Andrei Porolisseanu, 
prof. matematică-fizică gr. II, director 
Liceul Mihai Eminescu, Satu Mare.

Liceul nr. 1 Baia Mare — Comisia 
nr. 14, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 2 și nr. 3 Bala 
Mare, Liceul Baia Sprie, Liceul Cavnic 
și Liceul ;Seini — (curs de zi, învăță- 
niint fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Virgil Toma, șef lucrări doctor în 
științe biologice Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Comisia nr. 
15, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 3 Baia Mare — 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Ludovic Biga, 
prof. șt. economice, director adj., Liceul 
Mihai Eminescu, Satu Mare.

Liceul nr. 3 Baia Mare — Comisia 
nr. 16, secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 și nr. 3 Baia Mare și 
Liceul Cehu Silvaniei — (curs de zi, 
învățămint fără ; frecvență și restanțieri). 
Președinte Mihai Boroș, prof. filozofie 
gr. II, Liceul Mihai Eminescu, Satu Mare.

Liceul nr. 1 Satu Mare — Comisia 
nr. 17, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 Satu Mare 
și Liceul Ardud — (curs de Zi). Pre
ședinte Polixenia Nedelcu, șef lucrări 
științe biologice, Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Satu Mare — Comisia nr.
18, secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se yor prezenta candidați de 
la liceele nr. 1 și nr. 2 Satu Mare — 
(curs de zi. învățămint fără lrecvență Si 
restanțieri). Președinte Nicolae Poșta, 
prof. matematicăHizică, director Liceul 
nr. 3 Baia Maré.

Liceul nr. 1 Satu Mare — Comisia nr.
19, secție umanistă qu limba de preda
re maghiară. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. t și nr. 2 Satu Mare și 
Liceul Ardud — jcurs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Paul Pteancu, prof. șt. biologice gr. I, 
director adjunct Liceul Cărei.

Liceul nr. 2 Satu Mare. — Comisia 
nr. 20, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 1 și nr. 2 
Satu Mare — (curs de zi și învățămînt 
fără frecventă). Președinte Ion Matei, 
șef lucrări șt. biologice, Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 2 Satu Mare — Comisia 
nr. 21, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 1 și nr, 2 
Satu Mare — (curs seral, învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Președinte 
Ioan Șuteu, prof. filologie gr. II, Liceul 
Sighetul Marmatici.

Liceul nr. 2 Satu Mare. — Comisia 
nr. 22, secție umanistă. Sé vor prezenta 
oandidați de la liceele nr. 1 și nr. 2 
Satu Mare și Liceul Ardud — (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Vasile 
Avram, lector univ. filozofie. Universi
tatea „Babeș Bolyai“, Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Mare — Comisia 
nr. 23, secție reală cu limba de predare 
maghiară, Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nt. 2 Satu Mare —• (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Liviu 
Hossu, profesor filologie gr. II, Liceul 
nr. 1 Baia Mare.

Liceul Sighetul Marmației — Comisia 
nr. 24, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de. la Liceul Sighetul Marma
ției — (cursuri de zi, serale, invățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Vasile Mleșniță, conf. univ. șt. biolo
gice, Institutul agronomic „Dr. Petru 
Groza" Cluj.

Liceul Sighetul Marmației — Comisia 
nr. 25, secție mixtă cu limbile de predare 
maghiară și ucraineană. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Sighetul Marma
ției — (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Itiliu Manuleac, prof. filologie, 
director adjunct. Liceul Vișeul de Sus

Regiunea Mureș 

Autonoma Maghiara

Liceul Miercurea Ciuc — Comisia nr. 1, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Miercurea Ciuc (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Vasile Gherman, pro
fesor emerit pedagogie-filozofie, director 
Liceul nr. 2 Țîrnăveni.

Liceul Miercurea Ciuc — Comisia nr. 2, 
secție mixtă cu limba de predare maghia
ră. Se vor preaenta candidați do la li
ceele Miercurea Ciuc și Dănești (cursuri 
de zi, serale, Învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Vilhelm Bara- 
baș. profesor emerit filologie, director 
Liceul Cristur.

Liceul Miercurea Ciuc — Comisia nr. 3. 
secție reală, cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta ca»didați de la li
ceele Miercurea Ciuc, Toplița și Sin- 
martin (cursuri de zi, serale, Învățămint 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ioan Gașpar, prof. matematică-fizică di
rector Liceul „Unirea" Tg. Mureș.

Liceul Gheorghieni - Comisia nr. 4, 
seefie mixtă, Se vor prezenta candidați 
dh la Liceul Gheorghieni (cursuri de Zi, 
serale, învățămînt fără frecvență șl res
tanțieri). Președinte Simion Văsieș, pro
fesor geografie, director Liceul „Al. Pa- 
pili Ilarian“ Tg. Mureș.

Liceul Gheorghieni — Comisia nr. 5, 
secție mixtă, cu limba de predare maghia

ră. Se vor prezenta candidați d« Ia Li
ceul Gheorghienl (cur» de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri) Președinte 
Deneș Sărkăny, prof. filologie—lori» 
gr. II, director Liceul „Bolyai .Farxaș" 
Tg. Myreș.

Liceul Ditrău — Comisia nr. 6, secție 
reală, cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la liceele Di
trău, Joseni și Remetea (curs de zl și res
tanțieri),, Președinte Zoltan Mora, prof. 
filologie gr. II, director adj., Liceul „Al. 
Papiu Ilarian“ Tg. Mureș.

Liceul Luduș — Comisia nr. 7, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Luduș (curs de zi, Învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Vir- 
qil Budan. prof. filologie, director Liceul 
Toplița.

Liceul Sărmaș — Comisia nr. 8, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Sărmaș șl Rîciu (curs de zi și 
și restanțieri). Președinte Ioan Pop, șef 
lucrări șt. biologice, Universitatea „Babeș* 
Bolyai" Cluj.

Liceul Iernut — Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Iernut și Bând (curs de Zi și res
tanțieri). Președinte Oproiescu Petru, 
prof. filologie, director Liceul nr. 1 Tîr- 
năveni.

Liceul nr. 1 Reghin — Comisia nr. 10, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Reghin (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Prfeședinte Margareta BilcU, prof. 
științe biologice, director,' Liceul nr. 5 
Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Reghin — Comisia nr. tl, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nt. 1 Reghin (curs de zl, 
învățămînt fără frecventă) Președinte 
Augustin Micu, prof. geografie, director 
Liceul Luduș.

Liceul nr. 1 Reghin — Comisia nr. 12, 
secție reală, cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 1 Reghin (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvenlă și restanțieri). 
Președinte Ladislau Arkosi, prof. emerit 
matematiei-fizică, Liceul „Bolyai Farkaș" 
Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 Reghin — Comisia nr. 13, 
secție mixtă cu limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidați de la li
ceele nr. 1 și nr. 2 Reghin (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență). Președinta 
Akos Torro, prof. șt. biologice, director 
Liceul Vlahița.

Liceul „Dr. Petru Groza“ Odorhei — 
Comisia nr. 14, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele „Dr. Petru 
Groza" Odorhei, Sîngeorgiu de Pădure 
(cursuri de zi, serale, invățămînt fără 
frecvență). Președinte Ioan Hodișan, șef 
lucrări, dr. st. biologice, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza“ Odorhei —• 
Comisia nr. 15, secție reală, cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la liceele „Dr. Petru Groza“ 
Odorhei, Corund, Vlăhița și Zetea (cur» 
de zi). Președinte Gyorgyicze V., prof. 
științe biologice, director Liceul Dăneștl.

Liceul „Dr. Petru Groza“ Odorhei — 
Comisia nr. 16, secția mixtă, cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de la Liceul „Dr. Petru Groza" 
Odorhei (cursuri de zi, serale, învăță- 
mîntul fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Petru Sebestyen, lector univ. 
filozofie, Universitatea „Babeș-BOtyal" 
Cluj.

Liceul Cristur — Comisia nr. 17, secția 
mixtă cu limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Liceul Crit- 
tur (curs de zi, învățămint lără frecvență 
șl restanțieri). Președinte Ioslf Tovlsi, șef 
lucrări geografie, Universitatea „Babăș- 
Bolyai“ Cluj.

Liceul „Sîngeorgiu de Pădure“ — Co
misia nr. 18, secție mixtă tu limba da 
predare maghiară. Se vot prezenta candi
dați de la liceele Sîngeorgiu de Pădure 
și Bând (curs de zi, cUrs seral și restan
țieri). Președinte Iullti Szasz. profesor fi- 
lozofie-pedagogie, director Liceul nr. 2 
Reghin.

Liceul Miercurea — Nlra) — Comisia 
nr. 19, secție mixtă cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezentă candidați de 
la liceele Miercurea Niraj, IerhUt și 
Sovata (curs de zi). Președinte Iuilu Pali, 
prof. filozofie Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Tîrnăveni — Comisia nr. 20. 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Tirnă- 
veni și Liceul Jidvei (curs de zi, invăță- 
mînt fără frecvență). Președinte Vasile 
Mureșan, prof. șt. biologice, director Li
ceul Deda.

Liceul nr. 1 Tîrnăveni — Comisia 
nr. 21, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 1 $i nr. 2 Tîr
năveni și Liceul Jidvei (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte R. Tîrnăveanu, prof. 
matematici Tg. Mureș.

Liceul Toplița — Comisia nr. 22, secție 
reală. Se vor grezenta candidați do la 
Liceels Toplița. Deda și Subcetat» (curs 
de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Traian Cluca, șef lu
crări șt. biologice, Universitatea „Babe» 
Bolyai" Cluj.

Liceul „Al. Papiu Ilarian“ Tg. Mureș — 
Comisia nr. 23, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la liceele AI. Papiu Ila- 
1‘ian și Bolyai Farkaș—Tg. Mureș ('cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ion Chereji, conf. 
Univ. filologie, Institutul de teatru Tg. 
Mureș.

Liceul „Al. Papiu Ilarian" Tg. Mureș — 
Comisia nr. 24 --- Secție mixtă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „Al. Pa
piu Ilarian“ și Liceul Bolyai Farkaș Tg. 
Mureș (învățămînt lără frecvență și res
tanțieri). Președinte Dorina Zamiir, prdf. 
emerit geografie, director Liceul nr. 1 
Reghin,

Liceul „Al. Papiu Ilarian“ — Tg. Mu
reș. — Comisia nr. 25, secție reală cu 
limba de predare maghiară. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Al. Papiu 
Ilarian" Tg. Mureș (cursuri dă zi, se
rale). Președinte Ștefan Toth, lector univ. 
filologie, Institutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș.

Liceul Bolyai Farkaș Tg. Mureș. •— 
Comisia nr. 26, secție umanistă cu limba 
de predare româno-maghiară. Se vor pre

zenta candidați de la Liceul „Bolyai Far- 
kaș“. Liceul „Al. Papiu Ilarian“ și Li
ceul nr. 4 Tg. Mureș (CUrs de zi, învă- 
țămint fără frecvență și restanțieri). Pre- 
ședintB Samuet Hatoș, prof. filologie, di
rector Liceul Sîngeorgiu Ho Pădure.

Liceul Bolyai Farkaș Tg. Mureș. — 
Comisia nr. 27, secție reală, cu limba de 
predare maghiară. Se vor prăzăPtă can
didați de la Liceul „Bolyai Farkăs" și 
Liceul nr. 5 Tg, Mureș (CtirS do zl, țn-

fContinuare in pag. a Vl-aj
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Vtțămînt fără frecvență). Președinte Bela 
Krlsto, conf. univ. chimie. Institutul pe* 
dagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Liceul „Unirea" Tg. Mureș. — Comi
sia nr. 28, secție reală cu limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta candi
dați de Ia Liceul „Unirea" și Liceul 
„Bolyai Farkaș" Tg. Mureș (curs de zi 
si restanțieri). Președinte Laszlo Nemeș, 
lector univ. chimie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Tg. Mureș.

Liceul ..Unirea" Tg. Mureș. — Comi
sia nr. 29, secție mixtă cu limba de 
predare maghiară. Se vor prezenta can
didați de Ia Liceul „Unirea", Liceul nr. 4. 
Liceul „Papiu Ilarian“ și Liceul de mu
zică si arte plastice Tg. Mureș (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte Tibor Olah, lector univ. 
filologie Institutul pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș. — Comisia nr.
30, secție reală, cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 4 Tg. Mureș (cursuri de 
zi, serale). Președinte Margareta Szilăgyi, 
conf. univ. științe sociale, Institutul pe
dagogic de 3 ani Tg. Mureș.

Liceul , nr. 4 Tg. Mureș. — Comisia nr.
31, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 4 și nr. 5, Liceul 
„Unirea“ și Liceul „Bolyai Farkaș“ Tg. 
Mureș, (cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Cornelia Pteșa, șef de 
lucrări șt. biologice, Univesitatea „Babeș 
Bolyai“ Cluj.

liceul nr. 2 Tîrnăveni. — Comisia nr.
32, secție reală cu limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 Tîrnăveni (curs de zi). 
Președinte Andrei Krlsto, prof. geogra
fie, director Liceul Miercurea Ciuc.

Regiunea Oltenia

Liceul ,,N. Bălcescu" Craiova. — Co
misia nr. 1 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul ,,N. Bălcescu“ 
Craiova (curs de zi). Președinte Virgil 
Gheorghiu, prof. univ. dr. fizică Univer
sitatea Craiova

Liceul „N. Bălcescu" Craiova. — Co
misia nr. 2 secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul ,,N. Bălcescu“ 
Craiova (curs de zi, învătămînt fără frec
ventă și restanțieri) Președinte George 
Vraciu, conf. univ. matematică Univei- 
sitatea Craiova.

Liceul „N. Bălcescu" Craiova. — Co 
misia nr. 3, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul „N. Băl
cescu“ Craiova (cursuri de zi și restan
tieri). Președinte Neculce Popescu, conf. 
univ. șt. sociale Universitatea Craiova.

Liceul „Fr. Buzești" Craiova. — Co
misia nr. 4, secție umanistă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Fr .Buzești" 
și ,,N. Bălcescu“ (curs de: zi și învăță
mînt fără frecventă). Președinte Ion Mi- 
hăiiescu, prof. univ. dr. docent șt. filo
logice, Universitatea Craiova.

