
Proletari din toate tarile, uniti-vă!

CITIȚI IN

PAGINILE

3-4-5-6-7

CENTRELE Șl
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

| S1MBĂTĂ 13 IUNIE 1970ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6553

PREȘEDINȚII
8 PAGINI 30 BANI

ORELE REFACERII LA SIGHIȘOARA

REANIMAREA INIMII
ACTIVITATEA 

ELECTRICA, FA
DE CĂRĂMIDA

• LA SIGHIȘOARA ȘI-AU 

RELUAT 

UZINA
BRICA
Șl ȚIGLĂ, 40 DE SECȚII 

DIN CELE DOUA COO
PERATIVE MEȘTEȘUGĂ

REȘTI, FABRICA DE MO

BILĂ Șl SECȚIA MECA

NICA DIN INDUSTRIA 

LOCALA, MOARA Șl 

CUPTOARELE DE 

Șl ALTE UNITĂȚI 

DUCTIVE.

PIINE

PRO-

TEX- 
PRO-

• LA COMBINATUL 

TIL PIERDERILE DE 

DUCȚIE DATORATE ÎN
TRERUPERILOR, DEPĂ

ȘESC 34 MILIOANE LEI.

• ATENȚIA CONCENTRA

TA ASUPRA REPUNERII 
IN STARE DE FUNCȚIO

NARE A ÎNTREGII CA

PACITĂȚI D£ PRODUC-

Munca de refacere, la care ti
nerii participă cu entuziasm, 
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Adjunct al șefului Inspectoratului General al Miliției

Poporul nostru a cinstit și 
cinstește întotdeauna pe cei 
care îi apară interesele și lup; 
tă activ pentru dezvoltarea și 
promovarea lor nestînjenită. 
Una din manifestările acestei 
prețuiri o constituie consacra
rea unei zile pe an ca zi a mi
liției. Dînd curs acestor senti
mente de simpatie ale oameni
lor muncii, conducerea de . par
tid și de stat a hotărît insti
tuirea „Zilei miliției”, care. în 
fiecare an să fie sărbătorită în 
cea de a doua duminică a lunii 
iunie.

Sărbătorirea „Zilei miliției4* 
constituie pentru noi, lucrăto
rii: de miliție, prilejul unei pri
viri retrospective asupra etapei 
pe care am parcurs-o, un bilanț 
al activității depuse, pentru a 
putea raporta poporului. con
ducerii de partid și de stat 
realizările obținute, modul cum 
ne-am achitat de sarcinile tra
sate. Ofițerii, subofițerii și an
gajași civili din organele și 
formațiunile de miliție — înca- 
drîndu-se în efortul general al 
oamenilor muncii, angajați în 
traducerea în viață a mărețelor 
hotărîri ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român — au desfășurat o vastă

INDUSTRIALE
A ORAȘULUI

Zile la rînd locuitorii Sighi- 
șoarei s-au bătut cu apele. Di
rect, pe stradă, in case, în ate
lierele fabricilor. Prea mare lu
cru nu s-a putut face. Tîrnava, 
astăzi riuleț oarecare tîrindu-și 
ipocrit undele domolite pe sub 
poduri, sub picioarele trecători
lor, a venit brusc, a izbit cu 
sete în tot ce-a intilnit pe drum, 
mușcind, smulgind, ducind la 
vale ce-a putut atrage in vii
toare.

Abia după plecarea ei oame
nii și-au dat seama de ce au 
fost în stare numai îr cîteva 
ore apele prăbușite besmetic 
peste maluri. A rămas ca un 
memento ucigător această linie 
urită, dizgrațios desenată pe zi
durile caselor, provocînd coș
maruri. Parcă este linia de plu
tire a unui vapor, comparație 
cîtuși de puțin ireală. Sighișoa
ra a trăit in maiul acestui an 
condiția de corp plutitor, plă
tind un tribut cu scadență în
delungă a recuperării. Patru în
treprinderi de interes republi
can au fost oprite complet ; 57 
de magazine și-au tras obloa
nele ; 52 de secții ,ale coopera
tivei meșteșugărești n-au mai 
putut lucra. Și cite altele. Unele 
și-au recăpătat regimul anterior 
diluviului. Altele încă nu. Și va 
mai trece încă timp pînă atunci. 
Este cazul combinatului textil 
sighișorean.

Planificat în perioada 1—13 
mai : 29,9 mii metri pătrați de 
țesături din lină. Realizat : 31,0 
mii. Planificat... realizat... Star
tul sub bune auspicii ale lunii 
mai anunța un final promițător 
în contul realizărilor. Săgeata 
s-a frînt însă brusc, rămînînd 

0 NOUĂ Șl GREA ÎNCERCARE
0 PUTERNICĂ ÎNCORDARE A FORȚELOR

• HUNEDOARA : Crișul Alb a inundat partial 25 de localități, 11 străzi din orașul Brad, unități ale industriei locale, 
ateliere și depozite ; în bazinul Văii Jiului, pîrîuriîe s-au transformat în puhoaie distrugătoare- • GORJ : întreprinderea me
canică Sadu, sub apă. • SATU MARE : Se apreciază că apele afluenților Someșului vor avea un debit mai mare decît la 14 
mai. • CLUJ : Populația continuă lupta cu năvala apelor ; inundațiile au lovit și orașele Cluj și Turda. • ARAD : 34 500 
hectare inundate. • DELTA : Apele Dunării se vor menține și în zilele următoare la cote ridicate. • BIHOR : Noi unități de 
producție lovite de inundații. • MARAMUREȘ : 15 localități inundate parțial de rîul Someș.

și neobosită . activitate pentru 
combaterea stării infracționale, 
pentru descoperirea și aducerea 
în fața legii, spre a răspunde 
de faptele lor, a elementelor 
care au atentat la avutul socia
list ori la bunurile personale 
ale cetățenilor, pe cele care 
au pus în pericol viața și in
tegritatea corporală a oameni
lor. pe tulburătorii ordinei și 
liniștei publice.

Promptitudinea. competența, 
spiritul de abnegație și fermi
tatea cu care au acționat lucră
torii de miliție la solicitările 
unităților socialiste sau ale ce
tățenilor lezați ori păgubiți de 
către infractori, i-au sporit con
tinuu prestigiul, au întărit în
crederea oamenilor muncii în 
capacitatea noastră de a asigu
ra respectarea legii de către 
fiecare locuitor al țării.

O mărturie vie a prețuirii pe 
care o acordă cetățenii cinstiți 
activităților noastre o constituie 
numeroasele scrisori de mulțu
mire adresate organelor de mi
liție. . Autorii acestor scrisori își 
exprimă satisfacția pentru des
coperirea răufăcătorilor, pen
tru regăsirea unor rude de care

(Continuare în pag. a VlI-a) 

suspendată în dreptul zilei fati
dice 13 mai — cînd nu s-a putut 
lucra decît un schimb și jumă
tate. La ora 16.30 a fost între
ruptă orice activitate. Apa a 
început să amenințe pragurile 
halelor...

„în total eram vreo 16 oameni 
din primul schimb întorși după 
masă la serviciu. Pe la ora 
patru și jumătate ne-am apucat 
de lucru împreună cu cei din 
schimbul doi. Ni se spusese că 
vine apa mare și noi am început 
să evacuăm bunurile aflate la 
parterul clădirilor.

Toată noaptea am rămas în 
fabrică fără apă, fără mincare, 
pe întuneric. A doua zi dimineață 
făceam naveta dintr-o parte in 
alta, mergind pe acoperișul sec
țiilor. Atunci a venit Adrian 
Ștefănescu, șeful secției prepa- 
rație și Puiu Medrea de la poli
clinică, cu o barcă pneumatică. 
Au fixat o frînghie de-a latul 
șoselei, peste torentul de apă și 
ne-au trecut pe toți cu barca 
dincolo, pe deal.

în dimineața următoare eram 
din nou în fabrică. Am lucrat 
pînă seara. La evacuarea nămo
lului, la demontarea utilajelor. 
Ziua munceam în fabrică, seara 
mergeam să dăm o mină de a- 
jutor colegilor noștri ale căror 
locuințe fuseseră inundate. S-au 
aflat lingă noi în aceste zile lu
crători de la alte întreprinderi 
din țară al căror sprijin este de

NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a Vil-a)

• CLUJ
Populația județului Cluj con

tinuă să lupte cu năvala apelor. 
Pînă vineri numărul locuințelor 
inundate se ridica la 947. Au 
fost distruse 18 poduri, 40 de 
adăposturi pentru animale, 19 
construcții gospodărești, nume
roase drumuri și căi de acces, 
rețele electrice, mii de hectare 
de semănături. Combinatul de 
industrializare a lemnului din 
Gherla lucreazg cu jumătate din 
oapacitate, datorită infiltrării a- 
pei în sala cazanelor. A fost 
afectată și fabrica de spirt, ra
cordată la aceeași centrală ter
mică.

Inundațiile au lovit și muni-

Străzile Clujului sub ape

EXAMENU

LUI DE BA

CALAUREAT

— din sesiunea

iunie 1970 —

LUPTA CU PUHOAIELE
DEZLĂNȚUITE CONTINUĂ

cipiile Cluj și Turda. La Cluj, 
unde s-a revărsat pîrîul Nadăș, 
a fost avariată o secție a fabricii 
de medicamente Terapia, o sec
ție a fabricii Tehnofrig, apa pă- 
trunzînd de asemenea, într-una

(Continuare în pag. a VlI-a)

• ARAD
După trei zile de ploi toren

țiale, numeroase lîuri, pîrîuri și 
văi de pe cuprinsul județului 
Arad au acumulat uriașe canti
tăți de ape amenințînd cu re
vărsarea. La Beiuș unde precipi
tațiile au atins noaptea trecută 
90 litri pe inetiu pătrat, Crișul 
Negru a crescut, în apropierea

COMISIILOR

comunei Zerind, cu patru metri. 
Populația amenințată a fost eva
cuată în localitățile învecinate. 
La Hălmagiu, puhoaiele prăvăli
te de pe Muntele Găina și pe 
Valea Brusturilor, amenință digul 
din partea comunei. în fața aces
tui pericol localnicii au trecut de 
îndată la întărirea și înălțarea di
gurilor de apărare. în comuna 
Vîrfuri, apele adunate pe Valea 
Leucii au inundat mai multe 
case, brutăria și depozitul din 
care au fost evacuate în grabă 
50 tone de făină și transportate 
în sala de așteptare a gării. La 
Conop și Milova din cauza viitu
rilor s-au prăbușit mai mulți 
stîlpi electiici, întrerupînd ali- 

(Continuare în pag. a Vil-a)

Președintele Consiliului de Stat
Nicolae Ceaușescu a primit pe prof.

Titus Podea, expert-consultant
al 0.0.

Președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit 
vineri dupa-amiază pe prof. Titus 
Podea, expert-consultant al 
O.N.U., trimis în misiune în Ro
mânia de către „Programul Na
țiunilor Unite pentru Dezvolta
re" — P.N.U.D.

La primire au fost de față Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Mihail

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit
pe ziaristul francez Andre Fontaine
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit vineri 
pe Andre Fontaine, redactor șef 
al ziarului „Le Monde“.

La convorbire a participat to
varășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej tovarășul

A

In legătură cu apropiata 
vizită in Republica Socialistă

România a delegației de 
partid și guvernamentale

a U.R.S.S.
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân și a guvernului Republicii 
Socialiste România, o delegație 
de partid și guvernamentală a 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, în frunte cu L, I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii

• LOTRU
Miercuri în miez de noapte în 

munții Lotrului ploile s-au de
clanșat năpraznice. După circa 3 
ore viitura a ajuns la Voineasa, 
40 de case au fost inundate, 7 
fiind complet distruse. Șoseaua 
a fost spartă complet în trei 
puncte. Lotul Voineasa al între
prinderii Energomontaj a fost 
cuprins de ape. Birourile, ate
lierele, dormitoarele sînt încă 
în apă. Echipe de muncitori de
pun eforturi pentru recuperarea 
materialelor. în acest punct, 
unde șoseaua a dispărut fără 
urmă pe circa 200 m s-a con
struit deja o variantă. Majorita
tea căilor de acces între loturile 
marelui șantier au suferit avarii 
importante, legătura fiind între
ruptă, în situație dificilă aflîn- 
du-se loturile Hoteagu, Haneș, 
Baraj, Mănăileasa și Petrimanu. 
Ore în șir nu s-a putut comunica 
prin nici un mijloc nici cu Rm. 
Vîlcea, nici cu Bucureștiul. Un 
deranjament la stația de 11,0 ki- 
lovați, explozie la întrerupătorul 
plecare Voineasa a făcut ca în
tregul sistem să rămînă fără lu
mină. Legăturile telefonice au 
fost și ele în multe locuri avaria
te. Practic, pînă la ora 5,30 di
mineața nu se cunoștea care e 
situația pe șantier. Abia la a- 
ceastă oră s-a reușit să se intre 
în legătură prin intermediul sta
țiilor de radio. Sînt comunicate 
primele vești. Drumul Voineasa 
— Mănăileasa avariat în mare 
parte, două camioane cu munci
tori și-au întrerupt circulația. In
cinta auto de la Capra Foii a 
fost inundată. Dar oamenii de 
aici în majoritate brigadieri de 
la autoateliere au reușit să scoa
tă în afara pericolului- toate ma-

V. RÂVESCU

(Continuare în pag. a VlI-a) 

Florescu, vicepreședinte al Con
siliului Economic.

Cu acest prilej au fost aborda
te unele probleme privind meto
dele modeme de organizare și 
conducere a economiei, posibili
tățile de extindere a cooperării 
internaționale în acest domeniu.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu ziaristului francez, în 
cadrul căruia s-a referit la o se
rie de aspecte ale construcției so
cialiste în țara noastră, la relațiile 
de colaborare dintre România și 
Franța, la unele laturi importan
te ale politicii externe a Republi
cii Socialiste România, precum și 
la unele probleme actuale ale 
situației internaționale.

Sovietice, va face o vizită oficia
lă de prietenie în România, la 
începutul lunii iulie a.c.

în timpul vizitei se are în ve
dere semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre ■ Republica Socia
listă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

PUNCTE DE VEDERE

DESPRE
TINERET (I)

I 

t

Agîndi și discuta despre tineret înseamnă înainte de 
toate înlăturarea oricărei false distanțe. Cînd se 
spune „lineret cuvîntul are de fapt în vedere 

vîrsta tînără a omului, deci nu altceva decît omul privit 
în existenta sa la vîrsla tînârâ. Vorbind despre tineri, 
despre noi înșine vorbim, dar cu accentul pe ceea ce 
distinge segmentul de viața care pleacă de la adoles
cență și se oprește în fața deplinei maturități.

1. Spunem vîrstă tînără. Dar implicăm aici modul de 
a se integra organic un stadiu biologic cu particularită
țile unui anumit statut social. în interiorul acestei relații, 
latura mai dinamică (în dezvoltarea istorică a omenirii) 
este tocmai aceea a statutului social al vîrstei tinere. 
Acest statut, în epoca noastră, tinde să fie determinat 
de faptul că anii tineri au devenit și mai ales s-au spe
cializat ca ani de pregătire. Timpul specializat de pre
gătire al omului, înțelegînd că omul continuă să se pre
gătească și perfecționeze pe parcursul întregii sale vieți 
active. Apare, astfel, o mutație radicală în modul de a 
ființa al vîrstei tinere,, chiar dacă aceaslă situație nu 
este încă uniform raspîndită și se impune, pe alocuri, 
numai ca o tendință. Căci ca tendință este ireversibilă. 
Conceptul de tineret asimilează, ca atare, în adîncul 
semnificației sale contemporane : a) ceea ce e relativ 
stabil ca vîrstă biologică; cu b) ceea ce e relativ insta
bil (in istorie) ca statut social al acestei vîrste biologice.

2. Cu cît vîrsta tînără e mai complet asimilată cu ac
tivitatea de pregătire, cu cît activitatea de pregătire 
(sau timpul de școlarizare) cere un timp mai îndelungat 
(prelungind segmentul de viață, care se înscrie în înțe
legerea curentă a conceptului de lineret) ; cu atît aceste 
caracteristici ale vîrstei se prelungesc și se conturează mai 
distinct, iar noțiunea de „tineret" capătă însușiri calita
tive noi, un sens social bine definit, cu o pondere evi
dentă și mereu mai decisivă în existența de perspectivă 
apropiată și mai îndepărtată a organismului social. 
Timpul de pregătire e destinat astfel unei acumulări pro
gramate iar activitatea desfășurată sistematic în acest 
scop se constituie ca o nouă varietate, fie ea oricît de 
particularizată, a muncii. Vîrsta învățatului cu program 
și finalitate determinată devine cu necesitate o vîrstă a 
muncii. Dar o vîrstă a muncii care trece încă, în virtutea 
vechiului înțeles, ca o simplă vîrstă de școală.

3. Tineretul este, ca problemă majoră a lumii, un pro
dus și o descoperire a secolului XX. în trecut, problema 
tineretului era precumpănitor aceea a formării lui (de
prindere, educație, învățătură, în conformitate cu o lume 
care părea întotdeauna definitiv așezată. Tînărul venea 
într-o lume în care urma să se integreze cît mai perfect. 
„Imobilismul" istoriei, respectiv înceata și insensibila miș
care a istoriei își punea amprenta asupra „imobilismu
lui" (diferențiere insensibilă, nesemnificativă) în succe
siunea generațiilor. Secolul XX imprimă noi' ritmuri ale 
istoriei, continuu accelerate. Ca urmare, fiecare nouă ge
nerație vine înfr-o situație nouă. Ea însăși este nouă ca 
fiind produsul acestor accelerate schimbări si este con
fruntată cu o nouă problematică. Ea abordează cu o 
altă încărcătură umană (decurgînd din întrebările lu
mii, dar și din propria sa muncă de pregătire) proble
mele cu care este confruntată. Si este confruntată — 
obiectiv — cu o problematică în schimbare accelerată, 
care este de fapt aceea a dublei revoluții contempora
ne ; sociale și tehnico-științifice. Explozia tînără și con
tradicțiile inerente acestui moment contemporan al exis
tenței umane apar de aceea ca un indice major pentru 
această originală integrare a tinerelului în căutările vii 
și pasionante ale prezentului.

Participam, deunăzi, la 
o ședință de lucru la 
C.C. al U.T.C. cu șe

fii comisiilor licee din toate 
județele, (o asemenea șe
dință de lucru a avut loc 
și la Ministerul Invățămîntu- 
lui cu inspectorii din județe) 
și mi se confirma că, în cele 
3.9 de județe ale țării, vacan
ța vine punctual la 
și lansează tentante 
Chiar și în vara 
atît de dramatică, 
totul ca vacanța

întîlnira 
chemării 

aceasta 
se face 

școlarii 
să nu fie cu nimic afectată. 
Un caiet întreg e plin cu 
însemnări privitoare la „ce 
se va face", „cum s-a pre
gătit" și „ce pregătiri mai ur
mează", cu adrese pentru 
reporteri „unde-i vor găsi 
pe elevi" în timpul verii. Îmi 
dau seama, reparcurgîndu-l, 
că vacanța 1970 nu se nu
mește pur și simplu vacanță*  

li putem spune:
ELEVI IN SALOPETA. 

Nu, nu este nici o noutate. 
Vacanță de vacantă, elevii 

noștri înscriu în orarul lor 
munca în agricultură, pe șan
tier, in fabrică —- unde este 
nevoie. Dar anul acesta e 
altfel. Zeci de mii de elevi au 
așteptat finele anului de în- 
vățămînt pentru a trece pe 
frontul reconstrucției. Țara a 
fost lovită, rănile ei atît de 
grave, trebuie tămăduite, iar 
elevii vor să pună umărul. 
S-au înscris zeci de mii în 
brigăzile de muncă patrioti
că. De luni, prima zi de va
canță, pe cei mai mulți, îi 
vom găsi de acum la lucru. 
Va fi mai greu ca în alți ani. 
Dar cine fuge acum de greu, 
dimpotrivă, toți vor să se afle 
tocmai acolo unde e mai 
greu. Munca lor tinerească 
dăruită țării, va purta anul a- 
cesta alte denumiri: disloca
rea digului și recuperarea sa
cilor — Arad — refacerea șo
selelor și drumurilor distruse 
de ape, — Alba, Mureș, Bis
trița Năsăwl — săparea unui 
canal de 5 km. pentru evacua
rea apei — Buzău —, reface
rea școlilor, refacerea terenu
rilor sportive inundate — în 
multe județe — refacerea lo
cuințelor celor sinistrați, mun
că pe șantiere de construcții 
pentru sinistrați — în multe 
județe — contribuție la con
strucțiile școlare pentru noul 
an, tabără de muncă patrioti-

LUCREȚIA LUSTIG
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• VILCEA

PORTATIVTELEVIZIUNEI
• BACAU

„CLASELE- DE VARA
Clasele mai păstrează ecoul 

lecțiilor finale ale anului 
școlar care se încheie azi. 

Si un alt ecou, cu adinei rezo
nanțe. se suprapune : este cel 
îl angajamentelor elevilor de a 
iucra. în vacanța care începe, 
pentru refacerea țării atît de 
greu încercată. Schimbînd uni
formă cu salopeta, elevii vor fi 
prezenți în agricultură, la re
construcția orașelor și satelor, 
în fabricile de cărămizi, pe șan
tierele naționale ale tineretului 
— acolo unde va fi nevoie. Vom 
întîlni 15 000 de elevi în între
prinderile agricole de stat, par- 
ticipînd la campania de vară ; 
5 000 de elevi ș-au angajat 
să-și aducă contribuția la con
servarea legumelor și fructelor 
lucrind efectiv în fabricile de 
profil ; 74 000 și-au oferit de 
pe acum serviciile în vederea 
reușitei campaniei agricole de 
toamnă ; alte zeci de mii vor 
putea fi întâlniți pe șantierele 
locale de reconstrucție a locu
ințelor distruse de ape. la în
frumusețarea localităților, la 
refacerea școlilor, a drumurilor, 
la redarea în folosință a tere
nurilor agricole. Știri despre 
„clasele* 4 de vară ale elevilor 
ne sosesc zilnic la redacțte. 
Pentru azi am ales obiectivele 
de muncă ale elevilor din jude
țele ;

nală textilă — Lugoj. De îndată 
be elevii vor sosi, munca se va 
desfășura din plin. în cele mai 
bune condiții. întrucît toate a- 
mănuntele de organizare*  au 
fost perfectate cu beneficiarii 
șantierelor, cu mult timp îna
inte.

Un prim obiectiv : întreprin
derile agricole de stat. Astfel 
la I.A.S. Traian, Bacău, Călu- 
găreni, Ungureni, Lelea Veche, 
Oituz. Podul Turcului. Sarata, 
I iești și Bănești — pleacă 2 435 
de elevi de la liceele din Ba-
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muncă patriotică pe județ for
mate din elevi se ridică la 50.

3 700 de elevi pleacă, din pri
ma zi a vacanței. în întreprin
derile agricole de stat din Ro- 
benești. Sadova, Segarcea, Băi- 
lești, Breasta, Giubega. Rast. 
Printre ei sînt liceeni din Be
chet.: Segarcea. Băilești, Filiași, 
elevi ai liceelor pedagogice și 
agricole, ai școlilor profesiona
le. Alți 500 de elevi din școlile 
profesionale de mecanici agri
coli vor participa la construcția 
unor mari complexe de creștere 
a porcilor care se vor ridica în 
Cerăț, Galița Mare. Gîngiova.

Fabricile de cărămizi din 
Mofleni. Calafat și Băilești pri
mesc 1.500 de ajutoare ; elevii 
s-au oferit să-și aducă aportul 
la grăbirea ritmului de fabri
care a cărămizilor — produs 
aflat, pe primul plan al urgen
ței în vasta operă de refacere.

Dar elevii doljeni vor munci 
și în fabricile de conserve din 
județ. în acțiunea de refacere 
a patrimoniului forestier 
frumusețarea 
lor.

cău. Orașul ..Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej", Tg. Ocna. Moineșt:, 
Comănești. Buhuși. Podul Tur
cului și Școala profesională de 
mecanici agricoli — Hemeiuși. 
Elevii vor fi însoțiți de 90 de 
cadre didactice și vor fi repar
tizați la cele mai urgente munci 
agricole.

Alți 1 492 de elevi se vor afla 
pe șantierele locale. Vor con
tribui la construcția Complexu
lui sportiv de La Gherăești 
(municipiul Bacău) a Ștrandului 
tineretului din Comănești și a 
cePui din ’
Gheorghiu Dej, 
Complexului sportiv din aceeași 
localitate. Totalul brigăzilor de

Taberele de muncă organizate 
în agricultură, și-au propus să 
aducă contribuția elevilor la în
treținerea culturilor, la culesul 
fructelor și legumelor. Circa 
500 de elevi ai liceelor teoretic 
și agricol din Drăgășani vor lu
cra în plantațiile de vie ale 
stațiunii de experimentare din 
localitate, împreună cu colegi 
de la liceele din Lădești, Mă
ciuca și Bălcești.

Liceenii horezeni și-au stabilit 
să contribue la acțiunile de în
frumusețare a orașului, la con
fecționarea unui număr ridicat 
de cărămizi, în cadrul fabricii 
de aici și la sprijinirea munci
torilor de la I.A.S. Măldără.ști 
în actuala campanie agricolă.

Tabăra ele muncă cu elevi ai 
liceelor „Vasile Roaită44 și „N. 
Bălcescu “din Rm. Vîlcea va fi 
instalată pe terenurile I.A.S. 
din localitate. Pe schelele șan
tierelor de construcții vor urca 
alți 5(f0 de elevi. Colegii din 
Govora și Călimănești le vor 
da replica prin participarea la 
ridicarea unor obiective impor
tante în stațiunile de. odihnă și 
tratament.

Marele șantier al hidrocentra
lei de pe Lotru atrage irezisti
bil. prin grandoarea lucrărilor 
sale, un mare număr de tineri. 
700 de elevi vîlceni, piteșteni și 
bucureșteni sînt gata să-și inau
gureze tabăra de muncă.

