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INVITAȚIE LA
EHEMETIE

Proletari din toate țările, uniți-vă I
Oricît ar părea de neverosimilă situația, prac

tic aceasta este. In timp ce în cadrul multor uni
tăți agricole din regiunea Crișana semănatul cul
turilor s-a terminat — acum lucrîndu-se cu toate 
forțele la prășitul porumbului — în alte locuri nu 
s-a încheiat nici măcar aratul. (Și am depășit 
jumătatea lunii mai I'. Este foarte greu să sc ex
plice situația cum de la gospodăriile agricole de 
stat din regiune s-au semănat culturile din a- 
ceastă primăvară într-un ritm inferior celui 
realizat in cooperativele agricole. Pc alocuri se 
mai justifică rămînerilc în urmă prin aceea că 
„timpul a fort nefavorabil", „ci solul arc încă 
exces de umiditate“ ; acestea însă pălesc în fata 
adevăiatelor cauze ale rămîncrilor în urmă care 
țin de folosirea incompleta a capacității de lucru 
a troctoarclor și mașinilor agricole, de ncoprovi- 
zionarea din timp cu cantitățile necesare ae sc-
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mințe, de o seamă de alți factori concentrați în 
noțiunea de „organizarea muncii“. Cu toate că un 
număr de tractoare și semănători au fost retrase 
din unitățile care au isprăvit aceste lucrări și 
concentrate în cele rămase în urmă, viteza de 
lucru realizată este mică, cu mult sub posibili
tăți. în ultimele patru zile, deși timpul a 
fo«t foarte bun pentru lucru, fapt dovedit de rea
lizările cooperativelor agricole — 18 599 hectare 
semănate — în gospodăriile agricole de stat din 
regiunea Crișana nu s-au însămînțat decît 1S92 
hectare.

Mai e, oare, vorba de condiții neprielnice lu
crului în cîmp ? Oricît s-ar căuta, justificări plau
zibile nu sînt. De pildă, cum ar putea motiva în- 
tîrzienle la semănat inginerul Baicu, șef de sec
ție Ia G.A.S. Mocrea, care trebuia să fie sculat din 
somn, cînd soarele era de-o suliță, pentru a or
ganiza munca tractoriștilor la semănat ? Sau că 
sub privirile sale, mecanizatorii însămînțează 
într-un pat germinativ insuficient de bine pre
gătit ?

In raionul Chișineu-Criș am întâlnit o situație 
de-a dreptul ciudată : în timp ce cooperativele 
agricole sînt pe terminate cu semănatul porum
bului (peste 90 la sută față de plan) gospodăriile 
agricole de stat, în schimb, n-au realizat nici ju
mătate. Cum se explică acest lucru ? A plouat 
mai mult pe terenurile acestor unități ? Numai
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La Ploiești:

în construcție
5

o nouă fabrică
La Ploiești a început con

strucția unei fabrici de butoaie 
metalice pentru transportul 
produselor petroliere și chi
mice.

Noua fabrică, care va produ
ce într-o oră 200 de butoaie, 
urmează să lucreze cu întrea
ga capacitate din anul 1969. 
Hala de fabricație și corpul 
auxiliar vor ocupa o suprafață 
de peste 6 000 mp, utilajele cu 
care urmează să fie dotată 
fiind produse de uzinele con
structoare din țară.

Sezonul turistic e In pli
nă desfășurare. Pentru a in
forma cititorii asupra unora 
dintre aspectele mai impor
tante ale acestei activități, 
nc-am adresat tovarășului 
ȘTEFAN ENACHE, vice
președinte al Colegiului 
O.N.T.

— în ultimii ani — ne-a spus 
Interlocutorul nostru — activita
tea turistică devenită o problemă 
de stat, a căpătat o dezvoltare, 
de o amploare deosebita. E sufi
cient cred, să amintesc faptul că 
pentru asigurarea bazei materia
le, în actualul cincinal vor fi in
vestite fonduri de aproape trei 
miliarde lei în construcții de noi 
unități de cazare și alimentație 
— hoteluri, complexe turistice, 
moteluri, campinguri, hanuri, ca
bane, pentru asigurarea mijloa
celor de transport — avioane, 
vase, autocare, precum și pentru 
alte dotări. Astfel, numai în se
zonul turistic al acestui an capa
citatea de cazare va crește cu 
circa 8 500 locuri față de anul 
trecut. S-au construit, de pildă, 
trei noi hoteluri la Mamaia, în- 
sumînd peste 1 000 locuri, s-a 
amenajat un camping de 1 000 
locuri tot la Mamaia, s-au insta
lat căsuțe (bungalowuri) cu un 
total de 700 locuri la Mamaia, 
Eforie Sud, Costinești, au intrat 
în circuitul turistic la Eforie 
Nord 34 hoteluri și vile cu a- 
proape 2 400 locuri. în diferite 
centre turistice din țară s-au a- 
menajat sau sînt în curs de fini
sare 34 campinguri. în ceea ce 
privește noile unități de alimen
tație publică, amintesc restauran
tul de 800 locuri de la Mamaia 
și amenajarea a 32 unități în stil 
românesc, specific diferitelor re
giuni ale țării unde sînt ampla
sate. Acestea vor oferi turiștilor I specialități culinare românești, 
vinuri din podgoriile regiunii res
pective și diferite băuturi tradi
ționale.

— Ce noutăți oferă a- 
genda turistică iubitori
lor de drumeție ?

— Odată cu zilele însorite, au 
fost organizate excursii în circuit 
în diferite variante (cu o durată 
între. 4—14 zile) care au prilejuit 

Bparticipanților vizitarea celor mai 
frumoase și mai reprezentative 

• zone și localități turistice ale ță
rii. Desigur, nu lipsesc din agen-

Interviu realizat de 
VASILE CABULEA

(Continuare în pag. Vil-a)

Scìntela 
tineretolui

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXIII, SERIA II, NR. 5597

Comunicat
La invitația C.C. al P.M.S.U., o delegație 

a C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., va face o vizită prietenească la 
Budapesta, în a doua jumătate a lunii mai.

UTILAJE NOI
PENTRU OȚELARII
La oțelâria Mar

tin nr. 2 de la Com
binatul siderurgic 
Hunedoara s-a ge
neralizat utilizarea 
unui tip perfecțio
nat de lingotiere în 
care se toarnă oțe
lul necalmat. Noile 
utilaje, produse la 
uzinele „Victoria“ 
din Călan după o 
tehnologie origina
lă, prezintă o efi

cientă economică 
sporită comparativ 
cu cele folosite pînă 
acum. Deși au pe
reții mai subțiri cu 
50 mm, ele au rezis
tență și durabili
tate sporită datori
tă unui brîu de si
guranță plasat în 
partea inferioară, 
unde presiunea oțe
lului lichid turnat 
este mai mare.
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Cerc de fizică la Liceul „Ady-Sincai" din Cluj

De aici porne
ște celebra mar
mură de Ruș- 

chița...

▼ RITMICITATEA
Filatura de in și cînepă din Fălticeni se află în pragul unui 

jubileu : împlinește anul acesta un deceniu de activitate. Dru
mul spre maturizare, parcurs de colectivul întreprinderii, se află 
în prezent într-o zonă fertilă. Rezultatele consemnate în docu
mentele statistice sînt concludente. Pe luna aprilie — ca să ne 
oprim la ultima lună încheiată — planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 100,75 la sută, iar la producția 
marfă vîndută și încasată planul s-a realizat în procent de 
117,5 la sută. S-au obținut 778 000 lei beneficii și 46 000 economii 
la prețul de cost.

Anul trecut, Filatura din Fălticeni era des criticată pentru re
zultatele economice nesatisfăcătoare. în unele perioade au existat 
anomalii evidente în ritmicitatea producției. în 1967, situația se 
prezintă cu totul altfel. Cum s-a reușit acest salt ?

— Spre deosebire de anii pre- 
cedenți — ne spune ing. Traian 
Dominte, secretarul comitetului 
de partid — întreprinderea a 
fost scutită în cea mai mare 
parte de greutățile, din afară. 
Capacitățile de producție sînt 
acoperite prin plan cu comenzi, 
iar aprovizionarea cu materie 
primă, deși încă nu ne putem 
declara complet satisfăcuți.

Filatura dispune de utilaje 
moderne. Folosirea lor la capa
citatea maximă, evitarea timpilor 
de staționare, întreținerea cores

punzătoare au constituit în ul
tima perioadă un obiectiv prin
cipal al întregului colectiv.

La sfîrșitul anului 1966, bri
găzi de control, formate din in
gineri, maiștri, tehnicieni, au a- 
nalizat starea tehnică a fiecărei 
mașini. Planurile întocmite au 
fixat măsuri pentru a remedia 
lipsurile existente.

— O primă măsură — ne in
formează tovarășul Ion Slulu, 
șeful serviciului producție — a 
fost redistribuirea personalului 
de deservire și auxiliar în func

ție de complexitatea problemelor 
ridicate de utilaj. Prin ridicarea 
calificării muncitorilor am reu
șit să respectăm zonele de lucru 
din proiect. Astfel, la mașina de 
tors PM 88 L3, lucrau pînă 
acum doi muncitori la 120 de 
fuse. în prezent, la același nu
măr de fuse lucrează un singur 
om. în paralel au fost luate mă
suri pentru organizarea echipe
lor de levată, precum și pentru 
aprovizionarea echipelor de mun
că cu accesorii, eliminînd pier
derile de timp.

— Referitor la folosirea rațio
nală a timpului de lucru la ma
șini, situația întocmită de servi
ciul tehnic relevă o scădere a 
orelor de staționare. Cum s-a a- 
sigurat acest lucru ?

— în anii trecuți, majoritatea 
mașinilor erau oprite la sfîrșitul 
schimbului pentru curățenie. 
Așa apăreau timpi morți. Stu-

N. UDROIU 
I. BELDEANU

(Continuare in pag. Vil-a)

CITIȚI

ÎNCEPÎND
DE MÎINE

In paginile
ZIARULUI NOSTRU

Noțiunea de cămin sugerează imaginea fami

liei, a căldurii, a intimității, destinderii, precum și 

a unor norme de conduită morală, de comportare 

civilizată. Am stat două zile, in două cămine ale 

tinerelor muncitoare din orașul Timișoara, încer- 

cind să dăm răspuns următoarelor întrebări :

• Ce univers educativ oferă căminul ?

• Asigură căminul condițiile unei educații 

profunde și complexe, sau dimpotrivă ?

9 Căminul e o perioadă de tranziție spre ade

văratul, mult visatul cămin ? Pregătește ac

tualul cămin priceperea de gospodine a vii- 

. toarelor soții și mame ?

FLOAREA EGOISMULUI
CREȘTE NESTINGHERITĂ

PE PĂMlNTUL
NEGLIJENTEI

Zile ți nopți 
sub baldachinul 

nepăsării

— Nu, nu locuiesc Ia 
cămin I

O întîlnisem cu cîteva 
străzi mai departe. Am 
rugat-o să mă ajute să 
găsesc căminul fetelor din 
construcții. M-a condus 
pînă aproape. După șase 
ore, o recunosc printre 
căministe. Se scuză.

— Iți este și rușine să 
spui că locuiești la „Ni
colae Popa“ (așa se nu
mea strada pe care era 
situat căminul).

Simetrie

Roman foileton de HARALAMB ZINCĂ

Ce generează o aseme
nea jenă ?

Ambianța, atmosfera ca
merelor nu sînt deloc îm
bietoare, dimpotrivă. De
zordine, nepăsare, negli
jență, atît a fetelor, dar 
mai ales a celor ce au 
răspunderea să vegheze la 
viața și educația tinerilor 
din cămin.

— Pînă acum adminis
trația mi-a confiscat cinci 
reșouri, ne spune Aurica 
Grinci, instalator. Am pro
pus să legalizăm folosirea 
lor prin plata lunară a 
curentului electric. Ni se 
răspunde că nu știu ce 
decizie interzice folosirea 
reșourilor în cămine. Sîn-

tem trimise să ne spălăm 
la vreo 500 de metri, în 
blocurile băieților.

Insuficiența dulapurilor, 
robinetele stricate, dezor
dinea, completează tabloul 
neglijenței.

Ai senzația că aici s-a 
produs un proces lent de 
tocire a celor mai ele
mentare exigențe de civi
lizație, că acest mediu a 
favorizat o atitudine de 
resemnare, de nepăsare, 
de totală toleranță față do 
cei din jur și față de sine. 
Repercusiunile se văd azi, 
la unele fete, în felul 
cum privesc munca lor, 
în modul cum privesc 
comportarea lor în socie
tate.

Un paradox : egoismul, 
însingurarea înflorește în 
mijlocul colectivului. Iată 
cîteva exemple : Viorica 
C. își admonestează cole
ga, tăindu-i într-o noapte 
rochia cea mai frumoasă.

— Prinsese pică pe 
mine de la cursul de ca
lificare. învățam mai bine 
ca ea, ne spune Mangu 
Domnica.

Pontatoarea Eva Drago- 
mir o convinge prin 
pumni pe Maria Peneș, 
mecanic la șantierul 10, 
de autoritatea ei.

VIORICA DIACONESCU

(Continuare
în pag. a Il-a)



ARTICOLE • ÎNSEMNĂRI • CRONICI________

VIATA DE ORGANIZAȚIE

NOSTALGII
LA TIRGU OCNA
Cu cițiva ani In armă la Tirgu 

Ocna nu exista un local destinat 
casei de cultură, dar exista o ac
tivitate culturală intensă, onora
tă fn cifct-a rinduri. cu impor
tante premii de către juriile li
ner concursuri naționale. Nu e- 
existn o sală de spectacole, in 
afară de aceea incomoda a ce
di ii dui cinematograf in cart tre
buia să se organizeze și confe
rințe și ședințe, fi spectacole, să 
se prezinte și filme dar existau 
manifestări culturale apreciate in 

i unanimitate de locuitorii orașu
lui. Serbările eîmpenești erau 
numeroase si ele. Acum există o 
casa de cultură, există și o sală 
de spectacole, dar activitățile 
cultural-distractive- au dispărut 

1 în cea mai mare parte. Astăzi nu 
mai vorbește nimeni nici de for
mația de teatru, nici de cea de 

i mandoline, altădată celebre în o- 
ras. Și despre multe alte activități, 
care aveau cu ani în urmă și 
frecvență și prestanță, nu se mai 
vorbește. Cît despre tinerii care 
au olcăluit altădată atît suporte
rii cit și formațiile artistice pro
priu zise. îi întâlnești acum pe 
Calea Victoriei (strada din cen
trul orașului) căreia îi tocesc pur 
fi simplu pavajul timp dc cîte- 
■ - fiecare seară, foindu-se
într-un interminabil dute-vino.

Lipsește oare la Tirgu Ocna 
acea forță capabilă să le 
poată schimba tinerilor pașii? în
cercările Comitetului orășenesc 
al U.T.C. Tg. Ocna de a schim
ba această stare de lucruri sînt 

rtă mult prea timide, 
atît de necesară 

comitetului orășenesc 
T. C. cu casa de cultură 

e sublimă dar... 
există. Planurile de co- 
are, e drept, sînt bine puse 

la punct, făcute, de ce am nega, 
vu eforturi și cu o sudoare care 
se vestejește-ri birou ; dar ele ră- 
min planuri, tot așa cum tinerii 
rămîn netulburați în plimbările Io
inutile pe Calea Victoriei, tot așa 
cum și intențiile comitetului oră
șenesc U.T.C. de a mai organiza 
cîte ceva pe la cluburi rămîn in
tenții. tot așa cum hotărîrile 
succesive ale acestuia de a în
tineri activitatea cultural-distrac- 
tivâ în oraș rămîn și ele hotărlri 
pe hîrtie.

O analiză a felului în care au 
fost îndeplinite punctele din pla
nurile de muncă ale comitetu
lui orășenesc U.T.C. referitoare 
la activitatea cultural-distractivă 
dovedește cu prisosință slaba par
ticipare a tinerilor la aceste ac
țiuni. Am consemnat din datele 
statistice și din jurnalul dc acti
vități ai casei de cultură citava 
exemple. In 1966, de pildă, con
form jurnalului au avut loc un 
număr de peste 20 de reuniuni 
tovărășești, joi ale tineretului. 
Maximum de participare : 61 de 
tineri (odată sau de două ori) 
minimum : 9 (de nenumărate ori). 
De ce ? Oare să aibă mai multă 
strălucire și putere de atracție 
asfaltul străzii decît casa de cul
tură ?

La întrebarea „De ce nu vin 
tinerii ?“ ne răspunde tot jurna
lul care consemnează deseori și 
temele acestor joi ale tineretu
lui : majoritatea conferințe, ina
decvate momentului, stabilite din

dr
Colaborarea 
a
U
e frumoasa, 
nu 
labe

Defileul Oitețuhii fn apro
piere de Peștera Polovraci 

Foto: AGERPRES

de A. BARANGA

LA TEATRUL

DE COMEDIE

Cărți care
nu există

(Urmare din pag. I)

mai
re-

Baranga, Ion Lucian, Gh.

Dinică și Mihai Fotino

situația. Chitlaru e adulat 
și substanțial avansat. Deci 
— primul act. Urmează 
„era Chitlaru" : paraziții, 
impostorii, rutina și lenea

De la stìnga :

Radu Beligan, Marcela

Rusu, D. Chesa, Aurel

birou. fără consultarea largă a 
unui număr cît mai mare de ti
neri și rare se repetă în mod in
explicabil pînă la refuz. Iată 
cîteva : „Scriitori clasici despre 
oameni și eroii lor”, „Noul pei
saj industrial al patriei”, „Ciutul 
vieții noi” etc. etc. Apoi, așa ca 
pentru varietatea tematică a a- 
cestor reuniuni se mai aminteș
te : „Dans”, „Jocuri distractive , 
„Știați că”, „Aflați că”. ș.a.m.d. 
Nimic dc spus. Admirabilă inge
niozitate 1 Să mai discutăm des
pre „marea eficiență” distractiv- 
educativă a acestor acțiuni așa 
cum pretinde comitetul orășenesc 
U.T.C. ?

In fine, cu atît de bogată ini
țiativă șl fantezie, cu asemenea 
operativitate ce s-ar mai putea 
aștepta ? Casa de cultură rămîne 
prin urmare liniștită ca și parcul 
care o înconjoară, Comitetul oră
șenesc U.T.C. rămîne și el liniș
tit, iar tinerii își văd, resemnați 
de plimbările lor interminabile 
pe Calea Victoriei. De altfel ce 
ar putea fi mai comod și mai 
ușor de făcut ? De ce ar încerca 
c 'mitetui orășenesc U. T. C. să 
întinerească activitățile casei de 
cultură cînd abia a reușit parcă 
să facă uitate atitea acțiuni apre
ciate, desfășurate cîndva ?

Tirgu Ocna e un oraș de 
munte ; aerul tare, munți fru
moși. Prin urmare, odihnă plă
cută ! Și totuși nu ne putem ab
ține să nu întrebăm : de ce vă 
confundați orele de munca cu 
orele de odihnă, tovarăși acti
viști de la comitetul orășenesc 
U.T.C. și de la casa de cultură ? 
Și. mai ales, de ce vă confundați 
salariul cu pensia, cînd Tirgu 
Ocna și oamenii săi refuza cu 
toată tăria tradiției, și amorțeala, 
și numele de oraș al pensiona
rilor cu care a fost, în mod inci
dental și superficial, dotezat ?

ION CHIRIAC

O „Istorie a artelor plastice", volum pur- 
tind semnătura lui Constantin Suter, ne adu
ce aminte, prin simplă apariție, de vechi do
leanțe neindeplinite cu anii de către 
unele din editurile noastre. Este vorba des
pre acele cărți pe care le-am putea numi 
fundamentale pentru cultivarea tînărului 
dacă încercăm să circumscriem aria cunoș
tințelor pe care, deocamdată și nu se știe din 
ce motive, nu le dă incă școala. Intre ele — 
cultivarea gustului estetic nu doar prin „ora 
de literatura", proza și versurile nefiind sin
gurele care pot umple amfora sensibilități
lor omenești.

Ce lume magică, deținătoare de imagini ca
pabile să șlefuiască înțelegeri, să pluralizeze 
receptivități, dar și incomensurabilă în vo
lumul de idei — arta plastică ! O coborîre 
fie ea și prin intermediul cărții, în spațiile 
subterane de la Altamira, peștera în care se 
văd alergînd, conturate în linii de corn, her
gheliile paleoliticului, uimirea în fața tem
plelor egiptene cu coloane în înălțimea că
rora înfloresc de trei mii de ani marmoreene 
flori de lotus, îngenuncherea din respect în 
fața sanctuarelor Acropolei, reconstituite de 
Pericle, tremolo-ul dulce al visării pe care-1 
dă contemplarea vibrantelor turnuri ale 
Domului din Milano, paharul de liniște și 
incredere-n om pe care-1 bei în fața Giocon- 
dei, admirația superbei frumuseți pe care-o

Cea mai recentă apari- 
țio a lui A. Baranga în 
viața teatrală e plină de 
surprize : un aer primă
văratec, o alură degajată, 
alertă. A. “ 
spiritual 
plus își

Baranga e mai 
ca oricînd, în 

r._  împrospătează
verva, se arată sensibil la 
nou, vizează modernul.

De fapt, A. Baranga nu 
mai face dramaturgie, ci 
propriu-zis teatru. „Opi
nia publică" nu c o co
medie : textul nu poate fi 
conceput în afara specta
colului, aproape nu are 
viabilitate intrinsecă. Prin 
ceea co aro mai dinamic 
în ea, „Opinia publică" 
evoluează spre un gen 
aparte — un fel de 
scenariu teatral în depen
dență vitală de actul spec
tacular. Obișnuințele ana
lizei, demontarea după 
tipic : „resursele piesei", 
„valorile regizorale", „va
lorile interpretative“ etc., 
sînt de aceea dejuca
te. Autorul e om de 
teatru, conlucrarea sa 
cu regizorul (Mihai Be
rechet), cu actorii, sînt atît 
de adînci, îneît spectacolul 
devine o operă colectivă, 
de o organicitate care 
obligă la o analiză mai 
puțin tradițională.

„Opinia publică" aban
donează structura tradi
ționala, ba chiar vetustă, 
din care A, Baranga își 
făcuse manieră : trei acte, 
fragmente autonome, care 
repetau o cam aceeași 
schemă interioară, segmen
te de proporții sensibil a- 
semănătoare, care se suc
cedau în ritmul egal im
pus de pauze. „Opinia pu
blică" nu mai e fragmen
tată rigid, proporționali- 
tatea nu mai e stridentă, 
desfășurarea e mai fluen
tă, mai discret previzibilă.

Excedat de rutină, Ba
ranga consultă noile u- 
zanțe și le adoptă cu vi
vacitate. Operațiile din 
scenă nu mai' sînt acum 
mascate de cortină, scena 
nu mai e spațiu magic ; e 
o prelungire a sălii ; deci 
un spectator, o poate es-

calada fără reticențe ; pro
ximitatea culiselor nu mai 
e tăinuită ; conflictele și 
încurcăturile personalului 
teatral devin publice ; re
gizorul intervine în desfă
șurarea spectacolului, îl 
întrerupe, decide reluarea 
unui fragment ele., etc. 
Trădarea convențiilor, ex- 
travertirea actului teatral 
sînt utilizate pentru resur
sele lor spectaculare. A. 
Baranga multiplică astfel 
temele, compune 
complicat, diversifică

costa e ușor detașabil șl, 
scparîndu-1, descoperi un 
Baranga fidel sie însuși, 
surprinzător dc consec
vent — în pofida aparen
țelor — meșteșugului său.

Intr-o redacție, redac
torul șef Cristinoiu și 
clica sa caută și găsesc un 
pretext pentru a îndepărta 
po omul capabil, onest, 
deci primejdios — Chit
laru. în momentul de
miterii, un telefon, presu
pus din partea ministrului 
presei, răstoarnă bruso

sînt depistate cu intransi
gență. O cură de adevăr, 
de interes și solicitudine 
pentru om, de îndrăznea
lă și dinamism. Dar — lo
vitură de teatru — minis
trul, presupusul amic al 
lui Chitlaru, e revocat. S-a 
încheiat, așadar, actul doi. 
Acesta însă mai include 
trei vizite în redacție ale 
unor solicitanți care re
clamă sprijinul ziarului. 
Dc fapt, aderența acestor 
episoade la corpul piesei 
e minimă; sîht mai de-

gistrele, obține, prin orga
nizarea temelor, o ritmică 
mai evoluată. Dcteatrali- 
zarea se dovedește într-un 
anume plan, o iluzie a sin
cerității : familiaritățile au
torului ascund o mai evo
luată, mai „disimulată" 
știință a spectacolului.

Spectacolul e compus 
cu evidentă finețe și efica
citate. însă alura sa mo
dernă nu rezistă la o a- 
naliză mai circumspectă. 
Ea se reduce la cîteva 
procedee, utilizate în cî
teva momente ale specta
colului, care pot fi ușor 
izolate. „Modernismul" a-

Văzuți de
NEAGU RADULESCU

grabă niște cuplete 
sine stătătoare, niște „cîn- 
ticele comice“, a căror in
troducere atestă degringo
lada spre o manieră re
vuistică. Ultima secțiu
ne, actul trei (de ce 
nu ?) începe cu caba
la împotriva Iui Chit
laru. Se pregătește ședin
ța de calomniere și 
expulzare. Numai că — 
o nouă lovitură de teatru 
—■ apare noul ministru, 
care se pretinde și el a- 
micul „victimei".

Deci, factura spectacu
lară neobișnuită, camuflea
ză o piesă lipsită de sur
prize. Mecanismul drama
tic e un fel de balansoar, 
care aruncă alternativ Ia 
cei doi antipozi două 
„partide" adverse. Schim
bările — bruște — de po
ziții sînt propulsate, s-ar 
putea spune, „ex machina".

Descoperind piesa, des
coperi consecvența auto
rului în aceleași uzanțe 
și tabieturi, în scheme ve
rificate; îți dai seama că 
de fapt A. Baranga nu 
simte nevoia să se înno
iască, este mulțumit de 
sine și atît de sigur, îneît 
își poate permite să se 
autoironizeze. Și atunci 
momentele de autopersi- 
flare care păreau dovezi 
de luciditate și umor con
secvent. par doar niște 
cochetării.

Și totuși o schimbare 
există : teatrul lui A. Ba
ranga a evoluat; nu s-a 
înnoit, nu s-a „moderni
zat“ ; și-a accentuat niște 
latențe vechi, constante, 
încălcarea convenției tea
trale, intimitatea cu pu
blicul, plăcerea autorului 
și a actorilor de a „face

cu ochiul", stabilind com
plicități cu spectatorul, 
toate aceste procedee ex
primă deschis natura tea
trului lui Baranga : un 
teatru larg popular, în care 
raporturile cu publicul 
sînt prompte, animate și 
fără ifose, un fel de tea
tru „prccult", aproape un 
teatru de estradă, cu lar
gă aderență socială, nu
trit din cotidian, trăind 
prin vivacitate.

Extravertirca actului ar
tistic nu are unica func
ție de a asigura o comu
nicare nestingherită dintre 
scenă, culise și sală ; ca 
îngăduie extinderea zonei 
controlate dc ris, multipli
carea pistelor satirei. Viața 
teatrului, mentalitatea ac
torilor, a spectatorilor, cri
ticii și autorii sînt intro
duși în conul de lumină 
demistificatoare a specta
colului. Astfel funcția so
cială a acestui gen 
teatru se realizează 
amplu.

In fond ce altceva 
„piesa" propriu-zisă „Opi
nia publică", decît o însce
nare a Unor vicii sociale 
știute, înscenare care nu o- 
bligă la un efort de cu
noaștere, ci mijlocește 
doar satisfacția recunoaște
rii ? Formele simplificate, 
masiv caricate prin care 
sînt prezentate cîteva me
canisme și tipuri sociale nu 
au viabilitate intrinsecă; 
ele sînt semnale violente 
care excită experiența fiecă
ruia, obligîndu-1 să conti
nue operația autorului. Dar 
primii chemați să conlu
creze cu autorii sînt acto
rii, cărora schițarea suma
ră a tipurilor le îngăduie, 
mai exact le pretinde un 
efort creator substanțial. 
Numai prin actori proto
tipul devine personaj : 
ce ar însemna Chitlaru 
fără inteligența lui Radu 
Beligan ? Ce savoare ar 
avea partitura lui Braha- 
ru fără umorul lui Florin 
Scărlătescu ? Radu Be
ligan, Florin Scărlătescu, 
Marcela Rusu, Ion Lucian, 
Gheorghe Dinică, Ștefan 
Tăpălagă, nu sînt inter- 
preți, ci coautori — stră
luciți — ai spectacolu
lui „Opinia publică".

Dar eroul spectacolului 
sau mai bine victima la a 
cărei . umilire și condam
nare participă cu îneînta- 
re, atît autorii cît și pu
blicul, e Prostia, care sub
stituie gîndirii vii, libere 
— șablonul, expresiei 
spontane — formula, re
lațiilor umane firești — 
protocolul 
este sensul 
tacolului : 
tipicurilor ; 
automatismelor, în supune
rea lor la șocuri de lucidi
tate și umor. Viața are ne
voie de oglinzi ; o aseme
nea oglindă îi oferă „O- 
pinia publică", o oglindă 
malițioasă, în care difor
mitățile și punctele sclero
zate apar imense și teri
bil de caraghioase. Ne pu
rificăm astfel prin rîs, ne 
reîntoarcem la căutarea 
autenticității, la sincerita
te și inteligență ; ne în
toarcem de fapt la noi în
șine, la omenie.

de 
mai

este

absurd. Aici 
major al spec- 
în detașarea 

a închistării și
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Cooperatorii din Cătunești, 
regiunea București, au ex
tins mult cultura roșiilor 
timpurii. împotriva brume
lor târzii, pe zeci de hec-_ 
tare, cultura este protejată 
prin foile de polietilenă. 
Investiția este insă efici
entă. recoltele valorificate a- 
ducind venituri suplimen
tare de zeci de mii de lei 

t r~‘ la hectar

transmite, dormind. Venus a lui Giorgione, 
legătura de sînge cu albastrul neegalat al Vo- 
ronețului — toate acestea și încă mii de alte 
opere se cer cunoscute nu doar din simplă 
preumblare de plăcere a unui spirit care 
n-are ce face, ci de spirite umane care se 
vor intr-adevăr bogate.

Și totuși : de cinsprezece-douăzeci de ani 
ne lipsește de pe piață o carte de sinteză a 
artei ieșită de sub pensulă și daltă, o carte 
care să stea nu doar la indemîna celor care 
fac studii speciale, ci a tuturor celor ce ter
mină liceul ! Alpatov depășește puterile vîrs
tei, iar volumul lui Suter — cel amintit — 
nu este nici el destinat publicului larg, ci 
elevilor unor școli speciale (a ajuns pe piață 
cine știe prin ce intimplare).

Să fie oare un fleac faptul că intelectuali 
cu studii superioare nu știu să deosebească 
un sfii de altul ? Să rămînem liniștiți în fața 
acestui „amănunt“ ? Unii, se vede, (la cei 
responsabili cu instrucția ne gindim) privesc 
golul și li se pare că nu ei l-au creat, nici nu 
mișcă vreun pai spre a repara greșeala.

Experiențe editoriale mondiale vorbesc 
despre efectele aproape incalculabile ale 
unor enciclopedii, pe virste, pentru tineri. Nu 
știu daca sintem pregătiți pentru acest pas, 
cert este insă că lipsa unui număr de cărți cu 
titluri independente dedicate tînărului aliat la 
vii sta formării personalității este injustilica- 
bilă. Pe listă, in afara unei psihologii, care 
să-l ajute pe adolescent să se explice pe el, 
nu doar să cunoască principii teoretice gene
rale. și a unei logici care să-i fie de folos in 
activitatea curentă, cărți amintite și in alt 
articol, am înscrie, în ordine, istoria artelor, 
cu un volum de date strict necesare, asimi
labile la IC—20 de ani. Cărți care sa nu se 
„ceară" neapărat la școală, dar care să răs
pundă unei necesități axiomatice în pregăti
rea de cultură generală.

Nu există in institutele noastre oameni ca
pabili să le alcătuiască? Nu credem!

Dați pe piață, tovarăși editori, in tiraje 
mari, asemenea cărți pe care să le recoman
dați cu avertismentul categoric „nu este 
cult cel ce nu posedă aceste cunoștin
țe“ și veți vedea ce succes de librărie veți 
obține. Efectul primordial va fi o ridicare a 
nivelului culturii numită de masă, prea 
mult lăsată pe mina unor îndrumători cultu
rali cine știe cum recrutați și a căror fante
zie intelectuală nu trece de multe ori 
de „echipa de dansuri" și oarecare „piesă 
ir.tr-un act" promovată de casa creației 
populare.

EUGEN FLORESCU

la cameraElena F., de _____
5, primește un duș edu
cativ prin apa aruncată 
de la fereastra dormitoru
lui 6, pentru desele ore 
din noapte petrecute sub 
geamurile blocului cu di
verși tineri. Incidentul 
ia proporții, antrenînd și 
pe celelalte colege de ca
meră. Astfel, între cele 
două dormitoare se decla
ră un adevărat război.

Numai lipsa comitetu
lui de bloc nu poate ex
plica această totală iner
ție. E un domeniu 
care ar fi trebuit să 
afirme energic 
zația U.T.C. Slancel 
secretarul U.T.C., ne 
meră titlurile unor 
pozioane, conferințe 
au avut Ioc la clubul 
structorilor. Dar acestea 
sînt departe de frămînta
rile, de problemele, de 
atmosfera în care trăiesc 
tinerele.