Liceul „Fr. Buzești" Craiova. — Co
misia jir. 5, secție reală. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul „Fr. Buzești“ 
Craiova (curs de zi). Președinte loan Lu~ 
pescu, prof. univ. fizică Institutul Poli
tehnic Timișoara).

Liceul „Fr. Buzești" Craiova. — Co
misia nr. 6, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „Fr. Buzești“ 
Craiova (cursuri de zi, serale și restan
tieri). Președinte Vasile Romanescu, prof, 
matematici gr. II, director Liceul nr. 2 
Tg. Jiu.

Liceul nr. 3 Craiova. — Comisia nr.
7, secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 3 Craiova și Li
ceul Balș (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Maxim, prof univ. șt. biolo
gice Universitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Craiova. — Comisia nr.
8, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 3 Craiova (curs ■ de 
zi). Președinte Ion Safia, prof. univ. dr. 
docent biologice Universitatea Cra
iova.

Liceul nr. 3 Craiova. — Comisia nr. 
9 secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 3 Craiova (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Președinte 
Iaroslav Oprea, conf. univ. fizică Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 4 Craiova. — Comisia nr.
10, secție umanistă. Se vor prezenta 
candiați de la liceele nr. 4 nr. 3 și 
nr. 2 Craiova (cursuri de zi și restan
tieri). Președinte Gheorghe Dogaru lectoi 
univ. filologie Universitatea Craiova.

Liceul nr. 4 Craiova. — Comisia nr.
11, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 4 Craiova (curs de 
zi, învătămînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte Octavian Pîrvulescu, 
lector univ. matematică Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 5 Craiova. — Comisia nr.
12, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 5 și nr. 4 Cra
iova (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Teodor Hristea. lector univ. filologie 
Universitatea București.

Liceul nr. 5 Craiova. — Comisia nr.
13, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 5 Craiova (curs de 
zi). Președinte Metodiu Răileanu, lector 
univ. dr. chimie Universitatea Craiova.

Liceul nr. 5 Craiova. — Comisia nr.
14, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 5 Craiova (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Florea 
Ene, conf. univ. șt. biologice Universi
tatea Craiova.

Liceul nr. 5 Craiova. — Comisia nr.
15, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la liceele nr. 5 Craiova și Me- 
linești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ionel Rotaru, prof, matematici, di
rector Liceul nr. 1 Tr. Severin.

Liceul „T. Vladimirescu" Tg. Jiu. — 
Comisia nr. 16, secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul ,,T. Vla
dimirescu" Tg. Jiu (curs de zi). Pre
ședinte Ion Burnea, șef lucrări chimie, 
Universitatea Craiova.

Liceal „T. Vladimirescu" Tg. Jiu. — 
Comisia nr. 17» secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul „T. Vladi- 
miresou" Tg. Jiu și Liceul Rovinari (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Stanca Goru- 
nescu, prof, matematici gr. II, director 
adj. Liceul nr. 4 Craiova.

Liceul „T. Vladimirescu" Tg. Jiu. — 
Comisia nr. 18, secție umanistă. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul »,T. Vla
dimirescu“ Tg. Jiu (curs de zi, învătă- 

mint fără frecventă și restantieri). Pre
ședinte Nicolae Andrei, prof, filologie 
gr. I, director Liceul „N. Bălcescu“ Cra
iova.

Liceul nr. 2 Tg. Jiu. — Comisia nr. 
19, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 2 Tg. Jiu și Liceul 
Peșteanca Jiu (curs de zi și res
tantieri). Președinte Nicolae Camalesa, 
conf. univ. dr. șt. biologie Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 2 Tg. Jiu. — Comisia nr. 20> 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Tg. Jiu și Liceul 
„T. Vladimirescu" Tg. Jiu (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Crăciun Pătru, 
prof, emerit, filologie, director Liceul 
nr. 1 Caracal.

Liceul nr. 1 Tr. Severin. — Comisia 
nr. 21, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele nr. 1 Tr. Severin 
și Sisești (curs de zi și restantieri). 
Președinte Florea Ciobanu, conf. univ. 
dr. șt. biologice Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Tr. Severin. — Comisia 
nr. 22, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 1 Tr. Severin 
și Liceul Baia de Aramă (cursuri de zi, se
rale» învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Marin Gîtan, conf. 
univ. șt. biologice Universitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Tr. Severin. — Comisia 
nr. 23, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 2 și nr. 3 
Tr. Severin (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Marin 
Păun, conf. univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Tr. Severin. — Comisia 
nr. 24, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul nr. 3 Tr. Seve
rin (curs de zi). Președinte Alexandru 
Georgescu, prof, matematică-fizică gr. II, 
Liceul Balș.

Liceul nr. 3 Tr. Severin. — Comisia 
nr. 25, secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 3 nr. 2 și nr. 
1 Tr. Severin (curs de zi» învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Constantin Tudor, prof, pedagogie gr. II, 
director Liceul pedagogic Craiova.

Liceul Balș. — Comisia nr. 26, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Balș (cursuri de zi, serale, învă
tămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ion Negrea, conf. univ. șt. 
biologice Universitatea Craiova.

Liceul Băilești. — Comisia nr. 27, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Băilești (curs de zi» învățămînt 
fără frecventă și restanțieri). Președinte 
Ion N. Popescu, conf. univ. șt. biologice 
Universitatea Craiova.

Liceul Calafat. — Comisia nr. 23, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele Calafat, Plenița și Ce
tate (cursuri de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ion Du
mitrescu, lector univ. dr. psihologie Uni
versitatea Craiova.

Liceul Calafat. — Comisia nr. 29, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Calafat, Poiana Mare (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Maria Zamfir, profesor mate
matici, director Liceul nr. 5 Craiova.

Liceul Cetate. — Comisia nr. 30, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Cetate, Plenița și Cornu (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ion Ciolac, 
prof. matematici, director adj. Liceul 
„N. Bălcescu“ Craiova.

Liceul nr. 1 Caracal. — Comisia nr. 31» 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Caracal (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri) 
Președinte Ion Schintee, lector univ. fi
lologie Universitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Caracal. ~ Comisia nr.
32, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceele nr. 2 și nr. Ca
racal (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Emil Cernăianu- lector univ. fizică Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Caracal. — Comisia nr.
33, secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceele nr. 2 Caracal și Co
rabia (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Cornel Alexandrescu, prof. filo
logie gr. II, director Liceul „T. Vladi- 
minrespu" Tîrgu Jiu.

Liceul Corabia — Comisia nr. 34. 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Corabia (curs de zi, invă- 
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Constantin Dănescu, prof. șt. 
biologice, gr. II, director Liceul nr. 5 
Craiova.

Liceul Bechet. — Comisia nr. 35, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceale Bechet și Dăbuleni (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Ștefan Vancea, 
prof. filologie Liceul „Frații Buzești“ 
Craiova.

Liceul Segarcea. — Comisia nr. 36, 
secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Segarcea și Lic. Bîrca 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Maria Eliescu, prof. filologie, director 
Liceul nr. 3 Craiova.

Liceul Filiașl. — Comisia nr. 37, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Filiași (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Au
relia Demetrescu, prof. filologie, director 
Liceul nr. 4 Craiova.

Liceul Tg. Cărbuneștl — Comisia nr.
38. secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Tg. Cărbunești și Lic. 
Novaci (curs de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri). 'Președinte Grigore 
Sorop, șef lucrări științe biologice Univ. 
Craiova.

Liceul Tg. Cărbuneștl — Comisia nr.
39, secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la liceele Tg. Cărbunești și No
vaci (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ion Negreanu, prof. filologie, director 
Liceul Balș.

Liceul Bălceștl. — Comisia nr. 40, sec
ție reala. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Bălcești (curs de zi, învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Dumitru Stoian» șef lucrări șt. 
biologice Universitatea Craiova

Liceul Bălceștl. — Comisia nr. 41, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele Bălcești. Oveselu și Gră
diște (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Talabă, prof. pedagogie gr. I, 
Liceul ,,T. Vladimirescu" Tg. Jiu.

Liceul Valea Sadului. — Comisia nr.
42. secție mixtă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Valea Sadului (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Președinte 
Silvestru Moraru, prof. filozofie, direc
tor Liceul nr. 2 Caracal.

Liceul Strehala. — Comisia nr. 43, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 

da la Liceul Strehaia (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Georgeta Săvulescu» prof. filozo
fie, director adj. Liceul nr. 3 Craiova.

Liceul Vînju Mare. — Comisia nr. 44, 
secție mixtă. Sa vor prezenta candidați 
de la Liceele Vînju Mare și Cujmir 
Țcurs d£ zi, învățămînt fără recvență și 
restanțieri). Președinte Cornel Cîrstoiu, 
prof. filologie gr. II, Liceul ,»T. Vladi
mirescu“ Tg. Jiu.

Regiunea Ploiefti

liceul Beceni. — Comisia nr. 1, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
liceele Beceni, Pogoanele (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență si res
tanțieri). Președinte Gheorghe Popescu, 
lector univ. științe sociale, Universitatea 
București.

liceul nr. 1 Buzău. — Comisia nr. 2, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Buzău (curs de zi). 
Președinte Ion Antohl, șef lucrări fizică 
Institutul de construcții București.

liceul nr. 1 Buzău. — Comisia nr. 3, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Buzău (cursuri de zi 
și serale). Președinte Iancu Sager, conf. 
univ. matematici, Institutul de construc
ții București.

Liceul nr. 2 Buzău. — Comisia nr. 4, 
secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Buzău (curs de zi). 
Președinte Constantin Pătroescu, lector 
univ. chimie Universitatea București.

liceul nr. 2 Buzău. — Comisia nr. 5, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Buzău (curs de zi). 
Președinte Ene Rusu, prof. lb. română, 
istorie, director adjunct Liceul nr. 6 
Ploiești.

liceul nr. 2 Buzău. — Comisia nr. 6, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 2, nr. 3 și nr. 1 (învăță
mînt fără frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Traian Comănlciu, prof. filologie, 
director Liceul nr. 2 Ploiești.

liceul Pătîrlagele. — Comisia nr. 7, 
6ecție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Pătîrlagele (curs de zi. în
vătămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Constantin Boncu, prof. isto 
rie, geografie, director adjunct Liceul 
nr. 5 Ploiești.

Liceul Bușteni. — Comisia nr. 8, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Bușteni (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Victoria Pîrvan, 
prof. biologie, gr. II, Liceul Comarnic.

liceul Sinaia. — Comisia nr. 9 secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Sinaia (cursuri de zi. serale și 
învățămînt fără frecvență). Președinte 
Constantin Enciu, prof. filologie, gr. II, 
Liceul nr. 6, Ploiești.

Liceul Breaza. — Comisia nr. 10, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Breaza și Filipești de Pădure 
(curs de zi și restanțieri) Președinte 
Petre Onicescu, prof. științe biologice, 
geografie, director Liceul Pucioasa.

Liceul Băicol. — Comisia nr. 11, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Băicoi (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Gheorghe Morolanu, prof. pși- 
hologie-pedagogie, gr. II, Liceul nr. 4, 
Ploiești.

Liceul Morenl. — Comisia nr. 12, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Moreni (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Traian Costa, lector univ, fi
lologie, Universitatea București.

Liceul nr. 1 Ctmplna. — Comisia nr.
13, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 1 Cîmpina (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Basile 
Tănăsescu, lector univ. filologie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Liceul nr. 1 Cîmpina. — Comisia nr.
14, secție mixtă. Se vor prezenta can
didați de la Liceele nr. 1 Cîmpina și 
nr. 2 Cîmpina (curs seral, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Elena Hadarag, șef lucrări chimie, Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Cîmpina. — Comisia nr. 
15, secție mixtă. Se vor prezenta can. 
didați de la Liceul nr. 2 Cîmpina 
(cursuri de zi și serale). Președinte 
Florea Eugariu, lector univ. filologie, 
Universitatea București.

Liceul Mlzll — Comisia nr. 16, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Mizil (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ionel Gavrilaș, șef lucrări mate
matici Institutul politehnic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ București.

Liceul Mlzll — Comisia nr. 17, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la li
ceele Mizil și Ciorani (cursuri de zi, se
rale, și învățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Ion Botorog, prof. științe biolo- 
gice-geografie gr. II Liceul nr. 1 Cîm
pina.

Liceul Urlați — Comisia nr. 18, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Urlați (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Ioan Murăret, lector univ. filolo
gie, Universitatea București.

Liceul Plopenl — Comisia nr. 19, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul Plopeni (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Dan Cristescu, șef lucrări mate
matici Institutul politehnic „Gh. Gheor
ghiu-Dej" București.

Liceul I. L. Caragiale Ploiești — Comi
sia nr. 20, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „I. L. Caragiale" 
Ploiești (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Paul Iscovicl, conf. univ. mate
matici Institutul de științe economic» 
„V. I. Lenin" București.

Liceul I. L. Caragiale Ploiești — Comi
sia nr. 21, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul I. L. Caragiale 
Ploiești (curs de zi). Președinte Gheorghe 
Biber, șef lucrări matematici Institutul po
litehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul I. L. Caragiale Ploiești — Comi
sia nr. 22, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul I. L. Caragiale 
Ploiești (curs seral și învățămînt fără 
frecvență). Președinte Georgeta Teodo- 
rescu, șef lucrări fizică Institutul agro
nomic „N. Bălcescu“ București.

Liceul I. L. Caragiale Ploiești — Comi
sia nr. 23, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de Ia Liceul I. L. Caragiale 
Ploiești (învățămînt fără frecvență și re
stantieri). Președinte Emllian Mihail, prof. 
matematici gr. II, director Liceul Bușteni.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comisia nr. 24, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 Ploiești (curs de zi și în
vătămînt fără frecvență). Președinte 
Gheorghe Crlstea, lector univ. fizică Uni
versitatea București.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comisia nr. 25, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 2 Ploiești (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și re
stantieri). Președinte Mircea Dăbuleanu, 
șef lucrări fizică Institutul agronomic 
„N. Bălcescu" București.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comisia nr. 26, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Ploiești (curs de 
zi, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Emilia Iliescu, conf. 
univ. dr. docent științe biologice Univer
sitatea București.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comisia nr. 27, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Ploiești (invăță- 
mînt fără frecvență). Președinte Maria 
Diaconescu, prof. fiiologie-istorie gr. II, 
directoare adjunctă, Liceul nr. 1 Buzău.