★
Consecvenți cu ei înșiși, elevii 

își manifestă și în acest fel so
lidaritatea cu cei care au avut 
de suferit de pe urma inunda
țiilor, spiritul de înalt patrio
tism de care au dat dovadă. 
...Dar despre taberele de muncă 
ale elevilor, despre entuziasmul, 
disciplina și roadele concrete 
ale efortului lor vom mai scrie.

g Pe harta stagiunii ce Se apro
pie de sfîrsit se înscriu majuscu-

■ lele ultimelor premiere .
— «La TIMIȘOARA : premieră pe
■ tară, marți 16 iunie — comedia 
g „Nu așa, fetițo". Autorul și re

gizorul spectacolului — Dan Radu
■ — Ionescu. în cadrul plastic con-
— ceput de Doina Almășan Popa a-
■ vem ocazia să urmărim doi in- 
g terpreți tineri — Mihaela Buta și

Florin Tănase — alături de artis.
B tul emerit Ștefan Iordănescu, 
_ Coca Ionescu și Vladimir Jurăscu.
■ • La Teatrul Național din Cluj 
g — reîntîlnire cu o comedie de

succes „Sfîntul Mitică Blajinu’"
■ de Aurel Baranga — în regia Iul 

Victor Tudor Popa și scenografia
g lui T. Th. Ciupe. Prima repre

zentație — astă seară la ora 19,30.
IV • La Turda, tot în astă seară, 
__ o premieră Shaw ; „Profesiunea 

doamnei Warren". Semnatara re- 
g giei : o tînară actriță Elena Jit- 

cov, al cărei nume îl întîlnim și 
B printre interpreți.. Din restul dis- 
_ tribuției spicuim : Emilia Bolta
■ Luca, Traian Dragoș, George 
g Bossum.
_ • încheind această săptămînă
■ dedicată comediei,. Teatrul Evre- 
g iese de Stat ne invită — sîmbătă

20 iunie 1970, la ora 20 — la come- 
B dia satirică „Actul de căsătorie" 

de Efraim Nișon. Rezolvarea spec-
■ taculară a situațiilor comice — 
g regizorul Franz Auerbach și sce

nograful Nucu Andreescu, acto-
B rii Benno Popliker, Mihaela 
_ Kreutzer, Monu GrOn, Nușa
■ Grupp-Stolan.

cranizare după romanul omonim 
al lui Arnold Zweig, un roman 
înscris în tematica filmului de 
război. Analiza psihologiei unui 
dezertor din timpul primului 
război mondial și judecata lui 
constituie subiectul filmului regi
zat de Helmut Schiemann. Dintre 
interpreți : Iosif Karlik, Jutta 
Wachowiak, Horst Schulze ți 
A. P. Hoffmann.
• Filmul semnat de 

maghiar Tamas Fejer 
TRELE TIMPULUI" se 
fi o peliculă științifico-fantastică 
care compune imaginea urmărilor 
unei explozii nucleare. Genericul 
actoricesc cuprinde, nume de a_ 
tracție pentru cinefili. Amintim 
pe reputata „Stea" poloneză Beata 
Tyszkiewicz și cunoscutul actor 
maghiar Miklos Gabor.

regizorul 
„FERES- 

anunță a

PLASTICĂ

Orașul Gheorghe 
precum și a MARIETA V1DRAȘCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii tineretului"

ECRAN
Pentru iubitorii filmului din

H București două premiere : 
„C AZVI. SERGENTULUI GRI- 
— producție R D.G. —

• Astăzi 13 iunie la Galeriile 
„Amfora" (str. Mihai Vodă nr. 2) 
se anunță un vernisaj ce cuprinde 
o amplă expunere de lucrări. 
Plasticiana Violeta Crăciun este 
titulara- expoziției personale 
„Transpuneri" în care vom avea 
ocazia să vedem lucrări de pictu
ră, ceramică și lucrări în metal.
• La Galeriile „Galateea", marți 

16 iunie, vernisajul expoziției de 
pictură al lui Semproniu Iclozan.

o Uniunea Artiștilor Plastici or
ganizează o loterie în ajutorul si- 
nistraților cu valoroase lucrări de 
pictură, grafică, sculptură mică și 
artă decorativă. Prețul unui bilet 
— 200 lei. Toate biletele sînt cîș- 
tigătoare. Loteria este organizată 
la Galeriile de artă „Orizont", 
B-dul Bălcescu nr. 23.

• Spicuim din programul săptă- 
mînîi 14—20 iunie, cîteva emisiuni 
în premieră : Duminică 14 iunie 
la orele 12,30 micul ecran ne invi
tă să urmărim emisiunea „Cămi
nul" ce anunță o varietate de 
subiecte (din domeniul gospodă
resc, modă, ‘port, curier medical 
etc.).
• Sub semnul profesiunii, un 

nou ciclu de emisiuni dedicate ti
neretului. Marți 16 iunie la orele 
18,20 : Ce vreți să știți despre 
școlile de specializare postlicea- 
lă o Transmisia în direct, de la 
Tehnic-Club, va încerca să vă in
formeze despre condițiile de ad
mitere, profilul liceelor, și pers
pectivele*  profesionale. Se pot 
pune întrebări în timpul emisiu
nii la telefonul 33 48 61.
• Redactora Constanța Dobrotă 

ne va -prezenta de două ori pe 
lună în cadrul „Galei marilor in
terpreți români" pe cei mai re
prezentativă interpreți români ai 
scenei noastre : cîntăreți, violo
niști, pianiști etc. interpretîncl 
piese cunoscute din repertoriul 
național și universal. Miercuri 17 
iunie Ia orele 20,30 îi vom asculta 
pe mezzosoprana Viorica Cortez— 
Guguianu și baritonul Dan Ior- 
dăchescu.
• Lucrări în primă audiție din 

creația muzicală românească și 
universală precum și noi 
ne anunță 
unde alături
interpreți cunoscuți își vor 
apariția și cîteva nume noi 
liana Pagu, Lucia Tribulea
• Tot o premieră este și

serial TV. „La fiecare km.“ un 
film despre lupta antifascistă, 
producție a Studioului de televi
ziune din Sofia.

muzical vest-

seara zilei de 
și luni seara,

„Evenimentele" săptâmînii con
tinuă să fie marcate de prezența 
la București a celebrei orchestre 
suedeze „Sveriges Symfoniorkes- 
ter Stockholm" dirijată de Sergiu 
Celibidache „Un miracol de clasă 
internațională" cum îl numea re
cent un critic 
german.

în dimineața și 
duminică precum
Orchestra va susține în Studioul 
de concerte al Radioteleviziunil 
trei concerte din programul căro
ra remarcăm : Simfonia „Mathis 
pictorul" de Hindemith, „Ta
blourile dintr-o expoziție" de Mu- 
sorgski — Ravel, Concertul pen
tru orchestră de Bela Bartok, 
Simfonia a 11-a de Brahms, Pre
ludiu și Moartea Isolde! de Wag
ner.

Un „moment"
genda 
nărui 
miraș 
seara 
pgf.ru

balete 
emisiunea „Inedit1*,  

de compozitori și 
face 
(Li- 

etc.). 
noul

remarcabil în a- 
săptămînii ni-1 rezervă tî- 
piânist clujean Gabriel A- 
pare ne va oferi miercuri 
în Sala mică a Palatului 
din .laboratoarele" In care 

Beethoven și-a pregătit, și-a tur
nat marea 
op. 10 nr. 
„Patetica".

O ultimă 
torii „valsului vienez" : marți sea
ra în sala Ateneului, Mircea Ba- 
sarab prezintă la pupitrul Filar
monicii un concert special în care 
au fost înserate mari producții 
ale lui Johann Strauss și Franz

Lehar.

sa creație ' Sonatele
2, cp. 109, op. 111 și

invitație pentru ama-

• TIMIȘ
peste

A APĂRUT

Revista Institutului de studii 
istorice si socral.politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

ANALE DE ISTORIE 
nr. 3/1970 (mai — iunie) 

Din cuprins :

satelor și

[Jynemo

JOSEF KARLIK, JUTTA WACHO
WIAK, CHEWEL BUZGAN

CONCURENȚII ROMANI

la în- 
orașe-

Timișoarei
își încep vacanța

Din școlile
5-000 de elevi 
pe șantiere. Vor putea fiwîntîl- 
niți la amenajarea străzilor la 
ridicarea fabricii de tramvaie, 
a podului Michelangelo, precum 
și la construct ia complexului 
avicol de la Giroc și a celui 
porcin de la.Peciu] Nou. Cole
gii din celelalte șcbli ale jude
țului își au obiectivele lor. la 
fel de importante. Astfel, pe 
șantierul drumului județean 
Găvoidia-Nădrag vor munci 
430 de elevi ; în acțiunile de 
împăduriri vor Darticipa în trei 
serii 15n de elevi, din liceele din 
Făg^t, Recaș și Școala profesio-

• ARTICOLE ; Ștefan Vol-
cu : „Constantin Dobrogeanu- 
Gherea"; Vass Henrik (R. P. 
Ungară) : „Probleme ale isto
riei mișcării muncitorești re
voluționare ungâre"; Ion $er- 
bănescu : „Din activitatea
Ideologică a partidului comu
nist în rînd urile intelectuali
tății în primii ani ai revolu
ției populare ‘.

• COMUNICĂRI : ,80 de ani 
de la prima sărbătorire a zilei 
de 1 Mai (1930—1970)‘-, de Olim
piu Matichescu. Elena Geor- 
gescu; „Ecoul intern și inter
național al prestării comuniști- I 
lor participant! la Congresul 
de creare a P.C R.“, de M. C. 
Stănescu; „Momente din isto
ria regimului electoral în 
mânia (1922—1928)". de Ion 
zu, Leon Eșanu.
• DOCUMENTE ; „Din 

ginite revistei «Lupta de

e OPINII: „Considerații 
vind unitatea mișcării munci
torești din România între anii 
1921 și 1929", de Clara Cușnir— 
Mihailovicî.

că cu specializare „irigații**  ; 
— Ialomița —■> munca in ; 
gricultură, în fabricile de ■ 
conserve, pe șantierele tine- ; 
retului... Brigăzile elevilot. i 
sînt gata să înceapă lucrul!

Și o vom mai putea numit j 
ELEVI IN TABĂRĂ Șl ' 

EXCURSII. Altminteri nu se ■ 
poate. Chiar și în această vară ‘ 
grea pentru țară, statul, în . 
marea-i generozitate față de ’ 
tineri, nu le știrbește plăce~ 
rea taberei de vacanță, odih~ 
na în stațiuni, drumeția. 44,5 ! 
milioane lei din bugetul | 
statului sînt trecuți la capito- ; 
Iul „tabere și odihnă școlară". 
Taberele vor împinși țara, ca 
întotdeauna. Poate doar cu 
deosebirea că mulți elevi au 
dăruit locul lor în tabără ori 
excursia colegilor din locali
tățile inundate; că în unele 
tabere stnt în întârziere moti
vată pregătirile gospodărești, 
dar se muncește de zor ca to
tul să fie gata la timp, că u- 
nele baze turistice care tre
buiau să facă onorul de gaz
de ale excursioniștilor elevi, 
n-o vor putea face în vara a- 
ceasta.

Uniunea Tineretului Comu
nist are în patronajul său, ta
bere de instruire, tabere pen
tru elevi din conducerea so*  
cietăților științifice și culitt- . 
rale, tabere sportive pentru 
președinții asociațiilor sporti
ve ale elevilor, tabere pen
tru cîștigătorii concurs’urilot 
pe meserii.

In tabere, vor sosi, curînd^ 
primele serii de elevi.

Dar și :
EUEV-CLUB. De bună 

seamă, vor fi și cluburi. S-a 
plănuit ca toți elevii să fie 
intr-un fel beneficiari ai va
canței organizate. Deci, clu
buri vor exista in toate locali*  . 
tățile. Foarte multe vor fi 
„specializate**.  Și, fiind vară, 
specializarea primă o va con
stitui sportul. Județul Arad, ‘ 
bunăoară, informa că va avea 
cluburi de fotbal, handbal, . 
înot, volei, canotaj. Argeșul 
va avea și un club în aer 
her, pe malul unei ape. Clu- . 
ful, în afara cluburilor diri 
școli, pune la dispoziția ele- . 
vilor Baza sportivă studen
țească „Babeș-Bolyai". Con
stanța reînființează clubul de 
secții — auto-moto, biologie 
marină, cicloturism, ghitare. 
Brașovul ă ttpărit legitimații > 
de membru al clubului elevi- 
lon Călărașul va avea un club 

'sportiv-turistic. In Galați își ' 
continuă activitatea cenaclul 
literar, cercul tehnic de nave, 
cinecluhul, iar societatea ști- .

. ințifică va face o excursie de 
documentare. Unul din clu
burile hunedorene se profilea
ză în culegere de fotelor.

Organizatorii — comanda
mentele de vacanță — n-au ' 
vacanță. Au făcut planuri, au 
chibzuit, s-au sfătuit cu „be- 
neficiarii”, sînt în plin efort 
gospodăresc pentru deck^- 
rea vacantei. împreună cft e-' 
levii, certifică astăzi: Vacanța 
a început!

Recent, revista 
BREVE din Italia 
(care apare la Na
poli) a decernat tra
diționalele premii 
pentru poezia străi
nă. Printre cei pre- 
miati se numără si 
poetul GHEORGHE 
ISTRATE, redactor 
al ziarului nostru.

la cea du a 5-a ediție a Concursului
internațional „George Enescu“

septembrie, sub vechea 
a Ateneului, va fi

La 5 
cupolă 
inaugurată cc-a de a 5-a ediție 
a Concursului Internațional 
„George En^s -u’4 Tineri din 
toate colțurile lumii se vor în
tîlni din nou la București 
pentru a se întrece în numele 
marilor? idei ale artei enescie- 
ne. Ca și la edițiile trecute, 
concursul prevede și în acest 
an trei secții — pian, vioară și 
canto. De a lungul celor trei 
etape ale 'oncursului în cadrul 
fiecărei secții întîlnim alături 
de lucrări de majoră semnifi
cație din creația universală și 
națională, clasică șj contempo
rană. marile opusuri instru
mentale și vocale ale lui Geor
ge Enescu — Sonatele a IT-a în 
fa minor, a ITI-a, ..în caracter 
popular românesc“ și suita 
..Impresii din copilărie44 (pen
tru violoniști). Sonata T-a în fa 
diez minor. Suita op. 10 (pen
tru pianiști) și ciclul celor 
„Șapte cîntece pe versuri de 
Clement Marot44 (pentru cîntă
reți). Alături d^ tineri violo
niști. pianiști și cîntăreti din 
întreaga lume, care vor sosi

la București (Regulamentul 
concursului prevede drept li
mită de virstă a concurenților 
— vîrsta de 33 de ani), la a- 
ceastă ediție va participa o 
remarcabilă echipă de 
muzicieni români 
liceele de muzică 
toarele țării.

Ieri am aflat

tineri 
formați in 
și conserva-

la Direcția 
Muzicii din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă lista 
concurenților români. Lista 
cuprinde 6 pianiști, 7 violo
niști și 13 cîntărcți. La pian vor 
participa astfel Ănatol Dub 
(absolvent al Conservatorului 
„C. Porumbescu"). Radu Toes 
cu (student Conservatorul ..C. 
Porumbe scit*).  Crimhilda Cris- 
tescu (asistentă la Conservato
rul „C. Porumbescu44) Florența 
Barbă!at (absolventă a Con
servatorului ,,C. Porumbescu“), 
Petru Grossman, (student la 
Conservatorul ,.C. Porum- 
bescu“), 
feșor 1 
că din Cluj), 
de 
pe 
dent 
Dima14 din Cluj). Silvia 
covici
Maria

,.C.
, Petru Florian (pro- 
la Liceul de Muzi-

La concursul 
vom

Andrei
întîlni 

(stu- 
,.Gh. 
Mar- 

(elevă — București), 
Masalici (absolventă

vioară îi
Agoston

lă Conservatorul

Conservatorul bucureștean), 
Șerban Lupu Zaharia (elev Li
ceul de Muzică nr. 1 Bucu
rești). Eugen Sîrbu (student la 

Conservatorul
Octavian Kațiu 
Conservatorul
Arnold Scherer ' (student la 
Conservatorul bucureștean).

Iată si lista tinerilor cîntă- 
reți români : Eugenia Moldo- 
veanu (solistă ia Opera Româ
nă). Elena Duma (solistă la 
Opera din Timișoara). Rodica 
Tonta (studentă la Conservato
rul clujean). Magdalena Cono- 
novici (solistă la 
mână din Cluj), 
leac (studentă !a 
rul bucureștean), 
trâcă (membră 
..Madrigal4). Mihaela Mărăci- 
ncanu (solistă la Opera Româ
nă). Emil Gherman (solist 
la Opera Română din Cluj). 
Dan Șerbac (solist Opera Ro
mână din Cluj), Eduard Tu- 
mageanian (solist Opera Ro
mână). Gh. Crăsnaru (student 
Conservatorul bucureștean). 
Mihai Panghe (solist Opera 
Română) și Dan Zancu (solist 
Teatrul Muzical din Galați).

bucureștean), 
(asistent la 
bucureștean),

Opera Ro- 
Lucia Țibu- 
Conservato-

Rodica Mi- 
a formației

I. SAVA

AFURISITUL DE BUNIC : 
lează la Palria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21.15).

JURNALUL l NEI CAMERISTE: 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 21). Grădina 
Capitol <ora 20.15).

PROCESUL : rulează la Central 
(orele 20,45).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Central (orele 8,45; 10,45; 
12.45; 14.45; 16,45; 18,45).

ACȚIUNEA VULTURUL : rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15,30 în 

B continuare; 18; 20.30), Arta (orele 
10,30; 15,30; 18) Grădina Arta 

B (ora 20,15).
g VÎNiTORUL DE CĂPRIOARE: 

rulează la Doina (orele 11,30; 13,45;
B 16 ; 18,15 ; 20,30), Grivița (orele 16;
■ 18,15).
■ SUB SEMN17L LUI MONTE 
g CRISTO : rulează la Republica

(orele 9,15; 11,30 13.45; 16 15; 18.45;
■ 21,15), București (orele 8.45 ; 10.45 ; 
a 12,45 ; 14,45 ; 16,45; 19; 21), StadiO-
■ nul Dinamo (ora 20,30), Arenele 
g Romane (orele 20,15). Grădina Fes-

. tival (orele 20.15).
B MISTERIOSUL „X" DIN COS- 

MOS : rulează ia Luceafărul (ore.
■ le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
g Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,30; 21). Grădina Doina (ora
■ 21A.ȘTEAPTĂ PÎNĂ se ÎNTUNE-

■ CĂ : rulează la Gloria (orele 9 ;
■ 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),

Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20.30). 
B ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru- 
_ lează la Timpuri Noi (orele 9—21
■ în continuare).
B MARILE VACANȚE : rulează 

la Melodia (orele 8,45; 11; 13,30: 16
■ 18.30 *
n 11.15; 13,30;

dern (orele 9.15;
B 18.15; 20.30).
_ FREDDY SI .........
■ RIEI : rulează la Excelsior (orele 
B 9; 11.15; 13.30: 16; 18.30: 21). Tomis

(orele 9,30—15.30 în continuare;
B 18). Grădina Tomis (Oră 20.15).

_ URMĂRIREA : vulează la în- 
™ frățirea (orele 10; 15,30; 18: 20,15), 
g Drumul Sării (orele 15,15; 17.45; 

20,15).

■

20.45). Feroviar (orele 9; 
16; 18,15: 20.30), Mo- 

11,30; 13,45; 16;

SI ClNTECUL PRE-

CASTELUL CONDAMNAȚI*  
LOR : rulează la Giuleșt» (orele 
15.30. 18: 20,30).

O ÎNTÎMPLARE : rulează la 
Buzești (ora 18,30).

BĂNUIALA : rulează la Buzești 
(orele 14; 16,15), Grădina Buzești
(ora 20,30).

SIMPATICUL DOMN „R“ : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

DANSÎND SIRTAKI : rulează la
* 18,15),

EXPLOZIE IN MUNȚI : rulea
ză la V'.tan (orele 15,30; 18), Gră. 
dina Vitan (ora 20,30)
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Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 
Grădina Aurora (ora 20,30).

OPERAȚIUNEA LADY
PLIN : rulează la Dacia 
8,30;—20,30 în continuare), 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Bucegi. (orele 10; 16. 18,15; 20,30),
Grădina Bucegi (ora 20,30),. Miori
ța (orele 11; 15 ; 17,30 ; 20).

BUNĂ ZIUA, CONTESA : rulea
ză la Unirea (orele 16; 18.15),
Grădina Unirea (ora 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Lira (orele 10; 15.30; 18), 
Grădina Lira (ora 20,15).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Ferentari (o- 
rele 15,30; 18; 20.15). Crîngași ore
le 15,30; 18; 20,15). Cosmos (orele 
13,30: 18; 20.15).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Floreasca (orele 15.30; 
18; 20.30), Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30: 20.45).

UN CUIB DE NOBILI ! rulează 
la Viitorul (ora 20.15).'

ÎN NORD SPRE ALASKA : ru
lează la Viitorul (orele 15.30 ; 18).

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Progresul (o- 
rele 15,30; 18). Grădina Progresul 
(ora 20.15).

INIMĂ NEBUNA, NEBUNĂ DE 
LEGAT : rulează la Moșilor (orele 
10; 15,30; 18). Grădina Moșilor ' 
20.15).

SPLENDOARE IN IARBĂ : 
lează la Rahova (orele 15,30; 
Grădina Rahova (ora 20.30).

ARTICOLUL 420 - Șeria.L 
rulează la Cinemateca (Union) (6- 
rele 9; 12.30; 16; 19,30).

CHA-
(orele 
Volga

(ora

ru-
18).

II :

Opera Română : DON PAS
QUALE — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă : PRINȚESA CIRCULUI
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I.L. Caragiale" (Sala Comedia) 
MOARTEA ULTIMULUI GOLAN
— ora 20 ;. (Sala 
IU?- 
Teatrul 
tandra" 
NEPOTUL LUI RAMEAU 
20 ; (Sala Studio) : VIRAJ PERI
CULOS — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie . NICNIC — ora 20 ; (la 
Teatrul de Vară „Herăstrău") : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20,30 ; Teatrul „C.I. Nottara" 
(B-dul Maițheru) : CRIMĂ ȘI 
PEDEAPSA — ora 19.30 ; (Sala 
Studio) : NĂZDRĂVANUL OCCI
DENTULUI — ora 20 ; Teatrul 
Mic : DOI PE UN BALANSOAR
— ora 20 ; (La Arenele Romane): 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora
19.30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
NOAPTEA ÎN TÎRGUL VECHI
— ora 19,30 ; Teatrul ,.C. Tăna
se" (Sala Savoy) : LA GRADINA 
CĂRĂBUȘ - ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : NICUȚĂ LA TĂNA
SE — ora 19,30 ; Ansamblul „Pe- 
rinița" (la Sala Palatului): CON
CERT EXTRAORDINAR — ora 
20 ; Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei) : NOCTURN I — ora
21.30 ; Ansamblul U.G.S. (la Tea
trul de Vară „23 August"): Con
cert spectacol — ora 20.

Studio) : PA-

, Lucia 
(Schitu

Sturdza Bu-
Măgureanu) : 

ora
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Opera Română : MOTANUL
ÎNCĂLȚAT — ora 11 : FRUMOA
SA DIN PĂDUREA ADORMITA 
— ora 19,30 ; Teatrul de Operetă:

SECRETUL LUI MARCO POLO
— ora 10,30 ; SUZANA — ora 15 ; 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : COANA CHIRÎ- 
ȚA — ora 10,30 ; MOARTEA UL
TIMULUI GOLAN — ora 20 ; 
(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — 
ora 10,30 ; (Sala Studio) : BURI
CELE ÎN URECHE — ora 10.30 
și 20 ; Teatrul de Comedie : 
MANDRAGORA — ora 20 ; Tea
trul „C.I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru) : PETRU RAREȘ — ora 
19.30 ; (Sala Studio) ; ENIGMATI
CA DOAMNA „M“ — ora 20 ; 
Teatrul Mic • EMIGRANTUL DIN 
BRISBANE — ora 10,20 ; PRE
ȚUL — ora 20 ; (la Arenele Ro
mane) ; PRIMARUL LUNII ȘI 
IUBITA SA — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : MITICA ȘI OMUL LUI
— ora 10 ; COMEDIE CU OL
TENI — ora 19,30 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : GOLEM — ora 11 ; 
MAZEL TOV ! — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 11 ; 
Teatrul „Țăndărică* 1 (Cal. Victo
riei) : O POjVESTE CU CÎNTEC
— ora 11 ; (Str. Academiei) : 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 11.
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PROGRAMUL 1

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră a 17,05 Bule
tin de știri • 17,10 Emisiune în 
limba germană a 18,15 Bună sea
ra, fete Bună seara, băieți ! a 
19,15 Anunțuri — publicitate a 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru -cei mici a 19,30 Telejurnalul 
de seară • 19.55 Anunțuri — pu
blicitate • 20,00 Tele-enciclopedia

• 20,30 Film documentar francez: 
„Imagini din Lyon" • 20.45 „Pen
tru ca totul să fie în ordine*.  Re
portaj la Porțile de Fier de,Anca 
Arion • 21.00 Film serial ; „Ro
cambole" (VI) « 21,45 Invitații 
noștri : Didi Ealboni (Italia) și 
Lize Marke (Belgia) • 22,40 „Vâ
nătoare de urși" — film realizat 
de Horia Vasiloni a 23,00 Of, ini
mioară. Romanțe vechi și noi • 
23.20 Telejurnalul de noapte. ? 
Sport.

PROGRAMUL II

e Deschiderea emisiunii a 20,15 
Floare bănățeană. Program de 
cîntece și dansuri interpretat de 
Ansamblul folcloric „Semenicul" 
din Caransebeș o 20,45 ..Labirin
tul" — film-balet, producție a 
studiourilor din R.S. Cehoslovacă 
a 21,15 Seara melomanului a 
22,30 Film serial : „Rîul întune
cat" (VIII).