— Pe tovarășii de la 
U.T.C. (observați distanța 
pe care o așează interlocu
toarea față de cei ce ar 
trebui să fie cei mai a- 
propiați de viața tineri
lor I). îi interesează doar 
îndeplinirea unor sarcini 
elementare de organizație, 
ne spune /Xurora Cionvi- 
tă. parchetar.

Cele mai multe fete au 
venit pe șantier din alte
părți ale țării, într-o pe
rioadă a vieții cînd con
tinuă să aibă nevoie de
supraveghere. E o perioa
dă de contradicții puterni
ce între sentimente, gîn- 
duri, aspirații, uneori po
trivnice, o perioadă de

în 
se 

organi-
1 Gh., 

enu- 
sim- 
care 
con-
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fluctuație, de instabilitate, 
de incertitudine care Ie 
dezorientează. în aseme
nea momente se cere 
intervenția educatorului 
care, prinlr-o dirijare sub
tilă, să le dezvăluie puncte
le cardinale ale persona
lității.

Interdependența dintre 
condițiile de viață ale ti
nerilor la cămin și com
portarea lor în muncă, 
convingătoare și dintr-o 
statistică a absențelor ne
motivate, întîrzierilor, lu
crului sub normă etc., 
alcătuită de comitetul 
U.T.C., ar fi trebuit să 
declanșeze lupta împotriva 
acestor stări de lucruri.

Spre adevăratul 
cămin

Nu era în intenția noas
tră să încheiem acest re- 
portaj-anchelă cu un 
happy-end, dar am vizitat

și căminul de fete al în
treprinderii Industria Lînei 
din str. 23 August nr. 7. 
Un cămin de un gen a- 
parte, situat într-un bloc 
central cu apartamente 
deținute de diverse fami
lii. Cîteva camere au fost 
repartizate unui număr de 
27 de fete între 17 și 25 
de ani. Personal de între
ținere nu există, dar, prin 
turație, fiecare locatară 
răspunde de curățenia ca
merei. Nu e o răspundere 
formală. Atmosfera care 
te întîmpină în fiecare ca
meră, e o atmosferă de fa
milie, creată cu migală și 
sensibilitate, cu grijă pen
tru fiece amănunt : perde- 
luțe la ferestre, vaze cu 
flori, tablouri, dulapuri și 
etajere cu cărți. Dar ceea 
ce surprinde poate cel 
mai mult, e nota persona
lă, afirmarea individuali
tății fiecărei locatare. Len-

jeria de pat nu are aerul 
uniform, nu degajă acea 
monotonie, întîlnită deobi- 
cei în cămine.

De la obligația de a 
filați chiria în fiecare 
ună, inclusiv celelalte 

cheltuieli legate de întreți
nere, pînă la respectul li
niștii celorlalți ; de la pre
ocuparea periodică pentru 
curățenie, pînă la emula
ția reciprocă în ce priveș
te gustul în aranjarea ca
merelor sau în îmbrăcă
minte, tinerele fete par
curg drumul spre adevă
ratul, mult visatul cămin, 
spre viața de familie.

Nu e de mirare, deci 
că de ani de zile nici o 
locatară n-a fost eliminată 
disciplinar din cămin. „E- 
vaziunile“ se datoresc 
unor evenimente fericite : 
căsătoriile. In ziua vizitei 
noastre, pe Mioara Cotă- 
riță n-am mai găsit-o în

cămin. In 
le, din 
Mare, se 
care avea 
Un grup __  ._r._
zenta căminul la această 
sărbătoare, aducînd și ca
doul colectiv. Cele rămase 
la Timișoara, ne-au rugat 
să transmitem colegei lor, 
prin intermediul ziarului, 
urarea de a avea o căsă
torie fericită. O facem, 
adăugind și urările noas
tre de bine.

Viața în acest cămin se 
întemeiază pe o strînsă și 
sinceră prietenie, într-un 
climat de înaltă moralita
te, pe o stimă durabilă. 
Janeta Brîndușescu s-a 
căsătorit anul trecut, dar 
nu și-a uitat fostele cole
ge. Scrisorile ei frecvente 
dezvăluie fetelor preocu
pările universului ei fami
lial, le da sfaturi. Dar

comuna Livezi- 
raionul Vînju 
pregătea nunta 
loc a doua zi. 
de fete repre-

poate că acest „noroc" 
s-a creat în parte și aici, 
aici unde totul respiră 
gingășie și feminitate, în 
acest mediu educativ 
creat prin dăruirea trăsă
turilor celor mai frumoase 
ale fiecăreia la fondul de 
calități, ale tuturor. Pentru 
că aici se educă sentimen
tele viitoarei soții și 
mame, trăsăturile demni
tății și ale onoarei, con
știința menirii ei în fa
milie și societate.

★
Condițiile materiale ale 

celor două cămine sînt si
milare și totuși ai impre
sia că pătrunzi în univer
suri diferite, în lumi opu
se. Pentru că și aici se 
adeverește vechea zicală 
populară, după care „o- 
mul sfințește locul". Dar 
trebuie să remarcăm și 
faptul că organizațiile de

tineret, comisiile de fe
mei au acționat în chip 
diferit. în primul rînd, la 
Industria Lînei s-a avut 
grijă să se păstreze o a- 
nume omogenitate a co
lectivului, o anume cate
gorie de vîrstă, de pregă
tire, de experiență de via
ță ; în vreme ce la Con
strucții s-a creat un ames
tec hibrid, în care fete de 
16 ani coabitează cu fe
mei trecute de 40. divor
țate, dezabuzatc, cu expe
riențe de viață triste sau 
dubioase din punct de ve
dere moral. Degeaba li 
se serveso acestor fete re
țete educative pe un ton 
oficial și didactic, degea
ba li se țin conferințe, 
cînd tocmai elementele 
fundamentale sînt ignora
te. Pentru că, este știut, 
mediul e principalul edu
cator în asemenea situații, 
componența colectivului 
influențează, adeseori de
cisiv, evoluția acestor ado
lescente.

E un domeniu care in
tră în sfera artei de a e- 
duca, un domeniu ce pre
supune mobilitate și sub
tilitate din partea activiș
tilor, cunoștințe elementa
re de pedagogie, pasiunea 
de a pătrunde în sufletul 
și sentimentele complexe 
ale vîrstei nu cu brutali
tate, ci cu înțelegere și 
gravitate. Pentru că viața 
tinerelor în cămin e doar 
o etapă, o etapă educati
vă de care depinde în 
bună măsură comportarea 
lor de mai tîrziu în. mun
că, în familie și societate.



CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

DIN SESIUNEA MAI-IUNIE 1967

Printr-un ordin al ministrului invătamintului s-nu 
stabilit centrele și președinții comisiilor pentru exame
nele de bacalaureat de la liceele de cultura generală și 
de la liceele de artă din sesiunea mai-iunie 1967.

Examenele încep în toată țara în ziua do 25 mai 1967 
orele 9 dimineața cu proba scrisă la literatura romană, 
în vederea pregătirii examenului, președinții comisiilor 
se vor prezenta la centrele la care au fost numiți în dimi
neața zilei de 24 mai a.c. Se menționează mai jos centrele 
unde vor funcționa comisiile, liceele care vor prezenta 
candidați Ia fiecare centru, precum și președinții comi
siilor.

ORAȘUL

BUCUREȘTI5

Liceul ..M. Sadovcanu" — Co
misia Nr. 1 secție reală. Candi
dați de la Liceul ..M. Sadovca-- 
nu" (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Al. L’iculcscu. 
prof. univ. dr. matematica
I.P.G.G.  București.

Liceul „M. Sadovcanu" — Co
misia Nr. 2. secție reală. Candi
dați de la Liceul „M. Sadovea- 
nu" (cursuri serale). Președinte 
Gr. Popa, prof. univ. dr. docent 
chimie Universitatea București.

Liceul „M. Sadoveanu“ — Co
misia Nr. 3, secție mixtă. Can
didați de ia Liceul „M. Sado
vcanu“ și Liceul Nr. 35 (cursuri 
de zi si restantieri). Președinte 
Aurel Ianu. prof. univ. chimie 
Inst. Politehnic București.

Liceul „I. L. Caragiale" — Co
misia Nr. 4. secție reală. Candi
dați de la Liceul „I. L. Cara
giale" (cursuri de zi). Președinte 
V. Armeano, prof. univ. dr. do
cent. chimie. I.S.E. București.

Liceul „I. L. Caragiale" — 
Comisia Nr. 5. secție reală. 
Candidați de la Liceul ..I. L. Ca
ragiale“ (cursuri de zi. serale, 
învătâm’nt fără frecventă și 
restantieri). Președinte Aurel 
Nicolau. prof. univ. dr. docent 
fizică Universitatea București.

Liceul „I. L. Caragiale" — 
Comisia Nr. 6. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul „I. L. Ca- 
giale“ (cursuri de zi. învățămint 
fără frecvență si restantieri). 
Președinte Florica Bărbulescu. 
prof. univ. dr. docent fizică 
Universitatea București.

Liceul ,.Dr. Petru Groza" — 
Comisia Nr. 7. secție reală. 
Candidați de la Liceul ..Dr. Pe
tru Groza" (cursuri de zi). Pre
ședinte Gh. Costeanu, prof. univ. 
dr. docent chimie Inst. Politeh
nic București.

Liceul „Dr. Petru Groza" — 
Comisia Nr. 8, secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „Dr. 
Petru Groza" (cursuri de zi. se
rale și restantieri). Președinte 
Const. Antonescu, prof univ. 
dr. docent șt. biologice Uni
versitatea București.

Liceul Nr. 32 — Comisia Nr.
9. secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Nr. 32 (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și 
restantieri) Președinte D. Tocan, 
eoni. univ. dr. fizică I.P.G.G. 
București.

Liceul Nr. 32 — Comisia Nr.
10, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Nr. 32 (cursuri de zi, 
serale și învățămint fără frec
vență). Președinte Const. Ra- 
bega, prof. univ. dr. docent chi
mie Universitatea București.

Liceul de muzică Nr. 2 — 
Comisia Nr. 11,’secție umanistă. 
Candidați de la Liceul de mu
zică Nr. 2. Liceul de coregrafie 
și Liceul de muzică Nr. 1 
(cursuri de zi). Președinte Mir- 
cea Manca.?, prof. univ. dr. filo
logie I.A.T.C. „L L. Caragiale" 
București.

Liceul Nr. 10 — Comisia Nr. 
12, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Nr. 10 și Liceul „C. A. 
Rosetti" (cursuri de zi, învătă
mînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte Virginia Bar- 
bu. prof. univ. dr. docent șt. 
biologice I.P.G.G. București.

Liceul „D. Cantemir" — Co
misia nr. 13. secție reală. Candi
dați de la liceele .,D. Cante
mir“ și ..Spiru Haret" (cursuri 
de zi, învățămint făTă frecvență 
și restantieri). Președinte Mar
cel Roșculet, prof. univ. dr. do
cent matematică Inst. Politeh
nic București.

Liceul „D. Cantemir“ — Co
misia nr. 14. secție mixtă. Can
didați de la Liceul ,.D. Cante
mir“ și Liceul „Spiru Harel" 
(cursuri de zi. serale. învăță
mint fără frecvență și restan
tieri). Președinte Toma Vasi- 
lescu, conf. univ. filologie Uni
versitatea București

Liceul „Spiru Harel“ — Comi
sia nr. 15. secție reală. Candi
dați de la Liceul „Spiru Haret“ 
și Liceul „C. A. Rosetti“ (cursuri 
de zi). Președinte Virgil Ciau- 
clian, prof. univ. matematică 
Institutul agronomic București.

Liceul „Spiru Haret“ — Co- 
misia nr. 16. secție mixtă Can
didați de la LiceulSpiru Haret" 
(cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Mihai Pascu, conf. univ. 
chimie Universitatea București

Liceul „Spiru Haret“ — Co
misia Nr. 17. secție mixtă. Can
didați de la Liceul „Spiru Ha
ret“ șl Liceul „D. Cantemir“ 
(învățămint fără frecvență și 
examene de diferență). Preșe
dinte Aron Petric, conf. univ. 
istorie Universitatea București.

Liceul Nr. 37 — Comisia Nr.
18. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Nr. 37 (cursuri dc zi). 
Președinte Emilian Angclescu, 
lector univ. dr. chimic Univer
sitatea București.

Liceul „Emil Râcoviță" — Co
misia Nr. 19. secție mixtă cu 
limba dc predare română și 
greacă. Candidați de la Liceul 
„F.mft Râcoviță" și Liceul Nr. 14 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecventă și restantieri). Preșe
dinte Dumitru Ailincăi Almaș, 
conf. univ. istorie Universitatea 
București.

Liceul „Emil Râcoviță" — Co
misia Nr. 20. secție reală. Can
didați de la Liceul „Emil Ra- 
coviță" (cursuri serale și res
tantieri). Președinte Gcorge 
Cristescu. conf. univ. dr. fizică 
Inst. Politehnic București.

Liceul „M. Viteazul" — Comi
sia Nr. 21. secție reală. Candi
dați de la Liceul „M. Viteazul" 
(cursuri de zi). Președinte Dan 
ștefăncscu. conf. univ. matema
tică Inst. Politehnic București.

Liceul „M. Viteazul“ — Comi
sia Nr. 22. secție reală. Candi
dați de la Liceul ..M. Viteazul" 
(cursuri dc zi. serale. învăță- 
mint fără frecvență și restan
tieri). Președinte M. Botez, prof. 
univ. matematică Inst. Politeh
nic București.

Liceul „M. Viteazul" — Comi
sia Nr. 23 secție umanistă. Can
didați de la Liceul „M. Viteazul" 
și Liceul Nr. 15 (cursuri de zi. 
învățămint fără frecventă și 
restantieri). Președinte Florian 
Gcorgescu, conf. univ. filozofie 
I.C.F. București.

Liceul Nr. 15 — Comisia Nr.
24. secție reală. Candidați de la 
Liceul Nr. 15 (cursuri de zi). 
Președinte Gabriel Sudan, prof. 
univ. dr. matematică, Inst. ar
hitectură București.

Liceul Nr. 15 — Comisia Nr.
25. secție mixtă cu limbile de 
predare română și maghiară. 
Candidați de la liceele Nr. 15 și 
Nr. 9 (cursuri de zi. serale, în
vătămînt fără frecvență și res
tantieri). Președinte Carol Kro- 
mek. conf. univ. dr. fizică 
I.P.G.G. București.

Liceul Nr. 15 — Comisia Nr. 
26 secție umanistă. Candidați de 
la Liceul nr. 15 și nr. 38 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte M. Novicov, prof. 
univ. filologie Universitatea 
București.

Liceul „Alex. Sahia" — Comi
sia Nr. 27, secție mixtă. Candi
dați de la Liceul „Alex. Sahia" 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte I. Ionescu Mușcel, 
prof. univ. chimie I.S.E. Bucu
rești.

Liceul „Alex Sahia" — Comi
sia Nr. 28, secție reală. Candi
dați de la Liceul „Alex. Sahia“ 
și Liceul Nr. 38 (cursuri serale 
și restanțieri). Președinte Ion 
Gh. Sabac, prof. univ. dr. docent 
matematică Inst. Politehnic 
București.

Liceul nr. 38 — Comisia nr.
29, secție reală. Candidați de la 
Liceul nr. 38 (cursuri de zi și 
serale). Președinte Glcb Drăgan, 
prof. univ. dr. matematici, Inst 
Politehnic București.

Liceul seral de cultură gene
rală București — Comisia nr.
30, secție reală. Candidați de la 
Liceul seral de cultură gene
rală — București (cursuri serale 
și restantieri). Președinte Victor 
Constantincscu, conf. univ. ma
tematică Inst construcții Bucu
rești.

Liceul seral de cultură gene
rală București — Comisia nr. 31. 
secție reală. Candidați de la 
Liceul seral'de cultură generală 
Eucurești (cursuri serale și res
tantieri). .Președinte Gabriela 
Tițeica, prof. univ.~matematică, 
Inst. politehnic București.

Liceul seral de cultură genera
lă București — Comisia 32, sec
ția mixtă. Candidați de la Li
ceul seral de cultură generală 
București (cursuri serale și res
tantieri). Președinte I. Rădu- 
Iescu, conf. univ. dr. geografie 
Universitatea București.

Liceul seral de cultură gene
rală București — Comisia nr.
33. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul seral de cultură ge
nerală București (cursuri serale 
și restanțieri). Președinte Con
stanta Moruzi, conf. univ. dr. 
docent științe biologice Univer
sitatea București.

Liceul „G. Coșbuc" — Comi
sia nr. 34. secție reală. Candi
dați de la Liceul „G. Coșbuc“ 
(cursuri de zi, serale și învăță- 
mint fără frecvență). Președinte 
Francisc Albert, prof. univ. dr. 
chimie Inst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul „G. Coșbuc" — Comi
sia nr. 35. secție mixtă. Candi
dați de la Liceele „G. Coșbuc“ 
și „Alex. I. Cuza" (cursuri de 
zi, serale și învățămint fără 
frecventă). Președinte Al. Trifu. 
prof. univ. pedagogie-psihologie 
Conservatorul București.

Liceul „M. Basarab" — Co
misia nr. 36. secție reală. Can
didați dc la Liceul ,,M. Basa
rab" și Liceul nr. 39 (cursuri 
serale). Președinte M. Zapan, 
prof. univ. dr. docent chimic. 
I.P.G.G. București.

I.ierul .,M. Basarab" — Comi
sia nr. 37. secție reală. Candi
dai! do la Liceul „M. Basarab" 
și liceul nr. 39 (cursuri de zl și 
serale). Președinte Haralnmbie 
Ionescu. prof. univ. dr. docent 
matematică, I.S.E. București.

Liceul ,,M. Basarab" — Co
misia nr. 38. secție reală. Can
didați de la Liceul „M. Basa
rab“ și Liceul nr. 39 (cursuri 
de zi. fnvățămînț fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Scr- 
giu Gogălniceanu, prof. univ. dr. 
chimic. Inst. Agronomic Bucu
roși i.

Liceul „M. Basarab" — Comi
sia nr. 39. secție umanistă. Can
didați de la Liceul .,M. Basarab" 
și Liceul nr. 39 (cursuri de zi și 
învățămint fără frecventă). Pre
ședinte C. Drâgulcscu, prof. fi
lologie I.P.C.D. București.

Liceul „Alex. I. Cuza" — Co
misia nr. 40. secție mixtă. Can
didați de la Liceul „Alex. I. 
Cuza" (cursuri de zi). Președin
te Ion Pascaru, conf. univ. fi
zică. Inst. Politehnic București.

Liceul nr. 39 — Comisia nr. 
41, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul nr. 39 (cursuri de zi). 
Președinte Ilaralambic Chiriloi. 
prof. univ. dr. docent șt. biolo
gice. Inst. Agronomic București.

Liceul „M. Emincscu" — Co
misia nr. 42, secție mixtă. Can
didați de la Liceul „M. Emi- 
nescu" (cursuri de zi, invăță- 
mint fără frecventă și restan
tieri). Președinte Lco Gruia, 
conf. univ. matematică Inst. po
litehnic București.

Liceul „M. Eminescu“ — Co
misia nr. 43. secția mixtă. Can
didați de la Liceul „M. Emines
cu" și secția serală din comuna 
30 Decembrie (cursuri de zi și 
serale). Președinte C. Discscu, 
prof. univ. dr. fizică Inst. Agro
nomic București.

Liceul „Ion Creangă" — Co
misia nr. 44, secție mixtă. Can
didați de la Liceul „Ion Crean
gă“ (cursuri de zi și învățămint 
fără frecvență). Președinte Gh. 
Anghel, prof. univ. dr. docent 
șt. biologice,--Inst. agronomic 
București.

Liceul „Gh. Șincai" — Comi
sia nr. 45. secție reală. Candi
dați de la Liceul „Gh. Șincai" 
(cursuri de zi și restantieri). 
Președinte Radu Țițeica, prof. 
univ. dr. docent fizică I.P.C.D. 
București.

Liceul „Gh. Șincai“ — Comi
sia nr. 46, secție umanistă. Can
didați de la Liceul „Gh. Șincai" 
și Liceul nr. 41 (cursuri de zi, 
învățămint fără frecventă și res
tantieri). Președinte V. Ștefănoiu, 
conf. filozofie I.P.C.D. București.

Liceul „Gh. Șincai" — Comi
sia nr. 47. secție reală. Candi
dați de la Liceul „Gh. Șincai" 
și Liceul nr. 41 (cursuri de zi, 
serale și învățămint fără frec
vență). Președinte M. Sarian, 
prof. univ. matematică Inst. Po
litehnic București.

Liceul nr. 30 — Comisia nr.
48. secție reală. Candidați de la 
Liceul nr. 30 (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte N. Dănl- 
lă, prof. univ. dr. matematică 
Inst. politehnic București.

Liceul nr. 30 — Comisia nr.
49, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul nr. 30 (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte 
Adrian Ionescu, prof. univ. dr. 
docent, șt. biologice I.C.F. Bucu
rești.

Liceul „Gh. Lazăr" — Comisia 
nr. 50 secție mixtă. Candidați 
de la Liceul „Gh. Lazăr“ 
(cursuri de zi și învățămint fără 
frecventă). Președinte C. Io- 
nescu-Bujor, prof. univ. emerit 
matematică Inst. Politehnic 
București.

Liceul „Gh. Lazăr" — Comi
sia nr. 51. secție'mixtă. Candi
dați de la Liceul „Gh. Lazăr" 
(cursuri de zi și- restanțieri). 
Președinte N. Antonescu, conf. 
univ. matematică Inst. Cons
trucții București.

Liceul „Gh. Lazăr" — Comi
sia nr. 52, secție reală. Candi
dați de la Liceul „Gh. Lazăr“ 
(cursuri de zi și serale). Pre
ședinte V. V. Protopopescu, 
prof. univ. dr. docent matema
tică I.S.E. București.

Liceul „D. Bolintineanu" — 
Comisia nr. 53, secție reală. 
Candidați de la Liceul „D. Bo
lintineanu“ (cursuri de zi șl res
tanțieri). Președinte Igor Ivanov 
conf. univ. chimie Inst. Cons
trucții București.

Liceul „D. Bolintineanu“ — 
Comisia nr. 54, secție reală. 
Candidați de la Liceul „D. Bo
lintineanu" (cursuri de zi, sera
le și învățămint fără frecventă). 
Președinte Radu Bădcscu, prof. 
univ. dr. docent matematică 
Inst. Politehnic București.

Liceul „D. Bolintineanu" — 
Comisia nr. 55, secția umanistă. 
Candidați de la Liceul „D. Bo
lintineanu" (cursuri de zi, în
vătămînt fără fecvență și res
tantieri). Președinte Victor Tu- 
fescu, prof. univ. dr. docent 
geografie I.S.E. București.

Liceul nr. 27 — Comisia nr. 
56. secție reală. Candidați de la 
Liceul nr. 27 (cursuri de zl și 
restantieri). Președinte Gh. 
Constantinescu, prof. univ. ma
tematică I.P.G.G. București. 

Liceul nr. 27 — Comisia nr. 
57 secție mixtă. Candidați de 
la Liceul nr. 27 (cursuri do zi, 
serale și restanțieri). Președinte
L. Berea, prof. univ. dr. docent 
pedagogic Universitatea Bucu
roși 1,

Liceul nr. SG — Comisia nr.
58. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul nr. 36 (cursuri de zl și 
restanțieri). Președinte Al. Iso- 
pescu, conf. univ. fizică I.S.E. 
Bucuroșii.

Liceul nr. SG — Comisia nr.
59, secție reală. Candidați de la 
Liceul nr. 36 (cursuri dc zl și 
serale). Președinte Gh. Vrîncca- 
nu conf. univ. matematică Inst. 
Construcții București.

Liceul „N. Bălccscu" — Comi
sia nr. 60. secție reală. Can
didați de la Liceul „Nicolao 
Bălcescu" (cursuri de zi). Preșe
dinte Mircca Tîrnovcanu, conf. 
univ. matematică Inst. Politeh
nic București.

Liceul „N. Bălccscu“ — Comi
sia nr. 61 secție reală. Candidați 
de la Liceul „Nicolae Bălccscu" 
(cursuri de zi și restantieri). 
Președinte Aurel Pirvu, prof. 
univ. matematică Inst. Cons
trucții București.

Liceul „N. Bălccscu" — Co
misia nr. 62, secție mixtă cu 
limbile de predare română și 
germană. Candidați de la Liceul 
„N. Bălcescu" și Liceul nr. 21 
(cursuri de zi. serale și învăță
mint fără frecventă). Președinte 
Gh. Ilerman, conf. univ. dr. șt. 
biologice I.M.F. București.

Liceul „N. Bălccscu“ — Co
misia nr. 63, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul „N. Băl
cescu“ și Liceul de arte plastice 
(cursuri de zi). Președinte Emi
lia Iliescu. conf. univ. consul
tant dr. docent șt. biologice 
Universitatea București.

Liceul „T. Vladimirescu" — 
Comisia nr. 64. secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „T. Vla- 
dimirescu" (cursuri de zi. învă- 
țămînt fără frecventă și restan
tieri). Președinte Moise Cuciuc, 
prof. univ. matematică. I.P.G.G. 
București.

Liceul „T. Vladimirescu“ — 
Comisia nr. 65, secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „T. Vla
dimirescu" și Liceul nr. 31 
(cursuri de zi, învătămînt fără 
frecvență și restantieri). Preșe
dinte Sandu Răutu, conf. univ. 
dr. matematică Inst. Construc
ții București.

Liceul „T. Vladimirescu" — 
Comisia nr. 66. secție reală. Can
didați de la Liceul „T. Vladi
mirescu" (cursuri de zi și se
rale). Președinte P. Mirescu, 
conf. univ. matematică I.S.E. 
București.

Liceul nr. 25 — Comisia nr.
67, secție reală. Candidați de la 
liceul nr. 25 (cursuri de zi). Pre
ședinte Ovidiu Bolgiu, prof. 
univ. matematică Inst. Politeh
nic București.

Liceul nr. 25 — Comisia nr.
68, secția mixtă. Candidați de la 
liceele nr. 25 și nr. 31. (cursuri 
de zi și serale). Președinte Da- 
mian Bogdan, prof. univ. dr. 
docent istorie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 33 — Comisia nr.
69, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul nr. 33 (cursuri de zi). 
Președinte Dumitriu Bîrcă Gă- 
lățeanu, prof. univ. dr. docent 
fizică Inst. Politehnic București.

Liceul „Ion Neculce“ — Comi
sia nr. 70, secție mixtă. Can
didați de la Liceul „Ion Neculce" 
(cursuri de zi, serale și învăță
mint fără frecventă). Președinte 
Florea Zara, conf. univ. mate
matică Inst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul „Aurel Vlaicu" Comi
sia nr. 71, secție mixtă. Candi
dați de la Liceul „Aurel Vlaicu" 
(cursuri de zi, învătămînt fără 
frecvență și restantieri). Pre
ședinte Ileana Necșoiu, conf. 
univ. dr. chimie Inst. Politehnic 
București.

Liceul „Aurel Vlaicu“ — Co
misia nr. 72, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul „Aurel 
Vlaicu" și Liceul nr. 6 (cursuri 
de zi și învățămint fără frec
vență). Președinte Constantin 
Firoiu, conf. univ. dr. chimie 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ București.

Liceul nr. 6 — Comisia nr. 73, 
secție reală. Candidați de la 
Liceul nr. 6 (cursuri de zi și 
serale). Președinte Gh. Th. 
Gheorghiu, prof. univ. dr. do
cent matematică -Inst. Politehnic 
București.

Liceul nr. 40 — Comisia nr.
74, secție reală. Candidați de la 
Liceul nr. 40 (cursuri de zi, 
învătămînt fără frecvență și 
restantieri). Președinte Ovidiu 
Dragnea, prof. univ. matema
tică Inst. Construcții București.

Liceul nr. 40 — Comisia nr.
75. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul nr. 40 (cursuri de zi, 
serale și învătămînt fără frec
vență). Președinte Romul Mun- 
teanu, conf. dr. filologie, Uni
versitatea București.

ORAȘUL
■>

CONSTANTA
Liceul „Mircea cel Bătrîn" 

Constanta — Comisia nr. 1. sec
ție reală. Candidați de la Li
ceul „Mircea cel Bătrîn“. Con
stanta (cursuri de zi șl restan
tieri). Președinte Andrei Iliescu, 
conf. univ. dr. șt, biologice. 
I.C.F. București.

Liceul „Mircca cel Bătrîn" 
Constanța — Comisia nr. 2. sec
ție reală. Candidați de la Liceul 
„Mircca cel Băti'în". Constanța 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte Marin Dumitrescu, 
conf. univ. matematică, Inst. 
Politehnic, București.

Liceul „Mircca cel Bătrîn" 
Constanta — Comisia nr. 3, sec
ție reală. Candidați de la Liceul 
„Mircca cel Bătrîn", liceele nr. 
2 și nr. 3 Constanța (cursuri 
serale, învățămint fără frecven
ță și restanțieri). Președinte Lu- 
cius Sâveanu, prof. univ. dr. do
cent fizică, Institutul pedagogic 
de 3 ani Constanța.

Liceul „Mircca cel Bătrîn" 
Constanța — Comisia nr. 4. sec
ție mixtă. Candidați de la Liceul 
„Mircea cel Bătrîn" și Liceul 
nr. 3 Constanta (învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Râul Călincscu, prof. univ. 
dr. docent geografie, Universi
tatea București.

Liceul „Mircea col Bătrîn" 
Constanta — Comisia nr. 5. sec
ție mixtă. Candidați de la Li
ceul „Mircca cel Bătrîn“. Licee
le Năvodari și Tekirghiol 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Ion Todor, prof. univ 
dr. docent șt. biologice. Institu
tul pedagogic de 3 ani Pitești.

Liceul nr. 2 Constanța — Co
misia nr. 6. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 Cons
tanța (cursuri de zi). Pre
ședinte M. Predcleanu, conf. 
univ. dr. matematică, I.P.G.G. 
București.

Liceul nr. 2 Constanta — Co
misia nr. 7, secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 2. Liceul 
de muzică și arte plastice Con
stanta și Liceul Eforie Sud 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte V. Bunescu. conf. 
filozofie I.P.C.D. București.

Liceul nr. 2 Constanta — Co
misia nr. 8. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 2 Cons
tanța (cursuri serale și restan
tieri). Președinte Oscar Krein- 
dlcr, prof. univ. matematică, 
Inst. Politehnic București.

Liceul nr. 2 Constanța — Co
misia nr. 9. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 Cons
tanta, Liceele Năvodari și Efo
rie Sud și Școala tehnică spe
cială de contabilitate Constanța 
(cursuri de zi. serale și restan
tieri). Președinte Virgil Hila, 
conf. univ. dr. matematică, Inst. 
construcții București.

Liceul nr. 3 Constanța — Co
misia nr. 10, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 3 Cons
tanta (cursuri de zi și restan
tieri). Președinte Al. Mihul, 
conf. univ. dr. fizică, Universi
tatea București.

Liceul nr. 3 Constanța — Co
misia nr. 11. secție mixtă. Can
didați de la Liceele nr. 3 șl nr. 
4 Constanța (cursuri de zi și 
restantieri). Președinte Elena 
Moriova, conf. univ. dr. docent 
șt. biologice, Inst. agronomic 
București.

Liceul nr. 4 Constanța — Co
misia nr. 12. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 4 Cons
tanța (cursuri de zi). Președinte 
Dan Anghelescu. conf. univ. dr. 
fizică, Inst. Politehnic București.

Liceul nr. 4 Constanta — Co
misia nr. 13. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 4 Cons
tanta (cursuri de zi). Președinte
N. Kadu, lector univ. dr. mate
matică, Universitatea București.

Liceul nr. 4 Constanta — Co
misia nr. 14. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 4 
Constanța (cursuri de zi). Pre
ședinte Emil Vrabie, conf. univ. 
dr. filologie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 4 Constanta — Co
misia nr. 15, secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 4 Cons
tanța (cursuri de zi) Președinte 
l. Dineu, conf. univ. șt. biologice,
I.S.E. București.

Liceul Mangalia — Comisia 
nr. 16, secție mixtă. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
Mangalia (cursuri de zi. serale 
Și restanțieri). Președinte Ana 
Șerbanescu, șef lucrări dr. chi

mie, I.P.G.G. București.

REGIUNEA

ARGEȘ
Liceul Costești - Comisia 

Nr. 1, secție reală. Candidați de 
la Liceele Costești și Mozăceni 
(cursuri de zi). Președinte Con
stantin Popovici, conf. univ. dr. 
matematică Universitatea Bucu
rești.

Liceul Costești — Comisia 
Nr. 2, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Costești și Moză
ceni (cursuri de zi și restantieri). 
Președinte Viorica Caraiani, șef 
lucrări dr. chimie I.P.G.G. Bucu
rești.

Liceul Curtea de Argeș _
Comisia Nr. 3, secție reală. Can
didați de la Liceul Curtea de 
Argeș (cursuri de zi, serale, în
vătămînt fără frecventă și res
tantieri). Președinte Gcorge Le- 
lescu prof. univ. matematică 
Inst. Politehnic București.

Liceul Curtea de Argeș — 
Comisia Nr. 4, secție mixtă. 
Candidați de la Liceul Curtea 
de Argeș (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecventă și 
restantieri). Președinte Ion D. 
Ion, lector univ. dr. matematică 
Universitatea București.

Liceul Corbenl — Comisia 
Nr. 5. secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Corbenl și Dom
nești (cursuri do zi, serale șl 
învătămînt fără frecvența). Prc- 
‘odlnle Lidia Mînzăraru, lector 
univ.dr. șt. biologice-geografic 
Universitatea București.