Liceul nr. 4 Ploiești — Comisia nr. 28, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 4 și nr. 3 Ploiești (curs de 
zi). Președinte Elena Iliescu, șei lucrări 
matematici Institutul agronomic ,,N. Băl
cescu“ București.

Liceul nr. 4 Ploiești — Comisia nr. 29, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 4 Ploiești (cursuri de zi și 
serale). Președinte Irina Teodora, lector 
univ. filozofie Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" București.

Liceul nr. 3 Ploiești — Comisia pr. 30, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la liceele nr. 2, nr. 3 și nr. 4 Ploiești 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Silvia Florea, lec
tor univ. filozofie Institutul agronomic 
„N. Bălcescu" București.

Liceul nr. 5 Ploiești — Comisia nr. 31, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 5 Ploiești (curs de zi și re
stantieri). Președinte Petre Iordan, șef lu
crări științe biologice Institutul agrono
mic „N. Bălcescu" București.

Liceul nr. 5 Ploiești — Comisia nr. 32, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 5 Ploiești și secția serală a 
șc. gen. V. Călugărească (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte Mircea 
Ionescu-Varo, conf. univ. dr. științe bio
logice, Universitatea Buourești.

Liceul nr. 6 Ploiești •— Comisia nr. 33, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 6 Ploiești (curs de zi și re
stantieri). Președinte Luca Gîrleanu, șef 
lucrări matematici Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 6 Ploiești — Comisia nr. 34, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 5 și nr. 6 Ploiești și 
secția serală a școlii generale Boldești 
(cursuri de zi și serale). Președinte Petre 
Alecu, lector univ. matematici Institutul 
politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" București.

Liceul nr. 1 Rîmnicu Sărat — Comisia 
nr. 35, secție reală. Se vor prezent* can
didați de la liceele nr. 1 și nr. 2 Rîmnicu 
Sărat (cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Ion Grigore, prof. emerit matematici, 
Liceul „I. L. Caragiale", Ploiești.

Liceul nr. 2 Rîmnicu Sărat — Comisia 
nr. 36, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 2 Rîmnicu Sărat 
(cursuri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Marin 
Gaspar, prof. filologie, director Liceul nr. 
5 Ploiești.

Liceul nr. 2 Rîmnicu Sărat — Comisia 
nr. 37, secție umanistă. Se vor prezenta 
candidați de la liceele nr. 1 și nr. 2 
Rîmnicu Sărat (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Geor
geta Preoteșolu, prof. filologie, director 
Liceul nr. 3 Ploiești.

Liceul Vălenii de Munte — Comisia 
nr. 38, secție reală. Se vor prezenta can
didați de la liceele Vălenii de Munte și 
Măneciu Ungureni (curs de zi). Președinte 
Ion Seltea, prof. matematică-fizică, direc
tor Liceul nr 3 Tîrgoviște.

Liceul Vălenii de Munte —- Comisia nr. 
39, secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Vălenii de Munte (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Aspasia Vasillu, 
prof. filologie, director Liceul nr. 1 Plo
iești.

Liceul Slănlc — Comisia nr. 40, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Slănic (cursuri de zi, serale și res
tantieri). Președinte Ionuț Slolojan, prof. 
pedagogie-psihologie, director, Liceul nr. 
1 Rm. Sărat.

Liceul Pucioasa — Comisia nr. 41, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceele Pucioasa și Băleni (curs de zi). 
Președinte Nestarie Mudrl, prof. științe 
biologige-geografie, director Liceul Mo
reni.

Liceul Pucioasa —■ Comisia nr. 42, sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceele Pucioasa și Fieni (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Vlrgil Mlhăilă, prof. 
filologie gr. II, director Liceul Azuga.

Liceul nr. 2 Tîrgoviște — Comisia nr.
43, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr 2 Tîrgoviște 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ml- 
hai Popovici, conf. univ. matematici, Ins
titutul de științe economice „V I.. Lenin" 
București.

Liceul nr. 2 Tîrgoviște — Comisia nr.
44, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceele nr. 2 și nr. 3 Tîrgoviște și 
secț. serală a șc. gen. „I. L. Caragiale" 
(curs seral). Președinte Teodor Rapcea, 
prof. științe biologice gr. II, director Li
ceul Sinaia.

Liceul nr. 3 Tîrgoviște — Comisia nr.
45, secție reală. Se vor prezenta candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 3 Tîrgoviște 
(curs de zi, învățămînt fără frecvență și 
restantieri). Președinte Petre Stănculescu, 
lector univ. științe biologice, Universita
tea București.

Liceul nr. 3 Tîrgoviște — Comisia nr.
46, secție umanistă. Se vor prezenta can
didați de la liceele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 
Tîrgoviște (curs de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri). Președinte Hein- 
rich Bir, conf. univ. științe sociale, Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej* 
București.

Liceul militar ,,D. Cantemlr" Breaza — 
Comisia nr. 47, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul militar Brea
za (curs de zi). Președinte Cornel Stanciu 
conf. univ. matematici, Institutul de con
strucții București.

Liceul militar „D. Cantemir“ Breaza — 
Comisia nr. 48, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul militar Brea
za (curs de zi). Președinte Stelian Nico- 
lescu, lector univ. fizică, Universitatea 
București.

Liceul militar „D. Cantemlr" Breaza — 
Comisia nr. 49, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul militar Brea
za (curs de zi). Președinte Gheorghe 
Constantin, lector univ. matematici, Ins
titutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
București.

Liceul militar „D. Cantemir" Breaza — 
Comisia nr. 50, secție reală. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul militar Brea
za (curs de zi). Președinte Alexandru 
Burcescu, șef lucrări fizică, Institutul de 
construcții București.

Regiunea Suceava

Liceul A. T. Laurian-Botoșani — Comi
sia nr. 1, secție reală. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul „A. T. Laurian" — 
(curs de zi și restanțieri). Președinte Ioan 
Crișan, lector univ. chimie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai"-Cluj.

Liceul A. T. Laurian-Botoșani. — Co
misia nr. 2, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul A. T. Lau
rian și Liceul Bucecea — (curs seral, de 
zi și restanțieri). Președinte Natalia Co- 
jeneanu conf. univ. dr. științe biologice, 
Institutul agronomic „Ion ionescu de la 
Brad", Iași.

Liceul M. Eminescu-Botoșani. — Co
misia nr. 3, secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul M. Eminescu-Bo
toșani, — (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Octa- 
vian Răianu, lector universitar șt. biolo
gice, Universitatea „Al. I. Cuza", Iași.

Liceul Trușești. — Comisia nr. 4, sec
ția mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Trușești și Liceul Ștefănești 
— (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Arcadie Pața, prof. filologie, director adj. 
Liceul Vatra Dornei.

Liceul „Dragoș Vodă“-Ctmpulung Mol
dovenesc. — Comisia nr. 5, secție mixtă. 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
„Dragoș Vodă" și Liceul „Moldovița" — 
(cursuri de zi, seral, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Con
stantin Rățol, lector univ. filologie, Insti
tutul pedagogic de 3 ani, Suceava.

Liceul militar „Ștefan cel Mar»"-Clmpu- 
lung Moldovenesc. — Comisia nr. 6, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați d» 
la Liceul Militar „Ștefan cel Mare" — 
(curs de zi). Președinte Ioan Nimițan, lec
tor univ. matematici, Institutul pedago
gic de 3 ani Suceava.

Liceul militar „Ștefan cel Mare"-Cîmpu- 
lung Moldovenesc. — Comisia nr. 7, sec
ție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul militar „Ștefan cel Mare“ — 
(curs de zi). Președinte Mircea Benea, 
șef lucrări chimie, Institutul politehnic 
Cluj.

Liceul militar „Ștefan cel Mare- Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Comisia nr. 8, secție 
reală. Se vor prezenta candidați de la Li
ceul militar „Ștefan cel Mare" — (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Alexandru 
Nlcula, lector univ. dr. fizică, Universita
tea „Babeș Bolyai‘-Cluj.

Liceul nr. 1 Dorohol. — Comisia nr. 9, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1, Liceul nr. 2 Dorohoi — 
(curs de zi, învățămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Ioan Bolșteanu, șef 
lucrări, dr. științe biologice Institutul a- 
gronomic „Ion Ionescu de la Brad" Iași.

Liceul nr. 2 Dorohol. — Comisia nr. 
10, secția umanistă. Se vor prezenta can
didați de la Liceul nr. 1 și Liceul nr. 2 
Dorohoi — (curs de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Mir
cea Homorodean, lector univ. filologie, 
Universitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul Darabani. — Comisia nr. 11 sec
ție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul Darabani — (curs de zi, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri).). Pre
ședinte Erast Vlforeanu, prof. istorie, di
rector Liceul nr. 1 Rădăuți.

Liceul nr. 1 Fălticeni — Comisia nr. 12, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Fălticeni (curs de zi, seral, 
Învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Tatiana Măleanu, lector univ. 
filologie, Universitatea „Al. loan Cuza’ 
Iași.

Liceul nr. 1 Fălticeni. — Comisia nr. 13, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Fălticeni, Liceul Drăgușeni 
Și Liceul Dolhasca — (curs de zi și res
tantieri). Președinte Libertina Solomon, 
lector univ. șt. biologice, Universitatea 
„Al, Ioan Cuza" Iași.

Liceul nr. 2 Fălticeni — Comisia nr.
14, secție mixtă, Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 2 Fălticeni — (cure 
de zi și restanțieri). Președinta Felicia 
Ganin, prof. geografie gr. II, Liceul ar. 
2 Suceava.

Liceul Gura Humorului. — Comisia nr.
15, secție reală. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Gura Humorului și Li
ceul Solea (— Cursuri de zi, seral, învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Petru Cioară, lector univ. fizică. 
Universitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul Gura Humorului. — Comisia nr.
16, secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul Gura Humorului — cur» 
de zi, învățămînt fără frecvență și restan
tieri. Președinte Teodosie Perju, șef lu
crări st. biologice, Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul nr. 1 Rădăuți. — Comisia nr. 17, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 1 Rădăuți (cursuri de zi, 
seral, învățămînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Alexandru Obadă, prof. 
emerit, director Liceul nr. 1 Suceava.

Liceul nr. 2 Rădăuți. — Comisia nr. 18, 
«ecția mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul nr. 2 Rădăuți (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Petru Ifrim, prof. 
filologie, Liceul nr. 1 Botoșani.

Liceul Șiret. — Comisia nr. 19, secție 
mixtă. Se vor prezenta candidați de la 
Liceul Șiret — (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Hortenzia Suhan, prof. geo
grafie gr. II, director Liceul „Dragoș 
Vodă" Cîmpulung Moldovenesc.

Liceul nr. 1 Suceava — Comisia nr. 20, 
secție reală. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul nr. 1 Suceava (curs de zi, seral, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Ioan Lazăr, lector univ. filolo
gie, Inst. pedagogic de 3 ani Suceava.

Liceul nr. 1 Suceava — Comisia nr. 21, 
secție umanistă. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr. 1 și Liceul nr. 2 Su
ceava (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Natalia Poleac, prof. filologie gr. 
II, director Liceul nr. 2 Fălticeni.

Liceul nr. 2 Suceava — Comisia nr. 22, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
da la Liceul nr. 1 și Liceul nr. 2 Suceava, 

(cursuri de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Laurian Some- 
șan, lector univ. geografie, Institutul pe
dagogic de 3 ani Suceava.

Liceul Săveni. — Comisia nr. 23, sec
ție mixtă. Se vor prezenta condidați de 
la Liceul Săveni — (curs de zi, învă
tămînt fără frecvență și restanțieri) Pre-
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Liceul nr. 33 București cu secție pe
dagogică de învățători. —- Comisia nr. 1. 
Se vor prezenta candidați de la secția 
pedagogică de învățători București (curs 
de zi). Președinte Steliana Năstăsescu, 
conf. univ. pedagogie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 33 București cu secția pe
dagogică de învățători. — Comisia nr. 2 
Se vor prezenta candidați de la secția 
pedagogică de învățători București (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Gheorghe 
Dumitrescu, conf. univ. pedagogie, In
stitutul de cultură fizică București.

Liceul nr. 33 București cu secția pe
dagogică de învățători. — Comisia nr. 3 
Se vor prezenta candidați de la Liceul 
padagogic de educatoare și Institutul 
pedagogic de învățători București (învă
țămînt fără frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Oisie Safran, conf. univ. pedago
gie, Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățători Con
stanța. — Comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic de în
vățători (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ion Stanciu, lector univ. dr. pe
dagogie, Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățători Con
stanța — Comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic și In
stitutul pedagogic de învățători Con
stanța (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Nadejda Talpă, lector univ. pe
dagogie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Constanța.

Liceul pedagogic de Învățători Ctm- 
pulung-Muscel. — Comisia nr. 6. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul peda
gogic de învățători Cîmpulung-Muscel, 
curs de zi). Președinte Constantin Nico
lae Matei, lector univ. psihologie, Uni
versitatea București.

Liceul pedagogic de învățători Clm- 
pulung-Muscel. — Comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul peda
gogic de învățători Cîmpulung-Muscel, 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Ilie Stănculescu, lector univ. pedagogie, 
Institutul pedagogic de 3 ani Pitești.

Liceul pedagogic de Învățători Clm- 
pulung-Muscel. — Comisia nr. 8. Se vor 
prezenta candidați de la Institutul peda
gogic de învățători Cîmpulung-Muscel, 
(curs de zi și restanțieri). Președinte 
Bogdan Tiberiu, conf. univ. psihologie, 
Institutul pedagogic 3 ani, Pitești.

Liceul pedagogic de tnvățători Bacău.
— Comisia nr. 9. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători și Institutul pedagogic de învă
țători Bacău, curs re zi și restanțieri). 
Președinte Steluța M. Ionescu, lector 
univ. filologie, Institutul de 3 ani Bacău.

Liceul pedagogic de învățători Bacău. 
Comisia nr. 10. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători și educatoare Bacău, (curs de zi, 
învățămînt fără frecvență și restanțieri). 
Președinte Cicerone Călinescu, lector 
univ. filologie, Universitatea „Al. I. 
Cuza", Iași.