DUMINICA, 14 IUNIE 1976 

PROGRAMUL I

a 8,40 Gimnastică și muzică a 
9.00 Viața satului a 10.00 Matineu 
simfonic a 11,00 Din nou litoral
— din nou munte. împreună __
Vacanța a 12,00 De strajă patriei 
a 12,30 Căminul a 13,15 Emisiune 
în limba maghiară a 14,45 în
chiderea emisiunii de dimineață 
a 17,00 Deschiderea emisiunii de 
după amiază a 17,05 Buletin de 
știri a 17.10 Concert de muzică 
populară a 17.40 Clopoțc-ii vacan-. 
ței. Spectacol mare pentru cei 
mici a RU5 Oliver Twist (XIII)
— ultimul episod a 19-.05 Bătălia 
cîștigată a 19.25 Anunțuri — pu
blicitate a 19.30 Telejurnalul de 
seară a 19>50 Campionatul Mon
dial de Fotbal Meci din sferturi 
de finală a 21,45 Av,eți legătura 
cu Parisul a 22.00 Prietenii cînte- 
cului. Vă prezentăm formația de 
muzică ușoară „Les Campions de 
la chanson" a 22.50 Telejurnalul 
de noapte. Telesport.

PROGRAMUL II

a 20,00 Stagiune lirică TV., a 
21.40 Roman foileton „Casa Bud>, 
denbrook". Reluarea primului e» 
pisod a 22,30 Cartea de artă.

pgf.ru
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII
COMISIILOR EXAMENULUI

DE BACALAUREAT
DIN SESIUNEA IUNIE 1970

(începutul în nr. 6552 
iunie 1970)

Județul Dîmbovița
Liceul nr. 1 Tîrgoviște, comi

sia nr. 1 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
Tîrgoviște. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Florea Zara, conf. 
univ. matematici Institutul poli
tehnic București

Liceul nr. 2 ■<— Tîrgoviște, 
comisia nr. 2 — mixtă, limba 
ds predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Tîrgoviște. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Rizescu Speranța, 
șef lucrări dr. chimie, Institutul 
Agronomic N. Bălcescu-Bucu- 
rești.

Liceul nr. 2 — Tîrgoviște,
comisia nr. 3 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 — 
Tîrgoviște și Secția serală — 
Do' iști. (Cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte Dinionie Mihai, șef 
lucrări dr. chimie, Institutul po
litehnic București.

Liceul Ienăchiță Văcărescu — 
Tîrgoviște, comisia nr. 4 —
mixtă, limba de predare româ
nă.. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul Ienăchiță Văcă- 
rescu — Tîrgoviște. (Cursuri de 
zi).

Președinte Zota Benone, conf. 
dr. geografie, Academia de stu
dii economice — București.

Liceul Ienăchiță Văcărescu — 
Tîrgoviște, comisia nr. 5 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se voi- prezenta candidați 
de la Liceul Ienăchiță Văcă
rescu — Tîrgoviște. (Cursuri 
serale, învățămînt fără frecven
ță .și restanțieri). *

Președinte Galben Traian, șef 
lucrări dr. chimie Institutul a- 
gronomic N.Bălcescu*  Bucu
rești

Liceu] de cultură generală — 
Găești, comisia nr. 6 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Găești. (Cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Gheorghe Alexan
dru, șef lucrări dr. geologie, In
stitutul Petrol, Gaze și Geologie
— București

Liceul de cultură generală — 
Găești, comisia nr. 7 — uma
nista. limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Găești. (Cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Lupu Ion lector 
univ. pedagogie Universitatea
— ? curești.

’ -CCul de cultură generală — 
Băieni, comisia nr. 8 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Băleni. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Avram Radu, șef 
lucrări chimie, Institutul Poli
tehnic — București

Liceul de cultură generală — 
Moreni comisia nr. 9 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceul din Moreni. (Cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Raicu Virgil, șef 
lucrări matematici, Institutul 
politehnic — București

Liceul de cultură generală — 
Fieni, comisia nr. 10 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Fieni. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Tocarian Tacor, șef 
lucrări matematici. Institutul 
politehnic — București

Liceul de cultură generală — 
Titu, comisia nr. 11 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Titu. (Cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Mafiei Elena, conf. 
univ. dr. psihologie, Universita
tea — București.

Liceul de cultură generală — 
Răcari, comisia nr. 12 — mixtă, 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul clin Răcari. (Cursuri 
zi-și restanțieri).

Președinte Gîrleanu Luca, 
lucrări matematici. Institutul 
politehnic — București.

Liceul de cultură generală — 
Pucioasa, comisia nr. 13 —
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Pucioasa. (Cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Neagu Alexandru, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic — București 
Liceul de cultură generală — 
Pucioasa, comisia nr. 14 —
umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Pucioasa. 
(Cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Mindra Vicu, lector 
univ. filologie, Universitatea — 
București

Liceul de cultură generală — 
Vișina, comisia nr. 15 — uma
nistă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Vișina. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Soare Vasile, pro
fesor gradul II, directorul Liceu
lui nr. 1 Tîrgoviște

Secția serală — Mija, comisia 
nr. 16 — reală, limba de preda
re română. Se vor prezenta 
candidații de la Secția serală 
din Mija. (Cursuri serale și res
tanțieri) .

Președinte Zainea Bucur, șef 
de lucrări, matematici Institu
tul de construcții — București

Se 
Ia 
de

șef

nr.

din 12 Județul Dolj

și restanțieri). 
Moldovan Vasile. 
chimie, Institutul 
București.
Craiova, comisia

Liceul N. Bălcescu — Craiova, 
comisia nr. 1 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul N. 
Bălcescu — Craiova. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Dobrescu Eugen, 
prof. dr. doc. matematici, Uni
versitatea Craiova.

Liceul N. Bălcescu — Craiova, 
comisia nr. 2 — mixtă, limba de 
predare«română. Se vor prezen
ta candidații de la liceul N. 
Bălcescu — Craiova. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Come? Ioan. prof, 
univ. dr. șt. biologice, Univer
sitatea Craiova.

Liceul N. Bălcescu — Craiova, 
comisia nr. 3 — umanistă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
N. Bălcescu — Craiova. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Donat Li le ta, oonf. 
univ. dr. filologie, Universitatea 
Craiova.

Liceul Frații Buzeșfi — Cra
iova, comisia nr. 4 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
Frații Buzești — Craiova. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Gherman Oliviu, 
prof. dr. fizică, Universitatea 
Craiova.

Liceul Frații Buzești — Cra
iova, comisia nr. 5 — umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul Frații Buzești — Craiova 
și Liceul de muzică și arte plas
tice — Craiova. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Pătrașcu Ion, lec
tor univ. dr. filologie, Universi
tatea Craiova.

Liceul Frații Buzești — Cra
iova, comisia nr. 6 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
Frații Buzești — Craiova. 
(Cursuri serale).

Președinte Sîrbulescu Marian, 
lector, univ. chimie, Universita
tea Craiova.

Liceul Frații Buzești — Cra
iova, comisia nr. 7 — reala, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lice
ul Frații Buzești — Craiova. 
(Cursuri serale și restanțieri).

Președinte Vernescu Dumitru, 
conf. univ. matematici, Institu
tul de construcții București.

Liceul nr. 3 Craiova, comisia 
nr. 8 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 3 Craiova. 
(Cursuri de zi -

Președinte 
conf. univ. dr. 
de construcții

Liceul nr. 3
nr. 9 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 3 — 
Craiova. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Trăistaru Elisabeta. 
lector univ. șt. sociale, Univer
sitatea Craiova.

Liceul nr. 3 — Craiova, co
misia nr. 10 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 3
— Craiova. (Cursuri serale și re
stanțieri).

Președinte Păun Marin, prof, 
univ. dr. șt. biologice, Universi
tatea Craiova.

Liceul N. Titulescu — Craiova, 
comisia nr. 11 — reală limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul N. Titu
lescu — Craiova. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte prof. univ. dr. do
cent matematici, Nonu I. Mircea
— Institutul de construcții — 
București.

Liceul N. Titulescu — Craio
va, comisia nr. 12 — umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul N. Titulescu — Craiova. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ciachir Nicolae, 
conf. univ. dr. istorie, Univer
sitatea București.

Liceul T. Arghezi — Craiova, 
comisia nr. 13 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații. de la Liceul T, Ar
ghezi — Craiova. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Belea Constantin, 
prof. dr. doc. mecanică, Univer
sitatea Craiova.

Liceul T. Arghezi — Craiova, 
comisia nr. 14 umanistă limba 
de predare română. Se vor pre- 
prezenta candidații de la Liceul 
T. Arghezi — Craiova. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Golimaș Aurel, 
conf. univ. dr. istorie, Universi
tatea Craiova.

Liceul T. Arghezi — Craiova, 
comisia nr. 15 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul T. 
Arghezi — Craiova. (Cursuri se
rale).

Președinte Ene Flore», conf. 
univ. biologie, Universitatea 
Craiova.

Liceul de cultură generală
— Băilești, comisia nr. 16 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Băilești. (Cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Udriște Constantin, 
lector univ. matematici, Institu
tul politehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Bechet, comisia nr. 17 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Bechet. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Popescu C. Ion, lec
tor univ. dr. ing., Universitatea 
Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Birca, comisia nr. 18 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 11-

eeul din Bîrca. (Cursuri de zi șl 
restanțieri).

Președinte Chelara Valentin, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Calafat, comisia nr. 19 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Calafat, (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Popescu C. Ion, 
conf. univ. dr. șt. biologice, 
Universitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Cetate, comisia nr. 20 — mixtă, 
limba de predare română, 
vor prezenta candidații de 
Liceul din Cetate. (Cursuri 
zi și restanțieri).

Președinte Stoica Marin, 
tor univ. dr. pedagogie, Univer
sitatea Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Dăbuieni, comisia nr. 21 — re
ală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Dăbuieni. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Zăvoi Aurel, lector 
univ. dr. șt. biologice, Universi
tatea Craiova.

Liceul de cultură genrală — 
Dioști, comisia nr. 22 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Dioști. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Negrea Ion, conf. 
univ. biologie. Universitatea 
Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Filiași, comisia nr. 23 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Filiași. (Cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Camaleșa Nicolae, 
conf. univ. dr. ing. șt. biologice, 
Universitatea Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Galicea Mare, comisia nr. 24 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Galicea Mare. 
(Cursuri de zi..și restanțieri).

Președinte , Leonte Aristide, 
lector univ. matematici, Univer
sitatea Craiova.

Liceul de cultură generală —* 
Melinești, comisia nr. 25 — re
ală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidați) de 
la liceul din Melinești. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Radulescu Gheor
ghe. lector univ. chimie, Uni
versitatea Craiova.

Liceul de cultură generală ~ 
Cornu, comisia nr. 26 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Cornu. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Rurnea Ion. lector 
univ. chimie, Universitatea Cra
iova.

Liceul de cultură generală — 
Plenița. comisia nr. 27 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lice
ul din Plenița. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Sorescu George, 
lector univ. filologie. Universi
tatea Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Poiana Mare, comisia nr. 28 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Poiana Mare. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Roșu Leonida, șef 
lucrări științe biologice, Univer
sitatea Craiova.

Liceul de*  cultură generală — 
Segarcea, comisia nr. 29 — mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Segarcea. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Bobirnae Bogdan, 
conf. univ. dr. șt. biologice, 
Universitatea Craiova.

Se 
la 
de

lec-

Județul Galați
Liceul „V. Alecsandri" — 

Galați, comisia nr. 1 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „V. Alecsandri" — Galați. 
(Cursuri de zi).

Președinte Tudose Cosma, 
conf. univ. fizică, Institutul pe
dagogic — Galați.

Liceul „V. Alecsandri**  — 
Galați, comisia nr. 2 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „V. Alecsandri**  — Galați. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ailoaie Gh. conf. 
univ. fizică, Institutul politehnic 
— Galați.

Liceul nr. 2 — Galați, comi
sia nr. 3 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 — 
Galați. (Cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Atanasui Marcel, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic — Galați.

Liceul nr. 2 — Galați, comisia 
nr. 4 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 — 
Galați. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Ionescu Varo-Mir- 
cea, conf. univ. dr. șt. biologice, 
Universitatea București.

Liceul „Al. I. Cuza" — Galați, 
comisia nr. 5 — reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Al. I. Cuza“ — Galați. (Cursuri 
de zi, serale, învățămnît fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Crețulescu Con
stantin, conf. univ. dr. chimie, 
Institutul pedagogic — Galați.

Liceul „Al. I. Cuza" — Galați, 
comisa nr. 6 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Al. T. Cuza**  — Galați. (Cursuri 
de zi, învățămîntul fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Enescu Gheorghe,

Liceul T. Vladimirescu — Tg. 
Jiu, comisia nr. 3 umanistă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
T. Vladimirescu — Tg. Jiu. 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Balașa Mircea, 
conf. univ. dr. șt. biologice, U- 
niversitatea Craiova.

Liceuț Ecaterina Teodoroiu — 
Tg. Jiu, comisia nr. 4 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
liceul Ecaterina Teodoroiu — 
Tg. Jiu. (Cursuri de zi, și res
tanțieri).

Președinte Coleș Nicolae, conf. 
univ. dr. șt. biologice, Universi
tatea Craiova.

Liceul de cultură generală Bîl- 
teni, comisia nr. 5 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul din Bilteni. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Cinteză EmanuiI, 
prof, gradul II, directorul Liceu
lui „Tudor Arghezi**  din Cărbu- 
nești.

Liceul T. Arghezi — Cărbu- 
nești, comisia nr. 6 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul T. Arghezi — Cărbunești. 
(Cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Dodu Jenică, șef 
lucrări economie, Institutul a- 
gronomic „Nicolae Bălcescu" — 
București.

Liceal de cultură generală 
Motru, comisia nr. 7 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul Motru., (Cursuri de zi, se
ral și restanțieri).

Președinte Bucur Constantin, 
lector univ. matematici, Institu
tul politehnic — București.

Liceu! de cultură generală 
Novaci, comisia nr. 8 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Novaci. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Galcenco Nicolae, 
șef lucrări matematici. Institutul 
politehnic București.

Liceul Constantin Brâncuși — 
Peștîșani, comisia nr. 9 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceul din Peștișani. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Scînteie Ion, lector 
univ. filologie, Universitatea 
Craiova.

Liceul de cultură generală 
Rovinari, comisia nr. 10 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceul din Rovinari. (Cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte Staicu Nicolae, 
prof, gradul II directorul Li
ceului din Novaci.

Liceul de cultură generală 
Sadu, comisia nr. 11 — mixtă, 
limba die predare română. Se 
vor prezenta candidații de la li
ceul din Sadu. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Lazăr Costinel, lec
tor univ. economie, Institutul 
politehnic București.

Județul Harghita
Liceul de cultură generală — 

7 — Galați, comisia w Miercurea Ciuc, comisia nr. 1 
imanistă, limba de ^jnix-ță, limba de predare română. 

Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Miercurea Ciuc. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Toth Iosif, prof, u- 
niv. economie politică — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Miercurea Ciuc, comisia nr. 2 
— reală, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Miercurea 
Ciuc. (Cursuri de zi).

Președinte Gobesz Ferdinand, 
conf. univ. dr. ing. — Institutul 
politehnic — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Miercurea Ciuc, comisia nr. 3 
mixtă, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Miercurea Ciuc. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Weiss Tiberiu, conf. 
univ. filologie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai**  — Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" — 
Odorheiul-Secuiesc, comisia nr.
4 — mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul „Dr. P. Groza" 
— Odorheiul Secuiesc. (Cursuri 
de zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Tașcov Gheorghe, 
lector univ. geografie — Insti
tutul de perfecționare a perso
nalului didactic Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" — 
Odorheiul Secuiesc, comisia nr.
5 — reală, limba de predare ma
ghiară. Se vor 'prezenta candi
dații de la Liceul „Dr. P. Gro
za**  — Odorheiul Secuiesc. 
(Cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Bako Adalbert, 
conf. univ. pedagogie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „Dr. Petru Groza" — 
Odorheiul Secuiesc, comisia nr.
6 — mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „Dr. P. Gro- 
za“ și secția de cultură generală 
de la Liceul pedagogic (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Nagy Erno, lector 
univ. filologie —• Institutul pe
dagogic — Tg. Mures.

Liceul de cultura generală 
Toplița, comisia nr. 7 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Toplița și din Subce- 
tate. (Cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Bechet Maria, lec
tor univ. șt. biologice — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală 
Toplița, comisia nr. 8 — reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Toplița. (Cursuri de zi, 
tnvățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Nagy Ludo vie, 
conf. univ. geologie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „Solomon Ern<5" — 
Gheorghieni, comisia nr. 9 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Solomon Er
no" — Gheorghieni. (Cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Man Ștefan, lector 
univ. fizică — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „Solomon Ern6*  ■— 
Gheorghieni, comisia nr. 10 —
mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Solomon Er
no" — Gheorghieni. Cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Farcaș Zoltan. lec
tor univ. filozofie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

conf. univ. dr. logică, Universi
tatea București.

Liceul nr. 4 —: Galați, comisia 
nr. 7 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta ean- 
didații de la Liceul nr. 4 și Li
ceul de muzică și arte plastiee. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ceangă Emil, șef 
lucrări dr. fizică, Institutul po
litehnic — Galați.

Liceu] nr. 5 — Galați, comisia 
nr. 8 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta ean- 
didații de la Liceul nr. 5 — 
Galați. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Gavriliuc Angela, 
șef de lucrări dr. chimie, Insti
tutul pedagogic — Galați.

Liceul nr. 5 —• Galați, comisa 
nr. 9 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 5 — 
Galați. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Guțu Gheorghe, 
conf. univ. filologie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 6 — Galați, comisia 
nr. 10 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 6 — 
Galați. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Simionescu loan, 
lector univ. matematici, Insti
tutul pedagogic — Galați.

Liceul nr. 6 — Galați, comisia 
nr. 11 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 6 — Galați. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Șoptereanu Virgil, 
conf. dr. filologie. Universitatea 
București.

Liceul nr. 7 — Galați, comisia 
nr. 12 —. reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 7 — 
Galați. (Cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Leonte Mircea, 
conf. dr. chimie. Institutul po
litehnic — Galați.

Liceul nr. 7] —• Galați, comisia 
nr. 13 — ui__ L1Z,
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 7 

. — Galați. (Cursuri de zi și res- 
^.^tanțieri).

Președinte 
lector univ. 
Universitatea

Liceul nr. 1 _ . ___ __
nr. 14 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 — Tecuci. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ieșan Dorin, lector 
dr. mecanică, Universitatea „Al. 
I. Cuza**  — Iași.

Liceul nr. I — Tecuci, comisia 
nr. 15 — reală, limba de predare

; română..'Se vor'prezenta candi
dații de 4a Liceul nr. 1 — Tecuci. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Constantinescu Flo
rin, conf. univ. dr. ing.. Insti
tutul politehnic — Galați.

Liceul nr. 2 — Tecuci, comisia 
nr. 16 — reală, limba de predare 
română, se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 — 
Tecuci. (Cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Iosifescu Constan
tin, conf. univ. dr. ing.. Institu
tul politehnic — Galați.

Liceul nr. 2 — Tecuci, comisa 
nr. 17 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 — 
Tecuci. (Cursuri de zi. învăță- 
mîntul fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Baran Nicolae, 
lector univ. filologie. Universi
tatea „Al. I. Cuza“, Iași.

Liceul de cultură generală — 
Berești, comisia nr. 18 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Berești. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Nejneru Tănase, 
prof. gr. I, directorul Liceului 
„V. Alecsandri" din Galați.

Atanasiu Lucian, 
dr. șt. biologice, 
București.

Tecuci, comisia

Lîceul de cultură generală — 
Tg. Buj'or, comisia nr. 19 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Tg. Bujor. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Pană Nicolae, conf. 
univ. ing.. Institutul politehnic 
— .Galați.

Liceul de cultură generală — 
Pechea, comisia nr. 20 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Pechea. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Ștubeianu Dumitru, 
prof. gr. TI. directorul Liceului 
nr. 7 — Galați.

Liceul de cultură generală — 
T. Vladimirescu, comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din T. Vladimirescu. 
(Cursuri de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte Ciorec Dumitrache, 
prof, gradul I, directorul Liceu
lui nr. 2 — Galați.

Județul Gorj
Liceul T. Vladimirescu — Tg. 

Jiu, comisei nr. 1 — reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul T. 
Vladimirescu — Tg. Jiu, (cursuri 
de zi și Învățămînt fără frec
vență).

Președinte Gănescu loan, conf. 
univ. dr chimie, Universitatea 
Craiova.

Liceul T. Vladimirescu — Tr. 
Jiu, comisia nr. 2 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul T. 
Vladimirescu — Tg. Jiu, (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte Scnndao Ion, conf. 
univ. dr. tehnologie, Universi
tatea Craiova.

Liceul de cultură generală — 
Cristurul Secuiesc, comisia nr. 
11 — mixtă, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Cristurul Secuiesc (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Salontai Alexandru, 
conf. univ. șt. biologice — Insti
tutul agronomic „Dr. P. Groza**
— Cluj.

Liceul de cultură generală
— Ditrău, comisia nr. 12 — rea
lă, limba de predare maghiară. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ditrău și Remetea. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Cormos Dumitru, 
lector univ. chimie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Joseni, comisia nr. 13 — reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Joseni. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Teiszler Pali, lec
tor univ. filologie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Dănești, comisia nr. 14 — reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Dănești și din Sînmar- 
tin. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Bogozi Mihai, prof, 
gradul II — Liceul din Miercu
rea Ciuc.

Liceul de cultură generală — 
Vlăhița, comisia nr 15 — reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vlăhița. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Kristo Andrei, pro
fesor gradul I, la Liceul din 
Miercurea Ciuc.

Liceul de cultură generală 
Zetea, comisia nr. 15 — reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Zetea. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Soos loan, lector 
univ. chimie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Corund, comisia nr. 17 — reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Corund. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Racz Ana, lector 
univ. filologie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Județul Hunedoara
Liceul „Decebal" — Deva, co

misia nr. 1 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Decebal**  — Deva. (Cursuri de 
zi).

Președinte Milcoveanu Dan, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
de Mine — Petroșani.

Liceul „Decebal**  — Deva, co
misia nr. 2 — umanistă, Limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Decebal**  — Deva. (Cursuri da 
zi).

Președinte Bucă Marin, lector 
univ. filologie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul „Decebai" — Deva, co
misia nr. 3 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Decebal" —..Deva. (Cursuri 
serale).

Președinte Prusie Victor,, conf. 
univ. fizibăț*  Institutul de^Mirm ' 
Petroșani.

Liceul „Decebal" — Deva, co
misia nr. 4 — mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Decebal" — Deva. 
(Cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Pop Emil, prof, 
univ. dr. geologie, Institutul de 
Mine — Petroșani.

Liceul „Avram Iancu" — Brad, 
comisa nr. 5 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Avram Iancu**  — Brad. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Frățilă Vasile, lec
tor univ. filologie, Universita
tea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Gura Barza, comisia nr. 6 — 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
Ia Liceul din Gura Barza. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Birău Ilie, lector 
univ. filologie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Hațeg, comisia nr. 7 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Hațeg. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Klepp Herbst, lec
tor univ. dr. matematică, Insti
tutul politehnic — Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Ilia, comisia nr. 8, — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ilia. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Eseev Ion, lector 
univ. filologie. Universitatea — 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Certej, comisia nr. 9 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Certej. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Manolescu Gabriel, 
lector univ. filologie — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul „Aurel Vlaicu" — O- 
răștie, comisia nr. 10 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Aurel Vlaicu**  Orăștie. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Gașpar Dumitru, 
lector univ. matematici, Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Simeria, comisia nr. 11 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Simeria. (Cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Neagu Maria, conf. 
univ. șt biologice, Institutul a- 
gronomic — Timișoara.

Liceul nr. 1 — Hunedoara, co
misia nr. 12 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Hunedoara. (Cursuri de 
zi).

Președinte Marian Ion» prof, 
univ. dr. ing., Institutul de Mine 
— Petroșani.

Liceul nr. 1 — Hunedoara, co
misia nr. 13 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Hunedoara. (Cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte Truți Silvia, lector 
univ. geografie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul nr. 2 — Hunedoara, co
misia nr. 14 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre

zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Hunedoara. (Cursuri' de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Nicolescu Virgil, 
prof. univ. dr. chimie, Institu
tul de Mine — Petroșani.

Liceul nr. 2 — Hunedoara, eo- 
misia nr. 15 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
tr. 2 — Hunedoara. (Cursuri se
rale).

Președinte Grigore Stere, conf. 
univ. șt. biologice, Institutul A- 
gronomio — Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Călan, comisia nr. 16 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Călan. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Mazilu Cecilia, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Ghelar, comisia nr. 17 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de lâ 
Liceul din Ghelar. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Irimescu Petru, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Petroșani, . comisia nr. 18 — 
mixtă, limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Petro
șani. (Cursuri de zi).

Președinte Kccs Wilhelm, prof 
univ. dr. matematici. Institutul 
de Mine — Petroșani.

Liceul de cultură generală —. 
Petroșani, comisia nr. 19 — 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Petroșani. (Cursuri 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Precupețu Paul, 
șef lucrări matematici, Institu
tul politehnic — București.

Liceul de cultură generală — 
Petrila, comisia nr. 20 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul din Petrila. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Gonțeanu Aurel, 
șef de lucrări dr. chimie, Insti
tutul de Mine — Petroșani.

Liceul de cultură generală 
Lupeni, comisia nr. 21 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Lupeni. (Cursuri de 
zi, serale. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Stoica Emil, conf. 
univ. fizică, Institutul de Mine 
— Petroșani.

Liceul de cultură generală — 
Uricani, comisia nr. 22 — reală, 
Jimba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Uricani. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Sanell Erwin, șef 
lucrări chimie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Vulcan, comisia nr. 23 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vulcan. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Saimac Anton, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
de Mine — Petroșani.

Județul Ialomița
Liceul de cultură generală — 

Slobozia, comisia nr. 1 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Slobozia. (Cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și re
stanțieri).

Președinte Spinulescu Ion, șef 
lucrări dr. fizică, Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală — 
Slobozia, comisia nr. 2 — uma
nistă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Slobozia. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Bozga Vasile, lec- 
toț univ. istorie, Academia de 
Studii Economice — București.