Liceul Drăgăncști OU — Co
misia Nr. 6. secție mixtă. Can
didați do la Liceele Drăgăncști 
Olt și Văleni (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și res
tantieri). Președinte Gcorge 
Vraciu, conf. univ. matematică 
Universitatea Craiova.

Liceul Drăgășanl — Comisia 
Nr. 7, secție reală. Candidați 
dc la Liceul Drăgășani (cursuri 
de zi. serale șl restanțieri). Pre
ședinte Al. Solian, conf. univ. 
dr. matematică Universitatea 
bucurești.

Liceul Drăgășanl — Comisia 
Nr. 8. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Drăgășani (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restantieri). Președinte Gh. 
Constantincscu șef lucrări dr. 
chimie Inst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul Găești — Comisia Nr. 9 
secție reală. Candidați de la 
Liceul Găești (cursuri de zi). 
Președinte Gh. D. Simioncscu, 
conf. univ. matematică Inst. Po
litehnic București.

Liceul Găești — Comisia Nr. 
10, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Găești (cursuri de zi 
învățămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Carmen 
Sorescu, șef lucrări dr. chimic 
I.P.G.G. București.

Liceul Topolovcni — Comisia 
Nr. 11, secție reală. Candidați 
de la Liceele Topoloveni și Vi
șina (cursuri de zi și restan
tieri). Președinte I. Marincscu 
conf. univ. dr. șt. biologice In
stitutul pedagogic de 3 ani Pi
tești.

Liceul Topolovcni — Comisia 
Nr. 12. secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Topoloveni și Vi
șina (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restantieri). 
Președinte I. Gheorghiu, conf. 
univ. dr. istorie Universitatea 
București.

Liceul Horezu — Comisia nr.
13. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Horezu (cursuri de zi, 
învățămint fără frecventă și 
restantieri). Președinte Con
stantin Luca, lector univ. dr. 
chimie Universitatea București.

Liceul Vedea — Comisia nr. 14 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Vedea (cursuri de zi, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte D. Negoin, 
conf. univ. dr. chimie Univer
sitatea București.

Liceul nr. 1 Slatina — Comi
sia nr. 15, secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Slatina 
(cursuri de zi). Președinte Cos- 
tache Tcleman, lector univ. dr. 
matematică Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Slatina — Comi
sia nr. 16, secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Slatina 
și Liceul Potcoava (cursuri de 
zi, serale și învătămînt fără 
frecvență). Președinte B. Griun- 
wald, conf. univ. dr. matematică 
Inst. Politehnic București.

Liceul nr. 1 Slatina — Comi
sia nr. 17. secție umanistă. Can
didați de la Liceele nr. 1 și 
nr. 2 Slatina (cursuri de zi, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte C. Papa- 
state, conf. univ. filologie Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Slatina — Comi
sia nr. 18, secție reală. Candi
dați de la Liceele nr. 2 șl nr. 1 
Slatina (cursuri de zi, învăță
mint fără frecventă și restan
tieri). Președinte P. Baltă, conf. 
univ. dr. chimie Inst. Politehnic 
București.

Liceul Băbeni — Comisia 
nr. 19, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Băbeni și Căli- 
măneștl (cursuri de zi, serale 
și restanțieri). Președinte Ovidiu 
Maior, lector univ. dr. chimie 
Universitatea București.

Liceul nr. 1 Pitești — Comisia 
nr. 20, secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Pitești 
(cursuri de zi). Președinte Jean 
Lyli Nicolescu, conf. univ. dr. 
matematică Inst. Politehnic 
București.

Liceul Nr. 1 Pitești — Comisia 
nr. 21, secție reală. Candidați 
de la Liceul Nr. 1 Pitești 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Grigore Agopian, 
conf. univ. matematică I.S.E. 
București.

Liceul Nr. 1 Pitești — Comi
sia nr. 22, secție umanistă. Can
didați de la Liceul Nr. 1 și Li
ceul de muzică Pitești (cursuri 
de zi și restantieri). Președinte 
D. Firescu conf. univ. dr. chi
mie Universitatea București.

Liceul Nr. 1 Pitești — Comi
sia Nr. 23. secție mixtă. Can
didați de la Liceul Nr. 2 Pi
tești (cursuri serale, învățămint 
fără frecvență și restantieri) 
Președinte M. Naumescu conf. 
univ. fizică Inst. construcții 
București.

Liceul Nr. 2 Pitești — Comisia 
nr. 24, secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 2 Pitești (cursuri 
de zi). Președinte Al. Iuracec, 
conf. univ. dr. șt. biologice 
Institutul pedagogic de 3 ani 
Pitești.

Liceul Nr. 2 Pitești — Comi
sia nr. 25, secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 2 Pitești 
și secția serală Ștefănești 
(cursuri de zi, serale și restan
tieri). Președinte N. Nicolescu, 
conf. univ. matematică Inst. 
construcții București.

Liceul Nr. 2 Pitești — Comi
sia Nr. 26, secție mixtă, Can- 

dldațl de la Liceul Nr. 2 Pi
tești (cursuri serale, învățămint 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Tiberlu Bogdan, conf. 
univ. dr. psihologie Institutul 
pedagogic dc 3 ani Pitești.

Liceul Nr. 2 Pitești — Comi
sia Nr. 27, secție umanistă. Can
didați dc la Liceul Nr. 2 Pi
tești (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Augustin Z.N. 
Pop conf. univ. filologic Insti
tutul pedagogic dc 3 ani Pi
tești.

Liceul Nr. 3 Pitești — Comisia 
nr. 28, secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 3 Pitești (cursuri 
de zi). Președinte P. Raicu, 
conf. univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea București.

Liceul nr. 3 Pitești — Comi
sia nr. 29. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 3 Pitești 
(cursuri de zl, serale. învăță
mint fără frecvență și restan
tieri). Președinte Viorcl Dumi- 
traș, conf. univ. dr. matematică 
Inst. Politehnic București.

Liceul nr. 3 Pitești — Comi
sia nr. 30. secție umanistă. Can
didați de la Liceul nr. 3 Pi
tești (cursuri de zi. învătămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Nina Façon, prof. 
univ. dr. docent filologie Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 Cîmpulung — Co
misia nr. 31, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Cîm
pulung (cursuri de zi). Preșe
dinte Chiriac Vasiliu, conf. 
univ. di. matematică Inst. Poli
tehnic București.

Liceul nr. 1 Cîmpulung — Co
misia nr. 32, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Cîm
pulung, Liceele Rucăr și Stil- 
peni (cursuri de zi și restan
tieri). Președinte Andrei Do- 
brcscu, prof. univ. dr. matema
tică Inst. construcții București.

Liceul nr. 1 Cîmpulung — 
Comisia nr. 33. secție mixtă. 
Candidați de la Liceul nr. 1 
Cîmpulung (cursuri de zi, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Gh. Mas- 
tacan, conf. univ. fizică I.P.G.G. 
București.

Liceul nr. 1 Cîmpulung — Co
misia nr. 34. secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 1 și 
Școala tehnică specială Cîmpu
lung și Liceul Rucăr (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Marcel Scrgărccanu, 
conf. univ. dr. matematică Inst. 
Politehnic București.

Liceul nr. 2 Cîmpulung — Co
misia nr. 35, secție mixtă. Can
didați de la Liceul Nr. 2 Cîmpu
lung (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte C. Bălă, conf. 
univ. dr. matematică Inst. Po
litehnic București.

Liceul nr. 1 Rm. Vîlcea — 
Comisia nr. 36, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Rm. 
Vilcea (cursuri de zi). Președinte 
Lucia Dobrescu Purice, conf. 
univ. dr. matematică I.P.G.G. 
București.

Liceul nr. 1 Rm. Vîlcea — 
Comisia nr. 37, secție reală. 
Candidați de la Liceele nr. 1 
Rm. Vîlcea și Liceul Govora 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Encea Barbu, conf. 
univ. matematică Inst. Politeh
nic București.

Liceul nr. 1 Rm. Vîlcea — 
Comisia nr. 38, secție mixtă. 
Candidați de la Liceul nr. 1 
și nr. 2 Rm. Vîlcea (cursuri se
rale, învătămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte V. Că- 
tuncanu, conf. univ. dr. mate
matică Inst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Rm. Vîlcea — 
Comisia nr. 39, secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 2 
și nr. 1 Rm. Vîlcea (cursuri de 
zi și restantieri). Președinte 
V. Petrea, șef lucrări dr. șt. 
biologice Universitatea Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Rm. Vîlcea — 
Comisia nr. 40 secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 Rm. 
Vilcea și Liceul Brezoi (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Iulian Oprescu, conf. 
univ. dr. matematică Inst. Poli
tehnic București.

REGIUNEA

BACĂU
Liceul Adjud — Comisia nr. 1, 

secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Adjud (cursuri de zi, se
rale și restantieri). Președinte 
Valerian Pocinoc, conf. univ. dr. 
șt. biologice Inst. Pedagogic de 
3 ani Bacău.

Liceul nr. 1 Bacău — Comisia 
nr. 2, secție reală. Candidați de 
la Liceul nr. 1 Bacău (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
Gh. Cotruț, prof. univ. chimie 
Inst. Politehnic Iași.

Liceul nr. 4 Bacău — Comisia 
nr. 3, secție umanistă. Candidați 
de la liceele nr. 1 și nr. 2 Ba
cău. (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Filimon Cîr- 
<lei, conf. univ. dr. șt. biologice 
Universitatea Iași.

Liceul nr. 2 Bacău — Comisia 
nr. 4, secție reală. Candidați de 
la Liceul nr. 2 Bacău (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
FI. Vălu, conf. univ. dr. chimie 
Inst. Politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Bacău — Comi
sia nr. 5, secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 2 Bacău (cursuri 
serale). Președinte Eliza Alexa, 
conf. univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea Iași.

Liceul nr. 3 Bacău — Comi
sia nr. B, secție mixtă Candidați 
de la liceele nr. 3, nr. 2 șl nr. 4 
Bacău (cursuri de zl. serale. în
vătămînt fără frecventa și res
tanțieri). Președinte Emanuel 
Gaiu, conf. matematică I.P.C.D. 
Iași. , ,Liceul nr. 4 Bacău — Comisia 
nr. 7, secție reală. Candidați de 
la Liceul nr. 4 Bacău (cursuri 
dc zi). Președinte Eugen Florea, 
conf. univ. fizică Inst. Politeh
nic Iași.

Liceul nr. 4 Bacău — Comisia 
nr. 8, secție mixtă. Candidați 
de la Liceul nr. 4 Bacău (cursuri 
de zi). Președinte Glafira Sta- 
rostin. lector univ. dr. șt. bio
logice Universitatea Iași.

Liceul nr. 4 Bacău — Comi
sia nr. 9 secție umanistă. Can
didați de la Liceul nr. 4 Bacău 
(cursuri de zi). Președinte I. An- 
tohi, conf. pedagogie I.P.C.D. 
Iași.

Liceul Bicaz — Comisia nr. 10, 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Bicaz (cursuri de zi. se
rale și restanțieri). Președinte 
Vladimir Boghian, conf. univ. 
fizică Inst. Politehnic Iași.

Liceul Roznov — Comisia nr.
11. secție mixtă. Candidați de 
la Liceele Roznov și Buhușl 
(cursuri de zi, serale. învăță
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte N. Topală, lec
tor univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea Iași.

Liceul Buhușl — Comisia 
nr. 12. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Buhuși (cursuri de 
zi). Președinte Ștefan Ivăscea- 
nu, conf. univ. dr. fizică Inst. 
Politehnic Iași.

Liceul Comănești — Comisia 
nr. 13, secție reală. Candidați 
de la Liceul Comănești (cursuri 
de zi și serale). Președinte 
V. Ciubotaru, conf. univ. dr. 
fizică Inst. Politehnic Iași.

Liceul Comănești — Comisia 
ni 14. secție mixtă. Candidați 
de la liceele Comănești și Boi- 
ștea (cursuri de zi. serale și 
restanțieri). Președinte Valen
tin Roșea, lector univ. dr. șt. 
biologice Inst. Pedagogic de 3 
ani Bacău.

Liceul nr. 1 Orașul „Gh. 
Gheorghiu-Dcj" — Comisia nr.
15. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul nr. 1 oraș Gh. 
Gheorghiu Dej (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte V. Pri- 
săcaru, conf. univ. dr. fizică 
Inst. Politehnic Iași.

Liceul nr. 1 orașul „Gheorghe 
Gheorghiu Dej" — Comisia nr.
16, secție reală. Candidați de la 
liceele nr. 1 și 2 orașul „Gh. 
Gheorghiu Dej" și Liceul Tg. 
Ocna (cursuri serale). Președin
te M. Cruccanu, lector univ. dr. 
chimie Universitatea Iași.

Liceul nr. 2 orașul „Gheorghe 
Gheorghiu Dej" — Comisia 
nr. 17. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul nr. 2 orașul „Gh. 
Gheorghiu Dej" și Liceul Tg. 
Ocna (cursuri de zi. învățămint 
fără frecvență și restantieri). 
Președinte S. Haimovicl, lector 
univ. dr. șt. biologice Univer
sitatea Iași.

Liceul Moinești - Comisia nr. 
18, secție reală. Candidați de la 
Liceele Moinești și Zemeș 
(cursuri de zi șl serale). Pre
ședinte Irinel Drăgan. conf. 
univ. dr. matematică Universi
tatea Iași.

Liceul Moinești — Comisia 
nr. 19, secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Moinești (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Radu Tudosie, șef lu
crări dr. fizică Inst. Politehnic 
Iași.

Liceul nr. 1 P. Neamț — Co
misia nr. 20, secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 1 P. 
Neamț (cursuri serale șl fără 
frecvență). Președinte Cristian 
Llnde, conf. univ. fizică Inst. 
Polithenic Iași.

Liceul nr. 1 P. Neamț — Co
misia nr. 21, secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 1 P. 
Neamț (cursuri de zi și restan
tieri). Președinte D. Damaschin, 
lector dr. psihologie Universi
tatea București.

Licenl nr. 2 P. Neamț — Co
misia nr. 22, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 P. 
Neamț (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Ștefanla Rus- 
cior, conf. univ. dr. matema
tică Inst. Politehnic Iași.

Liceul nr. 2 P. Neamț — Co
misia nr. 23. secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 2 și 
Liceul Borca (cursuri de zi). 
Președinte A. Loghin, conf. 
univ. dr. istorie Universitatea 
Iași.

Liceul Podul Turcului — Co
misia nr. 24, secție mixtă. Can
didați de la Liceul Podul Tur
cului (cursuri de zi și restan
tieri) Președinte Cleopatra 
Oprea, șef lucrări dr. fizică 
Inst. Politehnic Iași.

Liceul nr. 1 Roman — Co
misia nr. 25, secție reală. Can
didați de la liceele nr. 1 și nr. 2 
Roman (cursuri de zi). Președin
te I. Bursuc, conf. univ. dr. 
fizică Universitatea Iași.

Liceul nr. 1 Roman — Comi
sia nr. 26, secție mixtă. Candi
dați de la Liceul Nr. 1 Roman 
și Liceul Săbăoani (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte V. Bau- 
sic, conf. univ. fizică Inst. Poli
tehnic Iași.

Liceul nr. 2 Roman — Comi
sia nr. 27, secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 2 Roman 
(cursuri de zi și serale). Pre
ședinte M. Zugrăvel, conf. univ. 
dr. fizică Inst. Politehnic Iași,

(Continuare în pag. a IV-a)
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Liceul Tg. Neamț — Comisia 
nr 28, secție reală. Candidați 
dc 1? Liceul Te Neamț (cursuri 
de zi și restant ieri). Președinte 
N. Asandri. conf. univ. dr. fizica 
Inst. Politehnic Inși.

Liceul Te. Neamț — Comisia 
nj 2r) secție mixtă Candidați 
de In liceele Tg. Neamț șl Tibu- 
cani (cursuri de zi. serale. în
vătămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Cornelia 
Zo’yneak. lecto- univ. dr. șt. 
biologice Universitatea Iași.

Liceul Te. Ocna — Comisia 
nr 30. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Tg. Ocna (cursuri 
de zi). Președinte Anton Radu, 
lector univ dr fizică Univer
sitatea Iași.

REGIUNEA

BANAT
Liceul Pecica — Comisia nr.

I. secție reală cu limba de pre
dare română și slovacă. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Pecica. 
liceele Nădlac șl Pincota (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
P. Olteana, conf. univ. dr. do
cent filologie Universitatea 
București.

Liceul Nr. 1 Caransebeș — 
Comisia nr. 2. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Caran
sebeș și Liceul Nădrag (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Pre
ședinte V. Barbu. conf. univ. 
dr. fizică Inst. Politehnic Timi
șoara.

Liceul nr. 1 Caransebeș — 
Comisia nr. 3. secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 1. 
nr. 2 Caransebeș și Liceul Ote
lul Roșu (cursuri de zi și res- 
tantieri). Președinte E. Griger- 
csik. conf. univ. geografie Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 2 Caransebeș — Co
misia nr. 4. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 2 Caran
sebeș și Liceul Otelul Roșu 
(cursuri de zi. serale și restan- 
tierl). Președinte I. Horcscu, 
conf. univ. chimie Universita
tea Timișoara.

Liceul Gătsia — Comisia nr. 
5. secție reală. Candidați de la 
Liceeie Gătaia. Deta și Ciacova 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Șt. Rozingher. conf. 
univ. fizică Inst. Politehnic Ti
mișoara.

Liceul Clacov3 — Comisia nr.
8, secție umanistă. Candidați de 
la Liceele Ciacova, Deta și Gă
taia (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Msria Mitrăncscu, 
șef lucrări dr. chimie Inst. Poli
tehnic Timișoara.

Liceul Llpova — Comisia nr. 
7, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Llpova (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte I. Cim- 
poneriu, conf. univ. fizică Inst. 
Politehnic Timișoara.

Liceul Moldova Nouă — Co
misia nr. 8, secție reală. Can
didați de la Liceele Moldova 
Nouă și Berzeasca (cursuri de 
zi. invățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte V. Văz- 
dăuțeanu. conf. univ. dr. fizică 
Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul Oravița — Comisia nr.
9, secție reală. Candidați de la 
Liceele Oravița și Grădinari 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Eugen Dodon, 
conf. univ. dr. fizică Inst Poli
tehnic Timișoara.

Liceul Oravița — Comisia nr.
10, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Oravița. Bozovici si 
Grădinari (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte I. Bejan, 
conf. univ. fizică Inst. Politehnic 
Timișoara.

Liceul Orșova — Comisia nr.
II, secție mixtă. Candidați de 
la Liceele Orșova și Mehadia 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri). Președinte Nestor Lupei, 
conf. univ. dr. șt. biologice Inst. 
Politehnic Timișoara.

Liceul Sinnicolaul Mare — 
Comisia nr. 12. secție mixtă. 
Candidați de la Liceele Sinnico
laul Mare, Dideștii Vechi și Pe
riam (cursuri de zi, învătămînt 
fără frecventă si restanțieri). 
Președinte A. Munteanu. conf. 
univ. dr. fizică Inst. Politehnic 
Timișoara.

Liceul Jimbolia — Comisia 
Nr. 13, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Jimbolia și Peciul 
Nou (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte I. Rădoi. conf 
univ. dr. chimie Inst. Politehnic 
Timișoara.

Liceul Jimbolia — Comisia 
Nr. 14. secție mixtă cu limba 
de predare germană. Candidați 
de la Liceul Jimbolia și Liceul 
Nr. 1 Lugoj (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte II. Theil. 
conf. univ. dr. fizică Inst. Po
litehnic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Arad — Comi
sia Nr. 15. secție reală. Can
didați de la Liceele Nr 1 și 
Nr. 5 Arad (cursuri de zi si 
restanțieri). Președinte N. Didu 
prof. univ. fizică Inst. Politeh
nic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Arad — Comisia 
Nr 16. secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Nr. 1 si Nr. 4 
Arad (cursuri de zi. serale și 
restanțieri). Președinte I. Pre- 
da. conf. univ. fizică Inst. Poli
tehnic Timișoara.

Liceul Nr. 2 Arad — Comisia 
Nr 17. secție umanistă. Can
didați de la Liceele Nr. 2 si 
Nr. 3 Arad (cursuri de zi si 
restanțieri). Președinte N. Bar- 

bu. nrof. univ. dr. docent filolo
gie Universitatea București,

Liceul Nr. 3 Arad — Comi
sia Nr. 18. secție reală. Candidați 
do la Liceele Nr. 3 și Nr. 2 
Arad (cursuri de zi). Președinte 
C. Simoln. conf. univ. dr. fizică 
Inst. Politehnic Timișoara.

Liceal Nr. 3 Arad — Comisia 
Nr. 19. secție reală. Candidați 
de la Liceele Nr 3 și Nr. 2 
Arad (cursuri serale, învătămînt 
fără frecvența și restanțieri). 
Președ nic A. Policoc, conf. univ 
dr, fizică Insk Politehnic Timi
șoara.

Liceul Nr. 3 Arad — Comisia 
Nr. 20. secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele Nr. 3. Nr. 1 Arad 
și Liceul Nr. 2 Pecica (cursuri 
do zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte A. Grier, conf. univ. 
matematică Inst, Politehnic Ti
mișoara.

Liceul Nr. 4 Arad — Comisia 
Nr. 21, secție mixtă cu limba 
de predare română și germană. 
Candidați de la Liceul Nr. 4 
Arad. Liceele Curtici și Vinga 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte D. Frenkel, conf. 
univ. dr. fizică, Inst. Politehnic 
Timișoara.

Liceul Nr. 5 Arad — Comisia 
Nr. 22. secție umanistă. Can
didați de la Liceele Nr. 5, Nr. 
1 și Nr. 4 Arad (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte V. 
Săhlcanu. conf. univ. dr. docent 
șt. biologice, Universitatea Cluj.

Liceul Nr. 1 Lugoj — Comi
sia Nr. 23, secție reală. Can
didați de la Liceul Nr. 1 Lu
goj și Liceul Buzias (cursuri de 
zi, serale. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte V. Hoancă, conf. univ. fi
zică Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Lugoj — Comi
sia Nr. 24. secție umanistă. Can
didați de la Liceele Nr. 1, Nr. 2 
Lugoj. Liceele Belinț și Făget 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte V. Iancu, conf. univ. 
dr. filologie. Universitatea Ti
mișoara.

Liceul Nr. 2 Lugoj — Comi
sia Nr. 25, secție reală. Can
didați de la Liceul Nr. 2 Lu
goj, Liceele Belint și Făget 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte D. Ceaușcscu, conf. 
univ. chimie. Universitatea Ti
mișoara.

Liceul Nr. 1 Reșița — Comi
sia Nr. 26. secție reală. Can
didați de la Liceul Nr. 1 Reșița 
și Liceul Anina (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Ș. Po- 
povici, conf. univ. chimie Inst. 
Politehnic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Reșița — Comi
sia Nr. 27. secție reală. Can
didați de la Liceul Nr. 1 Reșița 
și Liceul Anina (cursuri serale 
și restanțieri). Președinte A. 
Ncgreanu. conf. univ. fizică Inst. 
Politehnic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Reșița — Comi
sia Nr. 28, secție mixtă. Candi
dați de la Liceul Nr. 1 Reșița 
și Liceul Anina (cursuri de zi, 
serale, invățămînt fără frecven
tă și restanțieri). Președinte Va- 
leria Marincaș, conf. univ. dr. 
șt. biologice. Universitatea Cluj.

Liceul Nr. 2 Reșița — Comi
sia Nr. 29. secția mixtă. Can
didați de la Liceul Nr. 2 Reșița 
și Liceul Anina (cursuri de zi 
șl restanțieri). Președinte M. 
Trușculescu, conf. univ. fizică 
Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul Bocșa — Comisia Nr. 
30, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Bocșa (cursuri de zi. 
serale si restanțieri) Președinte 
I. Manoviciu, șef lucrări dr. chi
mie. Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Timișoara — Co
misia Nr. 31. secție reală. Can
didați de la Liceele Nr. 1 și 
Nr. 8 Timișoara (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte T. 
Gîrda. prof univ. chimie. Inst. 
Agronomic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Timișoara — Co
misia Nr. 32, secție mixtă. Can
didați de la Liceele Nr. 1 și 
Nr. 10 Timișoara (cursuri de zi 
și serale). Președinte I. Lupescu, 
prof. univ. fizică Inst. Politeh
nic Timișoara.

Liceul Nr. 1 Timișoara — Co
misia Nr. 33. secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceele nr. 1, 
Nr. 10 Timișoara. Liceul Nr. 1 
Lugoj și Liceul Jimbolia (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte
G. Facsko. prof. univ dr. chi
mie, Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul Nr. 2 Timișoara — Co
misia Nr. 34. secție reală. Can
didați de la Liceele Nr. 2. Nr. 
4. Nr. 6 Timișoara și Liceul Bi- 
led (cursuri de zi si restanțieri). 
Președinte C. Sora. prof. univ. 
dr. fizică. Inst. Politehnic Timi
șoara.

Liceul Nr. 2 Timișoara — Co
misia Nr. 35. secție mixtă cu 
limba de predare germană. Can
didați de la Liceele Nr. 2 șl Nr. 
10 Timișoara (cursuri de zi si 
restanțieri). Președinte I. Reic- 
hel. prof. univ dr. docent chi
mie Ins*. Politehnic Timișoara.

Liceul Nr. 3 Timișoara — Co- 
misia Nr. 36. secție reală Can
didați de la Liceul Nr. 3 Timi
șoara și Liceul Recaș (cursuri 
de zi. serale și restanțieri) Pre
ședinte Dan Papuc, prof. univ. 
matematică. Universitatea Timi
șoara.

Liceul Nr. 3 Timișoara — Co
misia Nr. 37 secție mixtă Can
didați de la Liceul Nr. 3 Timi
șoara (cursuri de zi. învâtă- 
mînt fără frecventă și restan
țieri) Președinte M. Franclsc, 
Drof univ chimie. Inst. Politeh
nic Timișoara.

Liceul Nr. 5 Timișoara — Co
misia Nr. 38 secție reală. Can
didați de la Liceele Nr. 5 și 

Nr. 7 Timișoara (cursuri de r.i 
și restanțieri). Președinte V. 
Mine, prof. univ. matematică 
Inst, Politehnic Timișoara.

Liceul Nr 5 Timișoara — Co
misia Nr 39, secție reală. Can
didați do In l,i( - elc Nr. 5 ;-i 
Nr. 2 Timișoara (cursuri scralo 
și restanțieri). Președinte I. 
Nanii, prof. univ. dr. decent chi
mie Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul Nr. 6 Timișoara — Co
misia Nr. 41). secție umanistă. 
Candidați de la Liceele Nr. 6, 
Nr. 1 și Nr. 8 Timișoara (cursuri 
dc zi $1 restanțieri). Președinte 
E. Tănase, conf. univ. dr. do
cent filologie. Universitatea Ti
mișoara.

liceul Nr. 7 Timișoara — Co
misia Nr. 41. secție umanistă. 
Candidat! de la Liceele Nr. 7. 
Nr. 2, Nr. 5 Timișoara si Liceul 
Periam (cursuri de zi si restan
țieri). Președinte P. Mureșanu, 
prof. univ. dr. docent biochi
mic, Inst. Agronomic Timișoara.

Liceul Nr. 10 Timișoara — Co
misia Nr. 42. secție reală, cu 
limba de predare română și 
sîrbă. Candidați de la Liceul 
Nr. 10 Timișoara (cursuri de zi 
si restanțieri). Președinte I. 
Diok. prof. univ. dr. docent 
chimie, Inst, Politehnic Timi
șoara

Liceul Nr. 10 Timișoara — Co
misia Nr. 43. secție mixtă. Can
didați de la Liceul Nr. 10 Ti
mișoara (cursuri serale. învătă
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte I. Sauciuc, 
prof. univ. dr. docent chimie, 
Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul dc arte plastice Timi
șoara — Comisia Nr 44. secție 
umanistă. Candidați de la Li
ceul de arte plastice, liceele Nr. 
4. Nr. 3 Timișoara si Liceul Bu- 
ziaș (cursuri de zi si restanțieri). 
Președinte N. Pîrvu. conf. univ. 
pedagogie. Universitatea Timi
șoara.

REGIUNEA

BRAȘOV•>

Liceul Agnita — Comisia 
nr. 1. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Agnita (cursuri de 
zi. serale și restanțieri). Preșe
dinte I. Tudor, conf. univ. dr. 
șt. biologice, Inst. Politehnic 
Brașov.

Liceul Orașul Victoria — Co
misia nr. 2. secție mixtă. Can
didați de la Liceele Oraș Vic
toria și Sercaia (cursuri de zi. 
serale și restanțieri). Președinte 
Aristide Hasgan, conf. filologie 
I.P.C.D., Iași.

Liceul nr. 1 Făgăraș — Comi
sia nr. 3, secție mixta. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Făgăraș 
(cursuri de zi. și restanțieri). 
Președinte I. Grecu, prof. univ. 
dr. chimie. I.M.F.—Cluj.

Liceul nr. 2 Făgăraș — Co
misia nr. 4. secție mixtă. Can
didați de la Liceele nr. 2 și nr. 1 
Făgăraș (cursuri de zi. serale 
și invățămînt fără frecventă! 
Președinte Ana Bogdan, lector 
univ. dr. psihologie Universi
tatea București.

Liceul Blaj — Comisia nr. 5. 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Blaj (cursuri de zi. se
rale. învătămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Pe
tre Bărbulescu, șef sector, dr. 
pedagogie. Institutul de Stiinte 
Pedagogice București.

Liceul Blaj — Comisia nr. 6. 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Blaj și Copșa Mică 
(cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Ioana Ionescu, conf. pe
dagogie I.P.C.D., București.

Liceul nr. 1 Sighișoara — Co
misia nr. 7. secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 1. nr. 2 
Sighișoara și Liceul Dumbră
veni (cursuri de zi. invățămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Gherman Drăghici. 
conf. univ. dr. fizică Inst. Poli
tehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Sighișoara — Co
misia nr. 8. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Si
ghișoara si Liceul Rupea (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). 
Președinte Emil Șerban, conf. 
univ. matematică Inst. Politeh
nic Brașov.

Liceul nr. 1 Sighișoara — Co
misia nr. 9. secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 1. 
nr. 2 Sighișoara. Liceele Dum
brăveni și Rupea (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Ma- 
ximilian Bcndorfeanu. prof. fi
lologie I.P.C.D.-Cluj.

Liceul Tălmaciu — Comisia 
nr. 10, secție reală. Candidați 
de la Liceele Tălmaciu și Avrig 
(cursuri dc zi. serale și restan
țieri). Președinte Iosif Soare, 
șef lucrări dr. fizică Inst. Poli
tehnic Brașov.

Liceul Cisnădie — Comisia 
nr. 11. secție reală. Candidați 
de la Liceele Cisnădie și Să- 
llște (cursuri de zi. serale și 
restanțieri). Președinte Alexan
dru Vajda, conf. univ. dr fizică 
Inst. Politehnic Brașov.

Liceul Tălmaciu — Comisia 
nr. 12. secție umanistă. Candi
dați de la Liceele Tălmaciu, 
Ocna Sibiului. Avrig și Cisnă
die (cursuri de zi). Președinte 
Ovidiu Pătruțiu, conf. univ dr. 
st. biologice Inst. Politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe — 
Comisia nr. 13. secție mixtă. 
Candidați de la Liceele Fel- 
dioara. Te. Secuiesc și Covasna 
(cursuri de zi si restanțieri). 
Președinte S. Sternbcrg. conf. 
univ. dr. chimie Inst. Politeh
nic București.

Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe — 
Cottltola nr. II. secție leal i. Can
didați dc la Liceele nr. 2, nr. 1 
Sf. Gheorghe șl Liceul Lunca 
Clinicului (cursuri de zi, serale, 
învătămînt fără frecvență și 
n st.’nțieri). Președinte Jlva Fl- 
lipovici, conf. univ. fizică Inst. 
Politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Mediaș — Co- 
mi'la ni1. 15, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Me
diaș (cursuri de zi, serale șl 
i < st ml < ) i i ■ edînte R. iu- 
roznic, conf, univ. fizică Inst. 
Politehnic Brașov.

Liceul nr. 2 Mediaș — Co
misia nr. 16. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 Me
diaș (cursuri de zi). Președinte 
I. Simiti, conf. univ. dr. chimie. 
I.M.F.-Cluj.

Liceul nr. 2 Mediaș — Co
misia nr. 17, secție mixtă. Can
didați de la Liceele nr. 2 și nr. 1 
Mediaș (cursuri de zi. învătă
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Liviu Literat, 
conf. univ. dr. chimie Inst. Po
litehnic Cluj.

Liceul nr. 1 Sibiu — Comisia 
nr. 18. secție reală. Candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Si
biu (cursuri de zi). Președinte 
Margareta GlurgCa, prof. univ. 
dr. docent fizică Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Sibiu — Comisia 
nr. 19. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Sibiu (cursuri 
serale. învătămînt fără frec
vență si restanțieri). Președinte
G. Pa Iade. prof. univ. fizică 
I.P.G.G. București.

Liceul nr. 1 Sibiu — Comisia 
nr 20. secție umanistă Can
didați de la Liceele nr. 1 si 
nr. 2 Sibiu (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte M. Za- 
hiu, conf. univ. dr. st. biologice 
Inst. Pedagogic de 3 ani Cluj.

Liceul nr. 3 Sibiu — Comi
sia nr. 21. secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 3 Sibiu 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte I. Antohi. conf. univ. 
dr. pedagogie Inst. Pedagogic 
de 3 ani Pitești.