Liceul pedagogic de învățători Arad. 
1— Comisia nr. 11. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători Arad, (cur» de zi și restanțieri). 
Președinte Constantin Cioroianu, conf. 
univ. psihologi», Universitatea Craiova.

Liceul pedagogic de învățători Arad. 
•—■ Comisia nr. 12. Se vor prezenta can
didați de la Institutul pedagogic de în
vățători și «ecția pedagogică de educa
toare Arad, (cur» de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Livlu Rusu, prof. univ. dr. docent, filo
logie, Universitatea „Babeș Bolyai“, 
Cluj.

Liceul pedagogic de învățători Blaj. 
-— Comisia nr. 13. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic și In
stitutul pedagogic de învățători Blaj, 
(cur» de zi și restanțieri). Președinte 
Ioan Mileșan, lector univ. pedagogie, 
filologie, Institutul padagogic de 3 ani 
Tg. Mureș.

Liceul Buftea cu secție pedagogică de 
învățători. — Comisia nr. 14. Se vor 
prezenta candidați de la secția pedago
gică de învățători Buftea, (curs de zi). 
Președinte Savin Bratu, conf. univ. filo
logie, Universitatea București.

Liceul Buftea cu secție pedagogică de 
învățători. — Comisia nr. 15. Se vor 
prezenta candidați de la secția pedago
gică de învățători Buftea, (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Mihail Dragomi- 
rescu, lector univ. filologie, Universi
tatea București.

Liceul pedagogic de învățători Cluj.
— Comisia nr. 16. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători Cluj, (cursuri de zi, serale și 
restantieri). Președinta Llvia Popescu, 
Conf. univ. filologie Universitatea 
„Babeș-Bolyai“, Cluj.

Liceul pedagogic d» învățători Cluj. 
—- Comisia nr. 17. Se vor prezenta can
didați de la Institutul pedagogic de în
vățători Cluj, (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Dumitru Tudoran, prof. univ. 
dr. docent pedagogie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“, Cluj.

Liceul pedagogic de învățători Cluj. 
—- Comisia nr. 18. Se vor prezenta can
didați de la Institutul pedagogic de 
învățători Cluj și secția pedagogică de 
«ducătoare Cluj, (învățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte Ion 
Radu, lector univ. psihologie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul pedagogic de învățători cu 
limba de predare maghiară Aiud. — 
Comisia nr. 19. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul pedagogic de învăță
tori cu limba de predare maghiară 
Aiud, (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Andrei Dancsuly, prof. univ. dr. 
pedagogie, Universitatea „Babeș-Bo
lyai". Cluj.

Liceul pedagogic de învățători cu 
limba de predare maghiară Aiud. — 
Comisia nr. 20. Se vor prezenta candi- 
didați de la Institutul pedagogic de în
vățători cu limba de predare' maghiară 
Aiud și secția pedagogică de educatoare 
cu limba de predare maghiară Aiud, 

sedint» Necuîal Popescu, prof, filologie, 
director Liceul „Gura Humorului".

Liceul Vatra Dornei. — Comisia nr. 24, 
secție mixtă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul Vatra Dornei — (cursuri de 
zi, seral, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte loan Mureșan, șef 
lucrări șt. biologice, Universitatea „Babeș 
Bolyai", Cluj.

(curs de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte Alexandru 
Toth, conf. univ. filozofie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul pedagogic de învățători Ora
dea. — Comisia nr. 21. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic de în
vățători Oradea, (curs de zi). Președinte 
Irina Drănceanu, lector univ. pedagogic, 
Institutul pedagogic de 3 ani Oradea.

Liceul pedagogic de învățători Ora
dea. — Comisia nr. 22. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic de în
vățători Oradea, (curs de zi și restan
țieri). Președinte Emilia Greavu, lector 
univ. pedagogie, Institutul pedagogic de 
3 ani Oradea.

Liceul pedagogic do învățători Galați.
— Comisia nr. 23. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători Galați, (curs de zi). Președinte 
Ana Bogdan, lector univ.. dr. psihologie. 
Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățători Galați.
— Comisia nr. 24. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători, secția pedagogică de educatoare 
Galați și Institutul pedagogic de învă
țători Galați, (curs de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte 
Bernard Grigoriu, conf. univ. dr. peda
gogie, Universitatea București.

Liceul pedagogic de tnvățători Deva.
— Comisia nr. 25. Se vot prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători Deva, (curs de zi). Președinte 
Ion Oană, conf. univ. filologia, Univ. 
București.

Liceul pedagogic de învățători Deva.
— Comisia nr. 26. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic și Institu
tul pedagogic de învățători Deva, (curs 
de zi și restanțieri). Președinte Marin 
Stoica, lector univ. pedagogie, Univer
sitatea Craiova.

Liceul pedagogic de învățători Bîrlad.
— Comisia nr. 27. Se vor prezenta can
didați de la Liceul pedagogic de învă
țători Bîrlad, (curs de zi și restanțieri). 
Președinte Ion Sîrbu, lector univ. filo
zofie, Universitatea „Al. I. Cuza", Iași.

Liceul pedagogic de învățători Sighe- 
tul Marmației. — Comisia nr. 28. S» 
vor prezenta candidați de la Liceul pe
dagogic de învățători Sighetul Marma- 
ției, (curs de zi). Președinte Alexandru 
Lazăr, lector univ. pedagogie, psiholo
gie. Institutul pedagogic de 3 ani Tg. 
Mureș.

Liceul pedagogic de învățători Sighe
tul Marmației. — Comisia nr. 29. S» 
vor prezenta candidați de la Liceul pe
dagogic de învățători Sighetul Marma- 
ției, (curs de zi și restanțieri). Președinte 
Deliu Petroiu, lector univ. filologie, Uni
versitatea Timișoara.

Liceul pedagogic de Învățători Sighe
tul Marmației. — Comisia nr. 30. Se vor 
prezenta candidați de ia secția peda
gogică de învățători cu limba de pre
dare ucraineană Sighetul Marmaței, 
secția pedagogică de educatoare Cărei 
și Institutul pedagogic de învățători Si
ghetul Marmației, (curs de zi și restan
țieri). Președinte Nicolae Pavliuc, lector 
univ.. dr. filologie, Universitatea Bucu
rești.

Institutul pedagogic de învățători cu 
limba de predare română și maghiară 
Odorhei. — Comisia nr. 31. Se vor pre
zenta candidați de la Institutul peda
gogic de Învățători cu limba de predare 
română și maghiară Odorhei, (curs de 
zi și restanțieri). Președinte Ladislau 
Balasz, lector univ. filologie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul pedagogic de Învățători cu 
limba de predare maghiară Odorhei. — 
Comisia nr. 32. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul pedagogic de învăță
tori cu limba de predare maghiară 

Odorhei. (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Zoltan Nahlic, conf. univ. dr. 
pedagogie, Universitatea „Babeș-Bolyai“ 
Cluj.

Liceul pedagogic de învățători Cra
iova. — Comisia nr. 33. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul pedagogic 
de învățători Craiova, (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Constantin Pa- 
pastate, conf. univ. filologie, Universi
tatea Craiova.

Liceul pedagogic de învățători Cra
iova. — Comisia nr. 34. S i vor p.e- 
zenta candidați de la Liceul pedagogic 
de învățători Craiova, (curs de zi). Pre
ședinte Constantin Popa, conf. univ. ma
tematici, Universitatea Timișoara.

Institutul pedagogic de învățători 
Craiova. — Comisia nr. 35. Se vor pre
zenta candidați de la Institutul peda
gogic de învățători Craiova, (curs de zi 
și restanțieri). Președinte Viorica Liște- 
veanu, lector univ. matematici, Univer
sitatea Craiova.

Liceul pedagogic de învățători Bu
zău. Comisia nr. 36. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic de în
vățători Buzău, (curs de zi). Președinte 
Iosif Gabrea, prof. univ., dr. pedago
gie, Universitatea București.

liceul pedagogic de învățători Bu
zău. Comisia nr. 37. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul pedagogic de în
vățători Buzău (curs de zi). Președinte 
Maria Cozma, lector univ. psihologie, 
Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățători Bu
zău. Comisia nr. 38. Se vor prezenta 
candidați de Ia Liceul pedagogic și 
Institutul pedagogic de tnvățători Bu
zău, (curs de zi și restanțieri). Pre
ședinte Grigore Brîncuși, lector univ. 
pedagogie, Universitatea București.

Liceul pedagogic de învățători Su
ceava. — Comisia nr. 39. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul pedagogic 
de învățători Suceava, (curs de zi șl 
restanțieri). Președinte Ioan Mesaroșiu, 
conf. univ. logică, Universitatea „Babes- 
Bolyai Cluj.



din R.P. Mongolă

La șantierul naval Oltenița

18.45 ;
8,30

16.15 i 
(orele

; 18.30 . 21)
11,30 ; 16.30 ;

ACTUALITATEA
Delegația P.C.R. s-a înapoiat

I. ' BĂLAN: VIAII

GOGA
< )QTAVÎAN
GOGA

COLIBA UNCHIULUI TOM — tilm 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orela 9 ; 12 ;
15 ; 18 ; 21).

ANGELICA. MARCHIZA ÎNGERI
LOR

rulează 
publica (orele 8.45 :

' 13,45 ; 1................ ....
București
13.30 j 16 
(orele 9 i 
21.15).

FATA . PIERDUTA, ANGELICA, 
MARCHIZA ÎNGERILOR

rulează la Excelsior (orele 10; 
15,15; 19,30).

FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop 
rulează la Victoria (orele 10 ; 
12 ; 14 ; 16 I 18,15 ; 20,30), Me
lodia (orele 8.30; 11: 13,30 ;
16 ; 18.30 : 21), Rahova (orele 
16 ; 18,15).

EU SÎNT CUBA
rulează la Luceafărul (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21), Aurora (ore
le 10 ; 12,30 i 15 ; 17,30 ; 20), 
Feroviar (orele 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21).

FANFAN LA TUL1PF.
rulează la Capitol (orele 9,15 : 
11,30; 14,45; 16; 18,30; 21). 
Grivița (orele 8,45 ; 11,15 ;
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15).

FIU „MARII URSOAICE’ — cine
mascop

rulează la Festival (orele 9 ; 
12 ; 15,30 ; 18,30 ; 21,30), Mo
dern (orele 9,45 ; 12 > 14.15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21,15).

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ

rulează la Lumina (orele 9,15 ;
11.30 ; 13.45 ; 16 : 18.15 : 20,30).

SERBĂRILE GALANTE
rulează la Arta (orele 9 ; 11,30; 
14 ; 17 ; 19,30), Floreasca (ore
le 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.30 : 20,45).

OMICRON
rulează la Central (orele 9.15 ;

la cinematograful Ra
il,15 ; 
21,15), 

i H ; 
Gloria 
18,45 ;

Cadru din Ulmul „Angelica, mar
chiza Îngerilor"

11.30 ; 13,45 ; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 10 ;
18,15; 20,30).

ZILELE FILMULUI DB 
rulează la Union
15.30 ; 18,15 ; 20,30).

DB LA 7 LA 12 
rulează 
Viitorul

FERICIREA 
rulează 
13,45 : 16 ; 18,15 ; 20.30).

CLOVNUL FERD1NAND — AJU
TOR. mă Înec. — cînd soția e 
PLECATĂ — STELUȚA CENUȘIE 
— IN PALATUL VECHI - HALAL 
MEȘTER — STIINTĂ SI TEHNICA 
NR. 12/1965

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

NU PL1NGE, PETER
rulează la Giuleștl (orele 15,30; 
18 ; 20,30)

F1F1 ÎNARIPATUL
rulează
poare 
20,30).

O CLAS 4 
ruleazj
13.45 : 16 ,

TREI PAȘI PE PĂM1NT 
rulează la Buzesti (orele

.16,15; 18.45), Tomis (orele
12.15 . 16 : 18.15 : 20.30).

PRINȚESA PĂUNITĂ 
rulează la Crîngași (orele 
18; 20)

SOȚIE FIDELĂ 
rulează la Bucegl (orele 9,30
11.45 , 14 ; 16,15 ; 18 30 ; 20.45),
Lira (orele 15 17 15 > 19,30)

A FOST C1NDVA HOT — cine
mascop

rulează la Unirea (orele 
18,15).

1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
TINE

rulează la Flacăra (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30), Drumul 
rii (orele 11 ; 15,15 :
20).

NOAPTEA IGUANE1
rulează la Miorița (orele 9 ;
11.15 i 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21),
Volga (orele 9; 11,15; 13,30:
15.45 : 18,15 : 20,45).

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop

rulează la Munca (orele 16 :
18.15 ; 20,30)

HAIDUCII — cinemascop
rulează la Popular (orele 10,30 ; 
16 : 18,30 : 21), Pacea (orele 
16 ; 18,15 : 20,30).

OPERAȚIUNEA „1" 
rulează la Moșilor (orele 15,30: 
18 : 20.30).

PARCAREA INTERZISĂ 
rulează la Colentina (orele 16 :
18.15 ■ 20 30).

INSPECTORUL
rulează la Cosmos (orele 15.45; 
18 ; 20,15).

12 > 14 f 16;

ANIMAȚIE
(orele 11 ;

10)la Doina (orele
(orele 15,30; 18; 20,30). 
ÎN TRAISTĂ
la Doina (orele 11,30 ;

la înfrățirea între po- 
(orele 14 ; 16 ; 18,15 I

NEOBIȘNUITĂ
la Dacia (orele 9.30
- ; 18.15 ; 20.30).
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Marți la amiază a sosit în Capitală, venind 
din R. P. Mongolă, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tovarășul Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat la lucrările Congresului al XV-lea 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol.