Liceul nr. 1 — Călărași, comi
sia nr. 3 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 — 
Călărași. (Cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte Georgescu Gheor. 
ghe. conf. univ. dr. matematică, 
Institutul de petrol, gaze și ge
ologie — București.

Liceul nr. 1 — Călărași, comi
sia nr. 4 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr 1 — 
Călărași. (Cursuri de zi și res
tanțieri) .

Președinte Hornar Solomon, 
lector univ. merceologie, Acade
mia de Studii Economice — 
București.

Liceul nr. 2 — Călărași, comi
sia nr. 5 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 — 
Călărași. (Cursuri de zi, invăță- 
mint fără frecvență și restanți
eri).

Președinte Burloi Gheorghe, 
șef lucrări șt. biologice. Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" 
București.

Liceul nr. 2 — Călărași, comi
sia nr. 6 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 2
— Călărași. (Cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Florea Silvia, lec
tor univ. socialism. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul de cultură generală — 
Fetești, comisia nr. 7 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Fetești. (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
tă și restanțieri).

Președinte Georgescu Dumi
tru, șef lucrări fizică, Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul de cultură generală — 
Fetești, comisia nr. 8 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Fetești. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Ghimeș Gheorghe, 
lector univ. dr. socialism, Insti
tutul de petrol, gaze și geologie
— București.

Liceul de cultură generală — 
Lehliu, comisia nr. 9 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Lehliu. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Teodorescu Geor- 
geta, șef lucrări fizică, Institu
tul agronomic „N. Bălcescu**  — 
București.

Liceul de cultură generală — 
Lehliu, comisia nr. 10 — uma
nistă. limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Lehliu. (Cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Ghevonfian Han-

ralg, prof, gradul II directorul 
Liceului din Fetești.

Liceul de cultură generală — 
Țăndărei, comisia nr. 11 — mix
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Țăndărei. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Lungu Constantin, 
prof, gradul I directorul Liceu
lui din Lehliu.

Liceul de cultură generală — 
Căzănești, comisia nr. 12 — mix. 
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Căzănești. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Druc Emilia, prof, 
gradul II, directorul Liceului 
nr. 2 Călărași.

Județul Iași
Liceul „M. Sadoveanu" —• Iași, 

comisia nr. 1 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Mi
hail Sadoveanu" — Iași (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Macarovîci Nicolae, 
prof. univ. dr. geologie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul „M. Eminescu" — Iași, 
comisia nr. 2 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „M. 
Eminescu" — Iași (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și re
stanțieri).

Președinte Calinicenco Nico
lae, prof. univ. dr. fizică, Insti
tutul politehnic — Iași.

Liceul „M. Eminescu" — Iași» 
oomifeia nr. 3 — umanistă, lim
ba de predare română. Se voF 
prezenta candidații de Ia Lice
ul „M. Eminescu" — Iași (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Hazgan Aristide, 
conf. univ. filologie — I.C.P.P.D. 
— Iași.

Liceul „Costache Negruzzi" — 
Iași, comisia nr. 4 — reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
„Costache Negruzzi**  — Iași 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Bercovici Maica» 
conf. univ. matematici, Institu
tul politehnic Iași.

Liceul „Costache Negruzzi" — 
Iași, comisia nr. 5 — umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Costache Negruzzi" și Li
ceul de muzică și arte plastice 
Iași (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Grămadă Ilie, conf. 
univ. istorie. Universitatea „Al. 
L Cuza“ — Iași.

Liceul nr. 4 Iași, comisia nr. 6
— mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 4 —Iași (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Nacu Alexandru, 
conf. univ. dr. chimie, Universi
tatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul nr. 5 — Iași, comisia 
nr. 7 — reală, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 5 — Iași 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Cruceanu Mihai, 
conf. univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul nr. 5 — Iași, comisia nr. 
8 — umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dați- de la Liceul nr. 5 Iași 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Hîrjoabă loan, 
conf. univ. dr. geografie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul nr. 5 — Iași, comisia 
nr. 9 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 5 •— Iași 
(cursuri serale).

Președinte Grindei Ion. prof, 
univ. dr. docent fizică, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul nr. fi — Iași, comisia 
nr. 10 — reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 6
— Iași (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Trandaf Alexandru, 
conf. univ matematică, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul nr. 6 Iași, comisia nr.
11 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 
6 Iași (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Cotran Marțian, 
conf. univ. dr. farmacist — 
I.M.F. — Iași.

Liceul nr. 7 Iași, comisia nr.
12 — mixtă,j limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dați de la Liceul nr, 7 — Iași 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Apăvăloaie Mihal, 
conf. univ. dr. geografie. Uni
versitatea „Al. I. Cuza**  — Iași.

Liceul nr. 8 — Iași, comisia 
nr. 13 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceu-nr. 8 — 
Iași (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Cojencanu Natalia, 
conf. univ. biologie, Institutul 
agronomic — Iași.

Liceul nr. 8 — Iași, comisia 
nr. 14 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 8 — Tași 
(cursuri serale și restanțieri)

Președinte Radu Anton, cont, 
univ. dr. fizică, Universitatea 
„AI. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală
— Vlădeni, comisia nr. 15 —• re
ală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Vlădeni (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Diaconită Vasile, 
lector univ. fizică. Universitatea 
„Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Râducăneni, comisia nr. 16 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul din Răducăneni. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Ciută Dumitru, 
prof, gradul II. Liceul nr. 1 Iași 

Liceul de cultură generală — 
Hălăuceșii, comisia nr. 17 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Hălăucești. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Opaiț Gheorghe. 
lector univ. matematici. Univer
sitatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Tg. Frumos, comisia nr. 18 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Tg Frumos. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Pisică Constantin, 
șef lucrări biologie, Universita
tea „Al. I. Cuza**  — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Hîrlău, comisia nr. 19 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Hîrlău. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Mocanu Elena, prof, 
gradul II, directorul adjunct al 
Liceului nr. 6 — Iași.

Liceul de cultură generală
— Belceșii, comisia nr. 20 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Belcești. 
'(Cursuri de zi și restanțieri).

(Confinuarg în pag. a IV-a)
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Președinte Rotundu Vasile, 

lector univ. filologie, Universi
tatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Pașcani, comisia nr. 21 — reală. 
Hruba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Pașcani (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frecven
ță).

Președinte Corduneanu Adri
an, lector dr. matematici. Insti
tutul politehnic Iași.

Liceul' de cultură generală 
— Pașcani, comisia nr. 22 mix
tă. limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Pașcani (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Minuț Petru, lec
tor matematici, Universitatea 
„Al. I. Cuza“ — Iași.

Județul Ilfov
Liceul de cultură generală — 

Hrănești, comisia nr. 1 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații la Li
ceul din Brănești. (Cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Tănăsescu Aure
lian, conf. univ. dr. matematici, 
Institutul de arhitectură — 
București.

Liceul de cultură generală 
Bolintin-Vale, comisia nr. 2 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Bolintin-Vale. 
(Cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Lupu Silvia, lector 
univ geografie. Universitatea — 
București. * *-

Liceul de cultură • generală
— Buftea, comisia nr. 3 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Buftea. (Cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri)

Președinte Zăvoianu Dinu, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea — București.

Liceul de cultură generală
— Buftea, comisia nr. 4 — reală 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Buftea. (Cursuri serale, în- 
vățămint fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte llîescu Elena, șef 
lucrări matematici, Institutul a- 
gronomic ,.N. Bălcescu" — Bucu
rești.

Liceul de cultură generală
— Călugărcni, comisia nr. 5 — 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
te de la Liceul din Călugăreni. 
(Cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Maier Ion, prof, 
univ. dr. doa. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" — Bucu
rești.

Liceul de cultură generală
— Fierbinți, comisia nr. 6 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Fierbinți. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Albu Constantin, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea - București.

Liceul „1. Maiorescu" — Giur
giu, comisia nr 7 — rea
lă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul „I. Maiorescu1' — Giur
giu (Cursuri de zi. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Constantin Pante- 
limon — șef lucrări dr. mate
matici, Institutul politehnic —■ 
București.

Liceul „1. Maiorescu" — Giur
giu, comisia nr. 8 - umanistă, 

■ limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „I. Maiorescu" - Giurgiu. 
(Cursuri de zi. învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte Stanciu Ilie, lector 
univ. dr. filologie. Universitatea
— București.

Liceul nr. 2 Giurgiu, comisia 
nr. 9 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
Giurgiu. (Cursuri de zi. serale). 

Președinte Popescu Zorica, 
lector univ. matematici. Institu
tul Central de Perfecționare a 
Personalului Didactic — Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Giurgiu, comisia 
nr. 10 - mixtă, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didați! de la Liceul nr. 2 Giur
giu. (Cursuri de zi. serale și re
stanțieri).

Președinte Dragomirescu' Ion. 
lector univ. istorie. Institutul 
Central de Perfecționare a Per
sonalului Didactic — București.

✓Liceul de cultură generala Ho
tarele, comisia nr. 11 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Hotarele. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Nestorescu Emilia, 
lector univ. dr. șt biologice — 
Universitatea București

Liceul nr. 1 Oltenița, comisia 
nr. 12 reală, limba' de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 Ol
tenița. (Cursuri de zi, învăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Caraiani Viorica, 
lector univ. dr. chimie. Institu
tul de petrol, gaze și geologie •— 
București.

Liceul nr. 1 Oltenița, comisia 
nr. 13 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 Ol
tenița. (Cursuri de zi, tnvăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri). _

Președinte Teodorescu Teo
dor. lector univ. pedagogie. In
stitutul Central de Perfecționare 
a Personalului Didactic — Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Oltenița, comi
sia nr. 14 — mixtă, limba de 
predare română. Se .vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
2 Oltenița. (Cursuri de zi, sera
le și restanțieri).

Președinte Podgoreanu Traian, 
lector univ. filozofie. Universi
tatea — București.

Liceul de cultură generală 
Snagov, comisia nr. 15 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Snagov, (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Pisoschi Valeriu, 
lector univ. filologie, Universita
tea — București.

Liceul de cultură generală 
Urziceni, comisia nr. 16 — mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Urziceni. (Cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Rebușapcă Dimitrie, 
.șef lucrări dr. economie politică, 
Institutul Politehnic — Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
Urziceni, comisia nr. 17 — uma
nistă, limba de predare română.. 
Se vor prezenta candidații de la 
Licetll din Urziceni. (Cursuri de 
zi).

Președinte Gherman Haritina, 
lector univ. filologie, Universi
tatea — București.

Juăețul Maramureș
Liceul „Gh. Șincai" — Baia 

Mare, comisia nr. 1 — reală,
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Gh. Șincai" — Baia 
Mare. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Giuvulescu Răzvan, 
prof. univ. dr. geologie - In
stitutul pedagogic — Baia Mare.

Liceul „Gh. Șincai" — Baia
Mare, comisia nr. 2 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul „Gh. Șincai" — Baia Mare. 
(Cursuri serale).

Președinte Pop luliu. șef. lu
crări matematică — Institutul, 
de subingineri — Baia Marc.

Liceul „Gh. Șincai" — Baia 
Mare, comisia nr. 3 — mixtă, 
limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „Gh. Șincai"
— Baia Mare. (Cursuri de zi șj 
restanțieri).

Președinte Gal loan Korodi, 
șef lucrări dr. șt. biologice, Uni- 
verși tatea „Babeș-Boîyai" - 
Cluj.

Liceul nr, 3 — Baia Mare, 
comisia nr. 4 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 3 — Baia Mare. (Cursuri de 
zi, învățămîntul fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Pic Gheorghe, prof, 
univ. matematici, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul nr. 3 — Baia Mare, 
comisia nr. 5 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 3 — Baia Mare. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Pop Ștefania, le«- 
tor univ. filologie, Universita
tea „Babeș-Bolyai*  — Cluj.

Liceul nr. 3 — Baia Mare, 
comisia nr, 6 — mixtă, limba 
de predare ’ română-maghiară. 
Se vor prezenta candidați de la 
Liceele nr. 2, nr. 3 și Liceu) de 
muzică și arte plastice - Baia 
Mare. (Cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri)

Președinte Imrch Ștefan, cont 
univ dr. istorie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul „Dragoș Vodă" — Si
ghetul Marmației, comisia nr. 7
— reală, limba de predare ro
mână Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Dragoș Vodă
— Sighetul Marmației, (Cursuri 
de zi, serale. învățămîntul fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Buju Miron, șef 
de lucrări dr. ing„ Institutul de 
subingineri - Baia Mare.

Liceul „Dragoș Vodă" — Si
ghetul Marmației, .comisia nr 8
— mixtă, limba de predare 
română Se vor prezenta candi
dații de la Liceul „Dragoș 
Vodă*  — Sighetul Marmației. 
(Cursuri de zi, învățămîntul 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Precup Octavian, 
lector univ șt. biologice — Uni
versitatea Babeș-Bolyai — Cluj.

Liceul „Dragoș Vodă" — Si
ghetul Marmației, comisia nr. 9
— reală, limba de predare ma
ghiară-ucraineană Se vor pre
zenta candidații de la Liseul 
Dragoș Vodă - Sighetul Mar- 
mației. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Pavliuc Nicolae, 
Gonf. Univ. dr. filologie, Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Baia Sprie, comisia nr. 10 — 
mixtă, limba de predare română- 
maghiară Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Baia 
Sprie. (Cursuri de zi și restan- • 
țieri).

Președinte Incze Andrei, conf. 
univ. geografie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Borșa, comisia nr 11 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Borșa și Secția serală 
Baia-Borșa. (Cursuri de zi, se
rale, învățămîntul fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Ghițescu Tamara, 
șef lucrări geografie, Institutul 
de subingineri — Baia Mare.

Liceul de cultură generala — 
Cavnic, comisia nr 12 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cavnic. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Boboc Marin, prof, 
gradul II, directorul Liceului 
„Gh. Șincai" — Baia Mare.

Liceul de cultură generală — 
Seini, comisia nr. 13 — mixtă 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Seini. 
(Cursuri de zi, serale și res
tanțieri).

Președinte Borlea Corneliu, 
profesor gradul I, Liceul nr. 3 
— Baia Mare.

Liceul de cultura generală — 
Somcuta Mare, comisia nr. 14 
— mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Somcuta 
Mare. (Cursuri de zi, învăță
mîntul fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Ciplea Gheorghe, 
lector univ. filologie — Univer
sitatea „Babeș Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Tg. Lăpuș, comisia nr. 15 —
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Tg. Lăpuș. 
(Cursuri de zi, serale, învăță- 
mînt fără frecvență, și restan
țieri).

Președinte Vallasek luliu, lec
tor univ. geografie — Institu
tul Central de Perfecționare a 
Personalului Didactic — Cluj,

Liceul de cultură generală — 
Vișeul de Sus, comisia nr 16 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Vișeul de Sus 
(Cursuri de zi, serale, învăță- 
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Fabian Ana, lector 
univ, șt. biologice, Universita
tea „Babeș-Bolyai" — Cluj.

Județul Mehedinți
Liceul ,.Traian" — Turnu Se

verin, comisia nr. 1 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Traian" — Turnu Se
verin. (Cursuri de zi și restan
țieri), ...

Președinte Radoi . Ioan, conf, 
xîniv dr. chimie —. Institutul 
politehnic — Timișoara.

Liceul „Traian" — Turnu Se
verin, comisia nr. 2 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Traian" Turnu Seve
rin (cursuri serale)

Președinte Groșanu Iosif, conf. 
univ. matematică—fizică — In
stitutul politehnic — Timișoara.

Liceul nr. 2 Turnu Severin, 
comisia nr. 3 — mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
2 Turnu Severin (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Boiangiu Dumitru, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul politehnic — București.

Liceul nr. 3 Turnu Severin, 
comisia nr. 4 — reală limba de 
predare română, Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 3 
Turnu Severin. (Cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Brindeu Livîu. eonf. 
univ. matematică—fizică — In
stitutul politehnic - Timișoara.

Liceul nr. 3 — Turnu Severin, 
comisia nr. 5 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de Ia Liceul 
nr. 3 Turnu Severin. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Trîpcea Teodor, 
conf. univ, dr. filologie — Uni
versitatea — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Baia de Aramă, comisia nr. 6 — 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Baia de Ara
mă. (Cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Reghiș Marica, lec
tor univ. matematică. — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Cujmir. comisia nr. 7 — mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Cujmir. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Tira Vasile, lector 
univ. filologie — Universitatea
— Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Orșova, comisia nr. 8 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Orșova. (Cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte Izdrăilă Vasile, 
conf. univ, matematică—fizică
— Institutul politehnic — Timi
șoara.

Liceul de cultură generală 
Strehaia, comisia nr. 9 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Strehaia. (Cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte Gămulescu Dorin, 
lector univ. filologie — Univer
sitatea — București.

Liceul de cultură generală 
Vînju Mare, comisia nr. 10 —
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Vînju Mare. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Costea Achim. prof, 
gradul II, directorul Liceului 
„Traian" din Turnu Severin.

Liceul de cultură generală 
Gogoșu, comisia nr. 11 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Gogoșu. (Cursuri de 
zi si restanțieri).

Președinte Cazacu Mihai, lec
tor univ. filologie — Universita
tea — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Siseștl, comisia nr. 12 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sisești. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Murgășeanu Paula, 

lector univ. șt. biologice — Uni
versitatea — Timișoara.

Județul Mureș
Liceul Al Papiu-Ilarian Tg. 

Mureș, comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul Al. Papiu-Ilarian Tg. Mu
reș. (Cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Florescu loan, conf. 
univ. matematici — Institutul 
agronomic „Dr. P. Groza" Cluj.

Liceul AI. Papiu-Ilarian — Tg. 
Mureș, comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Al. Papiu Ilarian" — Tg. 
Mureș (cursuri de zi, serale, în
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Kiss Elemer, lec
tor univ. dr. matematică — In
stitutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul Bolyai Farkaș — Tg, 
Mureș, comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul Bolyai Farkaș — Tg. Mu
reș (cursuri de zi, învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Farkaș Gheorghe, 
lector univ. dr. matematici — 
Institutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul Bolyai Farkaș — Tg. 
Mureș, comisia nr. 4 — mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul „Bolyai Farkaș" — Tg. Mu
reș (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Kristo Bela, conf. 
univ. chimie — Institutul pe
dagogic Tg. Mureș.

Liceul „Unirea" — Tg. Mureș, 
comisia nr. 6 mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Unirea" — Tg, Mureș 
și Liceul de muzică și arte plas
tice — Tg. Mureș (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Chereji Ion, cons
un iv filologie — Institutul de 
teatru Tg. Mureș.

Liceul „Unirea" — Tg. Mureș, 
comosja nr. 6 mixta, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Unirea" — Țg. Mureș (cursuri 
de zi și restanțieri)

Președinte Dane Margareta, 
lector univ. dr. filozofie — I.M.F. 
Tg. Mureș.

Liceul nr. 5 Tg. Mureș, comi
sia nr. 7 mixtă, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Li
ceul nr. 5 — Tg Mureș (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Nireșteanu Petru, 
lector univ. filologie — Institu
tul pedagogic Tg Mureș,

Liceul nr. 4 — Tg. Mureș, co
misia nr. 8 — mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul nr. 4 Tg. Mureș (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Szilagyi Margare
ta, conf. univ. economie politi
că — Institutul pedagogic Tg. 
Mureș.

Liceul nr. 1 — Sighișoara, co
misia nr. 9 — mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 1 — Sighișoara 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Pop luliu, prof, 
univ. dr. fizică — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 — Sighișoara, co
misia nr. 10 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 1 
— Sighișoara (cursuri serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Giutgea Ioan, conf. 
univ. economie — Institutul 
agronomic „Dr. Petru Groza" 
Cluj.

Liceul nr. 2 — Sighișoara, co
misia nr. 11 — mixtă, limba de 
predare română-germană. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul nr. 2 — Sighișoara (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Neamțu Gh., lector 
univ. pedagogie — Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 — Tîrnăveni, co
misia nr. 12 — mixtă, limba de 
predare română Se vor prezen
ta candidații de la Liceul Tîrnă
veni (cursuri ’de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Penciuc Traian, 
lector univ. dr. fizică — Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 — Tîrnăveni. co
misia nr. 13 mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 2 Tîrnăveni (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Pater Zoltan, lec
tor univ. dr. matematici — In
stitutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 — Luduș, comi
sia nr. 14 — mixtă, limba de pre
dare română.. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul 
nr. 1 Luduș (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Crăciun Gheorghe, 
lector univ. filozofie — I.M.F. 
Tg., Mureș.

Liceul nr. 2 — Luduș, comisia 
nr. 15 — mixtă, limba de preda
re română. Se vor prezenta 
candidații de Ia liceul nr. 2 —
Luduș (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Sfîrîiac Justin, lec
tor univ. geografie — Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
Sărmaș, comisia nr. 16 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sărmaș (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Lazăr Alexandru, 
lector univ. psihologie — Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
lernut, comisia nr. 17 mixtă, 

limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candida
ții de Liceul din lernut (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Szurkos Arpad, 
lector univ. dr. chimie — Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Reghin, comisia 
nr. 18 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Reghin 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Niac Gavril, conf. 
univ. chimie — Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 1 Reghin, comisia 
nr. 19 mixtă, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
1 Reghin și Liceul de cultură 
generală Gurghiu (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Kiss Ștefan, lector 
univ. dr. chimie — Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 Reghin, comisia 
nr. 20 mixtă, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 Reghin și Liceul de cultu
ră generală Deta (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Jakoczi Tiberiu, 
lector dr. filozofie — I.M.F. Tg. 
Mureș.

Liceul de cultură generală 
Band, comisia nr. 21 reală, lim
ba de predare română-maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de la Liceele din Band și din 
Rîciu (cursuri de zi. serale, în
vățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte Kicsi Anton, lector 
univ. dr. filologie —■ Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
Sîngeorgiu de Pădure, comisia 
nr. 22 mixtă, limba de predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul din 
Sîngeorgiu de Pădure (cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Varga Victoria, 
lector univ. dr. educație politi
că — Institutul pedagogic Tg. 
Mureș.

Liceul de cultură generală So- 
vata. comisia nr. 23 mixtă, lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Sovata (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Tolh Alexandru, 
lector univ. dr fizică*  — Institu
tul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul de cultură generală 
Miercurea Nirajului. comisia nr. 
24 mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candida
ții de Ia LîceOl din Miercurea 
Nirajului (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Szabo Nicolae, lec
tor univ. dr. istorie — Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Județul Neamț
Liceul „Petru Rareș" — Pia

tra Neamț, comisia nr. 1 — rea-*  
lă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul „Petru Rareș" — P. 
Neamț (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Onu Constantin — 
prof, univ fizică — Institutul 
politehnic Iași,

Liceul „Petru Rareș" — Piatra 
Neamț, comisia nr, 2 -r?, reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul Petru Rareș — Piatra 
Neamț (cursuri serale și învă- 
fămînt fără frecvență).

Președinte Artenie Vlad. conf. 
univ. dr. chimie — Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Petru Rareș — Piatra 
Neamț, comisia nr 3 — umani
stă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul Petru Rareș - Piatra 
Neamț (cursuri de zi. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Grigoraș Ion, conf, 
dr. filozofie — Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Calistrat Hogaș — 
Piatra Neamț, comisia nr. 4 — 
reală, limba de predare româ
nă Se vor prezenta candidații 
de la Liceul Calistrat Hogaș — 
Piatra Neamț (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Antoniu Mihai, 
conf. univ dr. fizică — Institu
tul politehnic Iași.

Liceul Calistrat Hogaș — 
Piatra Neamț, comisia nr. 5 —
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul Calistrat Hogaș — 
Piatra Neamț (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Banu Florentina, 
lector univ. Istorie — I.C.P.P.D. 
Iași.

Liceul nr. 1 Roman, comisia 
nr. 6 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
— Roman (cursuri de zi, învăță
mînt- fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Donisă Ion, conf. 
univ. dr. geografie — Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 2 Roman, comisia 
nr. 7 x—• reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 Roman 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Oprea Cleopatra 
conf. univ. dr. chimie — Insti
tutul politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Roman, comisia 
nr. 8 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 — 
Roman (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Mitrea Ion, lector 
univ. istorie — Institutul peda
gogic din Bacău.

Liceul de eultură generală 
Tg. Neamț, comisia nr. 9 -
roală. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Tg. Neamț (cursuri 
de zi, serale. învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte Saviuc Eugenia, 
lector univ. chimie — Universi
tatea ..Al. T. Cuza" Iași.

Liceul de cultură generală 
Tg. Neamț, comisia nr. 10 —
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Tg. Neamț 
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte Proscornis Romu
lus, lector filologie — Universi
tatea ..Al. I. Cuza" Iași.

Liceul de cultură generală 
Borca, comisia nr. 11 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Borca (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Acafrinei Gheorghe, 
șef lucrări dr. biologie — Uni
versitatea „Al.I. Cuza" Iași.

Liceul de cultură generală 
Bicaz, comisia nr. 12 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul din Bicaz (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri)

Președinte Zolinyak Corneliu, 
conf. univ. dr. științe biologice

— Universitatea „Al. I. Cuza" 
Iași.

Liceul de cultură generală 
Roznov, comisia nr. 13 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Roznov (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Mancaș Mihai, prof, 
gradul I — Liceul „Petru Rareș" 
Piatra Neamț.

Liceul de cultură generală 
Săbăoani, comisia nr. 14 — mix
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Săbăoani (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Iliescu Lucreția, 
profesor gradul II — Liceul nr. 
2 Roman.

Județul Olt
Liceul nr. 1 Slatina, comisia 

nr. 1 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Slatina 
(cursuri de zi și învățămînt fără 
frecvență).

Președinte Potolea Eugen, 
prof. univ. matematici — Institu
tul politehnic — București.

Liceul nr. 1 Slatina, comisia 
nr. 2 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Slatina 
(cursuri serale).

Președinte Nicolescu Alexan
dru, prof. univ. matematici — 
Institutul Petrol, Gaze și Geolo
gie București.

Liceul nr. 1 Slatina, comisia 
nr. 3 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Slatina 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Antohi Ion, conf. 
univ. fizică — Institutul de con
strucții — București.