Liceul nr. 3 Sibiu — Comisia 
Nr. 22. secție reală. Candidați 
de la Liceele nr. 3 și nr. 2 
Sibiu (cursuri serale și restan
țieri). Președinte D. Totoescu, 
conf. univ. dr. chimie I.P.G.G.- 
Bucuresti.

Liceul nr. 1 Brașov - Comi
sia nr. 23. secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Brașov 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte T. Rcdlov, prof. univ 
fizică Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov — Comi
sia nr. 24. secție reală Candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 2 
Brașov (cursuri de zi, serale și 
învătămînt fără frecventă). Pre
ședinte V. Galea, prof. univ. 
dr. docent chimie I.M.F.-Cluj.

Liceul nr. 1 Brașov — Comi
sia nr. 25. secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Brașov 
(cursuri serale). Președinte 
Al. Romanovici. prof univ. dr. 
șt. biologice Inst. Pedagogic de 
3 ani Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov — Comi
sia nr. 26. secție mixtă. Can
didați de la Liceele nr. 1. nr 2 
și Liceul de muzică Brașov 
(cursuri de zl. învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Emilia Mîliccscu, conf. 
dr. filologie I.P.C.D.-Brașov.

Liceul nr. 3 Brașov — Comi
sia nr. 27. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 3 Bra
șov (cursuri de zi). Președinte 
Lconida Calancea, conf. univ. 
dr. chimie Inst. Agronomic 
Cluj.

Liceul nr. 3 Brașov — Comi
sia nr. 28. secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 3 și 
nr. 4 Brașov (cursuri serale si 
învătămînt fără frecventă). Pre
ședinte C. Beca, conf. univ. șt. 
biologice I.P.G.G. București.

Liceul nr. 3 Brașov — Comi
sia nr. 29. secție umanistă. Can
didați de la Liceele nr. 3 și 
nr. 4 Brașov (cursuri de zi și 
învătămînt fără frecvență). Pre
ședinte I. Banu. prof. univ. fi
lozofie Universitatea București.

Liceul nr. 4 Brașov — Comi
sia nr. 30. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 4 Bra
șov (cursuri de zi). Președinte 
Al. Maniu, conf. univ. fizică 
Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 4 Brașov — Comi
sia nr. 31. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 4 Bra
șov (cursuri serale). Președinte 
Aurcl_ Russu, prof. univ. mate
matică Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 5 Brașov. — Comi
sia nr. 32. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 5 Bra
șov lc^surl de zi) Președinte Al. Todlcescu, conf. univ. dr. 
fizică Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 5 Brașov — Comi
sia nr. 33. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 5 Brașov 
(cursuri serale). Președinte 
Gh. Ionescu. conf. univ. fizică 
Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 5 Brașov — Comi
sia nr. 34. secție mixtă Can
didați de la Liceul nr. 5 Bra
șov (cursuri de zi și învătămînt 
fără frecventă) Președinte 
Gh. N. Dragomirescu, conf. 
univ. filologie Inst. pedagogic 
de 3 ani Pitești.

Liceul Codlea — Comisia 
nr. 35. secție reală. Candidați 
de la Liceul Codlea (cursuri de 
zi și serale). Președinte L. Li- 
vorvski, conf. univ. dr. fizică. 
I.P.G.G.-București.

Liceul Rișnov — Comisia 
nr. 36 secție reală. Candidați 
de la Liceul Rișnov (cursuri de 
zl șl ierale). Președinte FI. Ba

dea. șef lucrări dr. chimic Inst. 
Politehnic București.

Liceul Săcele — Comisia nr. 
37. secție reală. Candidați de la 
Liceul Satele (cursuri do zl și 
serale). Președinte Vlrgll Bog- 
dăncscu, conf. univ. matema
tică I.P.G.G.-București.

Liceul Zlirncștl — Comisia 
nr. 38. secție reală. Candidați 
dc la Liceul Zărncșll (cursuri 
de zi, serale și invățămînt fără 
frecvență). Președinte Șt. Toa- 
<lcr, șef lucrări dr. niaicmatică 
Inst. Politehnic București.

Liceul Predeal — Comisia 
nr. 39. secție reală. Candidați 
de lâ Liceul Predeal (cursuri 
de zi). Președinte Tiberlu Ro
man. conf. Univ. matematică 
I.P.G.G.-București.

Liceul nr. 5 Brașov — Comisia 
nr. 40. secție reală cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceul nr. 5 Brașov și Li
ceul Săcele (cursuri de zi. serale 
și învătămînt fără frecventă). 
Președinte luliu Morariu, prof. 
univ. dr. docent șt. biologice. 
Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 5 Brașov — Comisia 
nr. 41. secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceul nr. 5 Brașov. Li
ceul nr 1 Sighișoara și Liceul 
nr. 3 Sibiu (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecvență si res- 
tantieri). Președinte Adalbert 
Bako, conf. univ. pedagogie 
Universitatea Cluj,

Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe — 
Comisia nr. 42 secție reală cu 
limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceele nr. 1. 
nr. 2 Sf. Gheorghe și Liceul 
Baraolt (cursuri de zi. serale, 
învătămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Carol 
Hiilszcky, șef lucrări dr. chimie 
I.P.G.G.-București.

Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe — 
Comisia nr. 43. secție umanistă 
cu limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceele nr. 2. 
nr. 1 Sf. Gheorghe și Liceul 
Baraolt (cursuri de zi. serale, 
învătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Andrei 
Dancșuly, prof. univ. dr. peda
gogie Universitatea Cluj.

Liceu! Tg. Secuiesc — Comi
sia nr. 44. secție reală cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele Tg. Secuiesc si 
Covasna (cursuri de zi. învătă
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Alexandru 
Debrcczi, conf. univ. filologie 
Universitatea Cluj.

Liceul Tp. Secuiesc — Comi
sia nr. 45. secție umanistă cu 
limba de prădare maghiară. 
Candidați de la Liceele Tg. Se
cuiesc și Covasna (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte 
Șt. Gyurko, conf. univ. dr. șt. 
biologice Universitatea Cluj.

Liceul nr. 2 Mediaș — Comi
sia nr. 46. secție mixtă cil limba 
de predare germană. Candidați 
de la Liceul nr. 2 Mediaș. Li
ceele Agnita. Sighișoara și Se
beș (reg. Hunedoara) (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
Liviu Todor, lector univ. dr. 
fizică Universitatea București.

Liceul nr. 1 Sibiu — Comisia 
nr. 47. secție mixtă cu limba 
de predare germană. Candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Si
biu (cursuri de zi. serale și res
tanțieri). Președinte Virgil Ola
ri«. conf. univ. fizică Inst. Po
litehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov — Comi
sia nr. 48. secție mixtă cu limba 
de predare germană Candidați 
de la Liceul nr. 1 Brașov și 
Liceul Bistrița (reg. Cluj), 
(cursuri de zi). Președinte 
C. Păunescu, conf. univ. dr. șt. 
biologice Inst. Politehnic Brașov

REGIUNEA

BUCUREȘTI
Liceul Nr. 1 Alexandria. Co

misia Nr. 1 secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
Nr. 1 Alexandria (cursuri de 
zi). Președinte Constantin Mo- 
canu, conf. univ. dr. matema
tică. Inst. Politehnic București.

Liceul Nr. 1 Alexandria — Co
misia Nr. 2 Secție mixtă. Can
didați de la liceul Nr. 1 Alex
andria (cursuri de zl si învătă
mînt fără frecventă). Președin
te Marla Manollu, lector univ. 
dr. filologie Universitatea Bucu
rești.

Liceul Nr. 2 Alexandria — 
Comisia Nr. 3 secție mixtă. Can
didați de la Liceele Nr. 2 și 
Nr. 1 Alexandria (cursuri de zi. 
serale și restanțieri). Președinte 
Octav Boiangiu, conf. univ. șt. 
biologice I.S.E. București.

Liceul Nr. 1 Călărași. Comi
sia Nr 4 secție reală. Candidați 
de la Liceul Nr. 1 Călărași 
(cursuri de zl. serale șl restan
țieri). Președinte C. Zevcleanu, 
conf. univ. fizică Inst. construc
ții București,

Liceul Nr. 2 Călărași — Co
misia Nr. 5 secție reală. Candi
dați de la Liceul Nr. 2 Călărași 
(cursuri de zi si învătămînt fără 
frecvență). Președinte Candida 
Gheorghijă, conf. univ. dr. fizi
că Inst. Politehnic București.

Liceul Nr. 2 Călărași — Co
misia Nr. 6. secție umanistă. 
Candidați de la Liceele Nr. 2 
și Nr. 1. Călărași (curs de zi. 
învătămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Eugen 
Paștca. conf. univ. dr. docent 
st. biologice Inst. Agronomic 
București

Liceu) Drăgăneștl-Vlașca — 
Comisia Nr. 7 secție mixtă Can
didați de la Liceul Drăgâneștl 
.Vlașca (cursuri de zL învăță

mînt fără frecventă $1 fâăfan- 
țleri). Președinte Lazăt- Dragoș, 
lector univ. dr. matematică Uni
versitatea București.

Liceul Fetești — Comisia Nr. 
8 secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Fetești (cursuri de zi). 
Președinte Iz.idor Crcnicr, conf. 
pedagogie Universitatea Bucu
rești.

Liceul Fetești — Comisia nr. 
8 secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Fetești șl Tondfnci 
(cursuri de zi șl învfițătnint fără 
frecvență). Președinte Nlcolae 
Djaino. conf. univ. geografie
I.S.E. București.

Liceul nr. 1 Giurgiu — Co
misia nr. 10. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Giurgiu 
(cursuri de zi. invățămînt fără 
frecvență și rcstantlefi). Preșe
dinte Cftrnclia Motoc, conf. 
univ. chimie Inst. Politehnic 
București.

LiCCUI nr. 2 Giurgiu — Co
misia nr. 11. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 Giur
giu (cursuri de zi Și serale). 
Președinte. D. Ionesdu, conf. 
univ. chiniie Inst. Politehnic 
București.

Liceul nr, 2 Giurgiu — Co
misia nr. 12. secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 2 
și nr. 1 Giurgiu (cursuri de zi 
și învătămînt fără frecventă). 
Președinte Vasile Cucu, conf. 
univ. geografie Universitatea 
București

Liceul Călugâreni. — Comisia 
nr 13 secție mixtă. Candidați 
de la Liceu! C.âlugăreni (cursuri 
de zi și restâhțieri). Președinte 
Osiaș Solomon. conf. univ. dr. 
chimie Inst. Politehnic București.

Liceul LChliu — Comisia nr. 
14 secție mixtă Candidați de la 
Liceu! Lehliu (Cursuri de zi, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Claudia 
Panait, lector univ. dr. chimie 
Universitatea București

Liceul Brănești — Comisia nr. 
15, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Brănești (cursuri de 
zi și învătămînt fără frecventă). 
Președinte Elena Maftei, conf. 
univ. pedagogie Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Oltenița — Co
misia nr 16 secție reală. Can» 
didați de la Liceul nr. 1 Olte
nița (cursuri de zi). Președinte 
Lan M. Miu. conf. univ. mate
matică Inst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Oltenița — Co
misia nr. 17 secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 1 Olte
nița și Liceul Hotarele (cursuri 
de zi. învătămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Ma- 
tilda Caraglu. lector univ. dr. 
filologie Universitatea Bucufești

Liceul nr. 2 Oltenița — Co
misia nr. 18. secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 2 Olte
nița (cursuri de zi. serale și 
restanțieri). Președinte Cabiria 
Andreian, conf. univ. dr. ma
tematică Universitatea Bucu
rești.

Liceul Răcari — Comisia nr.
19 Secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Răcari (cursuri de zi). 
Președinte Barbu Tcodorcscu, 
conf. univ dr. filologie Univer
sitatea București.

Liceul Buftea Comisia nr.
20 secție umanistă. Candidați de 
la Liceele Buftea si Snagov 
(cursuri de zi. învătămînt fără 
frecventă si festantieri). Pre
ședinte Cicerone Poghîrc. conf. 
univ. dr. filologie Universita
tea București.

Liceul Buftea — Comisia nr.
21 secție reală. Candidați de la 
Liceele Buftea și Snagov 
(cursuri de zi. învătălhînt fără 
frecvență șl restanțieri). Preșe
dinte Nicolae Mihăilă, conf. 
univ. matematică I.S.E. Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Roșiorii de Vede
— Comisia nr. 22 secție reală. 
Candidați de la Liceele nr. 1 
și nr. 2 Roșiorii de Vede (cursuri 
de zi și restanțieri). Prosocii-^p 
Mihai Atanasiu, conf. univ. dr. 
matematică Inst. Politehnic 
București.

Liceul nr. 1 Roșiorii de Vede
— Comisia nr. 23, secție uma
nistă. Candidați de la Liceele 
nr. 1 și nr. 2 Roșiorii de Vede 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Elena Slave, lector 
univ. dr. filologie Universitatea 
București.

Liceul nr. 2 Roșiorii de Vede 
— Comisia nr. 24. secție reală. 
Candidați de la Liceul nr. 2 
Roșiorii de Vede (cursuri de zi 
și serale). Președinte Paul 
Iacovici, conf, univ. matematică
I.S.E. București.

Liceul Slobozia — Comisia 
nr. 25 secție reală Candidați de 
la Liceele Slobozia si Căzănesti 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte A. Tănăsescu, conf. 
univ. matematică. Inst. arhitec
tură București.

Liceul Slobozia — Comisia nr. 
26 secție mixtă Candidați de la 
Liceele Slobozia șl Căzănești. 
(curs de zi. învătămînt fără frec
ventă și restanțieri) Președinte 
Horia Grlgoriu, conf. univ. dr. 
filozofie Inst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul Titu — Comisia nr. 27. 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Titu (cursuri de zi). Pre
ședinte V. Hurmuz, conf. univ. 
dr istorie Universitatea Bucu
rești.

Liceul Titu — Comisia nr. 28. 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Titu și Bolintinul din 
Vale, (cursuri de zl. învătămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Vladimir Lambrino. 
conf. univ. chimie I.M.F. Bucu
rești.

Liceul T. Măgurele — Comi
sia nr. 29. secție reală. Candidați 
de la Liceul Tr. Măgurele 

(cursuri de zl). Președinte Ma
riana Corol, lector univ. dr. 
matematică Universitatea Bucu
rești.

Liceu) Tr. Măgurele — Corni* 
sia nr. 30 secție renlă. Candi
dați de la Liceele Tr. Măgurele 
șl Salcia (cursuri dc XI. serale 
învftțîîmînt fără frecventă si 
restanțieri), Președinte I. Gavri- 
laș, conf. univ. dr matematică 
inst. Politehnic București.

Liceul Tr. Măgurele — Co
misia nr. 31 secție umanistă, 
Candidați de la Llcfelc Tr Mă
gurele si Salcia (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Atena 
llcrbst Rădoi, conf. univ geo
grafie Univfersilaleâ București.

Liceul Urzicenl — Comisia 
nr. 32 seCtle reală. Candidați 
de la Liceele Urzicenl si Fier
binți (cursuri de zi) Președinte 
Petro Mocanii, conf. univ. ma
tematică Uhiversitatea Bucu
rești.

Liceul Urzicenl — Comisia 
Nr. 33 secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Urzicenl și Fier
binți (cursuri de zl. învătămînt 
fără frecventă si restanțieri). 
Președinte Gh. Nedelcu, conf. 
univ. dr. mât&matică I.S.E. 
BUcuresfl.

Liceul Videle — Comisia Nr.
34 secție mixtă Candidați de 
la Llcelil Videle (cursuri de zi. 
învătămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte C. Con- 
stântlnesdu, conf. univ. dr. fizi
că Universitatea București.

Liceul Olteni — Comisia Nr.
35 secție mixtă Candidați de la 
Liceul Olteni (cursuri de zi si 
restahtierl). Președinte R. Dăs- 
călesdu, pedagogie Institutul de 
stiinte bedaeoeice București.

Liceul Zimnlceâ — Comisia 
Nr. 36 secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Zimnlceâ (cursuri 
de zi) Președinte L-îdla Moldn- 
van Titratu. lector univ. dr. fi
zică Universitatea BuOUreSti.

Liceul Zimnicea — Comisia 
Nr. 37 secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Zimnicea șl Pia
tra (cursuri de zi. învătămînt 
fără freBVentă și restanțieri). 
Pr&sedintc Constantin Bondnr 
conf. nedâsogie Institutul de 
perfecționare a cadrelor didac
tice București.

REGIUNEA

CLUJ
Liceul ,»Avram Iancu’ Alud

— Comisia nr. 1, secție reală. 
Candidați de la Liceul ..Avram 
Iancu" Aiud (cursuri de zi, se
rale și restahtieri). Președinte
H. Țintea, conf, univ. fizică 
Universitatea Cluj.

Liceul „Avram lăncii" Aiud
— Comisia nr. 2. secție uma
nistă. Candidați de la Liceul 
„Avram Iancu" Aiud și Liceul 
Ocna Mureș (cursuri de zi si 
restanțieri). Președinte Avram 
Radu, prof. univ. biologie I.M.F. 
Cluj.

Liceul Ocna Mureș — Comi
sia nr. 3, secție reală. Candidați 
de la Liceul Ocna Mureș 
(cursuri de zi, serale _ și res
tanțieri). Președinte M. Vasiu, 
lector univ. dr. fizică Univer
sitatea Cluj.

Liceul „Bethlen Gabor" Aiud
— Comisia nr. 4, secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceul ..Beth
len Gabor" Aiud și Liceul „Mi
hai Viteazul" Turda (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte 
Fr. Rado, conf. univ. dr. ma
tematică Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Bistrița — Co
misia nr. 5. secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 1 Bis
trița și Liceul Prundul Bîrgău- 
lui (cursuri de zi. serale. învă
tămînt fără frecvență si restan
țieri). Președinte D. Pop, prof. 
univ. filologie Universitatea 
Cluj.

Liceul nr. 2 Bistrița — Co
misia nr. 6, secție reală. Can
didați de la liceele nr. 2. nr. 1 
Bistrița, liceele Prundul Bîr- 
găului și Teaca (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Ioan 
Bechet șef lucrări dr. șt. bio
logie Universitatea Cluj.

Liceul „Iloria, Cloșca șl Cri- 
țan" Abrud — Comisia nr. 7, 
secție reală. Candidați de la 
Liceul „Horia. Cloșca $i Crișan" 
Abrud (cursuri de zi. serale și 
restanțieri). Președinte. I. Pop, 
șef lucrări dr. biologie. Uni
versitatea Cluj.

Liceul Cîmpeni — Comisia 
nr. 8. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Cîmpeni (cursuri 
de zi, învățămînt fără frec
ventă și restanțieri). Președinte 
A. Opreanu, conf. univ. filozo
fie Inst. Politehnic Cluj.

Liceul Baia de Arieș - Comi
sia nr. 9. secție mixtă. Can
didați de la Liceul Bala de 
Arieș (cursuri de zi, serale și 
restanțieri). Președinte Zoe 
Bugnariu, prof. univ. filologie 
Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Dej — Comisia 
nr. 10, secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Dej. liceele 
Gîrbov și Ileanda (cursuri de 
zl. învătămînt fără frecventă si 
restanțieri). Președinte FI. Io
nescu, conf. univ. matematici 
Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 Dej — Comisia 
nr. 11, secție umanistă. Can
didați de la Liceele nr. 1. nr. 2 
Dej. liceele Gîrbov si Ileanda 
(cursuri de xl. învătămînt fără 

frecventă șl restanțieri). Pre
ședinte M. Bogdan, prof. univ. 
dr. docent filologie Universita
tea Cluj.

Liceul nr. 2 Dej — Comisia 
nr. 12. secție reală. Candidați 
do la Liceul nr. 2 Dej (cursuri 
de zl. serale șl restanțieri). 
Președinte D. I. Roșea, conf. 
univ. dr. docent biologie Uni
versitatea Cluj.

Liceul nr. 2 Dej — Comisia 
nr. 13, secție reală cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele nr. 2. nr. 1 Dej. 
Liceul nr. 2 Bistrița șl Liceul 
„Petru Maior" Gherla (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte
I. Silkdsd, conf. univ. ar. pe
dagogie I.P.C.D. Cluj.

Liceul Beclean — Comisia 
nr. 14. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Beclean (cursuri 
de zi si restanțieri). Presedin'e 
Cărnii Mureșan. conf univ. is
torie Universitatea Cluj.

Liceul „P. Maior’ Gherla — 
Comisia nr. 15. secție reala. 
Candidați de la Liceul „P. Ma
ior" si Liceul „Ana Ipătescu“ 
Gherla (cursuri de zl și restan
țieri). Președinte C. Codrcanu, 
conf. univ. dr. fizică Inst. Poli
tehnic Cluj.

Liceul „P. Maior" Gherla — 
Comisia nr. 16, secție reală. Can
didați de la Liceul „P. Maior’ 
Gherla șl Liceul Mociu (cursuri 
de zl. serale, învătămînt fără 
frecventă $i restanțieri). Preșe
dinte Victor Neagu, conf. univ. 
dr chimie Universitatea Cluj.

Liceul „Ana Ipătescu" Gherla 
— Comisia nr. 17, șectie uma
nistă. Candidați de la Liceul 
..Ana Ipătescu" și „P. Maior’ 
Gherla (cursuri de zi și restan
țieri) Președinte Livia Popes- 
cu. conf. univ. filologie Univer
sitatea Cluj.

Liceul Huedin — Comisia 
nr. 18. secție reală. Candidați 
de la Liceele Huedin. Hida și 
Gilău (cursuri de zi. învătă
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte V. Tămaș, șef 
lucrări univ. dr. chimie. Inst. 
Agronomic Cluj.

Liceul Huedin — Comisia 
nr. 19. Secție umanista. Can
didați de la Liceul Huedin 
(cursuri de zi. învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte P. Dumitrescu, conf. univ. 
dr. filologie Universitatea Cluj.

Liceul tir. 1 Năsăud — Comi
sia nr. 20. secție reală. Can- 
didațî de la Liceele nr. 1. nr. 2 
Năsăud si Liceul Sîngiorz Eâi 
(cursuri de zi. învătămînt fără 
frecventă si restanțieri). Pre
ședinte Liviu Oniciu, conf. univ. 
dr. chimie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 2 Năsăud — Comi
sia nr. 21, secție umanistă. Can
didați de la Liceele nr. 2. nr. 1 
Năsăud. Liceele Sîngiorz Băi și 
Nimigea (cursuri de zl, învătă
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte M. Zdrenghea, 
conf. univ. filologie Universi
tatea Cluj.

Liceul Zalău — Comisia r.»
22. secție reală. Candidați de 
la Liceul Zalău (cursuri de zi. 
învătămînt fără frecventa si 
restanțieri). Președinte P. Bră- 
deanu, conf. univ. dr. matema
tică Universitatea Cluj.

Liceul Zalău — Comisia nr.
23. secție mixtă. Candidați de 
la Liceele Zalău și Crasna 
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Emil Chițu, conf. univ. 
dr. Chimie Universitatea Cluj.

Liceul Zalău — Comisia nr.
24. secție mixtă cu limba de 
predarea maghiară. Candidați 
de la Liceele Zalău și Crasna 
(cursuri de zi. învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte N. Almașl, conf. univ. dr. 
chimie Universitatea Cluj.

Liceu) Jibou — Comisia nr.
, 25, secție mixtă. Candidați de 

la Liceul Jibou (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte I. 
Vlad, conf. univ filologie Uni
versitatea Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul’ Tur
da — Comisia nr. 26. secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„M. Viteazul’ Turda (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte 
Gh. Pik, prof. univ. dr. docent 
matematică Universitatea Cluj.

Liceul „M. Viteazul“ Turda
— Comisia nr. 27 secție reală. 
Candidați de la Liceul „M. Vi
teazul" Turda (cursuri serale, 
învătămînt fără frecvență si 
restanțieri). Președinte A. 
Turcu, conf. univ. matematică» 
Universitatea Cluj.

Liceul „M. Viteazul’ Turda
— Comisia nr. 28. secție uma
nistă. Candidați de la Liceul 
„M. Viteazul". Liceu] nr. 2 Tur
da și Liceul Iara (cursuri de zi 
si restanțieri). Președnlte I. Per- 
vain. prof. univ. dr. docent fi
lologie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 2 Turda. — Comi
sia nr. 29. secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 2 Turda. Li
ceul nr. 3 Cîmpia Turzii si Li
ceul Iara (cursuri de zi. serale 
șl restanțieri). Președinte Elena 
Popovlcl, conf. univ. dr. mate
matică Universitatea Cluj.

Liceul nr. 3 Cîmpia Turzii — 
Comisia nr. 30. secție mixtă. 
Candidat! de la Liceul nr 3 
Cîmpia Turzii (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Mariana 
Roșea conf. univ. dr. psihologie 
Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Cluj - Comisia 
nr. 3t. secție reali. Candidat! 
de la Liceele nr. 1. nr. 2 sl nr. 6 
Cluj (cursuri de el sl restanțieri) 
Președinte Marla Ionesou, prof. 
univ dr. docent chimie Univer
sitatea Cluj.

(Continuare In pag. a V-a)
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Liceul nr. 1 Cluj — Comisia 
nr 32, Fcctie reala. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Cluj (cursuri 
serale si rcstnhtlerl). Președinte 
N. Ghlrcoinșu. mni. univ dr. 
matematica lnst. Politehnic 
Cluj.

Liceul nr. 2 Cluj — Comisia 
nr 33. secție umanistă Can
didați de la Liceele nr. 2 ?! 
nr. ] Cluj (cursuri de zl $i 
restnntlcrl). Președinte V. Pop. 
prof. univ. dr. docent st. biolo
gice Universitatea Cluj.

Liceul nr. 3 Cluj — ComLsia 
nr. 34. secție reală cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele nr. 3. nr. 1. nr. 7, 
nr. 8 și nr. 10 Cluj (cursuri 
de zi si restanlicrD. Președinte 
L. Kekedy, conf. univ. chimie 
Universitatea Cluj.

Liceul nr. 4 Cluj — Comisia 
nr. 35, secție mixtă. Candidați 
de la Liceul nr. 4 Cluj (cursuri 
de zi și învătămînt fără frec
vență). Președinte Eugen Ghișa. 
prof univ. dr. docent șt. biolo
gice Universitatea Cluj.

Liceul nr. 5 Cluj — Comisia 
nr. 36. secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 5 Cluj (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). 
Președinte L. Bal. prof. univ. 
dr. docent matematică lnst. Po
litehnic Cluj.

Liceul nr. 7 Cluj — Comisia 
nr. 37. secție mixtă. Candidați 
ce la Liceele nr. 7, nr 4 și 
nr. 10 Cluj (cursuri serale și 
restanțieri). Președinte I. Băr
bat, prof. univ. dr. biologie 
lnst Agronomic Cluj.

Liceul nr. 7 Cluj — Comisia 
nr. 38. secție reală cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele nr. 7 și nr. 1 
Cluj, (cursuri serale. învăță- 
mint fără frecventă si restan
țieri). Președinte L. Nagy, conf. 
univ. fizică lnst. Politehnic 
Cluj.

Liceul nr. 8 Cluj — Comisia 
nr. 39. secție reală. Candidați 
de la Liceele nr. 8. nr. 9 și 
nr. 15 Cluj (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte I. Sta- 
rnate. conf. univ. matematică 
Institutul Agronomic Cluj.

Liceul nr. 9 Cluj — Comisia 
nr. 40. secție umanista. Can
didați de la Liceele nr. 9. nr. 5 
și nr. 8 Cluj (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte D. To- 
doran, prof. univ. dr. docent 
pedagogie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 10 Clu.i — Comisia 
nr. 41, secție reală. Candidați 
de la Liceele nr. 10, nr. 12 
nr. 14 și nr. 16, Cluj (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
A. Viciu, conf. univ. matema
tică lnst. Politehnic Cluj.

Liceul nr. 11 Clu.i — Comisia 
nr. 42. secție reală cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele nr. 11. nr. 14, nr. 
15. nr. 16 Cluj și Liceul Huedin 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Al. Bodi. conf. univ. 
dr. fizică Universitatea Cluj.

Liceul nr. 11 Cluj — Comisia 
nr. 43. secție umanistă cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele nr. 11. nr. 3. nr. 7 
nr. 3 Cluj și Liceul Huedin 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte A. Nyaradi. prof. 
univ. dr. docent st. biologice 
lnst. Agronomic Cluj.

Liceul nr. 12 Cluj — Comisia 
nr. 44 secție reală. Candidați de 
la Liceul nr. 12 Cluj (cursuri 
serale și restanțieri). Președin
te C. Degan. prof. univ dr. 
docent șt. biologice. Universi
tatea Cluj.

Liceul nr. 12 Cluj — Comi
sia nr. 45. secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele nr. 12 și nr. 7 
Cluj (cursuri de zi, serale. în
vătămînt fără frecventă și res- 
tanțieri). Președinte I. Csapă, 
prof. univ. dr. docent chimie, 
lnst. Agronomic Cluj.

Liceul nr. 15 Cluj — Comisia 
nr. 46. secție umanistă. Can
didați de la Liceele nr. 15. nr. 10, 
nr. 12 și nr. 14 Cluj (cursuri 
de zi). Președinte D. Salade, 
conf. univ. pedagogie Univer
sitatea Cluj.

Liceul de arte plastice Cluj 
— Comisia nr. 47. secție uma
nistă. Candidați de la Liceul 
de arte plastice. Liceul de mu
zică. Liceul de coregrafie. Li
ceul de orbi și Liceul nr. 6 
Cluj (cursuri de zi si restan
țieri). Președinte T. Gal. conf. 
univ, dr. pedagogie. lnst. Pe
dagogic de 3 ani Cluj.

REGIUNEA

CRIȘANA

Liceul Aleșd — Comisia nr. 1. 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Aleșd si Vadul Grisului 
(cursuri de zi. învâ’âmînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte I. Hodisan, șei lucrări 
dr. biologie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Beiuș — Comisia 
nr. 2. secție reală. Candidați de 
la Liceele nr. 1 si nr. 2 Beiuș 
(cursuri de zi. serale, invățâ- 
mînt fără frecvență șl restan
țieri). Președinte Marian Țarina 
lector, univ. dr. matematici Uni
versitatea Cluj.

Liceul nr. 2 Beiuș — Comisia 
nr. 3. secție umanistă. Candidați 
de la Liceele nr. 2 și nr. 1 Beiuș 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Călina Mare, conf. univ, 
filozofie Universitatea Cluj.

Liceul Oraș Dr Petru Grnr.a 
— Cenușia nr. 4 secție mixta. 
Candidați de la Liceele Orașul 
Dr. Petru Groza șl Vașcău 
(cursuri de zi șl restanțieri). 
Președinte T. Trctiu, conf. univ. 
biologie Universitatea Cluj.

Liceul Chișineu Cri? — Comi
sia nr. 5, secție mixta. Candidați 
de la Liceele Chișineu Criș și 
Sintana (cursuri de zl, invățfi- 
mint fără frecvență și restanți- 
erii. Președinte O. Ra(iu, șef 
lucrări dr. biologie Universita
tea Cluj.

Liceul Srblș — Comisia nr. 6. 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Sebiș și Gurahonț 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecventă șl restanțieri). Pre
ședinte E. Jura. conf. univ. bio
logie Institutul pedagogic de 3 
ani Cluj.

Liceul Ineu — Comisia nr. 7, 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Ineu și Cermci (cursuri 
de zi, învățămint fără frecventă 
și restanțieri'. Președinte I. IIcl- 
giu, conf. univ. fizică Institutul 
pedagogic de 3 ani Cluj.

Liceul Marghita — Comisia 
nr. 8. secție reală. Candidați de 
la Liceul Marghitg (cursuri de 
zi. serale. învățămint fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
E. Varga, lector univ. dr. chimie 
Universitatea Cluj.

Liceul Marghita — Comisia 
nr. 9. secție mixtă cu limba de 
predare română și maghiară. 
Candidați de la Liceele Popești 
și Marghita (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte O. Prccup, 
lector univ. dr. biologie Univer
sitatea Cluj.

Liceul Săcuicni — Comisia nr.
10. secție reală cu limba de 
predare română și maghiară. 
Candidați de la Liceele Săcuieni 
și Valea lui Mihai (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Fr. 
Kokh, conf univ. dr. fizică Uni
versitatea Cluj.

Liceul Salonta — Comisia nr.
11. secție mixtă cu limba de 
predare română și maghiară. 
Candidați de la Liceele Salonta 
și Ținea (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecventă și res- 
tanțieri). Președinte I. Crișan, 
lector univ. dr. chimie Univer
sitatea Cluj.

Liceul Salonta — Comisia nr.
12. secție mixtă cu limba de 
predare română și maghiară. 
Candidați de la Liceele Salonta 
și Ținea (cursuri de zi). Pre
ședinte E. Molnar, conf. univ. 
geografie Universitatea Cluj.

Liceul Simleu — Comisia nr.
13. secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Simleu (cursuri de zi, 
serale. învățămint fără frecven
tă și restanțieri). Președinte
O. Vințeler, lector univ. dr. fi
lologie Universitatea Cluj.

Liceul Simleu — Comisia nr.
14. secție mixtă cu limba de 
predare română și maghiară. 
Candidați de la Liceele Simleu 
și Sărmășag (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Paul 
Marosi, conf. univ. dr. șt. bio
logie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Oradea — Comi
sia nr. 15. secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 1 Oradea 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Mihail Dan. prof. univ. 
dr. docent istorie Universitatea 
Cluj.