Din delegație âu făcut parte tovarășii 
Gheorghe Paloș, secretar al Comitetului re
gional al P.C.R. — Oltenia,, și Petre Niță, 
ambasadorul Republicii Socialiste România 
în R. P. Mongolă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost 
de față tovarășii Dumitru Coliu» membru su- 

al Comitetului ExecutiV al C.C. al 
Virgil Trofin, secretar al Ci'C. al 

Dumitru Ivanovici, membru al C.C. al 
Dumitru Popa, membru al C.C. al 

prim-secretar al Comitetului orășenesc 
î" ’ ~ , Bujor Sion și Vlad Va-

pleant
P.C.R.,
P.C.R.,
P.C.R.,
P.C.R.,
București al P.C.R., 1
sile, membri supleanți ai" C.C. al P.C.R., Du
mitru Cristescu și Grigore Răduică, gefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Țeveengombîn Davaa'suren, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al, R. P. Mon
gole la București.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de parlamentari francezi

La invitația Comi
siei a'e politică exter
nă a Marii Adunări 
Naționale, marți dimi
neața a sosit în Capi
tală o delegație a Co
misiei afacerilor ex
terne a Senatului fran
cez, condusă de Vin- 
cent Rotinaț, președin
tele Comisiei. Din de
legație fac parte se
natorii Pierre de Che- 
vigny, Roger Carcas- 
sonne, Georges Repi- 
quet și Paul Wach, 
precum și Yves Cote- 
relle, secretar.

La sosire, pe aero
portul Băneasa, au 
fost prezenți Dumitru 
Popescu, președintele 
Comisiei de politică 
externă a M. A. N„ 
acad. Traian Ionașcu, 
vicepreședinte al Gru
pului parlamentar ro
mân pentru relații de 
prietenie România'— 
Franța, Stanciu Stoian, 
C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, Ion Cristolo- 
veanu, deputați ai 
M.A.N., membri ai Co
misiei de politică ex
ternă și ai grupului 
parlamentar român 
pentru relații de prie
tenie România—Fran
ța, funcționari supe
riori ai Marii Adunări 
Naționale și ai Minis-

terului Afacerilor Ex. 
terne. ■ >■'

Au'fost'de fafă Je.an 
țouis Pons, ambasado
rul Franței la Bucu
rești, și membri ai am
basadei.

' ★
La amiază, delegația 

Comisiei afacerilor ex
terne a Senatului fran. 
cez, în frunte cu Vin- 
cent Rotinat, președin
tele Comișiei, a făcut 
o vizită la.Palalul Ma
rii Adunări Naționale, 
unde a fost primită de 
Dumitru Popescu, pre
ședintele Comisiei ide 
politică- externă a 
M.A.N.

La -întrevedere, care 
s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au 

. participat deputați, 
membri ai Comjșiei de 
politică externă a

? r,

politică externă 
M.A.N.

a'
•A

‘ In einstog 
lor francezi.

■ i.iJopeSCT>< b
• rdeitrh»lw R'esla'tir'ân.tjil, 

„Pescăruș1"? ’
★

In cursul după-amie- 
zii. membrii delegației, 
însoțiți de ițeputatui 
C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu, au vizitaț Muzeul 
satului și noi ,cartiere 
de locuințe dig' Capi
tală.

senatori-
Buwrttru 

oferit lîfi

lu-
re-

Marți după-amiază a 
sosit în Capitală Abu 
Kassabu, ministrul 
crărilor publice și 
surselor miniere din .Su
dan, pentru a face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeropor
tul Otopeni, oaspetele 
a fost întîmpinat 
Alexandru Boabă,, 
nistrul petrolului, și ad
junctul său, Nicolae Io
nescu, Valentin 
pol, adjunct al 
trului comerțului exte-, 
rior, funcționari 
riori din acest minister.

de 
mi-

Sterio- 
minte*

supe-

Cu spectacolul pre
zentat în orașul Pitești, 
Ansamblul de cîntece și, 
dansuri din Pekin și-a 
început marți , seara tur-

MIERCURI 15 IUNIE 1966
19 : Telejurnalul ; 19,15 :

Pentru copii și tineretul șco
lar. Wilhelm Teii. Știți să so
cotiți ? ; 20 : Teatrul românesc 
— Primele lucrări dramatice 
românești; 22 : Parada vede
telor ; 22,20: Recital filmat 
Fr. Chopin ; 22,45 : Telejurna
lul ; 22,55 : Buletinul meteoro
logic ; 23: închiderea emisi
unii.

Delegația Partidului Comunist, din . Chile, 
formată din Victor Diaz, membru al Secre- 

’ tariatului P;C. din ' Chile, conducătorul dele
gației, Cesar Godoy, membru al C.C. al P.C. 
din Chile, depuțaț în Congresul Național al 
Republicii. Chile, și Maria Herrera, învăță
toare, care se află în țara noastră la invitația 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a. vizitat în zilele de 11—14 iunie o- 

.. rașul București, Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice Fundulea, G.A.S. 
„30 Decembrie“, precum și Uzinele „1 Mai“ 
și Rafinăria Teleajen din regiunea Ploiești.

La Facultatea de chi
mie a Universității 
„Babeș-Bolyai“ din Ciul 
a avut loc comemorarea 
a 50 de ani de la moar- 

. tea eminentului savant 
român, . Nicolae Teclu. 
Cu acest prilej au fost 
linute comunicările : 
„Nicolae Teclu — omul 
și viața’ de prol. univ. 
Constantin Macarovici, 
membru corespondent al 
Academiei, și „Opera 
știihțiiică a lui Nicolae 
Teclu’ de eoni.- univ. 
Victor Neagu, și asis
tentul Gherhard Schimth.

Au urmat proiecții cu 
prezentarea celor mai 
importante inVenlif"’hler 

' lui Nicolae Teclu, Intre 1 
care : becul de gaz care 
li poartă numele, apa-

râtul pentru studiul ar
derii, aparatul pentru 
sinteza apei etc.

Președintele Consiliu
lui municipal al orașului 
Londra, H. “ 
împreună cu 
sit marți în 
pentru a ne 
Ia invitația 
executiv 
popular 
București,

Ferguson, 
soția, a so- 

Capitală, 
vizita țara 

Corhitetulul 
al Sfatului 

* al orașului ’

Marți s-a desfășurat 
în București , o sesiune 

M de referate și comuni- 
cărț științifice a Instițu- 

■ tuiu,L de.jgercețări fores
tiere.

Ii
I
I
i
I
I
I
I
I
I

• După cum s-a mai anunțat, 
duminică 19 Iunie se va desfășura 
primul raliu automobilistic intern 
organizat în țara noastră. Startul 
întrecerii se va da la ora 6.01 din 
fața Pavilionului Expoziției Econo
miei Naționale.. Concurenții' vor 
pleca în cursă din minut în minut. 
Traseul raliului măsoară 535 km și 
este următorul : București — Plo
iești (prin Buftea) — Tîrgoviște — 
Găiești — Pitești — Slatina — 
Rîmnicu Vîlcea — Pitești — Bucu
rești. Sosirea primului concuient 
la București este prevăzută în ju
rul orei 15,45. Pînă în prezent s-au 
înscris 56 de echipaje din diferite 
orașe ale țării.

• Din Praga se confirmă oficial 
participarea a 24 de țări la cam
pionatul mondial masculin de volei 
te se va desfășura în Cehoslova
cia între 30 august și 12 septem
brie. Echipa României va juca la 
Ceske Budejovice în grupă cu Po
lonia, Olanda, R. P. Mongolă, Tur
cia și Argentina.

Din cele 4 grupe preliminare, 
primele două clasate în fiecare 
grupă se califică pentru sferturile 
de finală.

• Joi seara, cu începere de la 
ora 19, în Parcul sportiv „Dinamo"' 
va avea lob o reuniune de box 
pentru „Cupa Dinamo", Din pro
gram se remarcă meciurile : St. 
Consțantin-D. Davidescu; C. Nego- 
escu-'C. Crudu ; F. Paraschiv-C. 
Stancu.

• A fost alcătuită selecționata 
masculină de baschet a Europei, 
care va întîlni în octombrie la 
Liubliana echipa italiană Simenthal 
Milano, cîștigătoarea Cupei Cam
pionilor europeni. Printre cei se
lecționați se numără și jucătorul 
român Mihai Albu de la Dinamo 
București. Din lot mai fac parte 
printre alții'. Travin, Volnov, Lipso, 
(U.R.S.S.), Rodriguez, Luyk, Se- 
villano (Spania), Zoas (Grecia), Lo- 
ridon, Michelet (Belgia), SavoV 
(Bulgaria).

• Turneul internațional de vo
lei de Ia Modena (Italia), a fost 
cîștigat de reprezentativa Bulga
riei, care în ultimul meci a între
cut echipa României cu scorul de 
3—1. în meciul pentru locurile 
3—4, Salvarani Parma a învins se
lecționata Italiei cu 3—2.

• La Varșovia , s-a disputat me
ciul amical de fotbal. dintre echi
pele Polonia 
nes (Franța), 
la egalitate :

By lom și Valencien- 
Partida s-a terminat 

1—1 (0—0).

neul pe care 11 între
prinde în tara

In fața Unui 
public, artiștii 
au evoluat în 
unui program 
ilustrtnd frumusețea bi
necunoscută a străvechi! 
artă chitreze. 'De mult 
succes s-au bucurat 
suita de cîntece închi
nate Marelui Marș. Oda 
„Fenixul cu aripi întin
se"; dansurile „Marea 
sărbătoare". „Dansul 
împletirii "plasei" ' și 
altele.

Artiștii din Pekin sfnt' 
oaspeții pitestenilor șl 
în ziua de miercuri, ur- 
mîhd ca’ apoi să-și con
tinue turneul în alte re
giuni ale .țării.

uluitoare de subjugare a ver
sului poetului ardelean dacă 
nu din „sentimentul unei ca
tastrofe universale“ ? Face a- 
poi„ în adevăr, Goga o „mono
grafie lirică a satului“ ? De
sigur, toată poezia lui e con
diționată de starea socială și 
națională a românilor diri Ar
deal și istoricul era obligat să 
adîncească pe cît îi sta în pu
tință, consecințele decurgînd 
de aici. Dar despre noutatea 
poetului Octavian Goga • nu 
spunem nimic observînd în 
poezia lui tablouri, cum reiese 
din astfel de rînduri : „se des
prind pe rînd și se perindă ca 
pe o peliculă de film tablouri, 
figuri individuale și scene me
morabile“. Cutare poezie este 
numai „un răscolitor tablou al 
ruinei casei părintești“ Sau și 
un adevărat paradis pierdut ? 
E suficient oare să facem un 
inventar al figurilor satului, 
cu preoți, moșnegi, » dascăli, 
lăutari, țigani etc ? Se petre
ce aici un fapt curios. Criticul 
e în posesia tuturor articula
țiilor acestei poezii, dar , nu 
izbutește să le închege într-o 
viziune personală, lipsindu-i 
marmura din care să scoată 
statuia la care aspiră. Impre
sia adîncă e transcrisă sărac, 
într-o proză critică de manual 
didactic, nu de puține ori ex
clamativă. Căci c.e altceva se 
poate reproșa acestor descri
eri : „e în ele atîta sinceră 
participare, îneît în șirurile u- 
nor strofe parcă nu vezi ver
sul, ci brazdele suferințelor 
săpate în fața țăranilor. Iată 
pe revărsarea țarinii întinse...“ 
sau „După ce citești poezia te 
încearcă sentimentul tulbură
tor al autenticității poetice ; 
ai impresia certă (mai poate 
fi îndoială ? — n.n.) că în scli
pirea fiecărei dimineți îl. vezi 
pe Radu Roată plecînd fh lu
me cil scrisoare la-mpăratul. 
Emoția estetică e sporită de 
starea de așteptare în care te 
pune poezia. Aștepți și tot aș
tepți răspunsul...“ sau (dintr-o 
analiză a piesei Domnul no
tar) „Iată cît de dramatica, de 
sugestivă e o replică a unui 
personaj secundar, Lina, ser
vitoarea notarului, iată ce e- 
fect scenic pot avea punctele 
interioare de suspensie“ (și 
astfel, replica fiind sugestivă, 
cititorul e lăsat „să ghicească, 
să construiască situații noi și 
semnificative...“). Cititorul ră- 
mîne însă cu regretul că, deși 
criticul vorbește mereu de „u- 
nivers artistic atât de autentic 
și de original, cu un stil atât 
de propriu și de distinct, îneît 
rămîi vreme îndelungată ob
sedat și vrăjit...“ (s.n.) analiza 
poeziei lui Goga e lipsită de 
adîncime, rezumativă ca un a- 
nuar statistic, pigmentată din 
belșug cu simple exclamații 
de îneîntare. Desigur, nu pu
tem privi o lucrare care este 
doar o etapă, prima, din șirul 
anevoios al cercetării operei 
remarcabile a poetului cu exi
gența pe care o reclamă isto
ria literară. Cartea poate fi 
folos necunoscătorilor sau 
levilor. Dar, chiar în aceste 
mite, critica nu e datoare
depășească locul comun, fra
zele generale, stadiul 'exclama
tiv ? '■ ■■

unică pe care o va aduce (Go- 
ga — s.n.) mai tîrziu în lirica 
românească“, la douăzeci 
versurile „nu încheagă încă o 
personalitate poetică proprie" 

'■'■și,’tot la aceeași vîrstă, auto
rul ’descoperă că apare „prima 
poezie care anunță o persona
litate poetică proprie“, scriind 
mai departe : „De aici înainte 
începe să se cristalizeze ex
presia poetică originală, u- 
șor de recunoscut de la prima 
vedere", (s.n.) Mai departe a- 
utorul promite, prin titlu, să 
se ocupe de „Luceafărul și 
gloria poetică a lui Goga“, dar 
nu face altceva decît un su
mar al revistei „Luceafărul“ 
lăsînd (omisiune ?) „gloria 
poetică a lui Goga“ să se con
stituie din informațiile citito
rului. Iată, deci, cîteva promi
siuni — căci cu simple afirma
ții nu se poate dovedi nimic — 
și tatonări care nu izbutesc 
decît, cel mult, să ne infor- 
rrțeze că Goga va avea o „notă 
personală nouă“, „personalita
te poetică proprie“, „expresie 
poetică originală, ușor de re
cunoscut“ și că s-ar fi bucurat 
de glorie. Cine se mai îndoieș
te de toate acestea ? Criticul se

Spre deosebire de’V. Râpea- 
nu, Ion Dodu Bălan practică 
de multă vreme, cu consecven
ță nedesmințită, foiletonul cri
tic, luînd în discuție lucrări ale 
literaturii contemporane care 
i se par demne de atenție. Nu-i 
lipsește informația de ansam
blu, însă criticul nu face caz 
de ea. I. D. Bălan e adesea un 
critic al premizelor operei li
terare, el indică cu precizie 
tema, sursa de inspirație, idei
le generale, face anume dis
tincții sociologice și etice asu
pra conținutului. Reluînd un 
exemplu ilustrativ pentru for
mula și exigența sa critică, 
observam în altă parte că în 
comentariul său răzbate o iri
tare justificată, ivită' ori de 
cîte ori i se pare că un autor 
n-ar face ceea ce trebuie, nu 
s-ar ocupa de lucruri serioase 
I se reproșa, astfel, lui A. Rău, 
că într-o carte avînd poezii 
despre sciți, poetul nu se ocu
pa măcar de problemele ma
jore ale sciților. Trecînd pes
te ușoara grimasă critică pro
dusă de atari scăpări regreta
bile,. e de reținut consecvența 
acestui mod de a comenta și 
analiza poezia. Pentru că, așa 
cum pe bună dreptate s-a mai 
spus, I. D. Bălan e mai ales un 
critic de poezie, el însuși co- 
chetînd prin reviste cu inspi
rația l.irțcă. a cărei, complici
tate afectuoasă părînd a-1 

. avantaja față de alți critici 
oare; docamdată, însă se ig
noră ca poeți...