Liceul nr. 2 Slatina, comisia 
nr. 4 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 Slatina 
(cursuri de zi și învățămînt fără 
frecvență).

Președinte Sager Iancu, conf. 
univ. matematici — Institutul 
de construcții — București.

Liceu] nr. 2 Slatina, comisia 
nr. 5 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia Liceul nr. 2 Slatina 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Fait Ion. pyof. 
univ. fizică — Institutul de con
strucții — București.

Liceu] nr. 1 Caracal, comisia 
nr. 6 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Caracal 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Stanciu Cornel, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul de construcții — Bucu
rești.

Liceu! nr. 1 Caracal, csmisia 
nr. 7 — umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 Ca
racal. (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Demetrescu Viorica 
conf. univ. filologie T.C.P.P.D.- 
București.

Liceul nr. 2 Caracal, comisia 
nr. 8 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 Ca
racal (cursuri de zi, învățămînt 
f^ă frecvență și restanțieri).

Președinte Boiangiu Octavian, 
conf. univ. sociologie — Acade
mia de Studii Economice — 
București.

Liceu] de cultură generală 
Corabia, comisia nr. 9 - reală 
limba de predare români Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Corabia (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Pîncovschi Eugen, 
conf. univ. chimie — Institutul 
politehnic — București.

Liceul de cultură genera Co
rabia, comisia nr. 10 — mixtă, 
limba de predare româtă. Se 
vor prezenta candidații de ia Li
ceul din Corabia (cursuri de zi, 
serale și învățămînt fără frec
vență).

Președinte Oiță Ion. conf. univ. 
dr. filologie — Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală 
Balș, comisia nr. 11 — mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de Ia Liceul 
din Balș. (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Mihai Francisc, 
prof. univ. dr. chimie — Institu
tul politehnic — Timișoara.

Liceu] de cultură generală 
Drăgănești, comisia nr. 12 —
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Drăgănești 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Turcu Ion. conf. 
univ. fizică — Universitatea — 
Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Potcoava, comisia nr. 13 — rea
lă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Potcoava (cursuri de zi. 
serale și restanțieri).

Președinte Sandru Anastasie, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul politehnic — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Piatra Olt, comisia nr. 14 - 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul, din Piatra Olt. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Bilă Mihai, conf. 
univ. matematici — Institutul 
politehnic — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Iancu Jianu, comisia nr. 15 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vo. prezenta candidații de 
la Liceul din Iancu Jianu 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Chiriac Ștefan, 
conf. univ. economie — Institu
tul politehnic — Timișoara.

Liceul de cultură generală 
Osica, comisia nr. 16 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Osica (cursuri de zi).

Președinte Nerescu Ion. conf. 
univ. matematici — Institutul po
litehnic — București.

Liceul de cultură generală Vă
leni, comisia nr. 17 — reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceu] 
din Văleni (cursuri de zi).

Președinte Pelecudi Cristian, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul politehnic — București.

Județul Prahova
Liceul nr. 1 Ploiești, comisia 

nr. 1 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Ploiești 
(cursuri de zi).

Președinte Vlădescu Ion, prof, 
univ. dr. ing. - Institutul de 
petrol Ploiești.

Liceul nr. 1 Ploiești, comisia 
nr. 2 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 

candidații de la Liceul nr. 1 Plo
iești (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Hurmuz Vasile, 
conf. univ. dr. istorie — Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 Ploiești, comisia 
nr. 3 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 1 Ploiești 
(cursuri' serale și învățămint 
fără frecvență).

Președinte Bucurescu • Ion, 
prof. univ. mecanică — Uni
versitatea București.

Liceul nr. 2 Ploiești, comisia 
nr. 4 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 2 Ploiești 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Necula Nicolaie, 
șef lucrări dr. matematici — In
stitutul politehnic București.

Liceul nr. 2 Ploiești, comisia 
nr. 5 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. .2 
Ploiești (cursuri de zi, serale și 
învățămînt fără frecvență).

Președinte l^Iitroi Natalia, șef 
lucrări dr. șt. biologice — Uni
versitatea București.

Liceul nr. 2 Ploiești, comisia 
nr. 6 — umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 Ploiești (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Florea Virgil, conf. 
univ. dr. șt. sociale — Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceul nr. 3 Ploiești, comisia 
nr. 7 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 3 Ploiești 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Dăbuleanu Maria, 
șef lucrări fizică — Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Liceu] nr. 4 Ploiești, comisia 
nr. 8 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul nr. 4 Plo
iești (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte Popescu Aurora, 
conf. univ. chimie — Institutul 
Medico-Farmaceutic — Bucu
rești.

Liceu] nr. 4 Ploiești, comisia 
nr. 9 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 4 și 
Liceul de muzică și arte plastice 
Ploiești (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Simu Emil, conf. 
univ. inginer — Institutul de arte 
plastice — București.

Liceul nr. 5 Ploiești, comisia 
nr. 10 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 5 
Ploiești (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Hilsenrath Andrei, 
conf. univ, dr. chimie — Insti
tutul de petrol - Ploiești.

Liceu] nr. 5 Ploiești, comisia 
nr. 11 - reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 5 Ploiești 
și $c. serală V. Călugărească 
(cursuri serale).

Președinte Tudor Mina, conf. 
univ. dr. geologie — Institutul 
de petrol, gaze șj geologie — 
București.

Liceul nr. 6 Ploiești, comisia 
nr. 12 — reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia Liceul nr. 6 Ploiești 
(cursuri de zi).

Președinte Radulescu Gh., șef 
lucrări dr. matematici — Insti
tutul politehnic București.

Liceul nr. 6 Ploiești, comisia 
nr. 13 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 6 
Ploiești (cursuri de zi).

Președinte Saras Marcel, lec
tor univ. filologie - Institutul 
Central de Perfecționare a Per
sonalului Didactic București.

Liceul nr. 6 Ploiești, comisia 
nr. 14 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 6 
Ploiești (cursuri de zi și restan
țieri)

Președinte DJamo Nicolae, 
conf. univ. geografie - Acade
mia de Studii Economice — 
București.

Liceul militar „Dimitrie Can- 
temir“ — Breaza, comisia nr. 15 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul militar „Dimitrie Cante- 
mir" - Breaza (cursuri de zi).

Președinte Calistin Virgil 
conf. univ. dr. matematici, - 
Institutul de construcții — 
București.

Liceu] militar „Dimitrie Can- 
temir" - Breaza, comisia nr. 
16 — reala, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul „Dimitrie 
Cantemir" — Breaza (cursuri 
de zi).

Președinte Constantinescu 
Gheorghe, conf. univ. dr. chi
mie Institutul politehnic
București

Liceul militar ..Dimitrie Can
temir" — Breaza, comisia nr.

~ reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceu) „Dimitrie 
Cantemir" — Breaza (cursuri 
de zi).

Președinte Dumitraș Viorel, 
conf. univ. dr. matematici - 
Institutul politehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Urlați, comisia nr. 18 - reală, 
limba de predare română. Se vo” 
prezenta candidații de la Liceul 
din Urlați (cursuri de zi și se
rale).

Președinte Iordan Petre, șef 
lucrări șt. biologice - Institutul 
agronomic ..N. Bălcescu" — 
București.

Liceul de cultură generală — 
Urlați, comisia nr. 19 - mixtă, 
l»mba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Urlați (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Rapcea Constantin, 
prof, gradul II. directorul Liceu
lui din Sinaia.

Liceul de cultură generală — 
Băicoi. comisia nr. 20 - mixtă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Băicoi (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și res- 
stanțieri).

Președinte Tomuș Emil, lector 
univ. dr. chimie-fizică — Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Boldești, comisia nr. 21 - reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Boldești (cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte Tănase Alexandru, 
conf. univ. dr. filozofie - Con
servatorul „C. Porumbescu" •— 
București.

Liceul de cultură generală — 
Breaza, comisia nr. 22 - mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Breaza (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Mocanu Constan
tin, lector univ. geografie — A- 
cademia de Studii Economice — 
București.

Liceul de cultură generală —

Bușteni, comisia nr. 23 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Bușteni și Secția se
rală din Azuga (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Pîrvan Radu, șef 
lucrări dr. fizică — Universita
tea București.

Liceul de cultură generală — 
Ciorani, comisia nr. 24 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ciorani (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Badale Teodor, 
lector univ. filozofie — Institu
tul de petrol — Ploiești.

Liceul de cultură generală — 
Comarnic, comisia nr. 25 — rea
lă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Comarnic (cursuri de. 
zi și restanțieri).

Președinte Rabega Maria, șef 
lucrări chimie — Universitatea 
București.

Liceul nr. 1 Cîmpina, comisia 
nr. 26 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
Cimpina (cursuri de zi).

Președinte Constantinescu 
Gheorghe, prof. univ. geologie 
— Institutul de petrol, gaze și 
geologie — București.

Liceul nr. 1 Cîmpina, comisia 
nr. 27 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
Cîmpina (cursuri serale, învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Trifu Alexandru, 
prof. univ. psihologie — Conser
vatorul „C. Porumbescu" — 
București.

Liceul nr. 2 Cîmpina, comisia 
nr. 28 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
Cimpina (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Trandafir Rodiea, 
șef lucrări dr. matematici — 
Institutul politehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Mizil, comisia nr. 29 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Mizil (cursuri de zi).

Președinte Dimitriu Matilda, 
lector univ. chimie — Universi
tatea București.

Liceul de cultură generala — 
Mizil, comisia nr. 30 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Mizil (cursuri serale, 
învățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte Sandu Constantin, 
lector pedagogie — Universita
tea București.

Liceul de cultură generală — 
Măneciu, comisia nr. 31, mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Măneciy (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Gheorghiu Ion, șet 
lucrări dr. istorie — Universita
tea București.

Liceul de cultură generală — 
Plopeni, comisia nr. 32 — reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de ia 
Liceul din Plopeni (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Dobrinescu Dumi
tru, șef lucrări fizică — Insti
tutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul de cultură generală — 
Sinaia, comisia nr. 33 — mixtă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sinaia (cursuri de ?i, 
serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri)

Președinte Comăniciu Traian, 
prot. gi. II, directorul Liceului 
nr. 2 Ploiești.

Liceul de cultură generală — 
Șlănic, comisia nr. 34 - mixta 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Șlănic (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte loniță Gheor>fc^, 
șef lucrări chimie - Institutul 
politehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Vălenii de Munte, comisia nr. 35
— reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Vălenii de 
Munte (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecventă șj res
tanțieri).

Președinte Antonescu Păun; 
șef lucrări dr. matematici - 
Institutul politehnic București.

Liceul de cultură generală — 
Vălenii de Munte, comisia nr. 36
— umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Vălenii 
de Munte (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Bedighian Ohanez, 
conf. univ. filologie — Academia 
de Studii Economice - Bucu
rești.

Liceul de cultură generală — 
Filipeștii de Pădure, comisia nr. 
37 — mixta, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Filipeștii de 
Pădure (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte Vasiliu Aspasia, 
prof, gradul I - Liceul „I. L. 
Caragiale" - Ploiești.

Județul Satu Mare
Liceul „M. Eminescu" — Satu 

Mare, comisia nr. 1 - reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„M. Eminescu" - Satu Mare. 
(Cursuri de zi, învățămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte Vintilă Nicolae, 
conf. univ. matematică — Insti
tutul politehnic Cluj.

I.ieeul ..M. Eminescu* 1 — Satu 
Mare, comisia nr 2 — umanis
tă. limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia Li
ceul „M. Eminescu" - Satu Ma
re. (Cursuri de zi, învățămint 
fara frecventă și restanțieri).

Președinte Cernea Sanda, șef 
lucrări șt. biologice - Institutul 
agionomic .Dr Petru Groza" — Cluj.

Liceul „M. Eminescu" — Satu 
Mare, comisia nr. 3 - mixtă 
limba de predare maghiară Se 
vor prezenta candidații do la 
Liceul „M. Eminescu" — Satu 
Mare. (Cursuri de zi, învățămint 
fara frecvență și restanțieri).

Președinte Mozes Pavel, prof 
univ șt. biologice — Institutul 
agronomic „Dr Petru Groza*  - Cluj.

Liceul nr. 2 - Satu Mare, co
misia nr. 4 - mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr 2 
- Satu Mare. (Cursuri de zi si 
restanțieri).

Președinte Pop loan, conf. 
univ dr. șt. biologice - Univer- 
sitaten Babeș Bo’vai- ciui

Liceul nr. 2 - Satu Mare' co
misia nr. 5 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2

(Continuare in pag. a V-a)
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V Satu Mare. (Cursuri serale fi 
•estantieri).

Președinte Benea Mircea, șef 
lucrări chimie, fizică — Institu- 
tul politehnic — Cluj.

Liceal nr. 2 — Satu Mare, co
misia nr. 6 — mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidatii de la Liceul nr. 
2 — Satu Mare. (Cursuri de zi, 
gerale și restanțieri).

Președinte Gyurko Ștefan, 
ponf. univ. dr. șt. biologice — 
Universitatea „Babeș Bolyai" — 
Cluj.

Liceu! nr. 3 — Satu Mare, co
misia nr. 7 — mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 3 — Satu Mare. 
(Cursuri de zi și restanțieri).
Președinte Nagy Ladislau, conf, 

univ. fizică — Institutul politeh
nic Cluj. *

Liceul dc cultură generală — 
Cărei, comisia nr. 9 — reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Cărei. (Cursuri de zi, serale 
învățămînt fără frecvență s și 
restanțieri).

Președinte Bechet Ioan, conf, 
univ. dr. șt. biologice — Univer
sitatea „Babeș Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cărei, comisia nr. 10 — umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia Li
ceul din Cărei. (Cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Felea Ana, lector 
univ. filologie — Universitatea 
„Babeș Bolyai" — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cărei, comisia nr. 11 — rhixtă 
limba de predare maghiara. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Cărei. (Cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Both Andrei, conf. 
univ. dr. filozofie — Universita
tea „Babeș Bolyai*  — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Negrești-Oaș, comisia nr. 12 — 
mixtă, limba de predare româ
na. Se vor prezenta candidații de 
la Liceul din Negrești. (Cursuri 

zi, serale, învățămînt fără 
irecvență și restanțieri).

Președinte Radu Andrei, lec
tor univ. filologie — Universita
tea „Babeș Bolyai” — Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Tășnad, comisia nr. 13 — mixtă 
limba de predate română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Tășnad. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Mureșanu Traian, 
lector univ. matematică — Insti
tutul politehnic — Cluj.

Județul Sălaj
Liceul de cultură generală — 

Zalău, comisia nr. 1 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Zalău.*  (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Clichicî Octavian, 
conf. univ. dr. geologie — Uni
versitatea „Babeș Bolyai” Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Zalău, comisia nr. 2 — umanis
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Zalău. (Cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Roșea Maria, lec
tor univ. istorie — Universita
tea „Babeș Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Zalău, comisia nr. 3 — reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Zalău. (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Sebok Clara, șef 
lucrări dr. șt. biologice — In- 
J ’’lutul agronomic „Dr. Petru 
^roza“-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cehul Silvanieî, comisia nr. 4 — 
mixtă, limba de predare ro
mână-maghiară. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul din 
Cehul Silvaniei. (Cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Covaci Valeria, șef 
lucrări dr. șt. biologice — Uni
versitatea „Babe? Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Jibou, comisia nr. 5 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Jibou. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Âdam Sigismund, 
lector univ. filologie — Univer
sitatea „Babeș Bolyai “-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Hida, comisia nr. 6 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Hida. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Pogînceanu Petru, 
lector univ. fizică — Universi
tatea ..Babeș Bolyai“-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Heanda. comisia nr. 7 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ileanda. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Mager Soni, lector 
univ. chimie — Universitatea 
„Babeș Bolyai“-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Sărmășag, comisia nr. 8 — rea
lă. limba de predare română- 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Sărmă
șag. (Cursuri de zi și restan- 
țieri).

Președinte Lang Gustav, lec
tor univ. filologie — Universita
tea ..Babeș Bolyai“-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Simleul Silvaniei, comisia nr. 9
— reală, limba de predare ro
mână-maghiară. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul din 
Simleul Silvaniei. (Cu-suri de 
zi. serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Peterfy Francisc, 
conf. univ. șt. biologice — Uni
versitatea „Babeș Bolyai”-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Simleul Silvaniei, comisia nr. 10
— umanistă, limba dc predare 
română-maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
din Simleul Silvaniei. (Cursuri 
de zi. învățămînt fără frecven
ță si restanțieri).

Președinte Meszaros Nicolae, 
conf. univ. dr. geografie — Uni
versitatea „Babeș BolyaiM-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Crasna. comisia nr. 11 — mixtă, 
limba de predare română-ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Crasna. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Kovacs Andrei, 
lector univ. șt. biologice — Uni
versitatea „Babeș Bolyai“-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Gîrbou. comisia nr. 12 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Gîrbou. (Cursuri de 
ți și restanțieri).

Președinte Pirvu Gheorghe, 

profesor gradul H, — Liceul 
din Simleul Silvaniei.

Județul Sibiu
Liceal „Gh. Lazăr*  — Sibiu*  

comisia nr. 1 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Gh. 
Lazăr“ — Sibiu. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Ionescu Haralam- 
bie, conf. univ. matematici — 
Institutul politehnic București.

Liceu! „Gh. Lazăr" — Sibiu*  
comisia nr. 2 — mixtă, limba de 
predare română-germană. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Gh. Lazăr" — Sibiu. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Grigor Aurel, conf, 
univ. dr. ing. — Institutul poli
tehnic Brasov.

Liceul „Gh. Lazăr" — Sibiu*  
comisia nr. 3 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul ..Gh. 
Lazăr" — Sibiu. (Cursuri serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Mureșan Dumitru, 
conf. univ. matematici — Insti
tutul agronomic „Dr. Petru 
Groza‘‘-Cluj.

Liceul nr. 2 — Sibiu, comisia 
nr. 4 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 — Si
biu. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Maniu Alexandru, 
conf. univ. mecanică — Institu
tul politehnic Brașov.

Liceul nr. 2 Sibiu, comisia 
nr. 5 — mixtă, limba de predare 
germană. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 2 — Si
biu. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Horedt Kurt, prof, 
dr. istorie — Universitatea 
„Babeș Bolyai“-Cluj.

Liceul „O. Goga" — Sibiu, co
misia nr. 6 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „O. 
Goga“ — Sibiu. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Drăghici Ion, conf. 
univ. dr. mecanică — Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul t,O. Goga" — Sibiu, co
misia nr. 7 — mixtă, limba de 
predare română-maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „O. Goga” — Sibiu. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Gârbacea Virgil, 
conf. univ. dr. geografie t— Uni
versitatea „Babeș Bolyai*-Cluj.

Liceul „O. Goga" —- Sibiu, co
misia nr. 8 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații doe la Liceul „O. 
Goga" — Sibiu. (Cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte Dudîță Florea, 
conf. univ. dr. mecanică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul „O. Goga" — Sibiu, co
misia nr. 9 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „O. 
Goga“ — Sibiu și Liceul de mu
zică Sibiu. (Cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte Bobeș Ioan, prof, 
univ. șt. biologice — Institutul 
agronomic „Dr. Petru Groza“- 
Cluj.

Liceul nr. 1 — Mediaș, comi
sia nr. 10 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 1
— Mediaș. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Gătej Pintilie, 
conf. univ. dr. silvicultură — 
Institutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 1 — Mediaș, comi
sia nr. 11 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Mediaș. (Cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte Ionescu Enache, 
șef lucrări dr. mecanică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 2 — Mediaș, comi
sia nr. 12 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 2
— Mediaș. (Cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Munteanu Giu
seppe, conf. univ. fizică — In
stitutul politehnic Brașov.

Liceul nr. 2 — Mediaș, comi
sia nr. 13 — mixtă, limba de 
predare germană. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 f- Mediaș. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Streit Caro!, lector 
univ. filologie — Universitatea 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Agnita, comisia nr. 14 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Agnita. (Cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte Marinescu Con
stantin, lector univ. matematici
— Institutul pedagogic Brașov.

Liceul de cultură generală — 
Agnita, comisia nr. 15 — reală, 
limba de predare germană. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Agnita. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Schiller Diethard, 
șef lucrări fizică — Universita
tea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Avrig. comisia nr. 16 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Avrig. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Ceteanu Ion, lec
tor univ. chimie — Universita
tea ..Babeș Bolyai“-Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Cisnăilie, comisia nr. 17 — mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Cisnădie. (Cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Matlac Ion, șef lu
crări dr. fizică — Institutul po
litehnic Brașov.

Liceul de cultură generală — 
Copșa Mică, comisia nr. 18 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Copșa Mică. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Șerban Emil, conf. 
univ. matematici — Institutul 
politehnic Brașov.

Liceul de cultură generală — 
Dumbrăveni, comisia nr. 19 —
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Dumbrăveni. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Pop Mircea, lector 
univ. șt. biologie — Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Mercurea Sibiului, comisia nr. 
20 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Mercurea 
Sibiului. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Vasu Vasile, profe
sor gradul I, Liceul „Gh. Lazăr*  
Sibiu.

Liceu! de cultură generală — 
Săliște, comisia nr. 21 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la

misia nr. 19 —- mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Fălticeni. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvența și 
restanțieri).

Președinte Turculeț Ilie, șef 
lucrări dr. geologie, Universita
tea, „Al I. Cuza*  — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Gura Humorului, comisia nr. 20
— reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta Gandi- 
dații de la Liceul din Gura 
Humorului. (Cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Rucinschi Eugenia, 
lector dr. chimie, Universitatea 
„Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Gura Humorului, comisia nr. 21
— umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul din Gura 
Humorului. (Cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Alexandru Rozica, 
prof, gradul II, directorul Li
ceului „Ștefan cel Mare” — Su
ceava.

Liceul de cultură generală — 
Liteni, comisia nr. 22 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Liteni. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Rusu Dumitru, lec
tor univ. dr. istorie, Universi
tatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Moldovița, comisia nr. 23 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Moldovița. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Bîrcă Constantin, 
lector univ. șt. biologice, Uni
versitatea „Al I. Cuza" — Iași.

Liceu] de cultură generală — 
Stulpicani, comisia nr. 24 — 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Stulpicani. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Druță Sanda, lea- 
tor univ. matematică, Universi
tatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Șiret, comisia nr. 25 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Șiret. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Drăgulanescu Con
stantin, profesor gr. II Liceul 
„Nicu Gane” — Fălticeni.

LiceuJ de cultură generală — 
Solea, comisia nr. 26 — mixta, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Solea. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Nicolaescu loan, 
lector univ. dr. fizică, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Vama, comisia nr. 27 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul din Vama. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Stratulat Elena, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
„Al. I. Cuza" — Iași;.

Liceul de cultură generală 
Vicovul de Sus, comisia nr. 28
— mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Vicovul 
de Sus. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Măleanu Tatiana, 
lector' univ. filologie — Univer
sitatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Vatra Dornei. comisia nr. 29 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Vatra Dornei. 
(Cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Anton Constantin, 
șef lucrări dr. ing. — Institutul 
politehnic Tași.

Liceul de cultură generală 
Boroaia, comisia nr. 30 — uma
nistă, limba de predare româna. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul din Boroaia. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Cantemir Natalia, 
lector univ. filologie, Universi
tatea „Al. !. Cuza” — Iași.

Județul Teleorman
Liceul nr. 1 — Alexandria, co

misia nr. 1 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Alexandria. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Marinescu Dumitru 
lector univ. matematici, A.S.E. 
București.

Liceul nr. 1 — Alexandria, co
misia nr. 2 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Alexandria. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Dumitrescu Elena, 
lector univ. geografie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 — Alexandria, co
misia nr. 3 reală, — lițhba'de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Alexandria. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Vieroșanu Iuliu. 
conf. univ. dr. merceologie, 
A.S.E. București.

Liceul nr. 2 — Alexandria, co
misa nr. 4 — mixtă, limba de 
predarea română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr.. 2 — Alexandria. (Cursuri 
de zi, serale k și ’ restanțieri).

Președinte Gheorghiu Dorin, 
șef lucrări, fizică, Universita
tea București.

Liceul nr. 1 — Roșiorii de 
Vede, comisia nr. 5 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 1 — Roșiorii de 
Vede. (Cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Roman Tiberiu, 
conf. univ. matematici, l.P.G.G. 
București.

Liceul nr. 1 — Roșiorii de 
Vede, comisia nr. 6 — umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 1 — Roșiorii de 
Vede. (Cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Niculescu Angela, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 — Roșiorii de 
Vede, comisia nr. 7 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 2 — Roșiorii de 
Vede. (Cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte Atanasiu Victoria, 
lector univ. pedagogie, I.C.P.P.D. 
București.

Liceu) nr. 2 — Roșiorii de 
Vede, comisia nr. 8 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceu] nr. 2 — Roșiorii de 
Vede. (Cursuri de zi).

Președinte Dorobanțu Marin, 
șef lucrări mecanică l.P.G.G. 
București.

Liceul din Săliște și din Ocna 
Sibiului. (Cursuri de ai și res
tanțieri).

Președinte Cosma Maria, lec
tor univ. chimie — Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de cultură generală — 
Tălmaciu, comisia nr. 22 —
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Tălmaciu. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Furnică Horațiw 
șef lucrări matematici — Insti
tutul politehnic Brașov.

Județul Suceava
Liceul „Ștefan ce! Mare*  — 

Suceava, corpisia nr. 1 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ștefan cel Mare" — Su
ceava. (Cursuri de zi).

Președinte Rusu Ion Gheorghe, 
șef de lucrări dr. fizică,, Univer
sitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul „Ștefan cel Mare" — 
Suceava, comisia nr. 2 — uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ștefan cel Mare — Su
ceava. (cursuri de zi).

Președinte Simion Natalia, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul „Ștefan cel Mare" — 
Suceava, comisia nr. 3 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Ștefan cel Mare" — Su
ceava. (Cursuri serale, învăță
mînt fără.frecvență și restan
țieri).

Președinte Someșan Laurian, 
conf. univ. dr. geografie, Insti
tutul pedagogic — Suceava.

Liceul nr. 2 — Suceava, co
misia nr. 4 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
nr. 2 — Suceava. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Botez Elvira, conf. 
univ. dr. matematici, Institutul 
pedadogic — Suceava.