Liceul nr. 1 Oradea — Comi
sia nr. 16. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Oradea 
(cursuri serale și învățămint 
fără frecvență). Președinte Igor 
Tertea, conf. univ. dr. fizică 
lnst. Politehnic Cluj.

Liceul nr. I Oradea — Comi
sia nr. 17. secție umanistă. Can
didați de la Liceul nr. 1 și Li
ceul de muzică și arte plastice 
Oradea (cursuri de zi). Pre
ședinte Miron Șoarec, conf. 
univ. muzică Conservatorul de 
muzică Cluj.

Liceul nr. 2 Oradea — Comi
sia nr. 18. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 2 Oradea 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Georgeta Dan, 
conf. univ. matematică lnst. Po
litehnic București.

Liceul nr. 2 Oradea — Comi
sia nr. 19. secție umanistă. Can
didați de la Liceul nr. 2 Oradea 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Maria Ztlrenghea, 
conf. univ. filologie Universita
tea Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea — Comi
sia nr. 20. secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 4 și nr. 
5 Oradea (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Al. Nicula, 
lector univ. dr. fizică Univer
sitatea Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea — Comisia 
nr. 21. secție umanistă. Candidați 
de la Liceele nr. 4 și nr. 5 Ora
dea (cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte FI. Constantinescu, 
lector univ. dr. fizică Universita
tea Cluj.

Liceul nr. 3 Oradea — Comisia 
nr. 22. secție reală cu limba de 
predare maghiară. Candidați de 
la Liceale nr. 3. nr. 2 și 5 Ora
dea (cursuri de zi. învățămint 
fără frecventă și restanțieri). 
Președmte Vilmoș Cseke. prof. 
univ. matematică Universitatea 
Cluj.

Liceul nr. 3 Oradea — Comi
sia nr. 23. secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Candidați 

3 Oradea 
învățămint 
Președinte

de la Liceul nr.
(cursuri serale și 
fără frecventă). _____
Beniamin Zorgo. prof. univ. dr. 
docent psihologie Universitatea 
Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea — Comi
sia nr. 24, secție mixtă cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceul nr. 4 Oradea 
(cursuri de zi și restanțieri). 

Președinte Fclszcgl Edniund, 
prof. univ. chimie Universitatea 
Cluj.

Liceul nr. 5 Oradea — Comi
sia nr. 25, secție umanistă cu 
limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceele nr. 5, 
nr. 2 și nr. 3 Oradea (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte 
Arpad Szak, prof. univ filozo
fie Conservatorul de muzică 
Cluj.

REGIUNEA

DOBROGEA
Liceul Băncasa — Comisia nr.

1, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Băneasa, Adamclisi și 
Ostrov (cursuri de zi. învăță- 
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte V. Magcru, 
conf. univ. dr. chimie lnst. pe
dagogic de 3 ani Constanta.

Liceul Hirșova — Comisia nr.
2, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Hirșova (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și res- 
tantiori). Președinte Octav Mun- 
tcanu. conf. univ. șt. biologice 
Universitatea București.

Liceul Babadag — Comisia nr.
3, secție reală. Candidați de la 
Liceul Babadag (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență șl 
restanțieri). Președinte Gh. Ve- 
riceanu. lector univ. dr. chimie 
lnst. pedagogic de 3 ani Cons
tanța.

Liceul Babadag — Comisia nr.
4, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Babadag, Cogealac. Ju- 
rilovca și Topologu (cursuri de 
zi. învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte N. Mi- 
hăilescu, conf. univ. șt. biolo
gice, lnst. pedagogic de 3 ani 
Constanta.

Liceul nr. 1 Medgidia — Co
misia nr. 5. secție mixtă. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Medgi
dia (cursuri de zi. serale și în- 
vătămînt fără frecvență). Pre
ședinte Lya Lazăr, conf. univ. 
dr. chimie lnst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Medgidia — Co
misia nr. 6 secție mixtă. Candi
dați de la Liceele nr. 2 și nr. 
1 Medgidia (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Emil Bol- 
dan, conf. univ. filologie Univer
sitatea București.

Liceul Cernavodă — Comisia 
nr. 7, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Cernavodă. M. 
Kogălniceanu și Liceul nr. 1 
Medgidia (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Ion Popes
cu. șef lucrări dr. șt. biologice 
Universitatea București.

Liceul Macin — Comisia nr.
8, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Măcin și Cerna (cursuri 
de zi. învățămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte D. Po
pescu, conf. univ. dr. șt. biolo
gice lnst. pedagogic de 3 ani 
Constanta.

Liceul Cobadin — Comisia nr.
9. secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Cobadin (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Mir
cea Zarma, conf. univ. șt. biolo
gice. lnst. pedagogic de 3 ani 
Constanta.

Liceul Negru Vodă — Comi
sia nr. 10. secție mixtă. Candi
dați de Ia Liceele Negru Vodă 
și ToDraisar (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte I. Teodo- 
rescu, șef lucrări, dr. fizică lnst. 
Politehnic București.

Liceul Isaccea — Comisia nr. 
11, secție mixta. Candidați de la 
Liceele Isaccea și Sulina (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte V. On- 
cescu. lector univ. dr. filozofie, 
lnst. pedagogic de 3 ani Cons
tanta.

Liceul nr. 1 Tulcca — Comi
sia nr. 12. secție mixtă. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Tulcea 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte Lucia Wald, 
conf. univ. filologie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 Tulcea — Comi
sia nr. 13. secție mixtă. Candi
dați de la Liceul nr. 2 Tulcea 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Gh. Iacobescu șef 
lucrări dr. matematică lnst. Po
litehnic București.

REGIUNEA

GALAȚI
Liceul Nr. 1 Galați — Co

misia Nr. 1, secție mixtă. Can
didați de la Liceul Nr 1 Galați 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Al. Popovicl, prof. 
univ. șt. biologice, lnst. Poli
tehnic Galați.

Liceul Nr. 1 Galați — Comi
sia Nr. 2. secție reală. Can
didați de la Liceul Nr. 1 Galați 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte A. Oprea, conf. univ. 
matematică, lnst. Politehnic 
Iași.

Liceul Nr. 2 Galați — Comi
sia Nr. 3, secție reală. Candidați 
de la Liceul Nr. 2 Galați (curruri 
de zi și restanțieri). Președinte 
V. Nadolschi, prof. univ. dr. do
cent matematică. lnst. Politehnic 
Galați.

Liceul Nr. 2 Galați — Coml- 
tia Nr. 4. lecție mixtă. Can

didați de la Liceul Nr. 2 Galați 
și Liceul T. Vladimirescu 
(cursuri de zl și restanțieri). 
Președinte Chirii Popcscn, conf. 
univ. dr. st. biologice. lnst Po
litehnic Iași.

Liceul Nr. 3 Galați — Comisia 
Nr. 5 secție reală. Candidați de 
la Liceul Nr. 3 Galați (cursuri 
de zi. serale șl restant ieri). Pre
ședinte Ion St. Popnscu, conf. 
univ. chimic lnst. Politehnic 
Galați.

Liceul Nr. 4 Galați — Comi
sia Nr. 6. secție mixtă. Candi
dați de la Liceele Nr. 4. Nr. 1 
și Nr. 3 Galați (cursuri de zi. 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ion Ma
ior, prof. univ. dr, șt. biologice 
Institutul Agronomic București.

Liceul Nr. 5 Galați — Comisia 
Nr. 7, secție reală. Candidați dc 
la Liceul Nr. 5 Galați (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte Radu Frangu. conf. univ. 
matematică. lnst. Politehnic Ga
lați.

Liceul Nr. 6 Galați — Comisia 
Nr. 8, secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Nr. 6 Galați 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Leopold Scbastian, 
conf. univ. dr. fizică, lnst. Po
litehnic Iași.

Liceul Nr. 7 Galați — Comi
sia Nr. 9. secția mixtă. Can
didați de la Liceele Nr. 7 și 
Nr. 5 Galați (cursuri dc zi și 
resfanțieri). Președinte M. Ata- 
nasiu, conf. univ. dr. fizică. lnst 
Politehnic Galați.

Liceul Nr. 7 Galați — Comi
sia Nr. 10. secție mixtă. Candi
dați de la Liceele T. Vladimi
rescu, Pechea și Liceul de mu
zică Galați (cursuri de zi. în- 
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Mircea Le- 
onte, conf. univ. dr. chimie 
lnst. Politehnic Galați.

Liceul Nr. 1 Brăila — Comi
sia Nr. 11 secție reală. Candidați 
de la Liceul Nr. 1 Brăila (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
D. Camboli, conf. univ. dr. chi
mie lnst. Politehnic București.

Liceul Nr. 1 Brăila — Co
misia Nr. 12 secție reală. Can
didați de la Liceul Nr. 1 Brăila 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte Horia Bodnărescu, 
conf. univ. matematică I.P.G.G. 
București.

Liceul Nr. 1 Brăila — Comi
sia Nf.'13. secție umanistă. Can
didați de la Liceele Nr. 1 și 
Nr. 2 Brăila (curs de zi și res
tanțieri). Președinte G. Goian, 
prof. logică Institutul de per
fecționare a cadrelor didactice 
București.

Liceul Nr. 2 Brăila — Comi
sia Nr. 14, secție reală. Candi
dați de la Liceul Nr. 2 Brăila 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Sofia Flexi, conf. 
univ. matematică lnst. Politeh
nic București.

Liceul Nr. 2 Brăila — Comi
sia Nr. 15. secție reală. Candi
dați de la Liceul Nr. 2 Brăila 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte Gh. Moisil, conf. 
univ. dr. fizică lnst. Politehnic 
București.

Liceul Nr. 2 Brăila — Comi
sia Nr. 16, secție mixtă. Candi
dați de la Liceul Nr. 2 Brăila 
(învățămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Virgil 
Gavrilă, conf. univ. șt. biolo
gice lnst. Agronomic București.

Liceul Nr. 3 Brăila — Comi
sia Nr. 17. secție reală. Candi
dați de la Liceul Nr. 3 Brăila 
(curs de zi). Președinte Gh. Cos- 
ma, conf. univ. fizică Univer
sitatea București.

Liceul Nr. 3 Brăila — Comi
sia Nr. 18. secție reală. Candidați 
de la Liceul Nr. 3 Brăila (curs 
seral). Președinte Sanda Hangan 
conf, univ. dr. matematică, lnst. 
Construcții București.

Liceul Nr. 9 Brăila — Comi
sia Nr. 19, secție umanistă. Can
didați de la Liceul Nr. 3 Brăila 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Emanuel Vasiliu. conf. 
univ. dr. filologie Universitatea 
București.

Liceul Nr. 3 Brăila — Comi
sia Nr. 20. secție reală. Candi
dați de la Liceul Nr. 3 Brăila 
(învățămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Simona 
Popp, conf. univ. dr. fizică. Uni
versitatea București.

Liceul Nr. 4 Brăila — Comi
sia Nr. 21 secție reală. Candi
dați de la Liceul Nr. 4 Brăila 
(curs de zi). Președinte C. Stan- 
ciu, conf. univ. dr. matematică 
lnst. Construcții București.

Liceul Nr. 4 Brăila—Comi
sia Nr. 22, secție mixtă. Can
didați de la Liceele Nr. 4, nr. 
3 Brăila și Liceul Măxineni 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Constanța Gheor- 
ghiu, conf. univ. chimie. Uni
versitatea București.

Liceul Nr. 5 Brăila — Comi
sia Nr. 23, secție reală. Can
didați de la Liceele Movila Mi- 
resii și însurăței (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte Mir
cea Ghiliceanu, conf. univ. ma
tematică lnst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul „Unirea“ Focșani — 
Comisia Nr. 24, secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „Unirea“ 
Focșani (cursuri de zi. învăță- 
mînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte Gr. Teodores- 
cu, conf. univ. chimie lnst. Po
litehnic București.

Liceul „Al. I. Cuza" Focșani 
— Comisia Nr. 25, secție reală 
Candidați de la Liceul „Al. I. 
Cuza" Focșani (cursuri de zl și 
restanțieri). Președinte Ștefan 
Muscalu, lector univ. dr. fizică 
Universitatea București.

Liceul „Unirea" Focșani — 
Comisia Nr. 26 secție reală. Can
didați de la Liceul „Unirea“ 
Focșani și Secția serală Gugcștl 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte T. Hangan, leclor 
univ. dr. matematică. Univer
sitatea București.

Liceul „Unirea" Focșani — Co
misia Nr. 27, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul ,,Unirea" 
șl Liceul ..Al. I. Cuza" Focșani 
(cursuri do zi. invățămînl fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte L. Diculcscu, conf univ. 
filologie lnst. Arhitectură Bucu
rești.

Liceul „Al. I. Cuza" Focșani
— Comisia Nr. 28, secție uma
nistă. Candidați de la Liceul 
„Al. I. Cuza“ Focșani (cursuri 
de zl și restanțieri). Președinte 
Paul Ttidor, conf. univ. dr. fi
lozofie I.S.E. București.

Liceul Nr. 1 Tecuci — Co
misia Nr. 29 secție reală. Candi
dați de la Liceul Nr. 1 Tecuci 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Ș. Donoaica. conf. 
univ. matematică București.

Liceul Nr. 1 Tecuci — Co
misia Nr. 30. secție mixtă. Can
didați de la Liceul Nr, 1 Tecuci 
(cursuri de zi, serale, învătă
mînt fără frecvență și restan
țieri). Președinte Savel Ifrim, 
conf. univ. dr. chimie Univer
sitatea Iași.

Liceul Nr. 2 Tecuci — Co
misia Nr. 31, secție reală. Can
didați de la Liceul Nr. 2 Tecuci 
și Liceul Mărășești (cursuri de 
zi si restanțieri). Președinte R. 
Piringer, șef lucrări dr. mate
matică lnst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul Nr. 2 Tecuci — Comi
sia Nr. 32. secție mixtă. Candi
dați de la Liceele Nr. 2 și Nr. 
1 Tecuci (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Al. Vasi- 
lcscu. conf. univ. fizică lnst. 
Politehnic Galați.

Liceul „Ion Slavici" Panciu
— Comisia Nr. 33. secție mixtă. 
Candidați de la Liceul ..Ion 
Slavici" Panciu (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte AI. 
Demeter, conf. univ. dr. șt. bio
logice I C.F. București.

Liceul Odobești — Comisia Nr.
34, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Odobești (cursuri de 
zi si restanțieri). Președinte Ma- 
tilda Lăcătuș, lector univ. dr. 
șt. biologice Universitatea Bucu
rești.

Liceul Vidra — Comisia Nr.
35, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Vidra (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Ion Mîn- 
zatu șef lucrări dr. fizică. lnst. 
Politehnic București.

Liceul Făurei — Comisia Nr.
36, secția mixtă. Candidați de 
la Liceul Făurei (cursuri de zi. 
învățămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Aglaia 
Chiriță, conf. univ. dr. fizică, 
lnst. Politehnic Iași.

Liceul Ianca — Comisia Nr.
37, secție mixtă. Candidați de 
la Liceele Ianca și Făurei 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte I. Petrescu, conf. 
univ. dr. șt. biologice. Institu
tul Pedagogic de 3 ani Galați.

Liceul Bujor — Comisia Nr.
38, secție reală. Candidați de Ia 
Liceele Bujor și Berești (cursuri 
de zi. învățămint fără frecvență 
si. restanțieri). Președinte M. 
Bircă, conf. univ. fizică lnst. 
Politehnic Galați.

REGIUNEA

HUNEDOARA
Liceul Alba Iulia — Comisia 

nr. 1. secție umanistă. Candi
dați de la Liceul Alba Iulia 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte V. Ardelcanu, conf. univ 
geografie Universitatea Timi
șoara.

Liceul Alba Iulia — Comisia 
nr. 2, secție reală. Candidați de 
la Liceul Alba Iulia (cursuri de 
zi). Președinte I. Oprea, conf. 
univ. fizică lnst. Politehnic Ti
mișoara,

Liceul Alba Iulia — Comisia 
nr. 3, secție reală. Candidați de 
la Liceul Alba Iulia (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec- 
vența_ și restanțieri) Președinte
M. Bilă, conf. univ. fizică lnst. 
Politehnic Timișoara.

Liceul Zlatna — Comisia nr. 
4, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Zlatna (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte 
I. Șona, șef lucrări dr. fizică 
lnst. Politehnic Timișoara.

Liceul Teiuș — Comisia nr. 5, 
secție mixtă. Candidați de Ia 
Liceul Teiuș (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte I. Hrcan- 
ca, șef lucrări dr. fizică lnst. 
Politehnic Timișoara.

Liceul Sebeș — Comisia nr. 6, 
secție reală. Candidați de la Li
ceul Sebeș (cursuri de zi și în- 
vățămînt fără frecvență). Pre
ședinte Coleta De Sabata, șef 
lucrări de fizică, lnst. Politehnic 
Timișoara.

Liceul Sebeș — Comisia nr. 7 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Sebeș și Școala tehnică 
specială Sebeș (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frecven
ță și restanțieri) Președinte A. 
Iovi, șef lucrări dr. chimie lnst. 
Politehnic Timișoara.

Liceul Miercurea — Comisia 
nr. 8, secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Miercurea (cursuri 

dc zl șl restanțieri). Președinte 
T. Creții, șef lucrări dr. fizică 
lnst. Politehnic București.

Liceul Cuglr — Comisia nr. 9, 
secție reală. Candidați dc la Li
ceul Cugir (cursuri de zi, serale 
șl restanțieri). Președinte A 
Hcllcr, conf. univ. dr. fizică 
lnst. Politehnic Timișoara.

Liceul Orăștie — Comisia nr.
10, secție reală. Candidați de la 
Liceul Orăștie (cursuri de zl). 
Președinte N. Netcdu, conf. 
univ. matematică lnst. Agrono
mic Timișoara.

Liceul Orăștie — Comisia nr.
11, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Orăștie și Cugir (cursuri 
dc zi, serale. învățămint fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte I. Toina, conf. univ. chi
mie lnst. Politehnic Timișoara.

Liceul Simeria — Comisia nr.
12, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Simeria (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte 
R. Abramovici, conf. univ dr. 
chimie lnst. Politehnic Timi
șoara.

Liceul Deva — Comisia nr. 13, 
secție reală. Candidați de la Li
ceul Deva (cursuri de zi). Pre
ședinte Maria Bica, conf. univ. 
matematică Universtiatea Timi
șoara.

Liceul Deva — Comisia nr. 14, 
secție reală. Candidați de la Li
ceele Deva și Ilia (cursuri serale, 
învățămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte V. Tur- 
cu, conf. univ. matematică lnst. 
Agronomic Timișoara.

Liceul Deva — Comisia nr. 15, 
secție umanistă. Candidați de la 
Liceul Deva (cursuri de zi, în
vătămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Șt. Binder, 
conf. univ. filologie Universita
tea Timișoara.

Liceul Ilia — Comisia nr. 16, 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Ilia și Certej (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
N Tccușan, conf. univ. dr. fi
zică lnst. Politehnic Timișoara.

Liceul Gurabarza — Comisia 
nr. 17, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Gurabarza și Brad 
(cursuri de zi, serale. învățămint 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte Gr. Stere, conf. univ. 
șt. biologice lnst. Agronomic 
Timișoara.

Liceul Brad — Comisia nr. 18, 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Brad (cursuri de zi). Pre
ședinte Șt. Chiriac, conf. univ. 
biologie lnst. Politehnic Timi
șoara.

Liceul Petrila — Comisia ni*
19, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Petrila (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te M. Borneas, conf univ. fi
zică lnst. Politehnic Timișoara.

Liceul Vulcan — Comisia nr.
20, secție reală. Candidați de la 
Liceul Vulcan (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președinte
P. Stanciu, conf. univ. matema
tică lnst. Politehnic Timișoara.

Liceul Lupeni — Comisia nr.
21, secție reală. Candidați de la 
Liceul Lupeni (cursuri de zi, 
învățămint fără frecventă și 
restanțieri). Președinte P. Tri- 
bunescu, șef lucrări univ. dr. 
chimie lnst. Politehnic Timi
șoara.

Liceul Petroșeni — Comisia 
nr. 22. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Petroșeni (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte V. Ni- 
culescu, prof. univ. dr. chimie 
lnst. de Mine Petroșeni.

Liceul Petroșeni — Comisia 
nr 23, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Petroșeni, or. Lu
peni (cursuri serale și restan
țieri). Președinte Dan Milcovea- 
nu, conf. univ. dr. fizică lnst. 
de mine Petroșeni.

Liceul Petroșeni — Comisia 
nr. 24, secție reală cu limba 
de predare maghiară. Candidați 
de la Liceele Petroșeni și Deva 
(cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte N. Mcszaroș, conf. univ. 
dr. geografie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Hunedoara — Co
misia nr. 25, secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 1 și 
nr. 2 Hunedoara (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și re- 
stanțieri). Președinte V. Prosie, 
conf. univ. chimie lnst. de Mine 
Petroșeni.

Liceul nr. 1 Hunedoara — Co
misia nr. 26, secție reală. Candi
dați de la Liceele nr. 1 și nr. 2 
Hunedoara (cursuri de zi). Pre
ședinte R. Minges, conf. univ. 
chimie lnst. Politehnic Timi
șoara.

Liceul nr. 1 Hunedoara — Co
misia nr. 27, secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 1 și nr 
2 Hunedoara (cursuri serale. în
vățămint fără frecventă și res
tanțieri). Președinte I. Florea, 
conf. univ. dr. chimie lnst. Po
litehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Hunedoara — Co
misia nr. 28, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 Hune
doara și Liceul Ghelar (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte D. Guțescu, conf. univ. 
fizică lnst. Politehnic Timișoara.

Liceul Hațeg — Comisia nr.
29, secție umanistă. Candidați 
de la Liceele Hațeg și Călan 
(cursuri de zi, învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte I. Oiță, lector univ. dr. fi
lologie Universitatea București.

Liceul Hațeg — Comisia nr.
30, secție reală. Candidați de la 
Liceele Hațeg și Călan (cursuri 
de zi, serale, învățămint fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Doina Lazăr Jucu, conf. 
univ. dr. chimie lnst. Politeh
nic Timișoara.

REGIUNEA

IAȘI
Liceul „C. Negruzzi" Iași — 

Comisia nr. 1, secție reală. Can
didați de la Liceul „C. Negruzzi“ 
și Liceul ,,M. Sadoveanu“ Iași 
(cursuri dc zi și restanțieri). 
Președinte C. I’icoș, prof. univ. 
dr. fizică lnst. Politehnic Iași.

Liceul „Mihail Eminescu" Iași 
— Comisia nr. 2, secție reală. 
Candidați de la Liceul ..Mihail 
Eminescu" Iași (cursuri de zl șl 
restanțieri). Președinte N. Nc- 
gocseu, prof. univ. dr. mate
matică Universitatea Iași.

Liceul „M. Eminescu" Iași — 
Comisia nr. 3. secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „M. Emi
nescu“ Iași și Liceul Vlădeni 
(cursuri de zi. învățămint fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte T. Săveanu, prof. univ. 
chimie lnst. Politehnic Iași.

Liceul nr. 5 Iași — Comisia 
nr. 4, secție reală. Candidat! de 
la Liceul nr. 5 și Liceul „G. 
Ibrăileanu" Iași (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte I. Zu- 
grăvescti. prof. univ. dr. docent 
chimie Universitatea Iași.

Liceul „V. Alccsandri" Iași — 
Comisia nr. 5, secție mixtă. Can
didați de la Liceul V. Alecsan- 
dri" și Liceul nr. 9 Iași (cursuri 
de zi. serale și restanțieri). Pre
ședinte Gh. Ghimicescu, prof. 
univ. dr. docent chimie I.M.F. 
Iași.

Liceul nr. 8 Iași — Comisia 
nr. 6. secție reală. Candidați de 
la Liceul nr. 8 Iași (cursuri se
rale și restanțieri). Președinte 
Al. Duca, prof. univ. dr. docent 
chimie lnst. Politehnic Iași.

Liceul „Al. I. Cuza" Iași — 
Comisia nr. 7, secție reală. Can
didați de la Liceul „Al. I Cuza" 
și Liceul nr. 8 Iași (cursuri de 
zi). Președinte S. Zincă, prof. 
univ. chimie lnst. Agronomic 
Iași.

Liceul nr. 9 Iași — Comisia 
nr. 8. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul ..Al. I. Cuza“, li
ceele nr. 8 și nr. 9 Iași (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
Emil Luca, prof. univ. dr. fizică 
lnst. Politehnic Iași.

Liceul ,,M. Sadoveanu" Iași — 
Comisia nr. 9. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul „Mihail 
Sadoveanu“ și Liceul „Vasile A- 
lecsandri" Iași (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte M. Pc- 
țrcscu Dîmbovița, prof. univ. dr. 
istorie Universitatea Iași.

Liceul „G. Ibrăileanu" Iași — 
Comisia nr. 10. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul „G. Ibră
ileanu, Liceul „C. Negruzzi“ și 
Liceul nr. 5 Iași (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte H. Pc- 
retz, conf. univ. dr. filologie 
Universitatea Iași.

Liceul de muzică și arte plas
tice „Octav Băncilă" Iași — Co
misia nr. 11. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul de muzi
că și arte plastice „O. Băncilă". 
Liceul „M. Eminescu“ Iași și Li
ceul Vlădeni (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte G. Istrate, 
prof. univ. dr. filologie Univer
sitatea Iași.

Liceul nr. 8 Iași — Comisia 
nr. 12. secție umanistă. Candi
dați de la Liceul nr. 8 și Liceul 
„Al. I. Cuza“ Iași (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte 
Ariton Vraciu, conf. univ. filo
logie Universitatea Iași.

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Bîrlad — Comisia nr. 13. secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Bîr
lad (cursuri de zi si restanțieri). 
Președinte M. Schiopu, conf. 
univ. chimie. lnst. Politehnic 
Iași.

Liceul nr. 2 Bîrlad — Comisia 
nr. 14. secție reală. Candidați 
de la Liceele nr. 2 și nr. 3 Bîr
lad (cursuri de zi si restanțieri) 
Președinte Teodor Drăgănel, 
conf. univ. matematică. I.P.C D. Iași.

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Bîrlad — Comisia nr. 15. secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ Bîrlad. 
Liceele Murgeni și Puiești 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Alexandrina Barbu, 
lector univ. dr. șt. biologice Iași.

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Bîrlad — Comisia nr. 16. secție 
umanistă. Candidați de la Li
ceul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
Bîrlad (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Lazăr Pave- 
lescu, prof. univ. șt. biologice 
I.P.G.G. București.

Liceul nr. 3 Bîrlad — Comisia 
nr. 17, secție mixta. Candidați 
de la Liceele nr. 3 și nr. 2 Bîr
lad (cursuri de zi, serale. învă
tămînt fără frecventă și restan
țieri). Președinte V. Sficlca, 
conf. univ. geografie Universi
tatea I^și.

Liceul Hîrlău — Comisia nr.
18. secție mixtă. Candidați de la 
Liceul^ Hîrlău (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Gh. Rotez, 
conf. univ. chimie lnst. Politeh
nic Iași.

Liceul „Cuza Vodă" Huși — 
Comisia nr. 19, secție reală. 
Candidați de la Liceul „Cuza 
Vodă” Huși (cursuri de zl și 
restanțieri). Președinte II 
Bercovici, conf. univ. matema
tică lnst. Politehnic Iași.

Liceul „Cuza Vodă" Huși — 
Comisia nr. 20. secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „Cuza 
Vodă“ Huși și Liceul Răducă- 
neni (cursuri de zl. învătămînt 

fără frecventă sl restanțieri). 
Președinte Ion Bucur, conf. 
univ. dr. matematici, Univer
sitatea București.

Liceul Negrești — Comisia nr. 
21. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Negrești (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte Do- 
rel Fcldman, conf. univ. dr. chi
mie lnst. Politehnic Iași.

Liceul Tg. Frumos — Comisia 
nr. 22, secție mixtă. Candidați 
de In Liceele Tg. Frumos și 
Bclceștl (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Gh. Roz
marin, conf. univ. dr. chimie 
lnst. Politehnic Iași.

Liceul Pașcani — Comisia nr.
23. secție reală. Candidați de la 
Liceul Pașcani (cursuri de zi, 
serale. învătămînt fără frecven
tă șl restanțieri). Președinte 
Victor Miron, conf. univ. dr. fi
zică Universitatea Iași.

Liceul Pașcani — Comisia nr.
24, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Pașcani șl Hălăucești 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Elconora Diaconescu, 
conf. univ. chimie. lnst. Poli
tehnic Iași.

Liceul ,,M. Kogălniceanu" 
Vaslui — Comisia nr. 25. secția 
reală. Candidați de la Liceul 
„M. Kogălniceanu" Vaslui și Li
ceul Codăieștl (cursuri de zi șl 
restanțieri). Președinte Gh. Lu- 
pușor, conf. univ. chimie lnst. 
Politehnic Iași.

Liceul „Ștefan cel Mare" Vas
lui — Comisia nr. 26, secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„Ștefan cel Mare“ și Liceul ,,M. 
Kogălniceanu“ Vaslui (cursuri 
de zi, învătămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte V. 
Băcăoanu, lector univ. dr. geo
grafie Universitatea Iași.

REGIUNEA

MARAMUREȘ
Liceul Cărei — Comisia nr. 1, 

secție reală. Candidați de la Li
ceele Cărei și Tășnad (cursuri 
de zi și învățămint fără frec
vență). Președinte Judith Mu- 
reșan, conf. univ. dr. chimie 
Universitatea Cluj.

Liceul Cărei — Comisia nr. 2, 
secție mixtă ou limba de pre
dare română și maghiară. Can
didați de la Liceele Cărei și 
Tășnad (cursuri de zi și învă
tămînt fără frecventă). Preșe
dinte I. Ujvâri, conf. univ. dr. 
geografie Universitatea Cluj.

Liceul Cărei — Comisia nr. 3, 
secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Candidați de la 
Liceul Cărei (cursuri de zi și 
învățămint fără frecvență). Pre
ședinte Fr. Keiemen, lector univ. 
dr. fizică Universitatea Cluj.

Liceul Cehul Silvaniei — Co
misia nr. 4, secție reală. Can
didați de la Liceul Cehul Sil
vaniei (cursuri de zi, învăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte E. Tătara, lec
tor univ. dr. fizică Universita
tea Cluj.

Liceul Tg. Lăpuș — Comisia 
nr. 5, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Tg. Lăpuș și Cav- 
nic (cursuri de zi, învătămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte C. Cazacu, lector univ. 
dr. matematică Universitatea 
Iași.

Liceul Negrești — Comisia 
nr. 6. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Negrești (cursuri 
de zi. învătămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte S. 
Ăvramovici, lector univ. dr. 
chimie Universitatea Iași.

Liceul Șomcuta Mare — Co
misia nr. 7, secție mixtă. Can
didați de la Liceul Somcuta 
Mare (cursuri de zi, învătămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte N. Niculescu, conf. 
univ. matematică lnst. Cons
trucții București.

Liceul Vișeul de Sus — Co
misia nr. 8. secție mixtă. Can
didați de la Liceul Vișeul de 
Sus (cursuri de zi. învătămînt 
fără frecventă și restanțieri). 
Președinte V. Tutovan, conf. 
univ. dr. fizică Universitatea 
Iași.

Liceul Borșa — Comisia nr. 9, 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Borșa și secția serală 
Baia Borșa (cursuri de zi, se
rale și restanțieri). Președinte 
G. Scridon, conf. univ. filologie 
Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Baia Mare —Co
misia nr. 10. secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 1. nr. 2 
Baia Mare și Liceul Baia Sprie 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte V. Cruceanu, lector 
univ. dr. matematică Universi
tatea Iași.

Liceul nr. 1 Baia Mare — Co
misia nr. 11. secție reală. Candi
dați de la Liceele nr. 1 și nr. 3 
Baia Mare (cursuri serale. în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Bela Ianko, 
conf. univ. matematică lnst. 
Pedagogic de 3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 1 Baia Mare —Co
misia nr. 12, secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 1, 
nr. 3 Baia Mare, Liceele Bala 
Sprie și Seini (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Geor- 
geta Munteanu, conf. univ. filo
logie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Baia Mare — Co
misia nr. 13, secție reală, cu lim
ba de predare maghiară. Candi
dați de la Liceele nr. 1, nr. 3 
Baia Mare și Liceul Baia Sprie

(Continuare fn pag. a Vl-a)
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(cursuri de zi. serale. învăță
mînt fără frecventa și restan
tieri). Președinte A. rât. conf. 
univ. dr. matematică Universi
tatea Cluj.

Liceul nr. 3 Raia Mare — Co
misia nr. 14. secție reala. Can
didati de la Liceul nr. 3 Baia 
Mare și Liceul Seini (cursuri de 
zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte A. Coțiu. conf. univ. dr. 
matematică Inst. Politehnic Cluj.

Liceul nr. 3 Baia Marc — Co
misia nr. 15. secție umanistă. 
Candidati de la Liceul nr. 3 
Baia Mare (cursuri de zi și 
învătâmint fără frecventă). Pre
ședinte I. Aluaș. ccunf univ. fi
lozofie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 3 Baia Mare — Co
misia nr. 16. secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. Can
didati de la Liceele nr. 3. nr. 1 
Baia Marc. Liceele Cehul Silva- 
ntei și Seini (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecventă și res
tant ieri). Președinte Z. Kovacs, 
conf. univ. fizică Universitatea 
Cluj.

Liceul nr. 1 Satu Marc — Co
misia nr. 17. secție reală. Can
didati de la Liceul nr. 1 Satu 
Mare (cursuri de zi. învățămînt 
fără frecventă și restantieri). 
Președinte R. Givulescu. conf. 
univ. biologie Inst, Pedagogic 
de 3 ani Baia Mare.