Nimic mai firesc, deci, ca 
posibilitățile de istoric literar 
să și le exercite asupra unui 
poet, și încă unul mare : Oc- 
tavian Goga. Oficiile unei in
formări elementare4 imperios 
necesare asupra vieții și Ope
rei acestuia le-a făcut criticul 
în prefața la ediția Poezii a- 

| părută în 1963. Lucrarea apă
rută separat, la Editura tine
retului, e aceeași, cu unele a- 
dăugiri. Ca o introducere în 
înțelegerea contradicțiilor care 
au frămîntat spiritul poetului, 
conținînd și o sumară dar exac
tă trecere în revistă a contex
tului social și național în care 
s-a confirmat personalitatea 
lui Goga, lucrarea este merito
rie. Totodată, ea conține și ob
servații prețioase cu privire la 
sursele inspirației acestui poet 
„damnat“, purtător chiar în 
perioade critice al unor doruri 
și aspirații neîmplinite. De aici , 
vine nostalgia copleșitoare a 
versurilor lui, zbuciumul cos
mic amețitor, patetismul. "

Urmărind traiectoria unei 
personalități artistice, îndato
rirea fundamentală a cercetă
torului e demonstrarea con
vingătoare a unicității ei, o- 
chiul magic cu care îi privim 
și înțelegem adîncurile operei 
altfel descriptibilă ca orice e- 
vidență. Spre această țintă nă
zuiește și I. D. Bălan. Să ur
mărim tentativele sale de a-și 
realiza scopul. Se constată că 
la zece ani „se descifrează 
greu nota personală, nouă și

noastră. 
numeros 

oaspeți 
cadrul 
bogat,

Pește cîteva 
Insă ti vom tntilni 
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La orele cînd apare această 
imagine, studenții stnt încă 
in examene, 
zile, 
printre aceste 
beton care ti așteaptă 
tabăra internațională de la 

Costinești

Un dialog între cronicarii
noștri de film

în acest dialog autorii 
nu-și propun să pledeze 
„pro domo“, adică în favoa
rea unor preferințe cu to
tul personale. Ei nu vor 
încerca decît să facă o su
mară trecere în revistă a 
filmelor intrate în concurs 
și să le privească din punc
tul de vedere al reacțiilor 
publicului — la cele vizio
nate — observate în decurs 
de un an.

semnează scenariul acestui 
film, readuc pe ecran realită
țile unui mediu de viață pe 
care, în prima lor colaborare 
(„Lumină de iulie"), nu l-au 
putut cuprinde.

’ N-au intrat în concurs, și 
pe bună dreptate, filmele 
„Camera albă" și „La porțile 
pămîntului". Deși abordau 
teme contemporane, aceste

regizorului Mihu Iulian, reali
zat după scenariul lui Eugen 
Barbu. „Procesul alb" s-a im
pus în rîndurile spectatorilor 
că o tonică evocare a luptei 
eroice a comuniștilor împotri
va. dictaturii fasciste, ca un 
film avînd frecvente elemente 
de frescă socială, constituind o 
certă contribuție cinematogra
fică la realizarea cronicii ace
lei neuitate luni august 1944.

Tudor Stănescu. Deosebit de 
interesantă va fi și „reîntâlni
rea" cu Pintilie. Va mai fi atât 
de disputată ca acum cîteva 
luni, cînd filmtll său „Dumi
nică la ora 6“ a împărțit în 
două critica de film, primind

asemenea Grigore Ionescu la 
„Faust XX", unul din opera
torii noștri cu un rafinat gust 
al culorii, sau chiar debutan
tul George Voicu, care în 
„Haiducii" a dat adevărate 
probe de virtuozitate.

Tudor Stănescu: Premiul pe 
care-l cred capabil să angajeze 
direct pe cineaștii noștri aflați 
într-o competiție generală In 
care „Mamaia 1966“ este doar 
o etapă, este de fapt un pre
miu „exconcurs" : premiul cri
ticii de film.

Acordarea acestui premiu va 
trebui să reprezinte nu numai 
opțiunea pentru un film ori 
altul, cît să încurajeze, dintre

Ațanasie Toma : Zborurile 
„Pelicanului alb“ nu vor fi mai 
înalte decît au cutezat să urce 
filmele prezente în competiție. 
Cotele a patru din ele sînt' 
deja cunoscute iubitorilor de 
film: „Răscoala“, „Procesul 
alb", „Duminică la ora 6“, 
„Haiducii". Celelalte, („Vre
mea zăpezilor". ..Faust XX", 
„Tunelul"), deși necunoscute 
marelui public, sînt, totuși, 
previzibile, cunoscîndu-i bine 
pe realizatori.

Tudor Stănescu: Să încercăm 
atunci o trecere în revistă a 
candidaților la premiile „Peli
canului alb". Mai înainte, tre
buie spus că nici la această 
ediție a festivalului filmul de 
actualitate nu reușește să intre' 
în competiție decît prin „Vre
mea zăpezilor" și, oarecum, 
prin „Faust XX".

Filmul lui G. Naghi, „Vre
mea zăpezilor", după un scena
riu de Fănuș Neagu și Nicolae 
Velea, e inspirat din proble
matica satului contemporan, 
temă pe care cinematografia 
noastră a neglijat-o în ulti
mii ani. De fapt regizorul șl 
unul din cei doi scriitori care

PELICANUL ALB ’66
două filme, regizate de Virgil 
Calotescu și respectiv Geo 
Saizescu, n-au reușit să treacă 
de o realitate de suprafață.

Ațanasie Toma : Două din 
filmele festivalului, sau mai 
bine zis, doi regizori, pot 
realiza o frumoasă 
priză. Este vorba de Gopo 
cu al său „Faust 
si Francisc : Munteanu 
după ce a trecut cu mare di
ficultate drumul de „Dincolo 
de barieră", a pătruns cu te
meritate într-un „Tunel" care 
va fi, așa cum singur mărtu
risește, un film nu despre 
război, ci despre oamenii aflați 
în război. Acestea ar fi „ne
cunoscutele" festivalului. Din 
cunoștințele mai vechi, folo
sind un termen sportiv, merge 
ca mare favorit în cursa care 
începe azi la Mamaia filmul

sur-

XX" 
care.

elogii la fel de mari ca și cri- 
ticile vehemente ? Și asta mai 
ales pentru că Lucian Pinti
lie vine cu un „atu" puternic : 
trei premii de prestigiu la Mar 
del Plata. Debutul la Mamaia 
va fi la fel de fericit ? De a- 
cest lucru este direct interesat 
și Sergiu Huzum, care se poa
te înscrie printre laureații 
prefniului pentru imagine.

Ațanasie Toma : E adevărat, 
imaginea lui Huzum se impu
ne detașat atenției. Nu trebuie 
să uităm însă că și Nicu Stan 
(deținătorul premiului pentru 
imagine la prima ediție a fes
tivalului) va prezenta pe ecra
nul de la Mamaia fotografia 
dramatică și de atmosferă a 
filmului „Răscoala". Aurel 
Samson, semnatarul imaginii 
la „Procesul alb" este un 
nume care trebuie reținuți de

regizorii noștri, pe acei în ac
tivitatea cărora se întrevede 
dincolo de un „pașaport" pen
tru circuitul internațional, și 
mesajul școlii cinematografice 
românești, școală care a în
ceput să prindă contur, să-și 
arate un specific. De această 
școală românească de filme e 
legată intim o problemă 
mereu aflată la punctul întâi 
pe ordinea de zi: scenariile. 
Avem de acum regizori foarte 
buni, interpreți și operatori

învîrte în jurul originalității. 
poetului asigurîndu-ne, nici 
mai mult nici mai puțin, că a- 
cesta o are! E foarte bine și de 
toată utilitatea că, mai depar
te, autorul indică, pe baza cita
telor revelatoare, crezul poetic 
al lui Goga, viziunea lui asu
pra misiunii poeziei și poetu
lui. Dar criticul trebuie să de
termine — demonstrînd, ana- 
lizînd, creînd chiar, imaginea 
lui despre autorul pe care și 
l-a ales — cum se constituie 
profilul interior al poetului, 
așa cum reiese el din operă, 
nu ignorînd dar suspectînd, 
creator desigur, simpla decla
rație care nu se justifică în 
universul său liric. Și, dinco
lo de acestea, lectura pene
trantă nu poate ambiționa de
cît la un portret al creatoru- 
liii, iar nu la o de tot sumară 
trecere în revistă a temelor. 
Pentru că particularitățile sa
tului ardelean constituie abia 

■ ' 'temele liricii lui Goga, pe cînd 
profilul său urmează a fi ex
tras tocmai din descoperirea 
„notei unice“ care a făcut să 
vibreze „cîntarea pătimirii 
noastre“. Dar în fața tulbură
toarei „cîntări“, ,a. „bocetului 
ritual“- „de popor străvechi îm- 
bătrînit în experiența crudă a 
vieții“ (G. Călinescu) criticul 
are unelte sărace, „trusă“ mi
nimă, el părînd a sugera rezol
varea descrierii universului 
poeziei lui Goga prin analiza, 
cam săracă și ea, a „funcției 
estetice a elementului reli
gios“.

De unde vine acea putere

excelenți, ei au nevoie de 
scenarii ca de aer. Și la noi, 
profesiunea de scenarist este 
încă slab reprezentată. Scrii
torii încă au rezerve față de 
cinematografie. Chiar la acest 
festival nu participă decît 
patru prozatori : Eugen Barbu, 
Fănuș Neagu, Nicolae Velea și 
Petre Sălcudeanu. Dintre ei, 
doar Fănuș Neagu și Nicolae 
Velea au un scenariu original.

Ațanasie Toma : Premiile
pentru interpreți au pus întot
deauna în dificultate juriile 
festivalului. Dispunem de un 
puternic front actoricesc, din 
care se detașează de acum cel 
puțin 10 actori și actrițe da 
talie continentală, din aceia 
pe care orice regizor sau pro
ducător european ar rîvni să-i 
etaleze într-un film ca adevă
rate capete de afiș. Selecția 
din acest an va fi mai strînsă 
ca orieînd. Totuși, ținînd sea
ma de frecvența aparițiilor ci
nematografice, de dificultă
țile rolurilor, cîteva nume ne 
rețin atenția. E vorba do 
George Constantin — un ex
celent actor care a oferii pe 
ecran două fețe total opusa 
(„Procesul alb“ și „La porțile 
oămînt.ului"), Amza Pelea, ac- 
'.orul despre care putem vorbi 
cu toată certitudinea că pose
dă talentul de a domina cadrul 
cinematografic, sau Toma Ca- 
ragiu, una din cele mai sedu
cătoare apariții pe ecran din 
ultimii ani.

La premiul pentru interpre
tare feminină, ținînd, de ase
menea, seama de aparițiile 
semnificative din ultimul an 
— șansele cele mai mari de a 
intra în atenția juriului cred 
că le are Marga Barbu, care 
ș-a impus printr-un registru 
actoricesc foarte întins.

de 
e- 
li- 
să
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(Urmare din nag. I)

face o programare a asamblă
rii produselor bazată, firește, 
pe programarea de fabricație. 
Astfel se realizează — și nu 
numai că se realizează — dar 
se și garantează realizarea 
producției globale și marfă.

Rezultatele obținute în pri
ma parte a anului pe linia 
ritmicității sînt de fapt o do
vadă. în primul trimestru, în 
prima decadă s-a realizat 
o medie a ritmicității de 19 
la sută, în decadele 1-2 — 49,8 
la sută. în aprilie, în prima 
decadă 20,5 la sută, iar în deca
dele 
mai, 
sută, 
2—3
Sensul 
pentru oricine. Dar noi n-am 
foșt mulțumiți.

— Și totuși observ un pro
gres de la o lună la alta.

— Desigur, progres dar nu 
pe măsura posibilităților și 
mai ales a sarcinilor prezen
te și de perspectivă cărora 
avem să le facem față. încă 
din trimestrul I au fost luate 
o serie de măsuri suplimen
tare cu scopul de a asigura o 
creștere a ritmicității. Respec
tiv, o creștere valorică a de
cadelor. Astfel, pentru fiecare 
atelier în parte s-a stabilit 
nivelul maxim de produse care 
trebuie realizat în prima, a 
doua și a treia decadă. în 
același timp, la nivelul atelie
relor de fabricație s-a inten
sificat execuția de loturi op
time care să permită creșterea 
randamentului utilajelor și o 
scurtare a termenelor de exe
cuție pe repere. Măsurile luate 
au țintit excluderea practicii 
orelor suplimentare. Rezulta
tul se vede din cifrele de mai 
sus: creșterile la decade în
cep cu luna aprilie.

— Angrenajul din uzină 
merge bine. Firesc ar fi deci 
ca să meargă și Cel în rela
țiile cu alte întreprinderi. De 
aceea o întrebare: colaboră
rile ?

— Una pe alta, desigur, se 
Influențează. Avem foarte 
multe poziții de produse care

1-2 
în 
în 

s-a

—‘ 52,4 la sută. în 
decada 1 — 22,8 la 

timp ce în decadele 
realizat 55,7 la sută, 

evoluției e evident

se livrează lunar la o serie de 
beneficiari. Numesc „Auto
matica“, „Electroputere“, „E- 
lectronica“ și ar mai fi multe. 
La acest capitol noi am avut 
anul trecut unele minusuri.