LiceuJ nr. 2 — Suceava, co
misia nr. 5 — umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Suceava. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Corivan Nicolae*  / 
prof. dr. docent istorie, Institu
tul pedagogic — Suceava.

Liceul nr. 3 — Suceava, eo- 
misia nr. 6 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 3 — Suceava. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Popp Nicolae — 
prof. univ. dr. geografie — In
stitutul pedagogic Suceava.

Liceul nr. 1 — Rădăuți, co
misia nr. 7 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Rădăuți. (Cursuri de zi).

Președinte Jurcă Valentina, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Al I. Cuza" — Iași.

Liceul nr. 1 — Rădăuți, co
misia nr. 8 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 1 — Rădăuți. (Cursuri se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri)

Președinte Pappel Emanoil, 
prof. univ. dr. tehnologie. Insti
tutul politehnic — Iași.

Liceul nr. 2 — Rădăuți, co
misia nr. 9 — mixtă, limba de ' 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
nr. 2 — Rădăuți. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Grosu Dumitru, 
lector dr. fizică, Universitatea 
„Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul „Dragoș Vodă" — Cîm- 
pulung Moldovenesc, comisia 
nr. 10 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul Dragoș 
Vodă — Cîmpulung Moldove
nesc. (Cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri)

Președinte Starostin Glafira, 
conf. dr. șt. biologice, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceu! militar „Ștefan cel 
Mare" — Cîmpulung Moldove
nesc, comisia nr. 11 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul militar „Ștefan cel 
Mare" — Cîmpulung Moldove
nesc. (Cursuri de zi).

Președinte Ciochină Constan
tin, conf. univ. dr. ing., Institu
tul politehnic — Iași.

Liceul militar „Ștefan cel 
Mare" — Cîmpulung Moldove
nesc, comisia nr. 12 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul militar „Ștefan cel 
Mare” — Cîmpulung Moldove
nesc. (Cursuri de zi).

Președinte Brădeanu Nicolae, 
prof. univ. dr. matematici — In
stitutul de mine Petroșani.

Liceul militar „Ștefan cel 
Mare"' — Cîmpulung Moldove
nesc, comisia nr. 13 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta cândîdații “de (a 
Liceul militar „Ștefan cel 
Mare” — Cîmpulung Moldove
nesc. (Cursuri de zi).

Președinte Belousov Vitali, 
conf. dr. irig., Institutul poli
tehnic — Iași.

LiceuJ de cultură generală — 
Dolhasca, comisia nr. 14 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Dolhasca. 
(Cursuri de zi și restanțieri)..

Președinte Goldman Elvira, 
fector. univ. filologie, Universi
tatea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceu] de cultură generală — 
Drăgușeni, comisia nr. 15 — 
reală, limba de predare româ
nă, Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Drăgușeni. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Bosnea Lucia, lec
tor univ. chimie, Universitatea 
„Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul de cultură generală — 
Dumbrăveni, comisia nr. 16 — 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul din Dumbrăveni. 
(Ciîrsuri de zi și restanțieri).

Președinte Rang Adina, lector 
univ. chimie, Universitatea „Al. 
I. Cuza” — Iași.

Liceul „Nicu Gane" — Fălti
ceni, comisia nr. 17 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul „Nicu Gane*  — Fălticeni. 
(Cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte Tibu Margareta, 
lector dr. fizică, Universitatea 
„Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul „Nicu Gane" —- Fălti
ceni, comisia nr. 18 — uma
nistică, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul „Nicu Gane” — 
Fălticeni. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Tudose lordache, 
șef de lucrări dr. șt. biologice, 
Universitatea „Al. I. Cuza" — 
Iași.

Liceul nr. 3 — Fălticeni, eo-

Liceul „Unirea" T. Măgurele, 
comisia nr. 9 — reală, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Unirea” — T. Măgurele. 
(Cursuri de zi).

Președinte Negruțiu Radu, șei 
lucrări mecanică, l.P.G.G. Bucu
rești. ' '*

Liceul „Unirea*  T. Măgurele, 
comisia nr. 10 — umanistă, lim
ba, de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Unirea” — T. Măgurele. 
(Cursuri de zi).

Președinte Nichita Mihai, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
București.

Liceul „Unirea*  T. Măgurele, 
coțnisia nr. 11 — mixtă, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Unirea — T. Măgurele. 
(Cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Tache Stelian, conf. 
univ. dr. ing. Academia de 
Studii Economice București.

Liceul de cultură generală — 
Zimnicea, comisia nr. 12 — 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor . prezenta candidații 
de la Liceul din Zimnicea. 
(Cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Florea Mircea, șefi 
lucrări geologie, l.P.G.G. Bucu
rești.

Liceul de cultură generală — 
Videle, comisia nr. 13 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Videle. (Cursuri de 
zi, învățămînt fără freGvență și 
restanțieri).

Președinte Barbu Valeria, șef 
lucrări dr. șt. biologiGe, Univer
sitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Drăgănești-Vlașca, comisia nr. 
14 — mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul din Drăgă- 
nești-Vlașca, (Cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Gheorghe Victor, 
lector fizică — Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală — 
Olteni, comisia nr. 15 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Olteni. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Cazan Gheorghe, 
lector univ. dr. filozofie, Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Piatra, comisia nr. 16 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Piatra. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Cazangiu Alexan
dru, lector univ. dr. psihologie, 
Universitatea București.

Liceul de cultură generală — 
Salcia, comisia nr. 17 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Salcia. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Crețeanu Florian, 
prof. gr. I, directorul Liceului 
„Unirea” din T. Măgurele.

Județul Timiș
Liceul nr. 1 Timișoara, comi

sia nr. 1 mixtă, limba ..de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
Timișoara. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte De Sabata Coleta, 
conf. univ. dr. fizică — Institu
tul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 1 Timișoara, comi
sia nr. 2 — reală, limba de pre
dare română-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 1 Timișoara. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Menessy Iuliu, 
conf. univ. dr. chimie — Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceu] nr. 2 Timișoara, comi
sia nr. 3 — mixtă, limba de 
predare română-germană. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul nr. 2 Timișoara. (Cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Iancu Victor, prof, 
univ. dr. filologie — Universita
tea Timișoara.

Liceul „Eftimie Murgu" — 
Timișoara, comisia nr. 4 —
mixtă limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul „Eftimie Murgu" —- Ti
mișoara. (Cursuri de zi, învăță
mînt fără frecventă și restan
țieri).

Președinte Dobrescu Filofteia, 
prof. univ. dr. chimie — Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul „Eftimie Murgu” — 
Timișoara, comisia nr. 5 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Eftimie Murgu” — Timișoara. 
(Cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Lupescu Ion, prof, 
univ. matematică-fizică — Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 4 — Timișoara,
comisia nr. 6 — mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr.
4 Timișoara. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Goian Viorica, lec
tor univ. pedagogie — Univer-/ 
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 5 — Timișoara,
comisia nr. 7 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 5 
— Timișoara. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Lazăr Jucu Doina, 
conf. univ. dr. chimie — Insti
tutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 5 — Timișoara,
comisia nr. 8 — reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr.
5 — Timișoara. (Cursuri serale).

Președinte Bica Maria, conf. 
univ. matematică — Universita
tea Timișoara.

Liceu] nr. 6 — Timișoara, co
misia nr. 9 — mixtă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 6 Ti
mișoara. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Mareș Dumitru, 
conf. univ. șt. sociale — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 7 — Timișoara,
comisia nr. 10 — mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
7 Timișoara. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Ghibedea. Vasile, 
conf. univ. geografie —• Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 8 — Timișoara,
comisia nr. 11 — mixtă limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 8 Ti
mișoara și Liceul din Peciu Nou. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Tohăneanu Gheor
ghe, prof. univ. dr. filologie — 
Universitatea Timișoara.

Liceul nr. 10 — Timișoara,
comisia nr. 12 reală, limba 
de predare română-sirbă. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. -10 Timișoara. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Jivcovici Mirco, 

conf. univ. filologie — Univer
sitatea București.

Liceul nr. 10 — Timișoara,
comisia nr. 13 — mixtă, limba 
de" predare germană-maghiară. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul nr. 10 Timișoara. Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Ardeleana Victor, 
conf. univ. geografie — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 10 — Timișoara,
comisia, nr. 14 — mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre- 

' zenta candidații de la Liceul 
nr. 10 Timișoara. (Cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte Lupei Nestor, prof, 
univ. dr. șt. biologice — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 10 —• Timișoara, 
comisia nr. 15 — reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul nr. 
10 Timișoara. (Cursuri serale).

Președinte Cimponeriu loan, 
conf. univ. matematică-fizică — 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul de muzică Timișoara, 
comisia nr. 16 — umanistă,
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul de muzică și arte plas
tice din Timișoara. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Emandi Dumitru, 
conf. univ. muzică — Universi
tatea Timișoara.

Liceul nr. 1 Lugoj, comisia 
nr. 17 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 1 
Lugoj. (Cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Gheorghiu Domni- 
ca, lector univ. filologie — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 1 Lugoj, comisia 
nr. 18 — reală, limba de pre
dare germană-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
nr. 1 Lugoj. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Wehry Andrei, 
conf. univ. dr. construcții — 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul nr. 2 Lugoj, comisia 
nr. 19 — mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
Lugoj. (Cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Gorun Iuliana, 
prof, gradul II, director al Li
ceului nr. 6 Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Buziaș, comisia nr. 20 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Buziaș. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Costa Veturia, 
prof, limba română, gradul I, 
director adjunct al Liceului nr. 
1 Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Jimbolia, comisia nr. 21 —
mixtă, limba dc predare romă- 
nă-germană-maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Jimbolia. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Heinrich Alfred, 
conf. univ. dr. filologie — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Deta, comisia nr. 22 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Deta. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Iliescu Ion, lector 
univ. filozofie — Universitatea 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Ciacova. comisia nr. 23 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Ciacova. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Boroș Emil — lec
tor univ. matematică — Univer
sitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Sinnicolaul Mare, comisia nr. 24 

. mixtă, limba de predare ro- 
mană-germană. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul din Sinni
colaul Mare. (Cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Vasilievici Alexan
dru, lector univ. dr. matematică- 
Uzica - Institutul politehnic 
Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Dudeștii Vechi, comisia nr. 25 

. r9al^, limba de predare ro
mană. Se vor prezenta eandida- 
Gl 2? la Liceul din Dudeștii 
Vechi. (Cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Vîdac Romulus, 
lector univ. dr. chimie — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Făget, comisia nr. 26 — mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Făget. (Cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Oancc?» Gheorghe, 
lector univ. dr. istorie — Uni
versitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Gătaia, comisia nr. 27 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Gătaia. (Cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte Namoloiu Traian, 
șef lucrări matematică-fizică — 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Nădrag, comisia nr. 28 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Nădrag. (Cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte /\lbu Adrian, lec
tor univ. dr. matematici — 
Universitatea Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Periam, comisia nr. 29 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Periam și Biled. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Salaru Constantin, 
șef lucrări matematică-fizică — 
Institutul politehnic Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Recaș, comisia nr. 30 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Recaș. (Cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte Burlacu Eugen, lec
tor univ. matematici — Institu
tul politehnic Timișoara.

Liceul de cultură generală — 
Belinț, comisia nr. 31. — reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Belinț. (Cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Opriș Dumitru, lec
tor univ. dr. matematici — 
Universitatea Timișoara.

Județul Tulcea
Liceul Nr. 1 Tulcea, ’ comisia 

Nr. 1 mixstă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Nr. 1 Tulcea 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Todor Ion, prof, 
univ. dr. doc. șt. biologice — 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul Nr. 2 Tulcea, comisia 
Nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Nr. 2 Tulcea 

(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Comănescu Maria, 
șef lucrări fizică — Universita
tea Bucuretși.

Liceul de cultură generală Ba- 
badag, comisia Nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Babadag (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără freG
vență și restanțieri).

Președinte Smaranda Dumitru, 
lector univ. matematici — Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală 
Măcin, comisia Nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Măcin (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte Vescan Toma, lec
tor univ. fizică — Universitatea 
București.

Liceul de cultură generală 
Măcin, comisia Nr. 5 mixtă, 
limbă de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Măcin (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Tomescu Dumitru, 
lector univ. fizică — Universi
tatea București.

Liceul de cultură generală 
Isaccea, comisia Nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Isaccea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Buzea Ion, prof, 
gradul II, directorul Liceului 
Măcin.

Liceul de cultură generală 
Sulina, comisia Nr. 7 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Sulina (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Năstase Anton lec- ' 
tor univ. geografie — Universi
tatea București.

Liceul de cultură generală To- 
polog comisia Nr. 8 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
din Topolog (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Dima Virginia, 
prof, gradul II directorul Lice
ului Nr. 1 Tulcea.

Județul Vaslui
Liceul Nr. 1 Vaslui, comisia 

Nr. 1 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Liceul Nr. 1 Vas
lui (cursuri de zi, serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). ‘

Președinte Florea Eugen, 
conf. univ. construcții — Insti
tutul politehnic Iași.

Liceul Nr. 2 Vaslui*  comisia 
Nr. 2 mixtă, limba de predare 
română .Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Nr. 2 Vas
lui. (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Hurduc Natalia, 
lector dr. chimie — Universi
tatea „Al. I. Cuza” Iași.

Liceul Nr. 1 Bîrlad, comisia 
Nr. 3 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dați) de la Liceul Nr. 1 Bîrlad. 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Cosmulescu Paul, 
șef lucrări dr. construcții — 
Institutul politehnic Iași.

Liceul Nr. 1 Bîrlad, comisia 
Nr. 4 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul Nr. 1 
Bîrlad (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte Poghirc Pompiliu, 
șef lucrări geografie — Univer
sitatea „Al. I. Cuza” Iași.

Liceul Nr. 2 Bîrlad, comisia 
Nr. 5 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Nr. 2 Bîrlad 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Bergman Iosif, 
conf. univ. dr. mașini electrice
— Institutul politehnic Iași.

Liceul Nr. 3 Bîrlad, comisia 
Nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didați] de la Liceul Nr. 3 Bîr
lad (cursuri de zi, serale și res
tanțieri).

Președinte Marinescu Con
stantin, conf. univ. dr. filozofie
— Institutul Medico-Farmaceu- 
tic Iași.

Liceul „Cuza Vodă" Huși, co
misia Nr. 7 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Cuza Vodă" Huși (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Reus Nicolae, șefi 
lucrări dr. electrotehnică — 
Institutul Politehnic Iași.

Liceul „M. Kogălniceanu" 
Huși, comisia Nr 8 mixtă limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„M. Kogălniceanu1' Huși (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Acker Constantin 
lector dr. mecanică — Institu
tul Politehnic Iași.

Liceul de cultură generală Co- 
dăești, comisia Nr. 9 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceu] din Codăești. (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Zacordoneț Ale
xandru, conf. univ. filologie — 
Universitatea „Al. I. Cuza" lași.

Liceul de cultură generală 
Puiești, comisia Nr. 10 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Puiești (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Călinescu Cicerone, 
lector univ. filologie — Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul de cultură generală 
Murgeni, comisia Nr. 11 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceu] din Murgeni (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Merițescu Ghenr- 
ghe, prof gradul II directorul 
Liceului Nr. 1 Vaslui.

Liceul de cultură generală 
Negrești, comisia Nr 12 mixta, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de ia 
Liceul din Negrești (cursuri de 
zi. invățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Gostar Nicolae, 
conf. univ, istoric — Universita
tea „Al. I. Cuza” Iași.

Județul Vîlcea
Liceul „N. Bălcescu" — Rm. 

Vilcea, comisia nr. 1 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceu) „N. Bălcescu” — Rm. 
Vîlcea (dursuri de zi).

Președinte Grama Ion, prof, 
dr. doc. construcții - Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu“-BuQu- 
rești.

Liceul „N. Bălcescu" — Rm. 
Vîlcea, comisia nr. 2 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 

liceul „N. Bălcescu*  — ! 
Vîlcea (cursuri serale).

Președinte Lungu Ion, ci 
univ. fizică — Univdrsitat 
București.

Liceul „N. Bălcescu" — I 
Vîlcea, comisia nr. 3 — mi: 
limba de predare română, 
vor prezenta candidați de la 
ceul „N. Bălcescu" — Rm. Ă 
cea. (Cursuri de zi, învățăm 
fără frecvență și restanție

Președinte Tache Aureli 
lector’ univ. filozofie — Univ 
sitatea București.

Liceul „Vasile Roaită" — B 
Vîlcea, comisia nr. 4 — ret 
limba de predare română, 
vor prezenta candidați de 
Liceul „Vasile Roaită” — jR 
Vîlcea (cursuri de zi, sers 
învățămînt fără frecvență 
restanțieri).

Președinte Pătroiescu Coi 
tantin, șef lucrări dr. chimie 
Universitatea București.

Liceul „Vasile Roaită” — R 
Vîlcea, comisia nr. 5 — um 
nistă limba de predare româr 
Se vor prezenta candidații 
la Liceul „Vasile Roaită” — R 
Vîlcea (cursuri de zi, învățămî 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Vianu Sami, cor 
univ. dr. istorie — Universitat» 
București.

Liceul de cultură genera 
Bâbeni, comisia nr. 6 — real 
limba de predare română. 5 
vor prezența candidații de 
Liceul din Băbeni (cursuri c 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Ceaușescu Ion pre 
gr. I, director Liceul „N. Bă 
cescu" din R. Vîlcea.

Liceul de cultură genera 
Bălcești, comisia nr. 7 mixt 
limba de predare română. S 
vor prezenta candidați de la Li 
ceul din Bălcești (cursuri de z 
învățămînt fără frecevență 
restanțieri).

Președinte Bera Alexandra 
lector univ. șt. biologice Institu 
tul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură general. 
Brezoi, comisia nr. 8 reala 
limba de predare română. S 
vor prezenta candidații de 1. 
Liceul din Brezoi (cursuri d< 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Cristescu Alexan 
dru lector univ. șt. biologici 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul de cultură generale 
Călimănești, comisia nr. 9 reală 
limba de predare română. S< 
vor prezenta candidații de 1< 
Liceul din Călimănești (cursur 
de zi și restanțieri).

Președinte Petrescu Al. Dar. 
conf.univ. dr. matematici Insti
tutul pedagogic Pitești.

Liceu] de cultură generală 
Drăgășani, comisia nr. 10 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Drăgășani (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Nichi’ta Gheorghe 
șef lucrări matematici Insti
tutul politehnic București.

Liceul de cultură generală 
Drăgășani, comisia nr. 11 — u- 
manistă, limba de predare ro
mâna. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul din Drăgășani 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Popescu Eufrosina, 
lector univ istorie — Univer
sitatea București.

Liceul de cultură generală 
Grădiștea, comisia nr. 12 — 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidați 
de la Liceul din Grădiștea 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Leca, Teodor, lec
tor univ. fizică — Institutul pe
dagogic Pitești.

Liceul de cultură generală 
Govora, comisia nr. 13 — reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Liceul din Govora (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte Enescu Liliana, șef 
lucrări matematici — Institutul 
de construcții București.

Liceul de cultură generala 
Horezu, comisia nr. 14 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Horezu (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Olănescu Cornelia, 
lector univ filologie — Univer
sitatea Craiova.

Liceul de cultură generală 
Lădeștî, comisia nr. 15 — regală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Lădești (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte Mănescu Alexan
dra — șef lucrări matematici — 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul de cultură generală 
Măciuca, comisia nr. 16 — mix
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidați) de 
la Liceul din Măciuca (cursuri 
la zi și restanțieri).

Președinte Radu Nicolae, 
lector univ. matematici — Insti
tutul pedagogic Pitești.

Județul Vrancea
Liceul „Unirea" Focșani, co

misia Nr. 1 — reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Uni
rea" Focșani (cursuri de zi, se
rale).

Președinte Bohățel Teodor, 
șef lucrări dr. fizică -- Univ. 
București.

Liceul „Unirea” Focșani, co
misia Nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidatii de la Liceul „Unirea” 
Focșani (cursuri de zi, învâță- 
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Negoiu Ion, lector 
univ. istorie — Universitatea 
București.

Liceul „AI. I. Cuza" Focșani, 
comisia Nr. 3 — mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Al. I. 
Cuza” Focșani (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte Firea Valeria, 
lector univ. șt. biologice — Uni
versitatea București.

Liceul de cultură generală 
Panciu. comisia Nr. 4 — mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Panciu (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri). ,

Președinte Sendrulescu lefi, 
lector univ. istorie — Universi
tatea București.

Liceul de cultură generală 
Mărășești, comisia Nr. 5 — reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
din Mărășești (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte Cristea Gheorghe, 
lector univ. fizică — Universita
tea București.

Liceul de cultură generală O- 
dobești, comisia Nr. 6 — mixtă, 
limba de predare română. Se vor

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Licee economice 
și agricole

Președinte Ciulacu Ion, prof, 
gr. 1, directorul Liceului din 
Panciu.

Liceul de cultură generală Du- 
mitrești, comisia Nr. 10 — mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul din Dumitrești (curs'/fi 
de zi și restanțieri).

Președinte Stavarache Aurora, 
prof. gr. I — directorul Liceului 
„Al. I. Cuza“ din Focșani.

Liceul seral de cultură genera
lă Gugești, comisia Nr. 11 — rea
lă. limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul din Gugești (cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte Roșea Valentin, 
conf. univ. șt. biologice — Insti
tutul pedagogic Bacău.

ERATA
La cererea Ministerului 

Invâtâmîn'ului facem urmă
toarea rectificare : Munici
piul București — Liceul M. 
Basarab comisia nr. 52 — pre
ședinte Bolgiu Ovidiu, prof, 
univ. fizica — Institutul po
litehnic București.

candidați de la Liceul economic 
Botoșani.

Președinte : Stoica Gheorghe 
conf. univ. dr. în științe econo
mice — Universitatea „Alexan
dru I. Cuza“ — Iași.

Comisia Nr. 16 la Liceul eco
nomie Nr. 1 Brașov. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
economic Nr. 1 Brașov — Învă
țămînt de zi și seral.

Președinte : Roșculeț Marcel 
prof.zuniv. dr. doc. matematici 
-T- Institutul Politehnic „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej* * — Bucu
rești.

(Urmare din pag. a V, >a)

ezenta candidații de la Liceul 
i Odobești (cursuri de zi, se- 
Le și restanțieri).
’reședințe Costa Traian, lec-
• univ. filologie — Universita- 
i București.
liceul de cultură generală 
Ijud, comisia nr. 7 — reală, 
iba de predare română. Se 
r prezenta candidații de la 
ceul din Adjud. (Cursuri de 
învățămînt fără frecvență și 

starițieri).
Președinte Kissling Alexandru, 
ctor univ. geologie — I.P.G.G. 
ueurești.
Liceul de cultură generală Ad- 
d. comisia Nr. 8 — mixtă, lim- 
i de predare română. Se~ vor 
.ezenta candidații de la Liceul 
:n Adjud (cursuri de zi, serale, 
ivățămînt fără frecvență și res- 
mțierp.
Președinte Brindaș Costică, 

ictor univ. geografie — Institu- 
il pedagogic Bacău.
Liceul de cultură generală Vi

ra. comisia fNr. 9 — mixtă lim- 
a. de predare română. Se vor 
rezenta candidații de la Liceul 
in Vidra (cursuri de v, învăță- 
lînt fără frecvență și restan- 
.eri).

Comisia Nr. 1 la Liceul agri- 
•ol Ciumbrud. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Jiumbrud. .

Președinte : Indrea Dumitru, 
?onf. univ. dr. în agronomie — 
Institutul Agronomic — Cluj.

Comisia Nr. 2 Ia Liceul agri
col Blaj. Se vor prezenta candi
dați .de la Liceul agricol Blaj.

Președinte. Mureșanu Pompei, 
prof, univ.’ dr. chimie — Insti
tutul Agronomic — Timișoara.

Comisia Nr. 3 la Liceul eco
nomic special Sebeș-Alba. Se 
vor prezenta candidați de Ia 
Liceul economic special Sebeș- 
Alba.

Președinte : Munteanu Ioan 
conf. univ. dr matematici — U- 
niversitatea „Babeș-Rolyai“ — 
Cluj.

Comisia Nr. 4 la Liceul eco
nomic Arad. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Arad — învățămînt de zi și se
ral.

Președinte : Olariu Cornel
prof. univ. dr. Șt. economice — 
Universitatea Timișoara.

Comisia Nr. 5 la Liceul agri
col Arad. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Arad 
și Liceul agricol Miniș -- Invă- 
tămint de zi ji examene de di- 
ferență.

Președinte : Leancu Marin 
conf. univ. medicină veterinară 
— Institutul Agronomic Timi
șoara.

Comisia Nr. 6 la Liceul agricol 
Lipova. Se Vor prezenta candi
dați de la Liceul agricol Li nova.

Președinte : Obidea nu Virgil 
eonf. univ. dr. matematici — U- 
niversitatea Timișoara.

Comisia Nr. 7 la Liceul eco
nomic Pitești. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Pitești — învățămînt de zi, se
ral și restanțieri.

Președinte : Nedelcu Gh. conf. 
univ. dr. Șt. economice — Acade
mia de Studii Economice — 
București.

Comisia nr. 8 la Liceul agri
col Bradu. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Bra
du.

Președinte : Mănoiu Ilie conf. 
univ. dr. în agronomie — . Uni
versitatea Craiova.

Comisia nr. 9 la Liceul agri
col Curtea de Argeș. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul a- 
gricol Curtea de Argeș.

Președinte : Murgii Ion șef lu
crări dr. med. vet. Insțitutul A- 
gronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Comisia nr. 10 la Liceul eco, 
nomic special Cîmpulung Mus
cel. Se vor prezenta candidați de 
la Liceul economic special Cîm
pulung Muscel.

Președinte . Iliescu Constan
tin conf. univ. matematici — 
Institutul Politehnic ..Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ — București.

Comisia nr. 11 la Liceul eco
nomie Bacău. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Bacău — învățămînt de zi, se
ral și restanțieri.

Președinte : Mihăilă Nicolae 
conf. Univ. matematici — Aca
demia de Studii economice —» 
București.

Comisia nr. 12 la Liceul eco
nomic Oradea. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economie 
Oradea — învățămînt de zi, se
ral și restanțieri.