Liceul nr. 1 Satu Mare — Co
misia nr. 18, secție umanistă. 
Candidati de la Liceele nr. 1 
si nr. 2 Satu Mare (cursuri de 
zi’._ Președinte Al. Savu, conf. 
univ. dr. geografie Universi
tatea Cluj.

Liceul nr. 1 Satu Mare — Co
misia nr. 19. secție reală, cu 
limba de predare maghiară. 
Candidati de la Liceele nr. 1 
si nr. 2 Satu Mare (cursuri de 
zi. serale, invățămint fără frec
vență si restantieri). Președinte 
A. yVciszman. conf. univ. dr. 
fizică Universitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Satu Mare — Co
misia nr. 20, secție umanistă cu 
limba de predare maghiara. 
Candidati de la Liceele nr. 1. 
nr. 2 Satu Mare și Liceul Ardud 
(cursuri de zi. învătămînt fără 
frecventă și restantieri). Pre
ședinte T. Weisz, conf. univ. 
filologie Universitatea Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Marc — Co
misia nr. 21. secție reala. Can
didati de la Liceul nr. 2 Satu 
Mare si Liceul Ardud (cursuri 
de zi și restantieri). Președinte 
I. Fait, conf. univ. fizică Inst 
Construcții București.

Liceul nr. 2 Satu Mare — Co
misia nr. 22. secție mixtă. Can
didati de la Liceele nr. 2. nr. 1 
Satu Mare și Liceul Ardud 
(cursuri de zi. serale. învăță- 
mint fără frecventă și restan
tieri). Președinte I. Mesaro
li!. conf. univ. filozofie Uni
versitatea Cluj.

Liceul nr. 2 Satu Mare — Co
misia nr. 23. secție reală cu lim
ba de predare maghiară. Can
didați de la Liceul nr. 2 Satu 
Mare și Liceul Ardud (cursuri 
de zi). Președinte L. Szotyovi 
lector univ. dr. chimie Univer
sitatea Cluj.

Liceul Sighetul Marmatici — 
Comisia nr. 24. secție reală cu 
limba de predare română și 
ucraineană. Candidați de la 
Liceul Sighetul Marmatici 
(cursuri de zi, serale și res
tantieri). Președinte N. Parline, 
lector univ. dr. filologie Uni
versitatea București.

Liceul Sighetul Marmatici — 
Comisia nr. 25. secție mixtă 
cu limba de predare română 
și maghiară. Candidati de la Li
ceul Sighetul Marmației (cursuri 
de zi și restantieri). Președinte 
Gh. Szabo conf. univ. filologie 
Universitatea Cluj.

REGIUNEA
MURES-

AUTONOMĂ
MAGHIARĂ

Liceul Miercurea Cine — Co
misia nr. 1. secție mixtă. Can
didați de la Liceele Miercurea 
Ciuc și Gheorghieni (cursuri de 
zi. serale, învătămînt fără frec
ventă și restantieri). Președinte 
T. Onișor. conf. univ. geografie 
Universitatea Clui.

Liceul Miercurea Ciuc — Co
misia nr. 2. secție mixta cu 
limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceul Miercu
rea Ciuc (cursuri de zi. invă- 
tâmint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte I. Balâzs, 
conf. univ. filologie Universi
tatea Clui.

Liceul Miercurea Ciuc — Co
misia nr. 3. secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceele Miercu
rea Ciuc. Dăr.ești și Sînmariin 
(cursuri de zi, serale, invățâ- 
mînt fără frecventă $1 restan
tieri). Președinte I. Szigeti. conf. 
univ. filologie Universitatea 
Cluj.

Liceul Gheorghieni — Comi
sia nr. 4, secție mixtă cu lim
ba de predare maghiară. Can
didați de la Liceul Gheorghieni 
(cursuri de zi, serale, invăță- 
mint fără frecventă și restan
tieri). Președinte A. Antal, conf. 
univ. filologie. Univ. Cluj.

Liceul Ditrău — Comisia nr.
5. secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Candidați de la 
Liceele Ditrău, Joseni. Remeiea 
și Toplița (cursuri de zi. învă
tămînt fără frecventă și res
tantieri). Președinte A. Incze. 
conf. univ. geografie Universi
tatea Cluj.

Liceul Luduș — Comisia nr.
6. secție reală. Candidați de la 
Liceul Luduș (cursuri de zi, se
rale. invățămint fără frecvență 
m restantieri). Președinte' V. 
Cristca. lector univ. dr. fizică 
Universitate Cluj.

Liceul Luduș — Comisia nr.
7. secție umanistă Candidați de 
învătămînt fără frecventă și 
restantieri). Președinte V. Tom a. 
lector univ. dr. biologie Uni
versitatea Cluj.

Liceul Icrnut — Comisia nr. 8, 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Icrnut și Bând (cursuri 
de zi și restantieri). Președinte 
T. Pcrsccă, șef lucrări dr. bio
logie Universitatea Cluj.

Liceul Sărmaș — Comisia nr. 
9. secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Sărmaș și Riciu (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
I. Oros. șef luciări dr. biologie 
Universitatea Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" Odor
hei — Comisia nr. 10. secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„Dr. Petru Groza’ Odorhei, Li
ceele Cristur și Bahnea (cursuri 
de zi, serale, învătămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Maria Ghircoiașu, șef lu
crări dr. biologie Universitatea 
Cluj.

Liceul „Dr. rctru Groza* O- 
dorhei — Comisia nr. 11. secție 
mixta cu limba de predare ma
ghiară. Candidați de la Liceul 
„Dr. Petru Groza’ Odorhei 
(cursuri de zi, invățămînt fără 
frecvența și restantieri). Preșe
dinte Al. Toth, conf. univ. fi
lozofie Universitatea Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" O- 
dorhei — Comisia nr. 12. secție 
reală cu limba de predare ma
ghiară. Candidați de la Liceul 
„Dr. Petru Groza" Odorhei. Li
ceele Corund, Vlahiță și Zetea 
(cursuri de zi, serale și res
tantieri). Președinte Paul Szil- 
âgyi. lector univ. dr. matemati
că Universitatea Cluj.

Liceul Cristur — Comisia nr. 
13, secție mixtă cu limba de pre
dare maghiară. Candidați de la 
Liceul Cristur și Liceul nr. _ 2. 
Tîrnăveni (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecventă și res
tantieri). Președinte I. Zsakâ, 
conf. univ. dr. chimie Univer
sitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Reghin — Co
misia nr. 14. secție umanistă. 
Se vor prezenta candidați de 
la Liceele nr. 1 și nr. 2 Re
ghin (cursuri de zi. învătămînt 
fără frecventă și restantieri). 
Președinte Bogdan Stugren, 
șef lucrări dr. biologie Univer
sitatea Cluj.

Liceul nr. 1 Reghin — Comi
sia nr. 15. secție reală. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
nr. 1 Reghin (cursuri de zi. în
vătămînt fără frecventă și res
tantieri). Președinte Aurel 
Drăgulănescu. conf. univ. mate
matică Institutul Politehnic 
Brașov.

Liceul nr. 2 Reghin — Comi
sia nr. 16. secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 2 Reghin, liceele 
Singiorgiu de Pădure și Gur- 
ghiu (cursuri le zi, invățămînt 
fără frecvență și restantieri). 
Președinte Ioan Marușccac. lec
tor univ. dr. matematică. Univ. 
Cluj.

Liceul nr. 2. Reghin — Co
misia nr. 17. secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. 
Cadidați de la Liceele nr. 2 și 
nr. 1 Reghin (cursuri de zi, se
rale. învătămînt fără frecven
tă și restantieri). Președinte 
Francisc N’agy conf. univ. dr. 
biologie Universitatea Cluj.

Liceul Singiorgiu de Pădure 
— Comisia nr. 18, secție mixtă 
cu limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceele Sîn- 
g.iorgiu de Pădure. Bând și 
Iernut. (cursuri de zi. învătă
mînt fără frecventă și restan
tieri) Președinte Șt Kiss, șef 
lucrări dr biologie Universita
tea Cluj

Liceul Sovata — Comisia nr
19. secție mixtă cu limba de 
predare maghiară Candidați de 
la Liceele Sovata și Miercurea 
Niraj (cursuri de zi și restan
tieri) Președinte Iosif Pataki, 
conf. univ. dr. istorie Univer
sitatea Cluj

Liceul nr. 1 Tîrnăveni — Co
misia nr. 20. secție reală. Can
didați de la Liceele nr 1 si 
nr. 2 Tîrnăveni (cursuri de zi, 
serale, invățămînt fără frec
ventă si restantieri). Președinte
H. Bednar. conf. univ. dr. chi
mie, Inst. Politehnic Brașov.

Liceul nr. 2 Tîrnăveni — Co
misia nr. 21. secție mixtă. Can
didați de la Liceele nr. 2. nr. 1 
Tîrnăveni și Liceul Jidvei 
(cursuri de zi. învătămînt fără 
frecventă $i restantieri) Pre
ședinte D. Isac. conf. univ. fi
lozofie Universitatea Cluj.

Liceu! Toplita — Comisia nr.
22. secție rca’ă. Candidați d« la 
Liceele Tnnlita. Deda ‘•'i Sub- 
cetatc (cursuri de zi. îr.vălă- 
mint fără frecventă si restan-
•
ger. șef lucrări dr. chimie Uni
versitatea Cluj.

Liceul ..Al. Papiu Ilarian" Tg. 
Mureș — Comisia nr 23. sec
ție mixtă. Candidați de la Li
ceul „Al Papiu Uarîan" și Li
ceul „Bolyai Farkaș* Tg. Mu
reș (cursuri serale și învătămînt 
' - frecventă). Președinte V. 
Parpalâ, conf univ. fizică In- 
st. Politehnic Brașov.

Liceul ...Al. Papiu Ilarian’ Tg. 
Mureș — Comisia nr. 24, secție 
reală. Candidați de la Liceul 
..Al Papiu Ilarian", Liceul ..Bo
lyai Farkaș" și Liceul ..Unirea" 
Tg Mureș (cursuri de zi și res
tantieri). Președinte Ioan Manta 
prof. univ. dr. docent chimie
I.M.F.  Cluj.

Liceul „Al. Papiu Ilarian“ Tg. 
Mureș — Comisia nr. 25. secție 
reală cu limba de predare ma
ghiară Candidați de la Liceul 

ț.Al. Papiu IlarlBn’ și Liceul 
nr. 5 Ti •Mureș (cursuri de zi 
ș: rotantiCTi). Președinte Al. 
Toth. conf univ. matematică 
VniversilateVCluj.

Liceul „Bolyni-I'arkaș" Tg. 
Mureș — Corni-ia nr 26. secție 
umanistă cu limbile de predare 
română și maghiară. Candidați 
de li Liceul „Boiyai-Farkaș", 
Liceul „Al. Papiu Ilarian". Li
ceele nr 4 șl nr. 5 Tg. Mureș 
(cursuri de zi. învătămînt fără 
frecventă și restanțieri). Pre
ședinte Viorica Pamfil, conf. 
univ. dr. filologie Universitatea 
Cluj.

Liceul „Bolyai Farkaș" Tg. 
Mureș — Comisia nr. 27, secție 
reală cu limba de predare ma
ghiară. Candidați de la Liceul 
„Bolyai Farkaș", Liceul „Uni
rea" și Liceul nr. 4 Tg. Mureș 
(cursuri de zi, învătămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Carol Kălik, conf. univ. 
dr. matematică Universitatea 
Cluj.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș — Co
misia nr. 28, secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 4 șl 
nr. 5 Tg. Mureș (cursuri de zi, 
serale și restanțieri). Președin
te C. Simioncscu conf univ. 
matematici. Inst. Pol. Brașov.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș — Co
misia nr. 29, secție mixtă cu 
limba de predare maghiară. 
Candidați de la Liceul nr. 4 
și Liceul „Al. Papiu Ilarian" 
Tg. Mureș (cursuri serale, în- 
vățămint fără frecventă și res
tanțieri). Președinte Ad Csel- 
tfnyi, prof. univ. istorie Univer
sitatea Cluj.

Liceul de arte plastice Tg. 
Mureș — Comisia nr. 30, secție 
umanistă cu limba de predare 
maghiară. Candidați de la Li
ceul de arte plastice, Liceul „Al. 
Papiu Ilarian”. Liceul „Bolyai- 
Farkaș”. Liceul „Unirea" și Li
ceul nr. 4 Tg. Mureș (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
A. Bodor, prof. univ. dr istorie 
Universitatea Cluj.

Liceul „N. Bălcescu“ Craiova
— Comisia nr. 1. secție reală. 
Candidați de la Liceul „Nicolae . 
Bălccscu“ Craiova (cursuri de 
zi). Președinte Eugen Dobrescu. 
prof. univ. dr. docent matema
tică Universitatea Craiova.

Liceul „N. Bălccscu“ Craiova
— Comisia nr. 2. secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „N. Băl- 
cescu" Craiova (cursuri de zi, 
învătămînt fără frecvență și 
restantieri). Președinte Emil 
Top, prof. univ. șt. biologice 
Inst. de Mine Petroșeni.

Liceul „Frații Buzești“ Craio
va — Comisia nr. 3. secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„Frații Buzești“ Craiova (cursuri 
de zi și restantieri). Președin
te C. Belea, prof. univ. dr. do
cent fizică Universitatea Cra
iova.

Liceul „Frații Buzești“ Cra
iova — Comisia nr. 4. secția 
reală. Candidați de la Liceul 
„Frații Buzești“ Craiova 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte S. Marcus, 
prof. univ. dr. matematică Uni
versitatea București.

Liceul „Frații Buzești“ Cra
iova — Comisia nr. 5. secție 
umanistă. Candidați de la Li
ceul „Frații Buzești“ Craiova și 
Liceul Filiași (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Savin 
Bratu, conf. univ. filologie Uni
versitatea București.

Liceul nr. 3 Craiova — Co
misia nr. 6. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 3 Craiova 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Virgil Gheorghiu, 
prof. univ. fizică Universitatea 
Craiova.

Liceul nr. 3 Craiova — Co
misia nr. 7. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 3 și Liceul 
„N. Bălcescu“ Craiova (cursuri 
de zi, serale și restanțieri). Pre
ședinte I. Safta, prof. univ. dr. 
docent șt. biologice Universita
tea Craiova.

Liceul nr. 3 Craiova — Co
misia nr. 8, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 3 și 
Liceul de muzică Craiova 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Victor Mărculețiu, 
conf. univ. chimie Inst. Politeh
nic București.

Liceul nr. 4 Craiova — Co
misia nr. 9. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 4 Craiova 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte George Bădescu, 
conf. univ. matematică Univer
sitatea Craiova.

Liceul nr. 4 Craiova — Comi
sia nr. 10, secție umanistă. Can
didați de la Liceul nr. 4 Craiova 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Gr. Posea, conf. univ. 
dr geografie Universitatea 
București.

Liceul nr. 5 Craiova — Co
misia nr. 11. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 5 Cra
iova (cursuri de zi). Președinte 
M. Vancca, prof. univ. dr. do
cent chimie Universitatea Cra
iova.

Liceul nr. 5 Craiova — Co
misia nr. 12. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 5 Craiova 
'cursuri de zi. serale și restan
țieri). Președinte B. Bobirnac, 
conf. univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 5 Craiova — Co
misia nr. 13, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 5 
Craiova (cursuri de zi șl res
tantieri). Președinte Maria Ra
dulescu, conf. univ. dr. filologie 
Universitatea București.

Liceul Bala dr Aramă — Co
misia nr. 14. secție mixtă. Can
didați de la Liceele Baia de 
Aramă și Sisești (cursuri de zi, 
invățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte A. Piru, 
prof. univ. dr. docent filologie 
Universitatea Craiova.

Liceul Balș — Comisia nr. 15, 
secție reală. Candidați de la Li
ceul Balș (cursuri de zi. serale 
și restanțieri). Președintei. Moi- 
sil, conf. univ. fizică Universita
tea București.

Liceul Balș — Comisia nr. 16, 
secție mixtă. Se vor prezenta 
candidați de la Liceele Balș și 
lancu Jianu (cursuri de zi, în- 
vățămînt fără frecvență și res
tantieri). Președinte Mircea Ba- 
lașa. conf. univ. dr. șt. biolo
gice Universitatea Craiova.

Liceul Băilcști — Comisia nr.
17, secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Băilești (cursuri de zi, 
serale, învătămînt fără frecven
ță și restantieri). Președinte 
C. Bolea, conf. univ. filologie 
Universitatea Craiova.

Liceul Calafat — Comisia nr.
18, secție mixtă. Candidați de la 
Calafat și Poiana Mare (cursuri 
de zi și restanțieri). Președin
tele I. Comeș, conf. univ. șt. 
biologice Universitatea Craiova.

Liceul Cetate — Comisia nr.
19, secție reală. Candidați de la 
Liceele Cetate, Plenița, Cujmir 
și Cornu (cursuri de zi). Pre
ședinte Peter Hamburg, conf. 
univ. dr. matematică Universi
tatea Craiova.

Liceul Plenița — Comisia nr.
20, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Plenița. Cetate, Cornu 
și Cujmir (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Marin Gî- 
tan, conf. univ. dr. șt. biologice 
Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Caracal — Comi
sia nr. 21, secție reală. Candidați 
de la Liceele nr. 1 și nr. 2 Ca
racal (cursuri de zi și restan
tieri). Președinte II. Ioncscu, 
conf. univ. matematică Inst. Po
litehnic București.

Liceul nr. 1 Caracal — Comi
sia nr. 22. secție mixtă. Candi
dați de la Liceele nr. 1. nr. 2 
Caracal, Liceele Dioști și Cora
bia (cursuri de zi, serale, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri). Președinte M. Răilca- 
nu. lector univ. dr. chimie Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 2 Caracal — Comi
sia nr. 23, secție umanistă. Can
didați de la Liceele nr. 2 și nr. 
1 Caracal (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte V. Vas- 
ccnco, conf. univ. filologie Uni
versitatea București.

Liceul Corabia — Comisia 
nr. 24, secție reală. Candidați 
de la Liceul Corabia (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte
N. Popescu, șef lucrări dr. ma
tematică Inst. Politehnic Bucu
rești.

Liceul Bcohet — Comisia nr.
25. secție reală. Candidați de la 
Liceele Bechet și Dăbuleni 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Darie Parascan, conf. 
univ., dr. șt. biologice Inst. Po
litehnic Brașov.

Liceul Scgarcca — Comisia 
nr. 26, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Segarcea și Bîrca 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Eugenia Eliade, lec
tor univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea București.

Liceul Filiași — Comisia nr. 
27, secție reală. Candidați de la 
Liceele Filiași și Melinești 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Gh. Baiulcscu, lector 
univ. dr. chimie, Universitatea 
București.

Liceul Tg. Cărbuncști — Co
misia nr. 28. secție mixtă. Can
didați de la Liceul Tg. Cărbu- 
nești (cursuri de zi. învătămînt 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte M. Popescu, conf. 
univ. dr. șt. biologice Universi
tatea Craiova.

Liceul Novaci — Comisia nr. 
29. secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Novaci (cursuri de zi și 
restantieri). Președinte I. Ne
grea, conf. univ. șt. biologice 
Universitatea Craiova.

Liceul Rovinari — Comisia 
nr. 30, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Rovinari și Peș- 
teana (cursuri de zi. serale și 
restantieri). Președinte Costică 
Pavel, lector univ. dr. șt. bio
logice Universitatea Craiova.

Liceul Bălcești — Comisia nr.
31. secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Bălcești (cursuri de zi. 
învătămînt fără frecventă și 
restanțieri). Președinte Paul 
Frîncu conf. univ. fizică, Inst. 
Politehnic București.

Liceul Ovcselu — Comisia nr.
32. secție reală. Candidați de la 
Liceele Oveselu și Grădiște 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte I. Ilațcgan, conf. 
univ. matematică Universitatea 
Craiova.

Liceul Strchaia — Comisia nr.
33. secție mixtă. Candidați de la 
Liceul Strehaia (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecventă și 
restantieri). Președinte Romul 
Oprcanu, conf. univ. fizică. 
I.M.F. Cluj.

Liceul nr. 1 Tr. Severin — Co
misia nr. 34. secție reală. Candi
dați de la Liceele nr. 1 și nr. 2 
Tr. Severin (cursuri de zi și 
restantieri). Președinte O. Mîr- 
șu, conf. univ. dr. matematică 
Inst. Politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Tr. Severin — Co
misia nr. 35. secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 2, 
nr. 1 și nr. 3 Tr. Severin (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
M. Păun, conf. univ. dr. șt. biolo_ 
gice Universitatea Craiova.

Liceul nr. 1 Tr. Severin — 
Comisia nr. 36. secție reală. 
Candidați de la Liceul nr. 1 
Tr. Severin și Liceul Vînju 
Mare (cursuri de zi. serale și 
restantieri). Președinte I. Po
pescu, conf. univ. matematică 
Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Tr. Severin — 
Comisia nr. 37. secție reală. 
Candidați de la Liceul nr. 3 
Tr. Severin (cursuri de zi). Pre
ședinte D. Becherescu, conf. 
univ. dr. chimie Inst. Politehnic 
Timișoara.

I.ierul nr. 3 Tr. Severin — 
Comisia nr. 38. secție mixtă. 
Candidați de la Liceul nr. 3 
Tr. Severin și Liceul Vinju Marc 
(cursuri de zi, invățămint fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Gh. Ciubantlu, conf. 
univ. dr. docent chimic Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 1 Tg. Jiu — Comisia 
nr. 39. secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Tg. Jiu 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte I’. Lanioth, prof. 
univ. fizică Inst. Politehnic Ti
mișoara.

Liceul nr. 1 Tg. Jiu — Comi
sia nr. 40. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 1 Tg. Jiu 
și Liceul Valea Sadului (cursuri 
de zi, serale. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte E. Potolea, conf. univ. 
dr. matematică Inst. Politehnic 
București.

Liceul nr. 1 Tg. Jiu — Co
misia nr. 41, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 1 
Tg. Jiu (cursuri de zi. învăță- 
mint fără frecventă și restan
țieri). Președinte Pavcl Petru, 
șef lucrări dr. șt. biologice I.M.F. 
Cluj.

Liceul nr. 1 Tg. Jiu — Comisia 
nr. 42, secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 2 Tg. Jiu și 
Liceul Pcștișani (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte A. Ma
nca, conf. univ. fizică Inst. de 
Mine Petroșani.

Liceul nr. 2 Tg. Jiu — Co
misia nr. 43, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 2 
Tg. Jiu și Liceul Peștișani 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Lilcta Donat Stoia- 
novici, lector univ. dr. filologie 
Universitatea Craiova.

Liceul ,.B. P. Ilașdcu“ Buzău
— Comisia nr. 1 secție reală. 
Candidați de la Liceul „B. P. 
Ilașdcu" Buzău (cursuri de zi). 
Președinte M. Constantîhcscu, 
conf. univ dr. docent matema
tică I.P.G.G. București.

Liceul „B. P. IlaȘdeu" — Bu
zău — Comisia nr. 2. secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„B. P. Hhșnfeu" Buzău și Ljceul 
Beceni (cursuri de zi șl rqs-( 
tanțieri). Președinta Maria Apo-’ 
stolcscu, conf. științe biologice^ 
Inst. de peffecționare la c^tbdră 
didactică București.

Liceul „B. P. Ilașdcu" Buzău
— Comisia nr. 3, secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „B. P. 
Hașdeu" Buzău (cursuri serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte Maria A- 
postolcscu, conf. științe biologi
ce, Institutul de perfecționare a 
cadrelor didactice, București.

Liceul ,,M. Eminescu" Buzău
— Comisia nr. 4. secție reală. 
Candidați de la Liceul „M. Emi- 
nescu" Buzău (cursuri de zi). 
Președinte Elena Stancu. conf. 
univ. dr. chimie Inst. Agrono
mic București.

Liceul „IVI. Eminescu" Buzău
— Comisia nr 5, secție reală. 
Candidați dc la Liceul „M. Emi
nescu" Buzău și Liceul Pogoa
nele (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecventă si restantieri). 
Președinte D. Ioncscu, prof. 
univ. matematică Inst. Politehnic 
București.

Liceul „M. Eminescu" Buzău
— Comisia nr. 6. secție uma
nistă. Candidați de la Liceul 
„M. Eminescu" Buzău (cursuri 
de zi, învătămînt fără frec
vență și restanțieri), Președinte 
P. Pufan, lector univ. dr. psi
hologie Universitatea București.

Liceul Pătîrlagelc — Comisia 
nr. 7, secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Pătirlagele (cursuri 
de zi, invățămint fără frecven
tă și restanțieri). Președinte 
Luigi Dobrescu, conf. univ. fi
zică I.S.E. București

Liceul „Nic. Grigorescu" Cîm- 
pina — Comisia nr. 8. secție 
umanista. Candidați de la Li
ceul ,,N. Grigorescu", Liceul „Ilie 
Pintilie" Cîmpina și Liceul 
Breaza (cursuri de zi). Președinte 
Marina Radu, șef lucrări dr. 
st. biologice Universitatea Bucu
rești.

Liceul „N. Grigorescu" Cîm
pina — Comisia nr. 9, secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„N. Grigorescu" Cîmpina și Li
ceul „Aurel Vlaicu" Breaza 
(cursuri de zi, serale și res
tanțieri). Președinte G. Sfrun- 
garu, lector univ. dr. șt. biolo
gice Universitatea București.

Liceul „Ilie Pintilie" Cîmpina
— Comisia nr. 10, secție reală. 
Candidați de la Liceul „Ilie Pin
tilie" și Liceul „N. Grigorescu" 
Cîmpina (cursuri de zi și res
tantieri). Președinte Marius 
Stoka, conf univ. dr. matema
tică Inst. Politehnic București.

Liceul Bușteni — Comisia nr. 
11, secție mixtă Candidați de 
la Liceul Bușteni, Liceul „G. 
Enescu" Sinaia și secția serală 
Azuga (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Tainara 
Gane, conf. univ. filologie Uni
versitatea București.

Liceul „G. Enescu“ Sinaia — 
Comisia nr. 12 secție mixtă. 
Candidați de la Liceul „G. Enes
cu" Sinaia și Liceul Comarnic 
(cursuri de zi și serale) Preșe
dinte Polixenia Costinescu, șef 
lucrări dr. chimie I.P.G.G. Bucu
rești.

Liceul Bălcoi — Comisia nr.
13, secție mixtă. Candidați de 
la Liceul Băicoi (cursuri de zi, 
serale, invățămînt fără frec
vență și restanțieri). Președinte 
Valeria Barbu, șef lucrări dr. 
șt. biologice Universitatea Bucu
rești.

Liceul Moreni — Comisia nr
14, secție reală. Candidați de la 
Liceele Moreni și Filipești de 
Pădure (cursuri de zi, serale și 
restantieri). Președinte I. Sager, 
conf. univ. matematică Inst, 
Construcții București.

Liceul Moreni — Comisia nr. 
15 secție mixtă. Candidați de 
la Liceele Moreni și Filipești 
do Pădure (cursuri de zi. se
rale, invățămint fără frecven
ță și restanțieri). Președinte 
Doina Ivan, șef lucrări dr. șt. 
biologice Universitatea Bucu
rești.

Liceul Mizil — Comisia nr. 
16, secție mixtă. Candidati de 
la Liceul Mizil (cursuri ue, zi, 
serale, invățămint fără frecven
ța și restanțieri). Președinte 
Maria Tcodorcscu, lector univ. 
dr. șt. biologice Universitatea 
București.

Liceul „I. L. Caragiale’ Tlo- 
iești — Comisia nr. 17, secție 
reală. Candidați de Liceul 
..I. L. Caragiale" Ploiești (cursuri 
de zi, invățămint fără frecvență 
și restanțieri). Președinte V. 
Ncdclcu, conf. univ. dr. fizică 
I.P.G.G. București.

Liceul „I. L. Caragiale" Plo
iești, Comisia nr. 18, secția uma
nistă. Candidați de la Liceul 
„I.L. Caragiale" Ploiești (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ța și restanțieri) Președinte 
Valeria Vclcca, conf. univ. dr. 
geografie Universitatea Bucu
rești.

Liceul „I. L. Caragiale" Plo
iești — Comisia nr. 19, secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„I. L. Caragiale" Ploiești 
cursuri serale). Președinte 
Ernest Beiti Paladi, conf. univ 
dr. matematică Inst. Construc
ții București.

Liceul nr. 2 Ploiești — Comi
sia nr. 20. secție reală. Candi
dați de la Liceul nr. 2 Ploiești 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Cornelia Costin, conf. 
univ. dr. chimie Universitatea 
București.

Liceul nr. 2 Ploiești — Co
misia nr. 21. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 2, 
Liceul „1. L. Caragiale“ și Li
ceul „M. Viteazul" Ploiești 
(cursuri dc zi). Președinte N. 
Marcu, conf. univ. filozofie 
I.S E. București.

Liceul Nr. 2 Ploiești — Co
misia nr. 22. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 2 
Ploiești (cursuri de zi ’și res
tanțieri). Președirftă C. Veli- 
chi, conf. univ. istorie Univer
sitatea București.

Liceul nr. 2 Ploiești — Co
misia nr. 23, secție reală. Can
didați de la Liceul -.nr. 2 Plo- 
•ioști, Liceul . și Secția
serală Boldești,', (cursuri serale 
și restanțieri). ..1'rfȘQ.dinte C. 
lamandi, conf. univ.* cir. mate
matică Construcții București,

Liceul nr. 2 Ploiești — Comi
sia nr. 24 secție mixtă. Candi
dați de la Liceul nr. 2 Ploiești 
și Liceul Plopeni (invățămint 
fără frecvență). Președinte D. 
Ticulcscu, conf. univ. dr. șt. 
biologice, Inst. Pedagogic de 3 
ani Bacău.

Liceul „M. Viteazul" Ploiești
— Comisia nr. 25, secție uma
nistă. Candidați de la Liceul 
„M. Viteazul" și Liceul ,,N. Băl
cescu" Ploiești (cursuri de zi) 
Președinte Alcxe Popescu, conf. 
univ. dr. chimie Universitatea 
București.

Liceul ,.N. Bălccscu" Ploiești
— Comisia nr. 26. secție reală. 
Candidați de la Liceul „Nic. 
Bălcescu" Ploiești. Liceele Cio- 
rani și Plopeni (curs de zi și 
restanțieri). Președinte Al. Vi- 
șarion. conf. univ. matematică 
Inst. Politehnic București.

Liceul „N. Bălcescu" Ploiești
— Comisia nr. 27, secție reală. 
Candidați de la Liceul „Nic. 
Bălcescu" Ploiești. Liceele Vă
lenii de Munte și Plopeni (curs 
seral și restanțieri). Președinte 
Ștefan Gheorghiță, conf. univ. 
dr. matematică Universitatea 
București.

Liceul „Alex. I. Cuza" Plo
iești — Comisia nr. 28. secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„Alex. I. Cuza" și Liceul de 
muzică și arte plastice Ploiești 
(cursuri dc zi și restanțieri). 
Președinte Octavian Floarea, 
conf. univ. dr. chimie Inst. Po
litehnic București.

Liceul „Alex. I. Cuza" Plo
iești — Comisia nr. 29. secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„Alex. I Cuza" Ploiești și Sec
ția serală Valea Călugărească 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte Mircea Ioncscu Varo, 
conf. univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea București.

Liceul nr. 6 Ploiești — Co
misia nr. 30. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 6 Ploiești 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte N. Drăghici, conf 
univ. matematică Inst. Poli
tehnic București.

Liceul nr. G Ploiești — Co
misia nr. 31, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 6 
Ploiești și Liceul Plopeni (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
Pantelimon Golu, lector univ. 
dr. psihologie Universitatea 
București.

Liceul Urlați — Comisia nr. 
32, secție mixtă. Candidati de la 
Liceul Urlați (cursuri de zi, se
rale. învățămînt fără frecven
tă și restantieri). Președinte 
Elisabeta Ilanganu. lector univ. 
dr. șt. biologice-geografie Uni
versitatea București.

Liceul „Alex. Vlahuță" Rm. 
Sărat — Comisia nr. 33 secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„Alex. Vlahuță" Rm. Sărat și 
Liceul Dumitrești (cursuri de zi 
și restanțieri). Președinte A. 
Ilolli.nglicr, conf. univ. matema
tică Universitatea București.

Liceul „Ștefan cel Mare” Rm. 
Sărat — Comisia nr. 34, secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„Ștefan cel Mare" Rm. Sărat 
(cursuri de zi. invățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Augustin Petre, conf. 
univ. dr. matematică Inst. Po
litehnic București.

Liceul „Ștefan cel Mare" Rm 
Sărat — Comisia nr. 35 secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„Ștefan cel Mare" și Liceul 

„Alex. Vlahuță" Rm. Sărat, 
cursuri de zi, serale, învăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). Președinte C. Picoș, lec
tor univ. dr. șt. biologice Uni
versitatea București.

Liceul Vălenii de Munte — 
Comisia nr. 36 secție reală. 
Candidați dc la Liceele Vălenii 
de Munte, Slănic și Mîneciu 
Ungureni (cursuri dc zi și res
tanțieri) Președinte Titus Gre
cii conf. univ. matematică Inst. 
Politehnic București.

Liceul Vălenii de Munte —» 
Comisia nr. 37 secție umanistă. 
Candidați dc la Liceele Vălenii 
do Munte șl Slănft << ur.-i.iri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri). Președinte N. Ci- 
acliir, lector univ. dr. istorie 
Universitatea București.