în 1966 s-au luat măsuri. 
Prima: produsele din planul 
de colaborare se programează 
în prima parte ,a lunii și se 

■ livrează în decadele I și II. 
Urmărirea acestor produse se 
face atît de către dispecerul 
șef cît și de către fiecare șef 
de atelier. A doua: la nivelul 
dispecerului șef, graficele de 
colaborare se operează zilnic. 
Nu, nu-i o formalitate. Astfel 
putem ști cu precizie în fiecare 
zi situația livrărilor la colabo
ratorii uzinei. De asemenea, în 
prima parte a analizelor noas
tre săptămînale se verifică 
stadiul livrărilor pentru ■ cola
boratori. Rezultatul ? Pînă a- 
cum livrările urtor asemenea 
produse s-au făcut ritniic, s-au 
îmbunătățit îndeosebi meto
dele de livrare și de preluare 
a produselor de către bene
ficiari.

Cîteva cuvinte despre ti- 
și mai ales o referire la 
ce așteptați de la ei.
Am de spus un: - cuvînt 
despre tinerii de la noi, 

majori-

neri 
ceea

bun
adică despre marea 
tate a muncitorilor. La rezul
tatele meritorii sînt. evident, 
părtași. Dar și la cele mai 
puțin bune, ca să le numesc 
așa. Cînd e vorba de organi
zarea mai bună a producției, 
de ritmicitate e de prisos'să 
spun că disciplina e un factor 
important. Și disciplină nu în 
general. Să știți că tinerii noș
tri sînt respectuoși, ei îndepli- 
nesc. indicațiile personalului 
tehnic — ingineresc și dau 
lucru de calitate. Există insă 
printre ei — nu muiți . ici 
colo cîte unul — care absen
tează nemotivat. Și o absență 
a unuia poate da peste cap o 
planificare riguroasă. Nq. ne 
îndoim că organizația U.Ț.C. 
va desfășura în această .. pri
vință o convingătoare muncă 
de educație pentru a de
monstra fiecăruia valoarea 
nebănuit de mare fie -și a unei 
ore de absență sau întîrziere 
de la program.
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„Camera Comunelor salută
politica guvernului român“
Moțiune prezentată de un grup 

de deputați laburiștilaburiști
LONDRA 14 — Corespon

dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: După cum s-a mai 
anunțat, Parlamentul britanic 
și-a reluat luni după-amiază

----------

in
a ministrului român

al poștelor
si telecomunicațiilor-> -»

Ministrul poștelor și tele
comunicațiilor al Republicii 
Socialiste România, Mihaî 
Bălănescu, care se află în 
Franța la invitația ministru
lui francez al poștelor și tele
comunicațiilor, a vizitat sta
țiunea radar de telecomuni
cații spațiale de la Pleumeur- 
Bodou din Bretania. însoțit de 
Pierre Marzin, director gene
ral al Centrului național fran
cez de studii în domeniul te
lecomunicațiilor, ministrul 
român și colaboratorii săi au 
vizitat instalațiile de retrans
misie a emisiunilor de tele
viziune cu ajutorul sateliților 
artificiali ai Pămîntului, pre
cum și alte instalații și labo
ratoare ale Centrului.

Marți, oaspetele român a 
fost apoi primit la primăria 
centrală a Parisului, de Albert 
Chavanac, președintele Con
siliului Municipal. El a vizitat 
de asemenea, Centrul de triaj 
poștal Paris — Brune, unul 
din cele mai importante din 
capitala Franței.

La dejunul oferit marți de 
dr. Victor Dimitriu, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Paris, au partici
pat Jacques Marette, minis
trul francez al poștelor și tele
comunicațiilor, Jacques Ber- 
nard Dupont, directorul gene
ral al Radioteleviziunii 
franceze și înalți funcționari 
din Ministerul de Externe și 
Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor.

lucrările. Pe agenda noii se
siuni se află numeroase pro
bleme privind atît politica in
ternă a Angliei, cît și cea ex
ternă. O dată cu reluarea lu
crărilor, un grup de deputati 
laburiști au depus în Camera 
Comunelor o moțiune în care 
se spune : „Camera Comunelor 
salută politica guvernului ro
mân, așa cum1 a fost ,exprimată 
în cuvîntarea domnuiui 
Nicolae Ceaușescu, prin care 
cheamă la abolirea Tratatului de 
la Varșovia și N.A.T.O., precum 
și la retragerea trupelor stră
ine, ca o bază necesară pentru 
stabilirea unor noi relații între 
țările Europei. Camera consi
deră aceasta ca un pas pozitiv 
în direcția unei destinderi eu
ropene. Ea cheamă 
britanic să acorde 
române întregul său 
cere, de asemenea, 
britanic să«ia.o nouă inițiativă 
privind promovarea propuneri
lor Rapacki-Gaitskell sau unor 
propuneri similare pentru o 
zonă denuclearizată și o poli
tică de dezangajare".

Moțiunea a obținut pînă în 
prezent adeziunea a 33 de de
putați ai Camerei Comunelor.

guvernul 
propunerii 
sprijin. Ea 
guvernului

„0 pleiadă de 
actori excelenți“->

încheierea turneului 
Teatrului National 
„I. L. Caratale"

In n. S. r. Iugoslavia
Cu spectacolul „Oameni și 

șoareci“ de John Steinbeck, 
prezentat luni seara, colecti
vul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale“ din București și-a 
încheiat turneul în R.S.F. Iu
goslavia. Teatrul Național a 
prezentat în cadrul acestui 
turneu piesele „O scrisoare 
pierdută“ — la Belgrad și 
Vîrșeț — și „Moartea unui 
artist“ de Horia Lovinescu — 
la Belgrad.

Elogiind măiestria interpre- 
ților și a regiei spectacolelor, 
ziarul „Borba“ subliniază că 
„asemenea spectacole, în care 
actorii interpretează cu atîta 
naturalețe, realizînd excelent 
fiecare detaliu, constituie ade
vărate rarități“. „De la colec
tivul român, care a prezentat 
„O scrisoare pierdută“, scrie 
ziarul, putem învăța ceva 
foarte prețios : seriozitatea în 
muncă“.

La rîndul său, ziarul „Vies- 
nik“, care apare la Zagreb, 
scrie că „teatrul românesc 
a prezentat o pleiadă de ac
tori excelenți pe care multe 
teatre, nu numai cel iugoslav, 
și i-ar dori“.

Programul schimburilor
culturale dintre România

și R. A. U
în conformitate cu acordul 

cultural încheiat între Repu
blica Socialistă România și 
R.A.U., la Ministerul Aface
rilor Externe al R.A.U. a avut 
loc semnarea programului de 
aplicare a acordului de schim
buri culturale și științifice 
între cele două țări pe pe
rioada iunie 1966 — iunie 1968. 
Programul prevede schimbul 
reciproc de cercetători știin
țifici, 
perți 
tului 
burse
schimbul 
două țări s-au angajat să co
laboreze în domeniul radio
difuziunii și televiziunii, pre
cum. și al cinematografiei,, 
făcînd în același timp schimb 
de filme documentare, de pu-

Seperiodice și cărți.
de asemenea, schim- 
echipe sportive. Pro- 
de aplicare a acordu-

blicații 
prevăd, 
buri de 
gramul
lui a fost semnat de Hasan El 
Feki, subsecretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.A.U. și de ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Cairo, Mircea Nicolaescu.
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S.U.A. Populația de cu
loare din statul Missis
sippi a organizat un marș 
de protest în 
luptei 
cetățenești.
carta lor stă scris : 
tem alături de

Meredith"

sprijinul 
pentru drepturi 

Pe pan- 
„Sin- 

tine

Sesiunea
Consiliului

M Midia!
al Păcii

Participanții la sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii 
au început discuțiile în jurul 
rapoartelor prezentate. în șe
dința plenară de marți, șeful 
delegației române, acad. prof. 
Horia Hulubei, după ce a evo
cat eforturile depuse de Ro
mânia în vederea creării unei 
atmosfere de pace în Europa 
și în lumea întreagă, a decla
rat că Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din 
Republica Socialistă România 
susține propunerea Consiliului 
Mondial al Păcii cu privire la 
convocarea unei conferințe 
asupra problemelor securității 
europene la nivelul guverne
lor și aderă la apelul adresat 
tuturor forțelor care doresc 
să acționeze pentru securita
te și destindere în Europa.

Saigon: Puternice demonstrații

împotriva lui Ky
Capitala sud-vietnarheză a 

fost marți teatrul unor puter
nice demonstrații, organizate 
de budiști împotriva regimu- 

. lui. generalului Cao Ky și a 
prezenței în țară a forțelor 
americane. Peste 5 000 de bu
diști au participat la demon
strații de stradă, cerînd de
misia imediată a generalului 
Ky. Demonstranții, care pur
tau pancarte, au trecut pe 
lingă reședința comandantului 
suprem al forțelor militare 
americane din Vietnam, gene
ralul Westmoreland, răstur- 
nînd cîteva jeep-uri militare 
americane. Pe străzile Saigo- 
nului au avut loc adevărate 
lupte de stradă. Poliția care a 
intervenit din ordinul gene
ralului Ky, pentru a-i „tempe
ra" pe demonstranți, a pus 
în funcțiune bastoanele de 
cauciuc și grenadele cu gaze 
lacrimogene. Demonstranții 
au răspuns cu pietre. Luptele 
de stradă dintre demonstranți 
și poliție, care au continuat 
vreme îndelungată s-au soldat 
cu morți și răniți. Cîteva zeci 
de persoane au fost arestate. 
Trupele guvernamentale și 
unitățile polițienești au pri
mit ordin să înconjoare sediul 
Institutului budist din Saigon.

Corespondenții de presă din

Saigon anunță că forțele pa
triotice sud-vietnameze au 
obținut noi victorii în timpul 
atacurilor lansate asupra 
unor importante obiective 
militare sau guvernamentale. 
Lupte puternice s-au semnalat 
în provincia Cholon, unde 
forțele patriotice au scos din 
luptă peste 300 de militari. 
Potrivit agenției V.N.A., nu
meroase tancuri au fost dis
truse, iar o mare cantitate 
muniții au fost capturate.

-------e-------

de

Roii deputati 

în Sovietul
Suprem

a! 1/.R.S.S.

Marți, delegațiile prezente 
la cea de a Vlî-a Adunare a 
organizațiilor membre ale 
F.M.T.D. au luat parte la lu
crările din cadrul comisiilor 
pe continente.

Delegația U.T.C. a participat 
la dezbaterile, comisiei euro
pene. Reprezentanții tinere
tului din Polonia, R.D.G., 
Grecia și Finlanda au prezen
tat expuneri, după care au 
urmat discuții pe marginea 
problemelor care preocupă co
misia. Lucrările comisiilor 
pe continente s-au desfășurat 
în tot cursul zilei.

★
O nouă expoziție de fotogra

fii a îmbogățit sălile care 
găzduiesc Adunarea F.M.T.D. 
De astă dată aparatul fotogra
fic ne-a purtat în Guatemala. 
Fotografiile acelea au o forță 
deosebită de sugestie. Cartie
rele mizeriei, aglomerările 
de barăci scunde din lemn, 
chipurile posomorite ale oa
menilor, expresia de sufe
rință din privirile copiilor — 
redau sintetic tragismul vieții 
poporului din această țară. 
Iar mizeria e însoțită de nele
giuirile dictaturii, simbolic 
exprimate prin clădirea înzor
zonată a poliției și prin baio
netele armatei care reprimă 
orice manifestare de nemul
țumire a populației.

Ultimele Imagini sînt stră
bătute de optimism : ele înfă
țișează pe partizanii care în 
munți luptă pentru libertatea 
patriei lor.

Expoziția a fost organizată 
cu materialul fotografic adus 
de către delegația guatemale
ză.

Sala Teatrului Național 
„Ivan Vazov“ a găzduit un 
spectacol dat în cinstea parti- 
cipanților la Adunarea orga
nizațiilor membre ale F.M.T.D.

Se spune că un popor își re
comandă cu expresivitate șl

calitățile morale și spirituale 
prin cîntec și dans. Spectaco
lul pe care l-am urmărit e un 
argument pe deplin justificat 
în favoarea unei asemenea 
afirmații.

De la cei mai tineri repre
zentanți ai artei pînă la cu- 
noscuții interpreți ai muzicii 
de operă, spectacolul a expri
mat sensibilitatea și optimis
mul robust care caracterizea
ză poporul bulgar.

De o bună primire s-au 
bucurat cîntecele populare ale 
unui ansamblu folcloric de 
pe lingă Palatul pionierilor 
din Sofia. Dansurile populare 
interpretate de formația Casei 
de cultură a studenților din 
Sofia și de ansamblul folcloric 
al casei de cultură „Svetlina“ 
din Sofia au izbutit să prezin
te cîteva din multiplele nuan
țe, pe care le înfățișează expri
marea prin dans a sentimen
telor umane.

în plus, costumele populare 
au prilejuit o adevărată tre
cere în revistă a iscusitei 
măiestrii a porturilor și țesă
turilor care au adînci tradi
ții. De îndelungi aplauze s-a 
bucurat Ludmila Koțeva, un 
autentic talent, a cărei vîrstă 
nu a depășit pe cea a claselor 
I-a elementare și care a inter
pretat cu aplomb și tonalitate 
un melodios cîntec popular. 
Programul a fost completat 
de un număr mare de coruri 
în care am recunoscut ca do
minante vocile bărbătești pu
ternice. A fost un spectacol 
aplaudat îndelung pentru bo
găția lui, prilejuind o cunoaș
tere a cîtorva talente auten
tice, a unor veritabile aptitu
dini artistice.

Trandafirii care au zburat 
de pe scenă spre spectatori 
au subliniat încă o dată ospi
talitatea gazdelor celei de a 
VII-a Adunări a organizațiilor 
F.M.T.D.