Președinte : Brădeanu Petre 
conf. univ. dr. matematici — U- 
niVersitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Comisia nr. 13 la Liceul agri
col Salonta. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Salonta.

Președinte : To mu ța George 
conf. univ. științe sociale — U- 
■niversîtatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Comisia nr. 14 la Liceul eco
nomic Bistrița. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Bistrița și de la Liceul agricol 
Bistrița.

Președinte : Mleșnită Vasile 
eonf. univ. dr. în agronomie — 
Institutul Agronomic Cluj.

Comisia Nr. 15 la Liceul eeo- 
Bemte Botoșani. Se vor prezenta

Comisia Nr. 17 la Liceul eco
nomic Nr, 2 Brașov. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul eco
nomic Nr. 2 Brașov — Învăță- 
mi nt de zi și seral.^

Președinte : Dănilă Nicolae 
prof. univ. dr. me.tematică—fi
zică — Institutul Politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ — 
București.

Comisia Nr. 18 la Liceul eco
nomic Brăila. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul economic 
Brăila — învățămînt de zi și 
seral.

Președinte : Puia Ilie lector 
univ. dr. științe economice — 
Academia de Studii Economice
— București.

Comisia Nr. 19 la Liceul agri
col Brăila. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Bră
ila — învățămînt de zi și exa
mene diferență.

Președinte : Sîrbu Ioan conf. 
univ. științe economice — Insti
tutul Politehnic — G.alați.

Comisia Nr. 20 la Liceul eco
nomic Buzău, Șe vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Buzău.

Președinte : Sipos Florian
conf. univ. științe economice — 
Institutul Politehnic Galați.

Comisia Nr. 21 la Liceul agri
col Buzău. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Bu
zău.

Președinte : Barba Vasile prof, 
univ. dr. științe economice — In
stitutul Politehnic — Brașov.

Comisia Nr. 22 la Liceul agri
col Rm. Sărat. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Rm. Sărat — învățămînt de zi 
și examene ele diferență.

Președinte : Sălăgeanu Gheor
ghe șef lucrări, dr. medicină ve
terinară — Institutul Agronomic 
„N. Bălcescu**  — București.

Comisia Nr. 23 la Liceul eco
nomic Cluj. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Cluj — învățămînt de zi și seral.

Președinte ■ Tătar Liviu conf. 
univ. dr. matematici — Univer
sitatea București.

Comisia Nr. 24 la Liceul eco
nomic Cluj. Se Vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Cluj — Învățămînt de zi și se
ral.

Președinte Pelreanu Florica 
conf. univ. chimie — Institutul 
Agronomic — Timișoara.

Comisia Nr. 25 la Liceul eco
nomic Dej. Se vor prezenta can
didați de la Liceul economic Dej
— învățămînt de zi și seral.

Președinte : Bitan Ștefan
conf. univ. dr. filologie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" — 
Cluj.

Comisia Nr. 26 la Liceul agri
col Turda. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Tur
da — învățămînt de zi și exa
mene de diferență.

Președinte : Na ghiu Vasile 
conf. univ. agronomie -- Insti
tutul Agronomic — Cluj.

Comisia Nr. 27 la Liceul eco
nomic Constanța. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul e- 
conomic Constanța — învăță- 
mint de zi și seral.

Președinte : Tabără Victor, șef 
lucrări, dr. matematici — Insti
tutul „Gheorghe Gheorghiu-Dej"
— București.

Comisia Nr. 28 la Liceul eco
nomic Constanța. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul e- 
conomic Constanța — Învăță
mînt de zi și seral și ‘ de la . Li
ceul economic special Constanța
— învățămînt de zi.

Președinte : Cîrstea Gheorghe 
lector univ. dr. științe economi

ce — Academia de Studii Eco
nomice — București.

Comisia Nr. 29 la Liceul agri
col Agigea. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Agigea.

Președinte : Avrămoaie Petre 
șef lucrări, dr. în agronomie — 
Institutul Agronomic „N. Băl
cescu**  — București. .

Comisia nr. 30 la Liceul agri
col Palas. Se vor prezenta can
didați de la Liceele agricole 
Balaș și Poarta Albă.

Președinte : Zăvoi Ion, șef lu
crări, dr. — zootehnie — Insti
tutul Agronomic „N. Bălcescu"
— București.

Comisia nr. 31 la Liceul agri
col Tg. Secuiesc. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul a- 
grîcol Tg. Secuiesc.

Președinte Oprei Ioan conf. 
univ. dr. — științe economice
— Institutul Politehnic — Bra
șov.

Comisia nr. 32 la Liceul eco
nomic Tîrgoviște. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
economic Tîrgoviște — învă
țămînt de zi și seral și Liceul, 
agricol Voinești.

Președinte Ștefănescu Doru 
conf. • univ. — magmatici — 
Institutul Politehnic Gheorghe 
Gheorghiu^Dej — București.

Comisia nr. 33 la Liceul eco
nomic Craiova. Se vor prezenta 
ondidați de la Liceul econo
mic Craiova — învățămînt. de 
zi. seral și restanțieri.

.Președinte Crstici Borislav 
conf. univ. dr. —. matematici — 
Institutul. Politehnic — Timi
șoara.

Comisia nr. 34 la Liceul agri
col Bechet. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Bechet și de la Liceul agricol 
Craiova examene de diferență, 
specialitatea — horticultura.

Președinte Albert Francisc 
conf. univ. — agronomie — In
stitutul Agronomic — Timișoara.

Comisia nr. 35 la Liceul agri
col Calafat. Se vor prezenta 
candidați, de la .Liceul agricol 
Calafat și de lâ Liceul agricol 
Craioya, examene de diferență, 
specialitatea — agronomie și 
contabilitate și merceologie a- 
gricolă

Președinte Slav re Petre conf. 
univ. — matematici — Univer
sitatea Crâiova.

Comisia nr. 36 la Liceul agri
col Malu Mare. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
agricol Malu Mare și de lâ Li
ceul agricol Craiova — exa
mene de diferență specialitatea
— veterinară.

Președinte Gitan Marin cont 
univ. — zootehnie — Universi
tatea Craiova.

Comisia nr. 37 ia Liceul eco
nomic Galați. Se vor prezenta 
candidați de la liceul economic 
Galați. învățămînt de zi și seral.

Președinte Drăghici Nicolae 
conf. univ. — matematici — In
stitutul Politehnic „Gheorghe 
Gheorghiu Dej" — București.

Comisia nr. 38 la Liceul agri
col Tecuci. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Te
cuci.

Președinte- Nejneru Ionel șef 
de lucrări, dr. în agronomie — 
Institutul agronomic — lași.

Comisia nr. 39 la Liceul eco
nomic din Tg. Jiu. Se vor pre-» 
zenta candfriațj de la Liceul 
economic Tg. Jiu — învățămînt 
de zi și seral'și de la Liceul 
agricol Bîrsești’

Președinte Vraci u George 
conf. univ. — matematici — 
Universitatea Craiova.

Comisia nr. 40 ia Liceul agri
col Odoflieiul Secuiesc. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
agricol Oddrheiul Secuiesc și 
de la Liceul economic Odorhe- 
iu-1 Secuiesc.

Președinte Pop Teodor conf. 
univ dr. — filozofie — I.M.F. — 
Tg. Mureș.

Comisia nr. 41 ia Liceul agri
col special Miercurea-Ciiic. Se 
vor prezenta candidați de la 
Liceul agricol special Miercu
rea-Ci uc.

Președinte Micăluș Victor șef 
lucrări, dr. medicină veterina
ră — Institutul Agronomic' — 
Cluj.

Comisia nr. 42 la Liceul eco
nomic Orăștie. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Orăștie. ' ■

Președinte Mesaroșiu loan 
conf. univ-dr. științe sociale — 
Universitatea „Babeș Bolyai" 
Cluj.

Comisia nr. 43 la Liceul agri
col Geoagiu. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Geoagiu'— învățămînt de zi și 
examene de diferență.

Președinte Marian Pavel, șef 
lucrări, dr, în agronomie — In
stitutul Agronomic — Cluj.

Comisia nr. 44 la Liceul eco
nomic Călărași. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Călărași — învățămînt de zi și 
seral.

Președinte Sandu Marcel — 
prof. univ. dr. matematici — In
stitutul Politehnic ,’, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" — București.

Comisia nr. 45 la Liceul agfci- 
cei Călărași. Se vor‘prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Călărași.

Președinte Cîocirlan. Vasile — 
șef lucrări dr. în biologie — 
Institutul Agronomic „N. Băl
cescu" — București.

Comisia nr. 46 ia Liceul eco
nomic Iași. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Iași — învățămînt de .zi și se
ral. , ■ ,

Președinte Botez Cornelia 
prof, univ dr. — chimie — Insti
tutul Politehnic Iași.

Comisia nr. 47 la Liceul eco
nomic Iași. Se vor prezenta 

candidați de la Liceul economic 
Iași — învățămînt de zi și' se
ral.

Președinte Marinescu Mihai 
conf. univ. — chimie — Institu
tul Politehnic — Iași.

Comisia nr. 48 la Liceul agri
col Iași. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Iași 
— învățămînt de zi și examene 
de diferență.

Președinte Gologan Ion prof, 
univ. — agronomie — Institu
tul Agronomie Iași.

Comisia nr. 49 la Liceul agri
col Podul lloaiei. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul a- 
gricol Podul lloaiei.

Președinte Vaisman losub 
prof. univ. — agronomie — In
stitutul Agronomic Iași.

Comisia nr. 50 Ia Liceul eco
nomic Giurgiu. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul eco
nomic Giurgiu.

Președinte Timariu Dionisie 
lector univ. dr. — științe eco
nomice — Academia de Studii 
Economice — București.

Comisia nr. 51 Ja Liceul agri
col Dragomirești-Vale. Se vor 
prezenta ’ candidați de la Liceul 
agricol Dragomire.ști-Vale — în
vățămînt de. zi și examene de 
diferență.

Președinte Florescu Elena, șef 
lucrări dr. — agronomie — In
stitutul Agronomic „N. Băl
cescu" — București.

Comisia nr. 52 la Liceul agri
col Fundulea. Se vor prezenta 
candidați de la . Liceul agricol 
Fundulea — .învățămînt de zi și 
examene de diferență.

Președinte Badea Ion șef lu
crări dr. agronomie — Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu" — 
București.

Comisia nr. 53 la Liceul agri
col Vidra. Se vor prezenta can- 
rlidați de la Iiiceul agricol 
Vidra.

Președinte lordăneseu Ion 
conf. univ. dr. — materna^ei — 
Institutul Politehnic Gh. 
Gheorghiu-Dej — București ;

Coniisia nr. 54 la Liceul eco
nomic Baia Mare. Șe vor pre
zenta candidați de la Liceul 
economic Baia Mare.

Președinte Chircoiașiu Nicolae 
prof. univ. dr. — matematici — 
Institutul Politehnic. Cluj.

Comisia nr. 55 la Liceul , eco
nomic Tr. Severin. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
economic Tr. Severin — învăță
mînt de zi și seral.

Președinte Avramescu Cezar, 
conf. univ. dr. — matematici — 
Universitatea Craiova.

Comisia nr. 56 la Liceul agri
col Halînga. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Halînga.

Președinte Crețea Vaier șef 
lucrări dr — zootehnie — In
stitutul Agronomie „N. Bălees- 
cu“ București ;

Comisia nr. 57 la Liceul eco
nomic Tg. Mureș. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
economic Tg. Mureș — învăță
mînt-de zi. și seral.

Președinte Aluaș loan conf. 
univ. — Științe sociale — Uni
versitatea „Babeș Bolyai“ — 
Cluj.
. Comisia nr. 58 la Liceul eco
nomic Tg. Mureș Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
economic Tg. Mureș — învăță
mînt de zi și seral.

Președinte Milui Achim lector 
univ. dr. — Științe sociale — 
Universitatea „Babeș Bolyai“ — 
Cluj.

Comisia nr. 59 la Liceul agri
col Tg. Mureș. Se vor prezenta 
candidați de ia Liceul agricol 
Tg. Mureș — învățămînt de zi 
și examene de diferență.

Președinte Neamțu Ga vrii, 
șef lucrări dr. — chimie — In
stitutul Agronomic Cluj.

Comisia nr. 60 la Liceul agri
col „Ion lonescu de la Brad*  
Trifești Horia-Roman. Se vor 
prezenta- candidați de la Li
ceul agricol „Ion lonescu de la 
Brad*'  Trifești — Horîa-Roman, 
învățămînt de zi și examene 
de diferență.

Președinte Boișleanu fon șef 
lucrări dr. biologie — Institutul 
Agronomic- lași.

Comisia nr. 61 la Liceul agri
col Slatina. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Slatina . și de la Liceul agricol 
Drăgășani, examene de diferen
ță specialitatea agronomie și 
veterinară.

Președinte Badea Emil lector 
un'iv. dr. zootehnie — Univer
sitatea Craiova..

Comisia nr. 62 la Liceul agri
col Slatina. Se vor prezenta 
candidați, de la Liceul agricol 
Slatina și liceul agricol Drăgă
șani, examene de diferență spe
cialitatea agronomie și veteri
nară.

Președinte Kaufmann Iosif 
conf. univ. dr. matematici — 
Institutul ' Politehnic Timișoara.

Comisia nr. 63 la Liceul agri
col Caracal. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Caracal, liceul economie Cara
cal și liceul ’economic Corabia.

Președinte Enache Ștefăniță 
conf. univ. dr. matematici — In
stitutul Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" — București,

Comisia nr. 64 la Liceul eco
nomic Ploiești. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Ploiești, învățămînt de zi și se
ral.

Președinte Leilescu Gheorghe 
conf. univ. matematici — Insti
tutul Politehnic ,-,Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ .— București.

Comisia nr. 65 la Liceul eco
nomic Ploiești. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Ploiești, învățămînt de zi și se
ral.

Președinte Pătrașcu Alexan

dru conf. univ. dr. științe eco
nomice — Institutul Politehnic 
Galați.

Comisia nr. 66 la Liceul agri
col Mizil. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Mizil.

Președinte Moise Cuciuc prof, 
univ. matematici — Institutul 
de Petro! Ploiești.

Comisia nr. 67 la Liceul agri
col Valea Călugărească. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
agricol Valea Călugărească.

Președinte Georgescu Magda
lena, șef lucrări, dr. viticultură 
institutul Agronomic „N. Băl- 
cescu“ — București.'

Comisia nr. 68 ia Liceul agri
col special Nedelea. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
agricol special Nedelea.

Președinte Olteanu Aurel șef 
lucrări dr. — agronomie — In
stitutul Agronomic „N. Bălces- 
cu“ — București.

Comisia nr. 69 la Liceul eco
nomic Satu Mare. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul 
economic Satu Mare — învăță
mînt de zi și seral.

Președinte Chi.ș Ioan conf. 
univ. — Științe sociale — Uni
versitatea „Babeș Bolyai" — 
Cluj.

Comisia nr. 76 la Liceul agri
col Livada. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Livada — învățămînt de 21 și 
examene de diferență.

Președinte Fa re aș Nicolae șef 
lucrări dr. — zootehnie — Insti
tutul Agronomic Cluj.

Comisia nr. 71 la Liceul agri
col Simleul Silvaniei. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
agricol Simleul Silvaniei — în
vățămînt de zi și examene de 
diferență.

Președinte Taniaș Virgil șef 
lucrări dr. — chimie — Insti
tutul Agronomic Cluj.

Comisia nr. 72 la Liceul agri
col Simleul Silvaniei. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
agricol Simleul Silvaniei — în
vățămînt de zi și examene de 
diferență.

Președinte Perju Teodosie șef 
lucrări dr. — agronomie — In
stitutul Agronomic Cluj

Comisia nr. 73 la Liceul eco
nomic Sibiu. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Sibiu — învățămînt de zi și se
ral.

Președinte Berceanu Ion prof, 
univ. — Științe economice — 
Institutul Agronomic ,,N. Răl- 
cescu" — București.

Comisia nr. 74 la Liceul eco
nomic Mediaș. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Mediaș.

Președinte Gal luliu conf. 
univ — Științe sociale — I.M.F. 
Tg. Mureș

Comisia nr. 75 la Liceul agri
col Sibiu. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Sibiu
— învățămînt de zi și examene
de diferență. ,

Președinte Georgescu Gheor
ghe conf. univ. dr. — zootehnie
— Institutul Agronomic. „N. 
Bălcescu" — București.

Comisia nr 76 la Liceul agri
col Dumbrăveni. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul agri
col Dumbrăveni.

Președinte Popescu Viorel 
conf. univ. agronomie —- In
stitutul Agronomic Cluj.

Comisia nr. 77 la Lieeul eco
nomic Suceava. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Suceava — învățămînt de zi. se
ral și restanțieri.

Președinte Olariu Elefterie, 
lector univ. dr. — matematici — 
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Comisia nr. 78 la Liceul agri
col Fălticeni. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Fălticeni. — învățămînt de zi și 
restanțieri. și de la Liceul , agri
col Șendriceni Botoșani.

Președinte Murarescu Gheor
ghe lector univ. dr. — matema
tici — Univesitatea „Al. I. Cuza"
— Iași.

Comisia nr. 79 la Liceul agri
col Rădăuți. Se vor prezenta 
candidați de ia Liceul agricol 
Rădăuți — învățămînt de zi și 
examene de diferență.

Președinte Haimovici Sergiu, 
conf. univ. dr. — biologie — U- 
niversitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Comisia, nr. 80 la Liceul eco
nomic Roșiorii de Vede. Se vor 
prezenta candidați de la Lieeul 
economie Roșiorii de Vede — în
vățămînt de zi. seral și restan
țieri.

Președinte Munteanu Teodor 
conf. univ; — Științe juridice — 
Academia de studii -economice — 
București.

Comisia nr. 81 la Liceul agri
col Alexandria. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Alexandria.

Președinte Mihai D. Mihai, 
șef lucrări dr. — medicină ve
terinară — Institutul Agronomic 
„N. Bălcescu" București,

EXHm DE DIPlOm
Licee pedagogice și institute 

pedagogice de învățători 
și educatoare

— sesiunea iunie 1970 —
JUDEȚUL ALBA

Liceul „Horia Cloșca și Cri- 
șan‘* d.in Abrud, comisia nr. I cu 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
secția pedagogică de învățători 
din Abrud (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte ion Radu, conf. 
univ. dr. psihologie — Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj. •

Liceul pedagogic „Gh. Șincai" 
din Blaj, comisia nr. 2 cu limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de Ta Liceul 
pedagogic de învățători „Gh. 
Șincai" din Blaj (cursuri de zi 
Și restanțieri).

Președinte Ion Șerdeanu, lec
tor univ. pedagogie — Institu
tul central de perfecționare a 
personalului didactic București.

Liceul „Rethlen Gabor" din 
Ai ud, comisia nr. 3 cu limba- 
de predare maghiară. Se vpr 
prezenta candidații de la sec
ția pedagogică de învățători și 
educatoare din Aiud (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte loan Siikosd. conf, 
univ. pedagogie — Institutul de 
perfecționare a personalului di
dactic Filiala Gluj.

Comisia nr. 82 la Lieeul agri
col Tr. Măgurele. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul *-  
gr tool Tr. Măgurele.

Președinte Tașcă Dan, conf. 
univ. dr. — matematici — Insti-. 
tuful Politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ București ;

Comisia nr. 83 la Liceul eco
nomic Timișoara. Se vor pre
zenta candidați de la Liceul^ e- 
conomic Timișoara —' învăță
mînt .de zi „și seral.

Președinte Popescu Ioan, 
conf. univ. — matematici — U- 
niversitatea Timișoara.

Comisia nr. 84 la Lieeul agri- 
ool Timișoara. Se vor prezehta 
candidați de la Liceele agricole 
Timișoara și Ciacova.

Președinte Stegărescu Con
stantin pfof. univ. dr. — știin
țe ' juridice —- Universitatea Ti
mișoara.

Comisia nr. 85 la Lieeul agri
col Lugoj. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol Lu
goj* Președinte : Șerban Vasil« 
lector univ. dr. — filologie — 
Universitatea Timișoara.

Comisia nr. 86 la Liceul eco
nomie*  Vaslui. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul economic 
Vaslui — învățămînt de zi și 
restanțieri.

Președinte : Drăgănel Teodor, 
eonf. univ. matematici — Insti
tutul Central de Perfecționare 
a Personalului Didactic Iași.

Comisia nr. 87 la Lieeul agri
col Huși. Se vor prezenta can
didați de la Liceul agricol. Huși.

Președinte: Vasilescu Nicolae, 
prof. univ. — agronomie — In
stitutul Agronomic Iași.

Comisia nr. 88 la Lieeul eco
nomic Rîmnicu Vîlcea. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
economic Rm. Vîlcea — Învăță
mînt de zi și seral.

Președinte : Preda Marius
prof. univ. dr. — matematici — 
Institutul Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București.

Comisia nr. 89 la Lieeul agri
col Drăgășani. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Drăgășani — învățămînt de zi 
și examene de diferență; — spe
cialitățile horticultură, contabi
litate și merceologie agricolă.

Președinte : Sonea Vasile prof, 
univ. dr. doc. — agronomie — 
Universitatea Craiova.

Comisia nr. 90 la Liceul agri
col Drăgășani. Se vor prezenta 
candidați de la Liceul agricol 
Drăgășani — învățămînt de zi 
și examene de diferență — spe
cialitățile horticultura, contabi
litate și merceologie agricolă.

Președinte : Marusciac loan 
eonf.. dr. — matematică -- Uni
versitatea „Babeș Bolyai" Cluj.

Comisia nr. 91 la Liceul eco
nomie Focșani. Se vor prezen
ta candidați de la Liceul econo
mic Focșani.

Președinte : Apostu David
conf. univ. —- științe Economice
— Institutul Politehnic — Ga
lați. •

Comisia nr. 92 la Liceul agri
col Odobești. Se vor prezenta 
candidați de Ta Liceul agricol 
Odobești.

Președinte _• Pomohaci Nicolae, 
șef lucrări dr. — agronomie — 
Institutul Agronomic „N. Băl
cescu" — București.

Comisia nr. 93 la Liceul eco
nomic nr. I — București. Se vor 
prezenta candidați de la. Liceul 
economic nr. 1 — București.

Președinte : loneseu Mnsccl- 
losif prof. univ. — merceologie
— Academia de Studii Econo
mice — București.

Comisia nr. 94 la Liceul eco
nomic nr. 2 — București. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul economic nr. 2 — București
— învățămînt de zi și seral.

Președinte : Tirnăveanu Mir
cea conf. univ. — matematici — 
Institutul Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" — București.

( oinisia nr. 95 la Liceul econo
mic nr. 2 — București. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
economic nr. 2 — București — 
î-nvățămint de zi și seral.

Președinte : Capanu Ion conf. 
univ. — statistică — Academia 
de Studii Economice — Bucu
rești.

Comisia nr. 96 la Liceul eco
nomie nr. 3 — București. Se vor 
prezenta candidați de la Liceul 
economic nr. 3 — București — 
învățămînt de zi și seral.

•Președinte : Tănăsescu Valeriu
— conf. univ; — matematici — 
Instjtutul Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dei“ — București.

Comisia nr. 97 la Liceul agri
col special nr. 1 — București. Se 
vor prezenta candidați de la Li
ceul agricol special nr. 1 și 
Grupul școlar special nr. 1 — 
București.

Președinte : Milițiu Ion lector 
univ. -4-horticulture — Institu
tul Pedagogic București.

Jl DETL’L ARAD
Liceul pedagogic din Arad, 

comisia nr. 4 cu.limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători din Arad 
(cursuri de zi și restanțieri). •

Președinte Nicolae Aposto- 
lescu — prof. univ. dr. docent 
pedagogie — Universitatea Ti
mișoara.

Liceul pedagogic din Arad, 
comisia nr. 5 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la secția pedago
gica de educatoare din Arad și 
Institutul pedagogic de educa
toare din Arad (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte Victor Tîrcovnieu, 
conf. univ. . dr. pedagogie — 
Universitatea Timișoara.
JUDEȚUL ARGEȘ

Liceul pedagogic din Cîmpu
lung Muscel, comjșia nr. 6 cu 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
din Cîmpulung Muscel (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Bogdan Tiber iu, 
conf. univ. dr. psihologie — 
I.C.P.P.D. — București.

Liceul pedagogic din Cîmpu
lung Muscel, comisia nr. 7 cu 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatele de la 
Institutul pedagogic de educa
toare din Cîmpulung Muscel (în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte Giurgea Maria, 
conf.univ. dr. pedagogie — Uni
versitatea București.

JUDEȚUL BACĂU
Liceul pedagogic din Bacău, 

comisia nr. 8 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de*  la Liceul pedago
gic de învățători din Bacău 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Liviu Filimon, 
conf. univ. dr. psihologie — In
stitutul pedagogic de 3 ani Ba
cău.

Liceul pedagogic din Bacău, 
comisia nr. 9 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători și Institutul 
pedagogic de învățători din Ba
cău (cursuri de zi și restanți- 
erî).

Președinte Constantin Popes
cu, lector univ. pedagogie — 
Institutul central de perfecțio
nare a personalului didactic Bu
curești.

Liceul pedagogic din Bacău, 
comida nr, 10. limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Liceul peda
gogic și Institutul pedagogic 
de educatoare din Bacău 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Fănica Bădescu, 
lector univ. psihologie — Insti
tutul pedagogic de 3 ani Bacău.
JUDEJUL BIHOR

Liceul pedagogic „Iosif Vul
can" din Oradea, comisia nr, 
11 cu limba .de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Liceul pedagogic de învăță
tori „Iosif .Vulcan" din Oradea 
(cursuri, de. zi și restanțieri).

Președinte Teodor Gal, conf. 
univ.dr. pedagogie — Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Institutul pedagogie de învă
țători din Oradea, comisia nr. 12 
cu limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
Ia Institutul pedagogic de în
vățători din Oradea și Institu
tul pedagogic de educatoare 
din Beiuș (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte loan Comănescu, 
lector univ. pedagogie Institu
tul pedagogic de 3 ani Oradea.
JUDEȚUL B1STRITA-NĂSĂUD

Liceul pedagogic din Năsăiid, 
comisia nr. 13 cu limba de pre
dare română. Se vur prezenta 
candidații rie la Liceul pedago
gie de învățători din Năsăud, 
(cursuri de zi șj restanțieri).