Liceul „Gr. Alcxandrcscu" 
Tîrgoviștc — Comisia nr. 38 
secție reală. Condidați de la Li
ceul „Gr. Alcxandrcscu" și Li
ceul nr. 2 Tirgoviște (cursuri de 
zi). Președinte I. C'ucurezcanu. 
conf. univ. dr. fizică Inst. Po
litehnic București.

Liceul „Gr. Alcxandrcscu’ 
Tirgoviște — Comisia nr. 39. 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceul „Gr. Alexandrescu". Li
ceele nr 2 și nr. 3 Tirgoviște 
si Liceul Băleni (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Marga
reta Avram, conf. univ. dr. chi
mie Inst. Politehnic București.

Liceul nr. 2 Tîrgoviștc — Co
misia nr. 40 secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 2 și nr. 3 
Tirgoviște și Secția serală Mija 
(cursuri serale si restanțieri). 
Președinte E. Mihâilcscu, conf 
univ. dr. docent matematică 
Universitatea București.

Liceul nr. 3 Tirgoviște — Co
misia nr. 41 secție reală. Can
didați de la Liceele nr. 3 și 
nr. 2 Tirgoviște (cursuri de zi). 
Președinte O. Sachter, conf. 
univ matematică Inst. Politeh
nic București.

Liceul nr. 3 Tîrgoviștc — Co
misia nr. 42. secție umanistă. 
Candidați de la Liceele nr. 3 
și nr. 2 Tîrgoviștc (cursuri de zi 
și învățămînt fără frecvență). 
Președinte Raisa Nanu, conf, 
univ. filologie Universitatea 
București.

Liceul Pucioasa — Comisia 
nr. 43, secție reală. Candidați 
de la Liceele Pucioasa și Fieni 
(cursuri de zi și serale) Preșe
dinte V. Grigorescu, conf. univ. 
matematică I.M.F. București.

Liceul Pucioasa — Comisia 
nr. 44, secție mixtă. Candidați 
de la Liceele Pucioasa și Fieni 
(cursuri de zi. serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte N. Matei, conf. 
pedagogie I.P.C.D. București.

Liceul militar „D. Cantemir“ 
Breaza — Comisia nr. 45 secție 
reală. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul militar ,.D. Can
temir" Breaza (cursuri de zi). 
Președinte Virgil Atanasiu, conf. 
fizică I.P.C.D. București.

Liceul militar „D. Cantemir" 
Breaza — Comisia nr 46. secție 
reală. Candidați de la Liceul 
militar ...D Cantemir" Breaza 
(cursuri de zi). Președinte I. 
Filimon, conf. univ. dr. mate
matică Inst. Construcții Bucu
rești.

Liceul militar „D. Cantemir“ 
Breaza — Comisia nr. 47 secție 
reală. Candidați de la Liceul 
militar ,..D Cantemir" Breaza. 
Președinte V. Popescu, conf. 
univ. dr. matematică Inst. Po
litehnic București.

Liceul „A. T. Laurian” Boto- 
șeni — Comisia nr. 1. secție 
umanistă. Candidați de la Liceui 
„A. T. Laurian". Liceul „M. Emi
nescu" Botoșani și Liceul Bu- 
cecea (cursuri de zi, invățămint 
fără frecvență și restanțieri). 
Președinte D. Ciurca. conf. univ. 
dr. istorie Inst. Pedagogic de 
3 ani Suceava.

Liceul „A. T. Laurian" Boto
șani — Comisia nr. 2, secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„A. T. Laurian" Botoșani 
(cursuri de zi și serale). Pre
ședinte Lconid Ababei, conf. 
univ. dr. chimie I.M.F.-Iași.

Liceul „M. Eminescu" Boto
șani — Comisia nr. 3 secție rea
lă. Candidați de la Liceul 
„M. Eminescu" Botoșani și Li
ceul Bucecea (cursuri dc zi, 
invățămint fără frecvență și res
tanțieri). Președinte I. Luca, 
conf. univ. fizică Inst. Agrono
mic Iași.

Liceul Trușești — Comisia nr.. 
4, secție mixtă. Candidați dc la 
Liceele Trușești și Ștefănești 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Angela Popa, șef lucrări 
dr. chimie Universitatea Iași.

Liceul „Dragoș Vodă" Cîmpu- 
lung — Comisia nr. 5, secție mix
tă. Candidați de la Liceul „Dra- 
goș Vodă" Cimpulung. Liceele 
Stulpicani și Moldovița (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
Radu Vasiliu, conf. univ. chimie 
Inst. Politehnic Iași.

Liceul „Dragoș Vodă" Cîmpu- 
lung — Comisia nr. 6, secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„Dragoș Vodă’ Cîmpulung 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Preșe
dinte Mardarie Sorohan, lector 
univ. dr. fizică Universitatea 
Iași.

Liceul nr. 1 Dorohoi — Comi
sia nr. 7. secție mixtă. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Dorohoi 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Vaier Pop, lector univ. 
dr. fizică Universitatea Iași. 

Liceul nr. 2 Dorohoi — Co
misia nr. 8. secție mixtă. Can
didați de la Liceul nr. 2 Dorohoi 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte Nalalia Cojeneanu, conf. 
univ. dr. șt. biologice Inst. Agro
nomic Iași.

Liceul Darabani — Comisia 
nr. 9, secție mixtă. Candidați 
de la Liceul Darabani (cursuri 
dc zi și restanțieri). Președinte 
Lucia Iflcni, șef lucrări dr. șt. 
biologice Inst. Agronomic Iași.

Liceul nr. 1 Fălticeni — Co
misia nr. 10, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 1 
Fălticeni și Liceul Drăgușeni 
(cursuri de zi, invățămînt fără 
frecvență și restanțieri). Pre
ședinte C. Nlcollcioiu, conf. 
univ. filozofie Universitatea 
Iași.

Liceul nr. 1 Fălticeni — Comi
sia nr. 11, secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 1 Fălticeni 
și Liceul Drăgușeni (cursuri 
de zi, serale, învătămînt fără 
frecvență și restantieri). Pre
ședinte Cornelia Botez, conf. 
univ. dr. chimie Inst. Politehnic 
Iași.

Liceul nr. 2 Fălticeni — Co
misia nr. 12. secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 2 
Fălticeni, liceele Dolhașca și Li- 
teni (cursuri de zi și restan
țieri). Președinte Cornelia Dimi- 
triu, lector univ. dr. psihologie 
— Pedagogie Universitatea Iași.

Liceul nr. 2 Fălticeni — Comi
sia nr. 13 secție reală. Candidați 
de la Liceul nr. 2 Fălticeni 
liceele Dolhașca și Liteni 
(cursuri de zi și restantieri). 
Președinte I. Bejan, șef lucrări 
dr. fizică Inst. Politehnic Iași.

Liceul Gura Humorului — Co
misia nr. 14, secție mixtă. Can
didați de la Liceul Gura Humo
rului (cursuri de zi. serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri). Președinte N. Gostar, 
conf. univ. istorie Universitatea 
Iași,

Liceul Solea — Comisia nr. 15, 
secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Solea și Vicov (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte 
M. Apăvăloae, lector univ. dr. 
geografie Universitatea Iași.

Liceul Nr. 1 Rădăuți — Co
misia nr. 16, secție umanistă. 
Candidați dc la Liceele nr. 1, 
nr. 2 Rădăuți și Liceul Șiret 
(cursuri de zi, învătămînt fără 
frecvență și. restantieri). Pre
ședinte I. Grigoraș, lector univ. 
dr. filozofie Universitatea Iași.

Liceul Nr. 1 Rădăuți — Co
misia nr. 17, secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 1 Rădăuți 
și Liceul Șiret (cursuri de zi. se
rale, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri). Președinte Emanoil 
Popcl, conf. univ. dr. chimie Inst. 
Politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Rădăuți — Comi
sia nr. 18. secție reală. Candi
dați de Ia Liceul nr. 2 Rădăuți 
(cursuri de zi și restantieri). 
Președinte Constantin Dobrescu, 
conf. univ. șt. biologice-Univer
sitatea Iași.

Liceul Săveni — Comisia nr.
19, secție mixtă. Candidați de la 
Liceele Săveni și Rădăuți Prut 
(cursuri de zi, invățămint fără 
frecvență și restanțirit Preșe
dinte I. Boiștcanu, șef lucrări 
dr. șt. biologice Inst. Agrono
mic Iași.

Liceul Săveni — Comisia nr.
20. secție reală. Candidați de la 
Liceele Săveni și Vorniceni 
(cursuri de zi. invățămint fără 
frecventă și restanțieri). Preșe
dinte Magda Pctrovanu, conf. 
univ. dr. chimie Universitatea 
Iași.

Liceul „Ștefan cel Mare" Su
ceava — Comisia nr. 21, secție 
mixtă. Candidați de la Liceul 
„Ștefan cel Mare" Suceava 
(cursuri de zi și invățămînt fără 
frecvență). Președinte Al. Obre- 
ja, conf. univ. dr. geografie 
Universitatea Iași.

Liceul „Ștefan cel Mare" Su
ceava — Comisia nr. 22. secție 
reală. Candidați de la Liceul 
„Ștefan cel Mare" Suceava 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte Elvira Botez, conf. 
univ. dr. matematică Inst. Pe
dagogic de 3 ani Suceava.

Liceul „Ștefan cel Mare’ Su
ceava — Comisia nr. 23, secție 
mixtă. Candidați de la Liceul" 
Ștefan cel Mare" Suceava 
(cursuri serale și restanțieri). 
Președinte Lconida Guștiuc, 
prof. univ. șt. biologice Inst. 
Politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Suceava — Co
misia nr. 24, secție umanistă. 
Candidați de la Liceul nr. 2 
Suceava (cursuri de zi și res-. 
tanțieri). Președinte N. Corivan, 
conf. univ. dr. docent istorie 
Inst. Pedagogic de 3 ani Suceava.

Liceul nr. 2 Suceava — Co
misia nr. 25. secție reală. Can
didați de la Liceul nr. 2 Sucea
va și Liceul Dumbrăveni 
(cursuri de zi și restanțieri). 
Președinte R. Deutsch, conf. 
univ. dr. fizică Inst. Politehnic 
Iași.

Liceul Vatra Dome! — Comi
sia nr. 26, secție mixtă. Candi
dați de la Liceul Vatra Dornei 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecventă și restan
tieri). Președinte Eugenia Carp, 
lector univ. dr. chimie Univer
sitatea Iași.

Liceul militar „Ștefan cel 
Mare" Cîmpulung - Comisia 
nr. 27 secție reală. Candidați de 
la Liceul militar „Ștefan cel 
Mare Cimpulung (cursuri de 
zi) Președinte N. Calinicenco, 
prof. univ. dr. fizică Inst. Poli
tehnic Iași.

-,L l<»ul militar „ștefan cel 
”are Cimpulung _ Comisia 
nr. ’3 sec ie reală. Candidați 
2? a.u,!;?ul mtlltar „Ștefan cel 
Mare Cimpulung (cursuri de 
zi). Președinte N. Gheorghlu. 
Xiu'îM' um-



De cîteva zile se află în Bucu
rești. Alexander Nakici. tin&r 
sportiv iugoslav care a realizat 
recent „Turul Europei“ cu bici
cleta Relntîlnindu-1 — călătoria 
sa de zece mii kilometri pe 
drumuri europene a trecut șl 
prin țara noastră — am ținut să 
aflăm cîteva date In plus des
pre acel ..tur european" care 
i-a adus elogii ale presei din 
toate țările continentului.

— Turul Europei l-am făcut 
In patru luni și zece zile. Am 
rulat peste 10 mii kilometri 
Valoros pentru mine nu a fost 
numai performanța sportivă, ci 
faptul că am avut posibilitatea 
sâ cunosc numeroase țări prin
tre care Bulgaria. Ungaria, Aus
tria. R. F. a Germaniei. Franța, 
Italia. Elveția, zeci de orașe, 
sute de tineri și tinere care pe 
♦ot parcursul m-au sprijinit cu 
căldură.

— Ce alte preocupări aveți ?
— De „meserie“ sînt inginer 

agronom. Am terminat anul 
trecut Facultatea de agronomie 
și sînt în perioada de contact 
nemijlocit cu producția. Mă pa
sionează filmul. în urmă cu 
doi ani am jucat rolul episodic 
al unui viking din coproducția 
americano — engleză—iugoslavă 
„Corăbiile lungi", film ce am 
aflat că a rulat și pe ecranele 
românești.

— Proiecte ?
— Unul îndrăzneț. Bineînțe

les referitor tot la... bicicletă.
— Adică ?
— Voi face „Turul lumii". 

Sînt pe cale de a termina pro
iectul traseului ce va începe 
în Mexic. în zilele Olimpiadei 

se va continua în Statele 
Unite. Canada. ChUe. Argenti
na. Brazilia, Cuba... Apoi prin 
mai multe țări din Africa. Aus
tralia. Asia și din nou Europa, 
în total circa 250 000 km. După 
care mă voi așeza la masa de 
scris și îmi voi redacta amin
tirile...

O tentativă într-adevăr în
drăzneață. Dar posibilă. Mărtu
rie stâ jurnalul de bord al 
„Turului Europei“, plin cu fo
tografii. semnături și vize gră
nicerești, alături de o seamă de 
scrisori primite, de pe mai mul
te meridiane, prin care Alexan
der Nakici 
tentativa sa

La rîndul
succes.

LUCIAN POPESCU POVESTEȘTE

ORICE ÎNCEPUT
ARE

...In seara silei de 
8 Iulie 1939 am ata
cat din nou titlul eu
ropean la categoria 
pană. Eram de acum 
„copt". Număram 27 
dc ani șl învățasem 
să mă antrenez. Cu
noșteam toate secre
tele boxului. Acum 
puteam să fac și 

declarații pre- 
„gen Carlos 

’ dar parcă 
bunul simț nu m-a
îndemnat la așa
ceva. Din respect 
pentru adversarul 
meu. belgianul I'liill 
Dolhclm, care între 
timp îl deposedase 
dc titlu pc spanionul 
Gironcs. Am prefe
rat să arăt pc ring 
că sînt mai bun de- 
cît Phill. Și am reu
șit cu brio. Partida 
— așa cum își amin
tesc șl astăzi unii — 
a fost magnifică, 
iar pc buletinul de 
punctaj, arbitrul ne
utru. Anselmo Villa, 
mi-a acordat victo
ria la o diferență de

• în această pagină • în 
această pagină ® în acea 
stă pagi 
ceastă p
această pagină • în acea 
stă pagină • în această

nă f în a 
agină® în.

UN SFÎRȘIT
7 puncte. Cucerisem 
un nou titlu euro
pean ! în seara a- 
ccea, nici tinerețea, 
nici talentul n-au 
fost factorii victori
ei asupra lui Dol- 
hclm. ci faptul că 
am învățat să mă 
antrenez... La 28 de 
ani reușisem să... co
lecționez trei titluri 
de campion al Euro
pei la profesionism. 
Dacă cineva mă în
treabă astăzi dacă aș 
fi putut „merge" mal 
departe l-aș răspun
de. fără să stau pe 
gîndurl. că nu. Mi-ar 
fi fost foarte greu. 
Nu trebuie uitat că 
boxul profesionist nu 
se aseamănă cu cel 
amator. După cuce
rirea celui de al tre
ilea titlu am consi
derat că ml-am 
cut datoria față 
box. La Paris, 
na. Milano, 
burg. 
Bruxelles, 
oriunde am 
învingător

este încurajat în 
pe glob,
nostru urăm

SERILE

VINERI 19 MAI

SIMBÄTA 20 MAI

de 
un

Pentru cei mici i 
18,25 : Antologie școlară 19,00: 
Telejurnalul 19,22 : Buletinul 
circulației rutiere : 19,30: Cîn- 
tecul tinereții ; 20,00 Săptă- 
mîna ; 20,45 : Avanpremieră ; 
21,00 : Reflector ; 21,20 : Fil
mul „Se-ntîmplă numai dumi
nică*4 ; 22,45 : Telejurnalul.

Alexander Nakici in „Turul 
Europei“

Ecranul cu păpuși ; 
.Drag mi-e cîntecul și 

19,00 : Telejurnalul ; 
19,27 : Buletinul meteorologia ;
19,30 : Fațâ-n față ; 20,00 :
Tele-enciclopedia ; 21,00 : Vir
tuozi ai baletului ; 21,30 : Sfîn- 
tul ; 22,20 : Repetiții pentru 
vacanță — muzică ușoară ; 
22,55 : Telesport ; 23,05 : Tele
jurnalul.

CINEMATOGRAFE
pentru

(orele

ȘINE

e-

9;

8PARTACUS - film 
cran panoramic — 
rulează la Patria 
12.45: 16.30 : 20.15).

DOAMNA DE PE 
cinemascop —
rulează la Republica (orele 
9.30. 11.45; 14: 16.30; 18.45; 21).

ANGELICA ȘI REGELE — 
cinemascop —
rulează la Luceafărul (orele 
8.45; 11; 13.30; 16; 18.30; 21),
București (orele 8.45: 11; 13,30; 
16: 18.30; 21).

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop —
rulează la Festival (orele 8.30; 
11: 13.30; 16; 18.30; 21). Modern 
(orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
21). Bucegi (orele 9.30; 12; 16; 
18.15: 20.30)

ANGELICA 
GERILOR".
GELICA 

rulează la 
15.30: 19.30).

A DISPĂRUT UN FREGONARD 
rulează la Capitol (orele 9.30; 
11,45; 14; 16.15; 18.30; ~ "
Melodia (orele fi; 11.15; 
16; 18,30; 21). Flamura 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;

ÎNVIEREA
— (ambele serii) — 
rulează la Doina (orele 11,30; 
16: 19.30).

DACII
— cinemascop —
rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20.30), Moșilor (orele
15,30: 18). Lumina (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16: 18.15; 20,45).

SUCCES. CHARLIE !
— cinemascop —
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,45; 16: 18,15; 20,30),
Excelsior (orele 9.30: 11,45; 14; 
16.15; 18,30; 20,45). Feroviar
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,30; 
20.45)

JANDARMUL LA NEW YORK
— cinemascop —
rulează la Aurora (orele 9,30; 
12.15; 15; 17,45; 20,30), Floreas- 
ca (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.30: 20.45)

ÎNDRĂGOSTITn DIN MA- 
BONA

rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

FER-

De obicei ți se răs
punde : de mic am în
ceput să cînt la vioa
ră, să dansez, să recit 
etc... Horia Nicolaescu 
șef de orchestră de 
muzică ușoară, trom
petist solicitat la dife
rite concerte, a încăl
cat această regulă.

— La 18 ani cînd 
am terminat liceul ha
bar n-aveam încotro 
s-o iau. Trompeta nici 
n-o visasem măcar. Și 
totuși, o trompetă 
mi-a ieșit în cale. O 
orchestră celebră 
peste hotare cu 
trompetist și mal ce
lebru au pus stăpînire 
pe sufletul meu.

Și Horia Nicolaescu 
s-a îndrăgostit de mu
zică. O dragoste la 
prima vedere dar care 
arde și topește tot. 
Toată voința și tot su
flul tineresc s-au unit 
pentru muzică. Tînă- 
rul acela care nu știa 
încotro s-o ia a soco
tit, matur că unui 
slujbaș al muzicii nu-i 
sînt suficiente doar 
sentimentele sale de 
îndrăgostit. Muzica 
trebuie cunoscută în 
tainele ei intime, ale 
combinațiilor aproape 
matematice dintre ce
le 7 note și el s-a an
gajat să facă acest 
lucru. Astăzi cînd 
scriu aceste rînduri, 
Horia Nicolaescu își

MARCHIZA 
MINUNATA

,.I.N-
AN-

Grivița (orele 10;

20.45), 
13,30;

(orele
20,30).

COPIII LUI DON QUIJOTE 
rulează la Giulești (orele 
15.30; 18; 20.30).

TUNELUL
— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 15.30; 
18).

UN FILM CU O FATA 
MECATOARE

rulează la Dacia (orele 8,30; 
16.45). in continuarea 19—21.

REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT
— cinemascop —
rulează la Central (orele 9; 
11.45: 17.45; 20.45).

RlDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18)

RELAXEAZA-TE, DRAGA ! 
rulează la Arta (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18.15; 20,45).

ROBII
rulează la Popular (orele
10,30; 15; 18; 20,30). Rahova 
(orele 15,30: 18: 20,30).

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
rulează la Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30;

OMUL DIN 
rulează la 
11,15: 13,30;

16: 18,30; 21).
RIO
Volga (orele 
16: 18.30; 21).

SCARA CURAJULUI 
rulează la Crîngași 
15,45; 18; 20,15).

THERESE DESQUYEROUX 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15.30: 17.45 : 20).

ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 

rulează la Flacăra (orele 14,15; 
16,30). LENIN IN POLONIA 
(orele 18,45; 20,45).

RIO CONCHOS 
rulează la Ferentari (orele 
15.30; 18; 20)

OMUL CARE L-A UCIS 
PE LIBERTY VALANCE 

rulează la Pacea (orele 11; 
15,30; 18; 20,30), Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20,30). Cosmos
(orele 10.30; 15,30; 18; 20,30).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM

— cinemascop —
rulează la Cosmos (orele 10,30; 
16; 18.15; 20.30).

CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE

rulează la grădina Tonus (ore
le 19,45).

9;

(orele

Unii prășesc, 
iar alții nici n au arat

(Urmare din pag. I) se ară fără să se grSpeze, Iar 
patul germinativ pentru culturi 
este mult prea superficial pre
gătit.

Epoca optimă pentru semăna
tul porumbului a fost demult de
pășită și în această parte a țării. 
Pentru a realiza pe toate supra
fețele producțiile planificate, so 
Impune înlăturarea imediată a tu
turor neajunsurilor care frincază 
terminarea însămînțărilor din a- 
ceastă primăvară. în primul rind 
sînt necesare măsuri pentru ca 
în zilele următoare toate trac
toarele șl semănătorile să lu
creze efectiv la arat, la pre
gătitul terenului și la însă- 
mînțarea porumbului. Este o ce
rință elementară ca în scopul re
ducerii la maximum a timpilor 
morți, aprovizionarea mașinilor cu 
semințe să se facă operativ, stați
unile de mașini și tractoare, ate
lierele mecanice ale G.A.S. să 
formeze echipe care să ajute la 
depanarea în minimum de timp 
a eventualelor dereglări și de
fecțiuni la mașinile agricole; a- 
provizionarea cu carburanți și 
lubrlfianți să se facă în cîmp. 
Organizațiile U.T.C. ar putea ca, 
în urma discuțiilor cu tinerii, cu 
utcciștii să inițieze acțiuni în 
sensul rezolvării problemelor ce 
se pun în acest sens, 
cu atît mai mult cu cît 
vedere că, în regiunea 
peste 80 la sută dintre 
zatori sînt tineri,
multă putere de muncă. Ca prin
cipală verigă a producțiilor ridi
cate, semănatul se cere a fi 
grabnic încheiat. De aceea, în 
aceste zile, locul de muncă al 
tuturor trebuie să fie ogorul, iar 
prin ceea ce fac să 
concret că prețuiesc 
nu le este indiferentă 
ducției.

lor li s-au inundat terenuri ? Da 
de unde. în timp, însă, cc la 
cooperativele agricole, s-a lucrat 
zilnic pe tarlale, în funcție de 
gradul lor de zvîntare, la G.A.S. 
s-a așteptat deschiderea largă a 
frontului de lucru". S-au pierdut 
astfel zile întregi bune de muncă 
fără să se fi mișcat un pai. Tot
odată, în cadrul gospodăriilor de 
stat, Dohangia Socodor, Tamaș- 
da, se înttlnesc multe defecțiuni 
la mașinile agricole, o proastă 
organizare la transportul în cîmp 
al semințelor, îngrășămintelor și 
ierbicidelor ce se încorporează 
acum în sol.

Cu totul sporadic se realizează 
și colaborarea ce ar trebui să exi
ste între consiliile agricole și uni
tățile G.A.S. Tovarășii din con
ducerea G. A. S. Dohangia, de 
exemplu, nu-și mai îndepli
nesc nici obligația de n 
mimica consiliului agricol sta
diul executării lucrărilor 
campanie. Probabil că astfel își 
închipuie că pot... ascunde pro
priile neajunsuri în muncă, con
cretizate în cele 40 de procente, 
cit au realizat pînă acum din pla
nul la însămînțatul porumbului. 
Dar nu pot, pentru că cele trei 
patru tractoare ce stau zilnic din 
cauza defecțiunilor sau a orelor 
de așteptare în capătul tarlalelor, 
din cauza lipsei de semințe etc., 
le trădează modul defectuos în 
care lucrează.

In regiunea Crișana există toa
te condițiile ca rămînerile in 
urmă la semănat să fie recupe
rate. Aceasta însă nu plătind tri
but calității însămînțărilor. 
Pentru că în multe cazuri 
volumul muncii e preferat calității. 
La cooperativele agricole din 
Seluș, Chișlaca și Mocrea, de 
pildă, semănatul nu se realizează 
în rinduri drepte ceea ce va face 
imposibilă întreținerea culturilor 
cu ajutorul mijloacelor mecanice.

dat Insă meciul 
austriacul Ernst
Welss. Dar n-»m fost 
învins, o spun și as
tăzi, cu toată con
vingerea, după atl- 
ția ani. Nu ! M-au 
„învins" arbitrii. Cel 
care, în culise, 
printre corzile 
gulul, își fac cu 
chiul, stîng sau drept 
ceea ce înseamnă că 
„l-au dat învingător" 
pe boxerul din col
țul roșu sau albas
tru. Un an mai tîr- 
ziu. la Rcggio Emi
lia, fac o ultimă ten
tativă pentru recu
cerirea titlului eu
ropean al categorici 
pană. Sînt învins de 
excelentul Gino Bon- 
davall. Pe drept, deși 
unii încercau să spu
nă că șl de data a- 
ccasta fusesem furat.

Evident, orice în
ceput arc un sfirșlt...

In țară, însă, nu 
încetez de a mă nu
măra, în continuare, 
printre cei mai buni 
boxeri. Dovadă că în

vlns, m-*m străduit 
să (In cit mal duh 
steagul aportului ro
mânesc. Nu mă pu
team numai bătrin 
la 28 de ani. dar cel 
aproape 14 ani do 
box, marele număr 
de meciuri pe care 
le-am susținut în 
(ară șl peste hotare, 
ml-au „înmuiat” 
brațele Iar lovitura 
mea preferată — di
recta de stingă — nu 
mă mai asculta ca Ia 
20 do ani. 
sem să mă 
cu nostalgic 
rille asupra 
Cattanco, 
Angclmann,
Schön, Carlo Cava- 
gnoii, Francisc Bri- 
on. Emile Degand, 
George Pfitzncr, To
mmy Carr. și 
spun, uneori că 
timpul să-mi 
jurnalul vieții.

...La 31 mai 
ml s-a solicitat 
să-mi pun in joc, ti
tlul, la „pană". 
acceptat. Am

Inccpu- 
gîndcsc 

la vlcto- 
lui Gino 
Valentin 
Herman

co-

din
care l-al îndrăgit 
așa de mult șl care 
ți-a adus atitea sa
tisfacții, așa, dlnlr- 
odată ?

(Sfirșlt)
...Și, într-adevfir, 

prima... mănușă a 
țării noastre, sporti
vul care a realizat o 
performanță unică 
în boxul românesc 
și extrem de rar în- 
tilnită chiar și pes
te hotare, poate fi 
văzut mereu în mij
locul tinerilor pugi- 
liști de la Clubul 
Progresul sau în col
țul ringului atunci 
cînd băieții pe ca- 
re-i antrenează, bo- 
xează.

septem- 
c titlul 

național la catego
ria pană.

— De ajuns Luci- 
one, ini-am zis a- 
tunci. Un titlu na
țional dc amatori, 
cinci la profesionism 
și trei continentale, 
constituie, oricum o 
performanță. Hai, 
predă-țl ștafeta bo
xerilor tineri. Celor 
dornici să ducă mai 
departe flacăra ne
stinsă a acestui 
sport cu veche tra
diție in țara noas
tră. Pune băiete 
„mănușile în cui".

Dar oare poți să 
părăsești sportul pc

să-mi 
e 

scriu

Pre- 
au

1941

O ORCHESTRA
ÎȘI CAUTĂ
NUMELE In rolurile principale Eugenia Bădulescu, 

Radu Dunăreanu

lucru. Mă 
un singur

fiindcă or-

(Urmare din pag. I)

Aceasta, 
avem în 
Crișana, 
mecani- 

oameni cu
fă- 
de 

Vic- 
Edin- 

Barcclona, 
Berlin, 
boxat,

da examenul de 
la Conservatorul 
prian Porumbescu“.

Primele aplauze de 
la public le-a primit 
în anul 1963 în sesiu
nea estivală la mare.

— Am cîntat cu 
trompeta într-o or
chestră de bar.

— Cum te-ai simțit 
printre profesioniști ?

— N-am luat în sea
mă acest 
preocupa „
lucru : să cînt.

Există veșnica bu
curie a creației. Cînți 
o bucată cunoscută, 
celebră poate, dar ție

muzică, celălalt 
student în primul an 
la Conservator. ~ 
zentînd formația 
început cu adverbul 
„astăzi“ ”
chestra lui este mereu 
în mișcare — vine un 
instrumentist pleacă 
altul. Bineînțeles, a- 
cest fapt este dăună
tor stilului și perso
nalității formației. Mi 
se pare semnificativ 
și faptul că ea n-are 
încă un nume. A cău
ta un nume înseamnă 
a căuta stilul.

L-am văzut pe Ho
ria și orchestra sa „la

dovedească 
timpul, că 

soarta pro-

CE CONDIȚIONEAZĂ
RITMICITATEA

(Urmare din pag. I)

ți se pare că e cînte
cul tău. Pui în el ti
nerețea, dorințele toa
te. Horia a fost anga
jat într-o orchestră 
oarecare neurmărind 
cîștigul. Dar el ar fi 
dat chiar și din buzu
nar. numai să cînte.

După un an a gru
pat lîngă el cîțiva ti
neri entuziaști, arzînd 
la fel pentru muza 
cîntecului. Astăzi din 
orchestra pe care o 
conduce face parte 
pianistul Dan Ștefâni- 
că, coleg de facultate 
cu Horia, inginerul 
Ștefan Berindei care 
cîntă la saxofon, trom
petistul Adrian Ciceu, 
un alt coleg Sorin Mo- 
vileanu, basist și Dinu 
Ionescu, chitarist — 
unul elev la Școala

lucru“. La ediția 
treia a ,,Serilor" Scìn
teli tineretului. Au 
susținut partea a doua 
a programului. Aici 
ca și la Portile de 
Fier (unde orchestra 
l-a avut la pian pe 
talentatul și multila
teralul Gherhard Ro- 
mer) adică la a patra 
ediție a „Serilor“, for
mația lui Horia a cîș- 
tigat aplauze la scenă 
deschisă. Spectatorii 
își amintesc apariția 
unui tînăr înalt ținînd 
între palmele late o 
trompetă. A ridicat-o 
deasupra capului ros
tind cîntecul prelung 
și unduios, ca o invo
care a bucuriei.

VICTOR 
CONSTANTINESCU

Premieră la Teatrul
„C. Nottara"

diul făcut pentru fiecare tip de 
mașină a permis să stabilim o 
serie de măsuri. La secțiile de 
tors, mașinile sînt preluate acum 
din mers. Curățirea utilajelor se 
face cu jet de apă, fiind reorga
nizate în același timp și echipe
le de întreținere pe secții. în 
preparație s-a hotărît ca opera
ția de curățenie la mașini să se 
execute de către schimbul care 
începe lucrul, cointeresat în evi
tarea pierderilor de timp. Tot 
la preparație, cilindrii de pre
siune din lemn au fost schimbați 
cu cilindrii metalici îmbrăcați 
în plută, determinînd astfel creș
terea productivității mașinilor cu 
circa 10 la sută.

în întreprindere lucrează peste 
1 450 de salariați. De felul în 
care ei își folosesc timpul de 
muncă depinde în mod hotărîtor 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. De aceea, o grijă per
manentă a fost înlăturarea ab
sențelor nemotivate de la servi
ciu, a întîrzierilor de la pro
gram.

Un factor esențial în această 
direcție l-a constituit introduce
rea muncii în acord și aplicarea 
normelor de producție cu motiva
re tehnică la toate fazele de fa
bricație. De asemenea, prin nor
marea timpului de lucru a perso
nalului auxiliar, s-a putut raționa
liza folosirea acestuia. De altfel, 
față de 1966, în acest an pro
centul 
tivi a fost 
tiv

de muncitori neproduc- 
redus cu aproxima- 

5 la sută.

O scurtă discuție cu contabi
lul șef, la care ne interesăm 
de siuația refuzurilor întreprin
derii în calitate de furnizor.

— în întreg anul 1966 două 
refuzuri, în total o cantitate de 
193 kg. Din trimestrul I al anu
lui trecut, filatura n-a mai în
registrat nici un refuz.

— O măsură care a dat bune 
rezultate pe linia prevenirii pro
duselor de slabă calitate —• 
aflăm de la șeful serviciului 
C.T.C. — este introducerea re
cepției calitative pe toate fazele 
de fabricație. Pentru aceasta, s-a 
unificat în preparația filaturii și 
tehnologia de fabricație pentru 
sortimentele apropiate ca finețe.

Ne amintim că în ziarul nos
tru am înserat cîndva, o notă cri
tică în acest sens. Constatăm că 
acum situația este cu totul alta. 
Un element în plus și faptul 
în trimestrul I s-au realizat 
tone de fire subțiri de in și 
nepă calitatea I peste plan.