La Roma au fost date publi
cității rezultatele complete ale 
alegerilor care s-au desfășurat 
duminică și luni în 168 de 
municipalități și trei provincii 
ale Italiei în vederea desem
nării consiliilor locale. Apro
ximativ a 7-a parte din între
gul corp electoral italian a 
fost chemată în fața urnelor, 
adică aproape 5 milioane de 
alegători. Rezultatele indică 
o creștere substanțială a votu
rilor acordate Partidului So
cial-Democrat, pe seama Par
tidului Socialist care înregis
trează pierderi serioase, o

oameni de știință, ex- 
în domeniul învățămîn- 
superior, acordarea de 

pentru specializare, 
de expoziții. Cele

Rezultatele alegerilor

din Italia
anumită sporire a voturilor 
acordate Partidului democrat- 
creștin, pe seama partidelor 
de extremă dreapta, o îmbu
nătățire a pozițiilor Partidului 
Socialist al Unității Proletare. 
Partidul Comunist Italian își 
menține, în general, pozițiile, 
aflîndu-se în frunte la Floren
ța, Genova, Pisa, Forli și în 
alte localități. Principalul în
vins al acestor alegeri este 
partidul neofascist M.S.I., 
care a pierdut aproape jumă
tate din voturile ce i-au 
acordate la precedenta 
sultare electorală.

fost 
con-

p

După cum relatează agenția 
TASS, la Moscova au fost 
date publicității rezultatele 
definitive ale alegerilor de 
deputați în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., care au avut loc 
la 12 iunie. In cele două ca
mere ale Sovietului Suprem, 
deputății au fost aleși cu o 
majoritate absolută de voturi 
în toate cele 1 517 circum
scripții electorale. în Sovietul 
Uniunii au fost aleși 767 depu
tați, iar în Sovietul Naționa
lităților •— 750.

în listele electorale au fost 
înscriși 144 000 973 alegători, 
iar la alegeri au participat 
143 917 031 (99,94 la sută).
Pentru deputății în Sovietul 
Uniunii au votat 143 570 976 
alegători (99,76 la sută), 
345 643 alegători au votat îm
potrivă, iar 412 buletine au 
fost anulate. Pentru deputății 
din partea republicilor unio
nale au votat 143 595 67S ale
gători (99,80 la sută), 289 298 
alegători au votat împotrivă, 
iar 381 buletine au fost anu
late.

Schimb 
la Santo

SANTO DOMINGO 14 (A- 
gerpres). — Un intens schimb 
de focuri, în cursul căruia un 
soldat a fost rănit, s-a produs 
luni în apropierea unui post 
militar din cartierul San Car- 
los, din capitala dominicană. 
Potrivit poliției, acest schimb 
de focuri ar fi fost provocat 
de necunoscuți înarmați, iar 
militarii ar fi ripostat. Agen
țiile de presă menționează că 
este vorba de primul incident 
major înregistrat în capitala 
dominicană, după alegerile 
care au avut loc la 1 iunie 
a.c.

într-o declarație radiodifu
zată, fostul președinte domi
nican, Juan Bosch, a protes
tat din nou împotriva fraudei 
electorale care a făcut posi
bilă alegerea în funcția de 
președinte a candidatului 
Partidului reformist domini-

de focuri 
Domingo
can, Juaquin Balaguer. El a 
anunțat totodată că refuză 
orice participare la un even
tual guvern de coaliție care 
ar urma să fie format de Ba
laguer. Bosch a menționat că 
Partidul revoluționar domini
can va continua lupta pentru 
instaurarea unei adevărate 
democrații în Republica Do
minicană.

Pe de altă parte, Manuel 
Joaquin Castillo, vicepre
ședinte al guvernului provizo
riu și ministru al afacerilor 
interne, a declarat că forțele 
interamericane dislocate în 
Republica Dominicană trebuie 
să părăsească teritoriul domi
nican înainte ca noul guvern 
să-și preia funcțiile. în decla
rația sa radiotelevizată Caș- 
tillo s-a declarat, de aseme
nea, împotriva planurilor ame
ricane de creare a unei „forțe 
interamericane permanente“.

Reluarea procesului Ruby
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— Tribunalul din Dallas a 
reluat luni procesul lui Jack 
Ruby, condamnat la moarte 
pentru uciderea lui Lee Os- 
wald, asasinul prezumtiv al 
președintelui Kennedy. In șe
dința de ieri, președintele tri
bunalului, Luis Holland, și cei 
12 jurați n-au avut nevoie de- 
cît de 10 minute pentru a 
ajunge la concluzia că Ruby 
dispune de toate facultățile 
sale mintale. Pentru aceasta 
au fost audiați cinci martori, 
patru gardieni de la închi
soarea unde se află deținut 
Ruby, și medicul închisorii, 
care au declarat că Ruby se 
comportă ca un om care își dă 
seama de toate, acțiunile sale. 
Martorii au recunoscut oficial 
că Ruby nu și-a pierdut con
trolul asupra acțiunilor sale

nici după ce a fost condamnat 
la moarte. Paradoxal este 
faptul că apărarea, care a ce
rut punerea procesului pe rol 
în ajunul ședinței, a cerut o 
nouă amînare a lui. Tribu
nalul a refuzat să satis
facă această cerere, iar apă
rarea nu s-a prezentat la au
dierea martorilor din partea 
acuzării. Dacă pînă acum 
avocații apărării se ancorau de 
argumentul —starea mintală a 
lui Ruby — și acesta declara 
că este în perfectă stare. Luni 
cînd a apărut în fața juriului, 
Jack Ruby a declarat și el că 
„nu este în toate facultățile 
mintale". Apărarea a declarat 
ziariștilor că va face uz de 
drepturile. constituționale pen
tru a prezenta acest proces 
pînă la Curtea supremă a 
S.U.A.

Omul, muntele și cerul
7 AGEAI: panorama teraselor 

un plan de perspectivă șl timpi 
de zece ani (din 1953 pînă in 
1963) cele 83 de familii de ță
rani au reușit ceea ce la, în
ceput chiar multora dintre ei li 
se pășea de necrezut. Cu 
hî.rlețul. și cobilița . și-au 
struit .literalmente cîmpii 
sate în șapte țipe, pe 
curmături și pe toți versanții 
de pe o parte a muntelui. Au 
tăiat nu rpai puțin de 130 000 
metri cubi de stincă și au con
struit 180 diguri de piatră, fără 
a mai socoti cantitatea enormă 
de pămint pe care au dislo
cat-o. Amenajările le făceau. l)t 
special iarna, sfidind gerul și 
viscolele, iar primăvara, 
țărina care de-abia începea să 
Se taseze, semănau primele 
grăunțe de griu și porumb, 
mei și legume. O dată cu 
extinderea ogoarelor fertile 
crește proporțional și bună
starea celor 83 de familii 
ale brigăzii din Tageai. Dar 
muntele Hutou nu și-a dezmin
țit numele nici în aceste împre
jurări. în 1956 digurile clădite 
cu atîta trudă au fost dărîma- 
te de torenți. Reconstruite și 
consolidate în 1957, au fost dis
truse din nou în 1958. Fără să 
descurajeze, locuitorii au reluat 
munca de la capăt, reclădin- 
du-le mai înalte, în formă de

acum cîțiva 
ani despre Tageai 
nu se vorbea ni
mic sau aproape 
nimic. Se știa că e 
un sătuc oarecare, 
pierdut în văgău
nile muntelui Hu- 
tou („Capul Tigru

lui“) din lanțul munților Tai- 
han, munți golași, calcinați, 
care străbat ca un rădăciniș 
dezgropat și pietrificat de mi
lenii întreaga provincie Sensi 
din China de Nord. Cînd și cum 
s-au oploșit oamenii 
fălcile de piatră ale 
stui cap de tigru ? Istoria se 
pierde în negura 
Fapt e că pînă 
16—17 ani viața celor 
zeci de familii de truditori ai 
muntelui era cumplit de aspră 
și săracă. Casele lor aveau un 
singur perete zidit: fațada; 
restul era scobitură în stincă. 
Peticele de ogor rupte de el din 
coapsa muntelui, aparțineau 
moșierilor și chiaburilor. Dijma 
pe de o parte, pe de altă parte 
impozitele în bani și în natură 
pe care le încasau funcționarii 
statului și, în sfîrșit, asprimile 
climei — acestea erau punctele 
cardinale ale traiului de in

fern al celor din Tageai, al ță
ranului chinez în genere.

De la acest stadiu au pornit arc ca să reziste mal bine la 
să-și facă altă viață, după eli
berarea țării' și au străbătut, ca 
de altfel întreaga țărănime chi
neză, etape esențiale în proce
sul anevoios de transformare 
socialistă a agriculturii și a sa
tului. Au început prin a Întocmi

sapa, 
con- 
tera- 

opt

între 
ace-

timpului, 
acum 

cîteva

în

forța de izbire a torenților. De 
ăstădată se părea că lupta îm- 

' potriva pericolului Inundațiilor 
a fost încununată de succes 
deplin și ca atare țăranii și-au 
concentrat forțele împotriva ce
luilalt inamic : seceta. Cu a-

au 
de 
în

ceeași neostenită migală 
construit la diferite curbe 
nivel rezervoare de piatră 
care să acumuleze apa ploilor, 
pe care apoi s-o reverse cultu
rilor .în perioadele de lipsă a 
umidității. Astfel s-a încheiat 
primul capitol din istoria con
temporană a Tageaiului, istorie 
comună de altfel multor așe
zări rurale din Nord și din Sud, 
din cîmpiile și din munții Chi
nei populare.

în 1963 Tageaiul a trecut 
printr-o nouă și neașteptată în
cercare, căreia însă locuitorii

calnicii. Nimeni nu se mai în
doia că în curînd prețioasele 
grăunțe aveau să umple maga
ziile. Și deodată cerul placid 
a început să se întunece. Fur
tuna năpraznică și ploaia to
rențială au'bîntuit șapte zile și 
șapte nopți în șir. Puhoaiele au 
umplut văile, peșterile inunda
te s-au prăbușit. Iar după șap
te zile și șapte nopți, cînd cerul 
s-a luminat și a răsărit soarele, 
cele peste 360 de^suflete ale 
Tageaiului erau ca după un 
naufragiu: fără sat, fără ogoare, 
fără nici o legătură cu restul

Mote de drum din l\. l?. Chineză

i-au făcut față într-un mod 
care a scos definitiv din anoni
mat acest sătuc de munte, ri- 
dicindu-I dintr-o dată în ochii 
întregului popor chinez la ran
gul unui simbol al noii atitu
dini față de muncă și față de 
viață în general. Evocarea 
acestui episod dramatic, dar cu 
un epilog plin de optimism, a 
prilejuit delegației noastre de 
ziariști unul dintre cele mai 
emoționante momente din de
cursul vizitei pe care a făcut-o 
de curînd în R. P. Chineză.

...Se anunța un an agricol 
foarte bun — ne povesteau lo-

țării. De astă dată dezastrul 
părea deplin și iremediabil. Au 
plins .desigur, femeile și mulți 
vor fi trecut prin clipe de de
primare, de slăbiciune ome
nească. Important este însă că 
nu s-au lăsat copleșiți și asta 
datorită în primul tind celor 
20 de comuniști care au știut să 
reaprindă flacăra încrederii, a 
hotărîrii și a demnității umane 
neinfrînte.

S.-au împărțit pe grupuri și 
echipe, unii au trecut îndată la 
repararea și consolidarea locu
ințelor unde se mal puteau adă
posti, alții, cei mai mulți, au

purces să salveze ce mai putea 
fi salvat din recolta calamitată. 
Atunci, între atîtea și atitea 
acțiuni spontane, despre care 
s-ar putea povesti multe, s-a 
înfiripat și vestita „echipă a fe
telor de fier“, care se menține 
și astăzi în aceeași formație. 
Sînt 23 de fetișcane între 14 și 
19 ani, inimoase, vesele și de o 
hărnicie proverbială. în zilele 
acelea grele, cînd totul părea 
pierdut, ele au muncit unde era 
mai greu : Ia repararea diguri
lor și la săparea șanțurilor 
scurgere a apelor ce bălteau 
terase, Ia îndreptarea fir cu 
a culturilor ce scăpaseră 
furia torenților, la repararea 
caselor și deblocarea drumuri
lor, cu un cuvint ia reintrarea 
în normal a vieții satului.

Peste cîtva timp, cînd primii 
trimiși din partea conducerii 
județului și a provinciei au 
putut pătrunde la Tageai, i-au 
găsit pe locuitori muncind cu 
calm și cu aceeași perseverență 
devenită apoi proverbială. Li- 
s-au propus ajutoare materiale 
din partea statului. Au refuzat, 
dind, asigurări că se 
descurca singuri și 
descurcat, Intr-adevăr, în ase
menea măsură Incit nu numai 
că și-au asigurat cerealele ne
cesare . pentru consumul pro
priu, dar toamna au putut vin
de și statului un anumit sur
plus.

Luna trecută, cînd am vizitat 
satul, l-am găsit reclădit din. 
piatră: două blocuri lungi, cu 
etaj, cu lumină electrică și sta-

de 
pe 
fir 
de

vor 
s-an

ție de radioflcare. Cu blocurile 
sale de locuințe, cu școala, dis
pensarul și magazinul universal 
aprovizionat la fel de 
și unul de la oraș, cu 
castelul său de apă, 
strucțiile zootehnice, 
proprie și linia de 
pentru căratul îngrășămintelor 
peste munte, noul Tageai 
struit de mîinile bătătorite 
acestor oameni 
deșii, cu fețele 
turi, de soarele 
iutile iernii pe 
betul înflorește 
mos, se înfățișează ca o așezare 
modernă, prosperă și înflori
toare.

într-una din magaziile de ce
reale, 
arate 
dublu 
mință 
acelea 
perfect și dau recolte 
bune pe 
ne-au apărut, în acel colț 
lume atît de depărtat de plaiu
rile natale, ca un simbol al 
piieteniei trainice și fertile din
tre popoarele noastre.

. Pe un versant al muntelui 
am văzut o inscripție făcută 
din blocuri de piatră, care în 
traducere înseamnă : „Să trans
formăm muntele și cerul". In 
acest cadru aspru, îmblinzit de 
iorța unită a oamenilor, 
cuvinte nu 
deziderat, 
realitatea, 
concret.

AL. N. TRESTIENI

bine ca 
creșa și 
cu con- 

moara 
funicular

con- 
ale 

tro
viti-

harnici și 
asprite de 
verii și de ge- 
care însă zîm- 
uimitor de fru-

gazdele au ținut să ne 
mormanele de porumb 
hibrid provenit din să- 
din România. Grăunțele 

care s-au aclimatizat 
foarte 

terasele Tageaiulul, 
de

mai sună azi 
ci, exprimă 

la modul cel

aceste 
ca un 
însăși 

mai
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