Privită evolutiv, activitatea 
producție la Filatura din Fălti
ceni este promițătoare. Realiza
rea indicatorilor economici —
și ei în continuă creștere —
este argumentul principal. Dar 
creșterea contribuției acestei uni
tăți la îndeplinirea sarcinilor pe 
care industria ușoară pe ansam
blul ei le are în anii care ur
mează, este condiționată și de 
cîteva probleme ce se cer stu
diate cu atenție și rezolvate fără 
întîrziere. Le consemnăm aci în 
dorința de a fi reținute de foru
rile în drept.

că
13 
cî-

de

La Teatrul „Constantin Nottara", ieri 18 mai, 
în sala Studio, a avut loc un nou spectacol în 
premieră. Este vorba de punerea în scenă a 
piesei lut Octavian Goga, „Meșterul Manole", lu
crare scrisă în anul 1926.

Poetul ardelean abordează pentru prima oară 
în dramaturgia noastră, pe coordonate filozofice, 
problema creatorului pe un plan mai larg.

Din distribuție fac parte: George Demetru, 
artist emerit, Eugenia Bădulescu, Camelia Zor- 
lescu, Dorin Varga, Radu Dunăreanu, Dan Ni
colae, Cornel Elefterescu, Emil Giuan, Constantin 
Guriță, George Turcanu, Getta Cibolini, Ion 
Porsilă.

Regia aparține artistului emerit Ion Olteanu. 
Scenografia o semnează Lidia Radian.

• Acoperirea continuă prin plan a capacităților de pro
ducție, asigurînd astfel deplina folosire a acestora.

• Să fie pe cit posibil respectate sortimentele prevă
zute a se realiza prin proiect, ceea ce permite pe 
parte micșorarea deșeurilor care apar la prelucrarea 
sortimente pe utilaje necorespunzătoare, precum și 
nerea gradului de finețe prescris.

• Stabilitatea planului pe sortimente se înscrie 
condiție a eliminării instabilității 
pentru aprovizionarea cu materie primă.

• Să se asigure aprovizionarea cu materie primă în can
tități corespunzătoare, pe întreaga durată a anului, preîn- 
tîmpinînd oscilațiile ritmicității.

• Livrarea la termen a produselor contractate este, din
colo de obligația juridică, o chestiune de e' -câ. De ce Uzina 
de produse sodice Ocna Mureș și Rafinăria Cîmpina țin să 
se dezică în respectarea cuvîntului dat beneficiarilor lor ?

de o 
unor 
obți-

ca o
în emiterea comenzilor

Idele turistice ale anului în curs, 
croazierile dunărene și ex
cursiile în Delta Dunării, ca 

Iși circuitele în munți cu o du
rată de mai multe zile. Vor fi 
organizate, de asemenea, nume- 

I roase și atrăgătoare excursii în 
cadrul cărora turiștii vor putea 
face plăcute plimbări de agre- 

Iment pe noul lac de acumulare 
al Hidrocentralei Gheorghe Gheoi- 
ghiu-Dej de pe Argeș, vor putea 
vizita peștera Muierii (datorită 

| modernizării drumului Rîmnicu 
Vîlcea — Tîrgu Jiu), vor putea 
poposi în munții Vrancei, spre 
care accesul este înlesnit prin 
modernizarea drumului spre So- 
veja etc. Cele circa 800 de pro
grame de excursiii ce vor fi pre
zentate în cataloage speciale de 
către agențiile O.N.T. vor putea 
fi consultate din timp de către 
toți amatorii de turism. Și nu 
trebuie să omitem și faptul că 
difente grupuri de excursioniști 
din întreprinderi, școli, facultăți, 
etc. cit și turiștii individuali vor 
putea solicita organizarea ex
cursiei pe care și-au ales-o pen
tru data stabilită conform prefe
rințelor lor.

Pentru atragerea unui număr 
sporit de participant la acțiunile 
O.N.T. s-a dat o atenție deose
bită introducerii unor noi forme 
de turism. Printre acestea se nu
mără : organizarea unui carnaval 

I turistic de toamnă în Delta Du-

I
I

nării, a unui carnaval turistic de 
iarnă la Poiana Brașov, organiza
rea unei zone turistice în comu
na Rucăr — regiunea Argeș, care 
va putea fi vizitată în cadrul u- 
nor excursii special organizate. 
Programele turistice vor cuprin
de plimbări pe lacuri cu șalupe 
și vaporașe (lacurile Firiza, Sna- 
gov, Herăstrău, lacurile de acu
mulare de la Bicaz, Argeș) ca și 
plimbări de agrement pe mare 
pentru oamenii muncii veni ti la 
odihnă sau în excursii pe litoral.

— Alături de ceilalți 
oameni ai muncii, tine
rii se numără printre 
principalii beneficiari ai 
acțiunilor turistice. în 
ce măsură Oficiul Națio
nal de Turism se îngri
jește să asigure excursii
lor organizate un carac
ter educativ ?

— Pentru nimeni nu mai este 
astăzi o noutate faptul că turis
mul este un act de cultură. A ve
dea lucruri noi, necunoscute, nu 
înseamnă numai a-ți desfăta pri
virea cu pitorescul peisajului, ci 
și a cunoaște lucruri noi despre

monumentele naturii, despre va
loroasa tradiție a generațiilor 
trecute, despre marile realizări 
ale României contemporane. La 
Sarmizegetusa descifrezi paginile 
eroice lăsate de strămoșii noștri
— dacii ; la Histria, la Adam
clisi, la Tumu Severin, vestigiile 
antice îți povestesc trecutul aces
tor pămînturi pe unde au trecut 
coloniștii greci și oștile romane ; 
la Suceava sau la cetatea Neam
țului retrăiești vremurile de glo
rie ale domnitorului Ștefan. Mul
te din excursiile la aceste locuri, 
se transformă în adevărate lecții 
vii despre istoria zbuciumată a 
pămînturilor românești. După 
cum Voronețul, Sucevița sau 
Moldovița, bogatele colecții ale 
muzeelor și caselor memoriale, 
minunatele construcții țărănești
— adevărate podoabe ale arhi
tecturii noastre populare — ofe
ră alte prilejuri de a cunoaște și 
a prețui munca înaintașilor, stră
vechea noastră civilizație. Ală
turi de ele, marile construcții ale 
socialismului — barajele hidro
centralelor, combinatele industri
ale, moderna înfățișare urbanistică 
a orașelor — trezesc deopotrivă 
mîndria de a trăi într-o țară fru-

moașă în plină înflorire, dragos
tea pentru poporul nostru harnic 
și talentat care le făurește.

Este, deci, firesc ca excursiile 
pe care le organizăm pentru ti
neri să cuprindă într-o tot mai 
mare măsură asemenea itinerarii 
și obiective care să le dezvăluie 
tot ce este mai interesant și mai 
reprezentativ de văzut. In aceas
tă privință, în anul 1967, gama 
excursiilor pe care le vom oferi 
tinerilor se va îmbogăți, cuprin- 
zînd noi trasee pe diferite teme 
cum sînt de pildă : „Viața și 
creația marilor noștri scriitori“, 
„Arta românească în secolele 
XVII—XVIII", „Arta lui Brân- 
cuși", „Cetăți și curți domnești 
din Țara Românească și Mol
dova", etc.

TURISMULUI, vă ru
găm să prezentați ci
titorilor ziarului nostru 
acțiunile m i semnifica
tive care au fost între
prinse în România 
sprijinul dezvoltării 
tivității turistice.

in 
ac-

Așadar, putem adresa tuturor ti
nerilor invitația : poftiți în dru
meție I

— Aflîndu-ne aproape 
la jumătatea anului 
1967, an pe care cea de 
a XXI-a Sesiune a Or
ganizației Națiunilor U- 
nite l-a proclamat AN 
INTERNAȚIONAL AL

— în cadrul preocupărilor 
pentru lărgirea și consolidarea 
cooperării internaționale în toate 
domeniile, România acordă o 
atenție deosebită activității care 
are drept scop dezvoltarea turis
mului internațional, menit să 
contribuie la cunoașterea de că
tre alte țări a comorilor patriei 
noastre. Faptul că avem relații 
cu peste 300 de organizații turis
tice sau de voiaj din numeroase 
țări ale lumii, că în cursul anu
lui 1966 țara noastră a fost vizi
tată de circa 800 000 turiști din 
aproape toate țările europene, 
precum și din țări ale Americii 
și Asiei, ilustrează interesul cres- 
cînd de care se bucură țara 
noastră peste hotare. La impor
tantele facilități acordate de gu
vernul român, în anul 1964 și 
care priveau viza de intrare, 
schimbul de valută și formalită- 
tfle vamale, s-au adăugat altele*

cu prilejul Anului internațional 
al Turismului. S-a hotărît, pentru 
acest an, desființarea vizei de 
intrare pentru turiștii care vin în 
România prin intermediul Ofi
ciului Național de Turism. De 
asemenea, s-au luat măsurile ne
cesare pentru rezolvarea mai 
operativă a formalităților de 
frontieră, s-a extins rețeaua ghi- 
șeelor pentru schimbul de valută, 
precum și rețeaua de magazine 
speciale care vînd amintiri, ca
douri și alte produse cu prețuri 
reduse. în scopul popularizării 
frumuseților țării noastre, am or
ganizat și vom continua să orga
nizăm pînă la finele anului un 
total de 22 expoziții turistice în 
orașe importante ale Europei și 
ale altor continente.

Mai amintesc, că la sfîrșitul 
lunii mai. țara noastră organizea
ză un colocviu al Federației In
ternaționale a Ziariștilor și Scrii
torilor de Turism (F.IJ.E.T.) cu 
tema „Turismul — mijloc de cu
noaștere a istoriei și artei popoa
relor“.

în concluzie, putem spune că 
Anul Internațional al turismului 
se desfășoară în România sub 
auspicii dintre cele mai bune. 
Noile realizări, care situează tu
rismul românesc la un nivel su
perior, constituie totodată premi- 
zele dezvoltării, în continuare, a 
activității turistice din țara noas
tră care posedă încă mari resur* 
se îu acest domeniu.



• Știri însemnări com
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

FRANȚA. — Standul românesc do la Tirgul Parisului

Tensiunea din Sudan

Bacili«

• Știri însem 
nări comentarii

TEHERAN 17 Trimișii spe
ciali Agerpres, Ion Gâleteanu 
și Victor Stamate, transmit : 
Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste
România, Chi vu Stoica, a pri
mit miercuri la reședința sa
de la palatul Golestan pe
A mir Abbas Hoveyda, pri-
mul ministru al Iranului și
Ardechir Zahedi, ministrul a- 
facerilor externe al Iranului. 
La primire au participat Pom
piliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Petru Burlacu 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Pavel Silard, 
ambasadorul României la Te
heran. A fost de față Soltan 
Hossein Sanandaji, ambasado
rul Iranului la București.

In cadrul discuțiilor care au 
avut loc cu acest prilej au fost 
abordate aspecte ale relațiilor 
bilaterale româno-iraniece, ex- 
primîndu-se de ambele părți 
dorința de a se folosi cît mai 
larg posibilitățile existente 
pentru continua dezvoltare a 
relațiilor politice, economice, 
culturale și tehnico-științifice 
dintre cele două țări. Au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme actuale internațio
nale de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială de 
caldă prietenie.

la Teheran Pars. Dupâ-amiazâ 
ea a fost vizitată, la palatul 
Golestan, de un grup de re
prezentante ale organizațiilor 
de femei din Teheran. Cu a- 
cest prilej au avut loc un 
schimb de păreri despre acti
vitatea organizațiilor de femei 
din România și Iran.

Pompiliu Macovel, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a vizitat 
în cursul zilei de miercuri 
Muzeul de etnografie 
nului, Muzeul de artă 
tivă și Biblioteca de 
scrise a Medjlisului

al Ira- 
decora- 
manu- 

iranian.

• Joi dimineața în sala „Uni
versiada" din Sofia au început 
lucrările primului congres al 
culturii bulgare. La congres 
participă o delegație din Repu
blica Socialistă România, condu
să de acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului.

a respins propu- 
Britanii privind 
reprezentanților 
țări consacrată

Miercuri dimineața, tova
rășa Maria Ghivu Stoica- a vi
zitat Orfelinatul numărul 3 de

„compromisul

• SPANIA 
nerea Marii 
o intîlnire a 
celor două 
dezbaterii problemei circula
ției avioanelor britanice prin 
spațiul aerian spaniol. Gu
vernul spaniol a precizat că 
nu va accepta să discute cu 
Londra problema amintită de
cît dacă guvernul britanic va 
fi de acord să reia tratativele 
relative la ceea ce la Madrid 
se denumește „decolonizarea 
Gibr alt arului“, adică alipirea 
acestui teritoriu la Spania. 
Relațiile anglo-spaniole ră- 
min deci încordate.

După o noapte de două săptă- 
mini, Soarele și-a făcut din nou 
apariția deasupra craterului în 
care a aselenizat la 20 aprilie 
sonda lunară americană „Surve- 
yor-3". Dar după cum au anun
țat specialiștii de Io Centrul de 
cercetări spațiale din Pasadena, 
aparatele aflate la bordul sondei 
își vor relua activitatea abia la 
începutul săptămânii viitoare. 
Specialiștii consideră că sint ne
cesare citeva zile pentru a per
mite aparatelor să revină la tem
peratura normală după ce au fost 
expuse in cursul nopții lunare la 
minus 120 grade.

„Surveyor-3“ a transmis pînă 
în prezent 6 300 de fotografii ale 
suprafeței lunare și a efectuat ci
teva lucrări de excavate in solul 
lunar.

Pe de altă parte, s-a anunțat 
că „Lunar orbiter-4" care ur
mează să fotografieze aproxima
tiv 97 la sută din suprafața Lunii, 
își continuă evoluția în jurul sa
telitului natural al Pământului.

Președintele înaltei Curii 
de Justiție a Sudanului, 
Babiker Awadalla, și-a 
prezentat demisia din Con
siliul Suprem de Stat, a- 
nunță agenția sudaneză 
de presă.

Motivul demisiei îl constituie 
refuzul guvernului fostului pre
mier Sadîk el Mahdi, de a se 
conforma hotărîrii înaltei Curți 
de justiție care a declarat ne
constituțională legea cu privire 
la interzicerea Partidului Comu
nist din Sudan și excluderea re
prezentanților săi din Adunarea 
constituantă. în ciuda hotărîrii 
înaltei Curți de Justiție, guver
nul fostului premier a insistat 
asupra menținerii legii privind 
interzicerea partidului comunist.

Potrivit agenției sudaneze de 
presă, Babikcr Avvadala a decla-

rat că aprobarea de către Consi
liul Suprem de Stat a amenda
mentului la constituție privind 
interzicerea Partidului Comunist 
din Sudan, constituie „o violare 
clară a justiției și a independen
ței acesteia".

Demisia lui Awadalla intervi
ne în momentul crizei politice 
declanșată în țară după demisia 
guvernului de coaliție al fostului 
premier Sadîk el Mahdi, căruia 
Adunarea constituantă a refuzat, 
la începutul acestei săptămîni 
să-i acorde vot de încredere. Ba
biker Awadalla a fost președin
tele parlamentului sudanez 
a proclamat independența 
în urină cu 11 ani.

★
Adunarea constituantă a

danului s-a pronunțat cu 111 vo
turi pentru în favoarea numirii 
lui Ahmed Mohamed Mahgoub 
în funcția de prim-ministru al 
Sudanului. El urmează să for
meze un nou guvern sudanez 
după demisia premierului Sadîk 
El Mahdi. Agenția Reuter men
ționează că Ahmed Mohamed 
Mahgoub a deținut funcția do 
prim-ministru al Sudanului în 
guvernul care a precedat cabi
netul lui Sadîk El Mahdi.

care 
țării

Su-

de la Geneva"
Pesimismul presei

americane după

încheierea , rundei

Kennedy“

Compromisul din ca
drul ..rundei Kennedy** 
privind reducerea tarifelor 
vamale intre S.U.A. și cei
lalți participanți la trata
tive nu au înlăturat diver
gențele economice exis
tente între acești parteneri.

VICEPREȘEDINTELE S.U.A. 
Hubert Humphrey, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă 
că nu are îndoieli în privința 
prezentării președintelui Lyndon 
Johnson la alegerile preziden
țiale din 1968.

Pe de altă parte, potrivit unui 
sondaj realizat de Institutul Louis 
Harris, în fruntea listei candida- 
ților probabili ai Partidului Re
publican pentru alegerile prezi
dențiale se află în prezent fostul 
vicepreședinte, Richard Nixon, 
urmat de guvernatorul statului 
Michigan, George Romney.

în cursul nopții de miercuri spre joi, forțele patriotice sud- 
vietnameze au întreprins atacuri asupra bazelor militare agresive 
și a posturilor întărite ale trupelor americane Ia vest do Da Nang.

După cum relatează corespon
dentul agenției ASSOCIATED 
PRESS, o serie de patrule ale 
trupelor americano-saigoneze au 
căzut în ambuscadele patrioților 
în

Hotelul Dorchester din Pnrk Lane a fost zile în șir 
unor operații de înfrumusețare. El trebuia să devină o reședința 
fastuoasă pentru un oaspete străin : pavaj de marmoră, draperii 
grele aurite, o grădină cu flori în dreptul anumitor ferestre erau 
indicii că oaspetele era o persoană marcantă. Un întreg etaj cu 
50 do camere și un coridor lung de 100 de metri, reținut în contul 
guvernului britanic, îi fusese pus la dispoziție. Un pat aurit 
decorat cu scene din baletul „Frumoasa din pădurea adormita", o 
masa susținută de Cupidoni de nur, un telefon roșu pentru legături 
directe cu oficialitățile guvernamentale și un radio special 
instalat de B.B.C. pentru recepționarea emisiunilor Arabici Saudite 
nu fost doar citeva atenții delicate din partea gazdelor britanice. 
Cu vădită satisfacție regele Feisal al Arabici Saudite a primit 
aceste gesturi do atenție. însă satisfacția i-n fost simțitor temperată 
do primirea ostilă po cnre i-nu făcut-o studenții In aeroport și de 
demonstrațiile din fațn reședinței sale.

Feisal este primul monarh al Arabici Saudite sosit într-o 
vizită oficială la Londra și în lipsa vreunei explicații oficiale, 
nccaslă vizită le-n apărut observatorilor dictată de interese urgente 
nle monarhului. Dar de ce tocmni acum s-a îndreptat spre 
Londra cu suita lui do viziri, emiri și mujahiduni (luptători ai 
credinței) ? S-nr părea că dccizin a fost luată datorită recentelor 
evenimente «lin Peninsula Arabică în care mișcarea de eliberare 
cunoaște o intensificare de natură să îngrijoreze regimurile reac
ționare din această parte a lumii. Feisal se teme chiar de urmările

Oaspetele

Secretariatul Uniunii In
ternaționale a Studenților 
n dat publicității o de
clarație în care condamnă 
recenta lovitură de stat 
din Grecia și instaurarea 
în aceasta țară a dictatu
rii militare. Declarația 
cheamă mișcarea studen
țească progresist) din lu
mea întreagă să depună 
toate eforturile pentru a 
obține eliberarea lui Ma- 
nolis Glezos și a altor 
patrioți și democrați greci, 
încetarea persecuțiilor îm
potriva studenților greci. 
Secretariatul U.I.S., so 
spune în declarație își 
afirmă sprijinul deplin și 
solidaritatea cu tineretul 
și întregul popor grec în 
lupta lor pentru libertate, 
democrație și progres so-

unei retrageri parțiale a Angliei din Arabia de sud și Aden. El vrea să 
se asigure că va putea domni liniștit in Arabia Saudită și de aceea 
se înarmează. împrumutul de 100 000 000 lire sterline acordat de 
Marea Britanic l-a întrebuințat înzcstrînd armata saudită cu arma
ment, proiectile teleghidate și avioane cu reacție. „TIMES“, 
înaintea sosirii la Londra a regelui Feisal, scria despre sensul con
vorbirilor : „Regele Feisal se va servi de acest prilej pentru a discuta 
la Londra despre ajutorul pe care el crede că-i va putea fi oferit 
și despre sprijinul pe care Arabia Saudită îl va acorda Marii 
Britanii“. Și, intr-adevăr, convorbirile au luat cursul dorit de 
monarhul saudit : Arabia Saudită va primi ajutor tehnic și asis
tență militară. S-au încheiat și contracte pentru achiziționarea de 
armament modern. Cheltuielile pe care le face în acest scop 
Feisal întrec cu mult necesitățile defensive ale țării. Astfel, anul 
1966 a fost un an de înarmare intensă : la sfîrșitul anului Arabia 
Saudită achiziționase 10 avioane militare și echipament de război 
din Anglia și S.U.A. in valoare de 406 000 000 de dolari și se 
prevedea achiziționarea unor instalații militare valorînd 129 000 000 
dolari. „Sprijinul pe care Arabia Saudită îl va acorda Marii 
Britanii“ la care se referea TIMES, Feisal îl concepe ca un anga
jament : să vegheze la apărarea intereselor multiple ale Angliei 
legate mai ales de petrol în Aden, după ce uniformele militare 
engleze vor dispare din Peninsula Arabică. Dar obligațiilo 
monarhului saudit sint legate nu numai de Londra. F.1 este gala 
să apere și interesele Washingtonului, pentru că, în fond, aceasta 
înseamnă a lupta pentru supraviețuirea propriului său regim.

Studenții Universității 
din Madrid au declarat 
miercuri o grevă nelimita
tă cerind eliberarea celor 
trei lideri ai Sindicatului 
democrat, arestați luni la 
Madrid. Peste trei mii do 
studenți au organizat o 
manifestație de protest îm
potriva represiunilor poli
țienești. Autoritățile „or
dinii“ au intervenit cu 
brutalitate pentru restabi
lirea calmului. Au fost 
operate numeroase arestări, 
iar mulți studenți au fost 
răniți.

Pe de altă parte, la 
Barcelona, sute de studenți 
au organizat demonstrații 
de solidaritate cu colegii 
lor din Madrid.

(/e la Caracas

Detaliile acestui „compromis 
bolnăvicios“, scrie „NEW YORK 
TIMES". sint ținute încă în 
secret. Ele vor fi cunoscute nu
mai după semnarea definitivă a 
acordului în această problemă, 
prevăzut pînă la 30 iunie, cînd 
expiră rezoluția ~ 
S.U.A., prin care 
este împuternicit să 
asemenea acord.

Presa americană 
pesimism rezultatele recente de 
la Geneva. „Nevv York Times“ 
subliniază că și în declarația 
președintelui Johnson s-au obser
vat anumite rețineri. Ziarul ex
plică aceasta prin faptul că 
„compromisul de la Geneva ' nu 
a dat nici uneia din părți ceea 
ce ar fi dorit și că Statele Unite 
sint departe de țelurile pe care 
și le-au propus la începutul tra
tativelor“. întT-un articol redac
țional, „Nevv York Times" men
ționează, de asemenea, că „runda 
Kennedy" a răspuns înainte de 
toate intereselor țărilor dezvoltate 
din punct de vedere industrial, 
pe cînd țările în curs de dezvol
tare nu au de tras prea multe 
foloase de pe urma acestor trata
tive. Această rundă, încheie zia
rul, va face ca țările bogate să 
devină și mai bogate și va mări 
și mai mult prăpastia dintre 
acestea și țările slab dezvoltate 
din punct de vedere industrial.

Congresului 
președintele 
semneze un

tratează cu

această regiune. Se mențio-

R. P. UNGARA. — Casă de odihnă din localitatea Fdldvar, 
lingă lacul Balaton

DOINA TOl’OR

JAPONIA. — Vedere panoramică din Tokio

nează, de asemenea, că impor
tantul centru radar de la baza 
militară de la Dong Ha a fost 
incendiat în urma tirului de ar
tilerie al patrioților. Obuze și 
grenade au căzut și asupra punc
telor de comandă și control ale 
pozițiilor de invazie ale agreso
rilor inregistrîndu-se morți și ră
niți.

Pe de altă parte, se anunță că 
autoritățile saigoneze au început 
încă de marți strămutarea unui 
număr de aproximativ' 11 000 ță
rani din regiunea Gio Linh, pen
tru a elibera zona unde se desfă
șoară luptele. Populației din a- 
ceastă regiune i s-a comunicat că 
cel care rămîne pe loc, „va fi 
considerat dușman și, în conse
cință, va constitui un obiectiv de 
luptă“. Agenția A.P. menționea
ză că la primele acțiuni de „cu
rățire“ de marți, echipele autori
tăților saigoneze au întîmpinat 
o serioasă rezistență din partea 
localnicilor.

0 UNITĂȚILE artileriei anti
aeriene au doborît la 17 mai un 
avion american deasupra provin
ciei Quang Binh. După cum 
transmite agenția V.N.A.. acesta 
este al 1 900-lea avion al forțe
lor aeriene americane doborît 
deasupra R. D. Vietnam.

Candidatul-pușcăriaș
So Minh Ho. fusese candidat în alegerile prezidențiale din 

Coreea de sud. în bătălia electorală a incercat să culeagă cît mai 
multe voturi pentru a ajunge, eventual, în funcția de președinte. 
Dar soarta s-a arătat vitregă cu el. în loc de rîvnilul palat, 
So Minh Ho a ajuns într-o pușcărie, intr-o banală și sinistră 
pușcărie. Candidatul nu este acum altceva decît un deținut care 
aireaptă. Trec zilele și candidatul-deținut așteaptă momentul 
întilnirii cu justiția.

Se naște o întrebare : prin ce So Minh Ho a devenit un in
fractor ? Capetele de acuzare sint numeroase . ÎNTÎI : a îndrăz
nit să candideze împotriva dictatorului Pak Cijan Hi, cunoscut 
prin tehnica sa in materie de „realegere“. Generalul are o expe
riență notorie in materie de măsluire a urnelor. DOI : candidatul 
opoziționist luind in serios asigurările lui Pak Cijan Hi că ale
gerile vor fi „libere“ a început să critice. Pornit in campanie 
electorală, a vădit un zel critic pe care dictatorul nu l-a putut 
admite. Și experiența de ..libertate“ a lui So Minh Ho a luat 
sfârșit la pușcărie.

Căci Pak Cijan Hi permite „opoziție“. Cu o condiție : să cri
tice doar cu autorizație... M. R.

PROCURORUL general al 
Braziliei, Haroldo Valadao, a de
clarat că, din motive de boală, 
a fost în imposibilitate de a în
cheia raportul său în legătură cu 
cererea de extrădare a crimina
lului nazist Franz Stângi, for
mulată de Austria, Republica 
Federală a Germaniei și Polonia. 
Valadao și-a exprimat speranța 
că raportul care constituie ultima 
etapă legală înainte ca Curtea 
Supremă a Braziliei să-și facă 
cunoscută hotărîrea în legătură 
cu criminalul de război nazist, 
va fi gata pînă la sfîrșitul aces
tei săptămîni.

Stângi a fost, după cum 
știe, comandantul lagărelor 
la Treblinka și Sobibor,

Din autofurgoneta blindată staționată pe 
Twisden Road, în capitala britanică, se au
zeau strigăte de ajutor : „Ajutâți-ne, ne-au 
legat. Chemați poliția !“.

Era la amiază. In jur circulație intensă. 
Cîțiva trecători care au auzit vocile din ca
mion, au chemat îndată doi polițiști din apro
piere. Ușile blindate au fost sparte cu greu
tate. înăuntru au fost găsiți șoferul și cei doi 
însoțitori ai transportului. Toți, abia desme- 

j ~ ( legați fedeleș.ticiți după drogare,

se 
de

Un episod banal cu 
gangsteri ? în plin cen
trul Londrei s-a con
sumat în prima săptă- 
mînă a lui mai, cel 
mai mare furt de aur 
din istoria Angliei. 140 
de bare de aur în va
loare de aproape 3 
milioane lire, aparți- 
nînd Băncii londoneze 
„N. M. Rotschild and 
Sons“. A fost, după 
părerea lui DAILY 
MIRROR. și „un re
cord de xirluozitate în 
materie“. Intr-adevăr, 
ziua în amiaza marc.

bandiții au preluat 
auto-furgoneta și au 
dus-o pînă pe Twisden 
Road. Acolo au fost 
transferate, din camio
nul blindat, în două 
automobile ale bandiți
lor, un număr de 140 
bare aur. „Transferul“, 
s-a petrecut în numai 
15 minute. De unde 
concluzia poliției, că a 
fost vorba de o banda 
numeroasă. Scotland 
Yardul apreciază că la 
golirea“ auto-furgone- 

tei blindate au partici
pat direct, cel puțin

zece persoane. Rapidi
tatea și minuțiozitatea 
operației în plin centrul 
capitalei au uluit Bri
tânia. Emoția și per
plexitatea au egalat, 
dacă nu au depășit 
chiar, pe cea declanșa
tă după faimosul atac 
asupra trenului poștal 
care transporta bani. 
Chiar și respectabilul 
DAILY MIRROR, care 
folosește de obicei ter
meni rezervați, a utili
zat de data aceasta ac
cente dramatice : „Pa
harul s-a umplut; gang
sterii și-au arătat toată 
gama sinistrei lor vir
tuozități. Metodele 
spărgătorilor s-au mo
dernizat mult mai re
pede decît industria 
britanică. Bandele sint 
organizate în stilul ce
lor mai perfecte insti
tuții de specialitate și 
constituie o adevărată 
adunare de specialiști 
în materie. Cele mai 
active bande se ridică 
la nivelul unei veri
tabile uniuni de ex
porti pentru o ramură 
lucrativă anumită : je
fuirea băncilor, jefuirea

bisericilor, falsificarea 
de bani și cecuri“.

După faimosul atac 
al trenului poștal din 
vara lui 1963 a fost 
semnalată o creștere a 
numărului atacurilor în 
bande — comando, 
care aveau ca obiect 
jefuirea unor transpor
turi de bani sau aur. 
Din cele 120 asemenea 
atacuri, notăm doar 
cîteva dintre cele mai 
importante :

— în septembrie
1965, șase bandiți au 
„capturat“ în plin cen
trul Londrei un trans
port de aur al socie
tății „William Press 
Ltd.“ în valoare de 
600 000 lire sterline.

— în noiembrie 1965 
o bandă de gangsteri 
a organizat un atac ful
ger pe Regent Street 
(Londra), asupra unei 
mașini blindate care 
transporta bijuterii ale 
faimoasei case „Car
rington“. Au fost jefui
te bijuterii în valoare 
de 1,5 milioane lire.

— în decembrie
1966, trei bandiți au a- 
tacat și jefuit la Li-
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în capitala venezueiană 
se desfășoară o consfătui
re a comandanților și șe
filor de state majore ale 
forțelor aeriene din țările 
membre ale Organizației 
Statelor Americane O.S.A.

Nu a fost dat publicității 
nici un comunicat cu privire la 
problemele discutate dar, potri
vit unor știri apărute în presa 
latino-amcricană, dezbaterile sint 
consacrate problemelor așa-nu- 
mitului „sistem de apărare al 
Americii“, folosirii unor noi ti
puri de avioane și elicoptere în 
lupta împotriva partizanilor. în 
acest sens, este citată declarația 
făcută ziarului „La Plata“ de 
ministrul apărării al Uruguayu- 
lui, Antonio Francese, care a 
confirmat că participanții la 
consfătuire „studiază — din 
punctul de vedere al aviației — 
metodele de înăbușire a acțiu
nilor desfășurate de partizani".

Pe de altă parte, se anunță că 
în capitala Columbiei, Bogota, 
s-au întrunit 30 de ofițeri supe
riori din 16 țări membre ale or
ganizației Statelor 
inclusiv S.U.A.

So menționează 
nirea de la Bogota 
zentate și țările latino-americane 
unde, în ultima vreme, s-a înre
gistrat o intensificare a acțiu
nilor partizanilor.

Americane,

că la întru- 
sînt repre-

verpool, un transport 
de obiecte de artă din 
aur și argint în valoare 
de 1 milion lire ster
line.

— în ianuarie 1967, 
o bandă de gangsteri 
a imobilizat pe cei 
cinci însoțitori ai unui 
transport de bani ai 
lui „British Motor Cor
poration“, jefuind 2 mi
lioane lire sterline.

— la 1 aprilie 1967 
un transport de lin
gouri de aur și bijute
rii în valoare de 1,8 
milioane lire sterline a 
fost interceptat și je
fuit de o bandă de 
gangsteri în Essex.

în medie, potrivit 
datelor poliției engle
ze, în ultimii doi ani 
bandele de gangsteri 
care operează în așa 
numita rază „bănci, 
transporturi de aur și 
valori“, au dat zilnic 
lovituri în valoare de 
250 000 lire sterline.

Dna din cauzele re
crudescenței de atacuri 
de genul celui de pe 
Twisden Road, o con-

stituie, după opinia 
presei britanice, slaba 
activitate a poliției. 
După aprecierile ofi
ciale, numai la Lon
dra lipsesc un număr 
de 7 000 polițiști față 
de minimul necesar. 
TIMES relevă cu ama
ră ironie, că în ultimul 
deceniu, numărul cri
minalilor cu studii su
perioare este de cel 
puțin cinci ori mai 
marc decît al cadrelor 
polițienești care au 
studii de specialitate. 
Practic, după însăși 
datde pe 1965—1966 
oficializate de Scotland 
Yard, numai 26 la 
sută din cazurile de a- 
tac banditesc și jefui
re sînt „elucidate și re
zolvate“. Mai precis, 
un bandit are o șansă 
de 3 la 1 să nu fie 
prins. Ceea ce evident 
constituie o bună pri
mă de încurajare pen
tru atacuri de genul 
celui de pe Twisden 
Road.

EM. RUCAR