Președinte Mare Vaier — 
conf. univ. psihologie — Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.
JUDEȚUL BOTOȘANI

Liceul pedagogic clin Botoșani, 
comisia nr. 14 cu limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Institutul 
pedagogic de învățători din Bo
toșani (învățămînt fără frecven
ță).

Președinte Ion Popa. lector 
univ. pedagogie — Institutul de 
perfecționare a personalului 
didactic Filiala Tași.

Liceul pedagogic din Botoșani, 
comisia nr 15 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul pe
dagogic de învățători din Boto
șani — cursuri de zi și de la 
Institutul pedagogic de educa- 
toare din Botoșani (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Vicențiu Man, lec
tor univ pedagogie — Institu
tul pedagogic de 3 ani Suceava.
JUDEȚUL BUZĂU

Liceu! pedagogic din Buzău, 
comisia nr 16 cu limba de pre
dare româna. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători din Buzău 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Domocoș Emil lec
tor univ. pedagogie — Institutul 
politehnic București.

Liceul pedagogic din Buzău, 
comisia nr. 17 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Bu
zău (învățămînt fără frecvență).

Președinte Oprescu Nicolae 
lector univ. pedagogie Univer
sitatea București.

JUDEȚUL CLUJ
Liceul pedagogic din Cluj, 

comisia nr 18 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de . la Tnstitutuj pe
dagogic de învățători din Cluj. 
(Qursufi de zi și restanțieri);.

Președinte Dumitru Salade, 
prof, univ, dr. pedagogie. Uni
versitatea „Babeș-Bol.vai" — 
Cluj; -

Liceul pedagogic din Cluj, 
comisia nr'. 19 cu' limba de preT 
dare ' română. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul, pe
dagogic de învățători din Cluj. 
(Cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte Călina Mare. conf. 
univ. dr. filozofie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" — Clui.

Liceul pedagogic din Cluj, 
comisia nr. 20 cu limba de pre
dare română Se vor prezenta 
candidatele de la Liceul peda- 
dagogic de educatoare din Cluj 
(C.ursuri de zi si restanțieri).

Președinte Rodită Ciurea, 
conf. univ,*  dr. pedagogie-nsi- 
hologie. Conservatorul de mu
zică „Gh. Dirna" — Cluj.

Liceul pedagogre din Cluj, 
comisia nr. 21 eu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Institutul pe
dagogic de educatoare din Cluj, 
(învățămîntul fără frecvență și 
restanțieri);

Președinte Sabina Constantin, 
lector pedagogie. Institutul de 
perfecționare a personalului di
dactic Filiala Cluj..

JUDEȚUL CONSTANTA
Liceul pedagogic din Con

stanța comisia nr. 22 cu limba 
de predare română Se vor pre
zenta candidații de la . Liceul 
pedagogie de învățători din 
Constanța (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Ștefan Zisulescu, 
conf. univ. dr. pedagogie. Insti
tutul pedagogic de 3 ani Con
stanța.

Liceul pedagogic din Con
stanța, comisia nr. 23 cu limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidatele de la secția 
pedagogică de educatoare din 
Constanța și de-la Institutul pe
dagogic de educatoare din Con
stanța. (Cursuri, de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte Popescu Vasile, 
lec-tor univ. pedagogie. Institu
tul politehnic București.

JUDEȚUL DOLJ
Liceul pedagogic din Craiova, 

comisia nr. .24 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic' de învățători din Craiova și 
de la Institutul pedagogic de în
vățători din Craiova. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Țugui Pavel, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
Craiova.

JUDEȚUL GALATI
Liceul pedagogic din Galați, 

comisia nr. 25 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul peda
gogic de învățători din Galați. 
(Cursuri de zi).

Președinte Ion Stanciu, conf. 
univ. dr. pedagogie — Univer
sitatea București.

Liceul pedagogic din Galați, 
comisia nr. 26 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul peda
gogic și Institutul pedagogic de 
învățători din Galați. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Ioana lonescu, 
conf. univ. pedagogie, I.C.P.P.D. 
București.

Liceul pedagogic din Galați» 
comisia nr. 27 cu limba de pre
dare română. ‘Se vor prezenta 
candidatele de la Liceul peda
gogic și Institutul pedagogie de 
educatoare din ' Galați. (Cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Steliana Năstăses- 
cu, conf. univ. dr. pedagogie, 
Universitatea București.

JUDEȚUL HARGHITA

Liceul pedagogic din Odor- 
heiul Secuiesc, comisia nr. 28 
cu limba de predare română și 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul pedagogie 
și Institutul pedagogic de învă
țători din Odorhei. (Cursuri de 
zi și restanțieri). ■

Președinte Iosif SzOcs, conf. 
univ. filozofie, Universitatea 
„Babeș Bolyai" — Cluj.

JUDEȚUL HUNEDOARA
Liceul pedagogic din Deia, 

comisia nr. 29 cu .limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedagogic 
de învățători din Deva. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Ion Drăgan lector 
univ. pedagogie, Universitatea 
Timișoara.

JUDEȚUL IAȘI

Liceu! pedagogic din Iași, co
misia nr. 30 cu limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia Institutul pedagogia 
de învățători și educatoare din 
Iași. (învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Mihail Avădanâi» 
conf. univ. dr. pedagogie. Insti
tutul agronomic „Ion lonescu 
de la Brad" — Iași.

JUDEȚUL ILFOV

Liceul pedagogic de învățători 
din București, comisia nr. 31 cu 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Liceul pedagogic și Institutul 
pedagogic de învățători din 
București. (Cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte Șafran Oisie, conf. 
univ. pedagogie. Universitatea 
București.

JUDEȚUL MARAMUREȘ
Liceul pedagogic de învățători 

din Sighetul Marmației, comisia 
nr. 32 cu limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul pedagogic și 
institutul pedagogic de învăță
tori din Sighetul Marmației. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Monica Lazăr, lec
tor univ. filologie, -Institutul 
pedagogic de 3 ani — Baia Mare.

Liceul pedagogic de educa
toare din Baia Mare, comisia 
nr. 33 cu limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
tele de la Institutul pedagogia 
de educatoare din Baia Măre, 
(învățămînt fără frecvență).

Președinte Boros Maximilian, 
lector univ. psihologie, Institu
tul pedagogic de 3 ani — Baia 
Mare.

JUDEȚUL SATU MARE
Liceul pedagogic de educa

toare d«n Cărei, comisia nr. 34 
cu limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la Liceul pedagogic de educa
toare din-Cărei. (Cursuri de zi 
și • restanțieri).

Președinte Pintea Letiția, lec
tor univ. pedagogie. Institutul 
pedagogic de 3 ani — Baia Mare.

Liceul pedagogic de educa
toare din Cărei, comisia nr. 35 
cii limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatele de 
la Institutul pedagogic de edu
catoare din Cărei. (învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte Petre Pușcaș, lec- 
,tor . univ.,; Institutul pedagogiG 
de 3 ani — Baia Mare.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul pedagogic din Sibiu, 

comisia nr. 36 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la Liceul peda7 
gbgic și Institutul pedagogie de 
educatoaie din Sibiu. (Cursuri 
de zi, învățămînt fă**ă  frecvență 
și restanțieri).

Președinte Ion Cerghit, conf. 
univ. dr. pedagogie, Universita
tea București.

Liceul pedagogic din Sibiu, 
comisia nr. 37. eu limba de .pre
dare germană. Se vor. prezenta 
candidații de La Liceul peda
gogic de învățători și educatoare 
din Sibiu. (Cursuri de zi și 
restanțieri}.

Președinte Natalia Niehitor, 
conf. univ. lb. germană, Institu-

(Continuare tn pag. a VII-t)
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lul de medicină și farmacie 
București.

JUDEȚUL SUCEAVA

Liceul pedagogic din Sucea
va, comisia nr. 38 cu limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători din Su
ceava. (Cursurr de zi).

Președinte Andrei Cosmovici, 
conf. pniv. dr. psihologie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza“ — Iași.

Liceul pedagogic din Sucea
va. comisia nr. 39 cu limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
pedagogic de învățători și edu
catoare din Suceava. (Cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte Traian Malaca, lec
tor univ. pedagogie, Universita
tea „Al. I. Cuza" — Iași.

Liceul pedagogic din Sucea
va, comisia nr. 40, cu limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Institu
tul pedagogic de învățători și e- 
ducatoare din Suceava. (Cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte Teodora David, 
lector univ. psihologie, Univer
sitatea București.

misia nr. 42, ou limba de pre- W 
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Institutul pe- _ 
dagogic de învățători din Tul- 
cea. (Invățămînt fără frecvență).

Președinte Bender Constantin, 
conf. univ. pedagogie — A 
f.C.P.P.D. — Bueurești.

JUDEȚUL VASLUI A

LUPTA CU PUHOAIELE DEZLĂNȚUITE CONTINUĂ
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El mundialVO

JUDEȚUL TELEORMAN

Liceul pedagogic din Bîrlad, 
comisia nr. 43 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători din Bîrlad. 
(Cursuri de zi).

Președinte Bernard Grigoriu, 
eonf. univ*  dr. pedagogie, Uni
versitatea București.

Liceul pedagogic din Bîrlad, 
comisia nr. 14 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul pedago
gic de învățători din Bîrlad. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Matei Constantin, 
lector univ. psihologie — Uni
versitatea București.

Liceul pedagogic din Bîrlad, 
comisia nr. 45 cu limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidatele de la secția pedago
gică de educatoare din Bîrlad. 
(Cursuri de zi și restanțieri).

Președinte Steluța Teodores- 
cu, conf. univ. dr. psihologie, 
Universitatea „Al. I. Cuza" — 
fași. . ,

0 PUTERNICĂ ÎNCORDARE A FORȚELOR Satisfacții
și regrete

•• LOTRU

Liceul pedagogic din Turnu 
Măgurele, comisia nr. 41 cu 
limba de predare română. Se 
vor prezenta, candidații de la 
Liceul pedagogic de învățători 
și de: ta secția pedagogică de 
educatoare din Turnu Măgurele. 
(Cursuri de zi și. restanțieri).

Președinte Iosif Antohi, prof, 
univ. dr. pedagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani — Pitești.

JUDEȚUL TULCEA
Liceul ■ nr. 1 din Tulcea, co-

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Liceul pedagogic de educa
toare din București, comisia 
nr. 46 cu limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
datele de la Liceul pedagogic 
și Institutul pedagogic de edu
catoare din București. (Cursuri 
de zi, învățământ- fără frecven
ță și restanțieri). . .

Președinte Ana Bogdan, conf. 
univ. dr. psihologie, Universita- 
tatea București.

(Urmare din pag.
șinile inclusiv pe cele defecte. 
La Baraj intrarea în galeria de 
deviere a Lotrului a fost astupa- 
tă din cauza buștenilor și a co- 
pacilor cărați de viitură și apa a 
inundat zona nucleului de argilă, 
atelierele, birourile și cîteva a- 

9 gregate. Aici la Baraj nu se poa
te ajunge. Oamenii au rămas 
izolați. Lotul Haneș e complet 

V inundat. Se circulă mai mult pe 
jos sau pe căi ocolite pe distanțe 

• mari. Constructorii și muncitorii
forestieri izolați primesc hrană cu 
ajutorul -elicopterului. -30 de vînă- 

• tori de munte urcă mîncarea cu
spatele spre locurile greu acce
sibile rămase fără comunicare. 

• întregul colectiv al sistemului
hidroenergetic de la Lotru face 
eforturi neîntrerupte pentru nor- 

• malizarea situației. Orice cîștig
de timp e aici deosebit de pre
țios, orice pierdere atîmă greu 

4b în cumpăna avansamentelor rea- 
” lizate de harnicii constructori.

Atenția e concentrată în pune- 
rea la ■■ punct cît mai urgent a 
drumurilor distruse. Echipelor de

In industrie, din cele 18 unități 
industriale afectate de ape, 11 
și-au reluat activitatea pînă vineri 
seara, urmînd ca celelalte între
prinderi, să înceapă lucrul sîm- 
bătă dimineața. Tot sîmbătă va 
scoate prima șarjă de pro,duse 
finite Fabrica „Refractara" din 
Dej. Aceasta va marca reluarea 
activității în întreaga economie a 
municipiului Dej unde, în anu
mite cartiere oamenii mai luptă 
încă cu apele. Tot vineri, într-o 
suburbie a Clujului, la Chinteni, 
au avut loc masive alunecări de 
teren. Echipe speciale ajută la 
salvarea bunurilor cetățenilor. 
Din Turda se vestea aseară că 
apele Arieșului cresc amenință
tor. S-au luat măsuri operative 
pentru a apăra întreprinderile 
din zona inundabilă și locuințele 
cetățenilor.

• ARAD
(Urmare din pag. T)

a
Primire la președintele 
Consiliului

* --------

de Miniștri
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit vineri după-amiază în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe noul ambasador extraordinar 
ȘÎ plenipotențiar al Republicii

Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Miroslav Sulek.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovă
rășească, a participat Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

muncitori care lucrează fără o- 
^prire li s-au adăugat 200 de os

tași ai unităților de geniu. Par- 
țial au fost repuse în exploatare 

9 și liniile din rețeaua electrică
Ciunget — Voineasa, Cîunget — 
Hoteagu, Ciunget — Pehimanu. 

W Energeticifenii au fost primii 
care au sărit în picioare reușind 

• să restabilească în bună măsură
alimentarea cu energie electrică. 
Noaptea de joi spre vineri ei nu 

• s-au odihnit pînă nu au pus în 
funcțiune și linia Voineasa Ba-
raj. O muncă îndîrjită care șe

SOSIREA DELEGAȚIEI M A N
Vineri seara s-a. înapoiat în 

Capitală delegația Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de Stat 
ale Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru ai Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al Comjțștului Central a] 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
care, Ia invitația Adunării Popu
lare Supreme și a Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme ale 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, a făcut o vizită de prie
tenie în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

De asemenea, la invitația 
P. C. Chinez și a Comite
tului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, delegația Marii A- 
dunăi '■‘Naționale și a Consiliului 
de L cft a făcut o vizită de prie
tenie și în Republica Populară 
Chineză.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Gheorghe Necula, 
membru, al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, prim-secretar al Comite
tului județean Ilfov al P.C.R., 
Ion Cîrc.ei, membru al C.C. al 
P.C.R„ șef de secție la C.C. al 
P.C.R., secretar al Marii Adu
nări Naționale, Dumitru Balalia, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Comisiei permanente a 
Marii Adunări Naționale pentru 
consiliile populare și Administra
ția de stat, Demeter Janos, vice
președinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
deputat în Marea Adunare Na
țională și membru al Biroului 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, Nicolae 

. Ionescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Mircea

Nicolaescu, ambasador în Minis
terul Afacerilor Externe.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Paul 
Niculescu-Mizîl, VirgiE Trofin, 
Ilie Verdeț, Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec, precum și Ilie 
Murgulepcu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Vasile Potop și 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, A 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, și £ 
Van Țen-iuen, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chi
neze. A fost, de asemenea, pre
zent A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice.

★
La 12 iunie, în drum spre 

București, delegația Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, a făcut o escală 
la Moscova.

In aceeași zi, delegația a ple
cat spre patrie. Pe aeroportul 
Vnukovo, delegația a fost saluta
tă de M. A. lasnov, membru al 
C.C. âl P.C.U.S., vicepreședinte 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., K. V. Rusakov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., L. F. 
Iliciov. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S.

Erau de față Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U. R. S. S., 
Rem Thi Din, ambasadorul 

. R. P. D. Coreene la Moscova, 
și Liu Si-tzin, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al R. P. Chineze 
la Moscova.

gfr desfășoară în paralel cu lucrările 
" ce n-au avut de suferit în urma 

acestei neașteptate catastrofe.
A , O muncă la care sînt angajate 

to?țe forțele. Inutil să eviden
țiem pe cineva aici; nu se mai 

£ odihnește nimeni pînă ce nu va 
deveni totul normal.

•• CLUJ
(Urmare din pag. I)

din secțiile cooperativei Metahir-' ’ 
gia, în stația de reparații auto și‘ 
în depozitul de filme. De pe 
valea Nadășului, au fost evacua
te 21 familii. La Turda s-a re
vărsat pîrîul Copăceni care a 
inundat 20 de case.

Mobilizați de Comandamentul 
județean pentru apărarea împo
triva inundațiilor, oamenii mun
cii din județ, români, maghiari 
și de alte naționalități, depun 
eforturi eroice pentru a ține 
piept acestui nou val de inunda
ții și totodată pentru a șterge cît, 
mai grabnic urmele dezastrului. 
Calea ferată Clui—Arghireș a și 
fost repusă în funcțiune vineri 
dimineața. Se lucrează intens la 
repararea drumurilor. Șoseaua 
națională Cluj—Oradea a fost, 
de asemenea, redată circulației. 
Salari.^ii unităților economice 
afectate lucrează în ritm susținut 
pentru înlăturarea avariilor. 
Peste S'oOO de clujeni, ajutați de 
membri ai gărzilor patriotice și 
de ostași muncesc cu îndîrjire 
pentru a înlătura grabnic urmele 
lăsate de revărsarea Nadășului.

Noul val de inundații care 
a cuprins și județul Cluj a pro
vocat mari daune. Vineri, la 
ora 19, s-a aflat că peste 16 000 
hectare de terenuri agricole, din 
care cîteva mii reînsămîntate, au 
fost devastate din nou de ape.

mentarea cu energie electrică. 
Gara Aciuța, de la Gurahonț, se 
află, sub apa, iar Ia Seleuș, rîul 
Cigher, amenință cu inundația o 
serie de sate. Crește, de aseme
nea Crișul Alb, punînd în stare 
de alertă mai multe localități din 
zona Ineu—Chișineu-Criș. La 
Curtici, Macea, Pecica, Craiva și 
în alte localități unde rîuri și ca
nale ale căror albii s-au umflat 
din cauza ploilor, au inundat 
peste 600 de case din care 100 
sînt grav avariate. Au fost inun
date 34 500 hectare terenuri a- 
parținînd unui număr de 84 de 
cooperativ» agricole de producție 
și 5 întreprinderi agricole de stat.

Nici municipiul Arad n-a fost 
ocolit de ploile torențiale. La 
Uzina textilă „30 Decembrie", 
apele au pătruns în secțiile fila
tură, țesătorie, preparație pînă la 
nivelul motoarelor electrice de la 
sol. Aici a fost oprită temporar 
activitatea productivă pentru a 
se evita pericolul de electrocuta
re. Toți muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și funcționarii aflați în 
schimb au acționat energic pen
tru a evacua apa din incintele 
inundate și astfel numai după 
două ore munca în producție a 
putut fi reluată.

; Ujupriflțulțilanl. al noii calami
tăți arată că în județul Arad au 
fost atinse de inundații 14 comu
ne și 24 de sate, mai mult de 
2 200 de familii fiind evacuate 
din zonele periclitate.

Măsurile luate de Comanda
mentul județean, care de trei zile 
și trei nopți se află în stare de 
mobilizare totală, au dus la evi
tarea și limitarea unor pagube 
materiale, la salvarea oamenilor 
și a animalelor , din zonele inun
date.,

Apele au năvălit în secția me
canică a Uzinei de utilaj minier 
Petroșani, în atelierul de tîmplă- 
rie al întreprinderii de industrie 
locală și au intrat în incinta mi
nei Dîlja. Cel mai greu a fost 
lovit șantierul de la Valea de 
Pești, unde se construiește bara
jul lacului de acumulare pentru 
alimentarea cu apă industrială și 
potabilă a așezărilor miniere. 
Aici apele au rupt batardoul, au 
blocat gura galeriei de deviere, 
au distrus casa de vane de pe 
conducta de prize și au avariat 
mașini și utilaje.

Și în alte zone ale județului 
Hunedoara s-au revărsat mai 
multe rîuri și văi de munte, 
inundînd în comuna Vorța 140 
case și circa 700 ha teren agri
col, mai niulte case din ofașul 
Brad și comuna Bucureșci. La 
Lăpugiu au fost inundate două 
grajduri ale C.A.P. și 345 ha cu 
grîu, cartofi și finețe naturale. 
S-au produs, de asemenea, inun
dații in comuna Băița și în sa
tele Fizești și Lunca.

Alte localități din județul Hu
nedoara au fost lovite de furia 
apelor care s-au revărsat în. noap
tea de 11 spre 12 iunie și în 
cursul zilei de vineri. Crișul Alb, 
a atins în satul Criș cota de 320 
cm., depășind eu. 90 cm nivelul 
inundabil, iar în satul Crișcior a 
inundat 40 de case. Apele rîului 
au ajuns la gura exploatării mi
niere Barza, împiedicînd desfășu
rarea procesului de producție. 
Apa n-a intrat însă în mină.

în revărsarea sa pe teritoriul . 
județului Hunedoara, Crișul Alb 
a afectat 1 600 ha terenuri ara
bile. a inundat parțial 25 de lo
calități, 11 străzi ale orașului 
Brad și parterele mai multor 
blocuri de locuințe din oraș. Au 
fost afectate de inundații unități 
ale întreprinderii de industrie lo
cală, ateliere și depozite din oraș. 
După atingerea culminației, care 
a depășit nivelul de inundație cu 
un metru, la Brad apele rîului 
staționează, iar în amonte are o 
tendință de scădere. Muncind e- 
roic pentru înfruntarea furiei a- 
pelor sute de oameni ai muncii 
împreună cu formații ale gărzi
lor patriotice și militari ai forțe
lor noastre armate au ridicat sau 
înălțat diguri pentru protejarea- 
stației C.F.R., a fabricii d^'pnh^ 
din orașul Brad și a altor dnități 
economice.

La Petroșani și în celelalte lo
calități ale Văii Jiului, în timp 
ce apele revărsate au început să 
se retragă a și început o intensă 
activitate pentru refacerea uni
tăților distruse de cele 
Jîuri, pentru- recuperarea 
belor.

evacuarea apei. Din cele 68 de 
sonde inundate 43 au fost redate 
producției. Datorită inundațiilor 
s-au pierdut 129 tone țiței.

La Fabrica de cărămizi „Gri- 
șana“ din Oradea au fost distru
se 4 milioane cărămizi. Au mai 
fost distruse 3 poduri principale 
și mai multe podețe. Pentru mai 
multe ore a fost întreruptă cir
culația pe linia ferată între sta
țiile C.F.R. Ținea și Holod. Aici, 
ca și pe unele porțiuni ale șose
lelor care duc din Oradea spre 
Beiuș și sprp Salonta — Arad, 
precum și pe unele porțiuni de 
drumuri județene care fac legă
tura cu diferite localități cum 
sînt Cusuiu, Căpîlna, Suplacul de 
Ținea au fost luate măsuri ener
gice de mobilizare a forțelor u- 
mane și materiale care acționea
ză pentru revenirea la normal a 
circulației.

• MARAMUREȘ
In Maramureș; rîurile Riza, 

Vișeu, Lăpușul și Tisa sînt sub 
cota de atenție, în timp ce So
meșul este în continuă creștere, 
înregistrînd la Cicîrlău 1,26 metri 
peste cota de inundație. Coman
damentul județean a luat măsuri 
de evacuare a peste 100 familii 
din cele 15 localități inundate 
parțial pe cursul rîului Someș. 
Au fost avariate sau distruse în 
ultimele 48 de ore 14 case și 
inundate 2 160 ha. teren, din care 
peste 1000 ha. însămînțate. Tot
odată, undele de viitură an în
trerupt legăturile cu comunele 
Colțîrea și Arieșul de Cîmp, iar 
din comunele Oarța de Sus și 
Oarța de Jos au fost evacuați toți 
cetățenii. De asemenea, au fost 
avariate 7 poduri de lemn și în
treruptă circulația C.F.R. pe ruta 
Cehu Silvaniei — Ulmeni, unde 
apele trec peste terasament. In 
continuare, se iau 
vacuare, deoarece 
tinuă sa cadă iar 
creștere.

măsuri de e- 
ploile conti- 
apele sînt în

(Urmare din pag. 1)

două 
pagu-

•GORJ

• BIHOR
• HUNEDOARA

Ploile torențiale care s-au abă
tut peste așezările din bazinul 
văii Jiului, au transformat pîra- 
iele Jieț, Sohodol, Maleia, Roșia 
și altele în puhoaie care au 
făcut să se reverse cele două 
Jîuri, de est și de vest. Apele au 
distrus poduri și drumuri, au 
smuls din pămînt copaci, au 
avariat gurile de exploatare fo
restieră Valea de Pești, Pietroa
sa, Cîmpul lui Neag și Buta. Că
derile de stînci au blocat drumul 
ce duce la exploatarea forestieră 
Polatiște. Au fost inundate stra
da principală a orașului Lupeni 
și circa 30 de case din orașul 
Petrila și Petroșani. 6 case au 
fost distruse.

In municipiul Oradea, ț ' ‘ ’ 
Peța, care a scăzut în cursul nop
ții, este din nou în creștere. Prin 
măsurile luate, apa a fost zăgă
zuită pe o distanță de 5 km. în 
timp record, în zona Uzinei de 
apă și a cartierului de est al ora
șului s-a făcut un dig lung de 
2,5 km. iar cel existent a fost su- 
praînălțat. In localitățile din ju
dețul Bihor sînt inundate 967 de 
case și aproximativ 15 000 ha. 
Printre unitățile de producție a- 
fectate de inundații se află și 
schela Suplacul de Barcău. Aici, 
la chemarea organizației de par
tid, un mare număr de petroliști 
și țărani cooperatori au lucrat la

pîrîul

O ploaie torențială căzută la 
. poalele ifiurițflor' Paring' și Vul
can a contribuit Ia creșterea ni
velului unor pîrîuri și rîuri ce 
brăzdează o parte din teritoriul 
județului Gorj. Ieșind din matcă, 
apele au inundat întreprinderea 
mecanică Sadu. unde în unele 
locuri apa a ajuns la 7 m înăl
țime, stația de transformare și 
liniile de alimentare cu energie 
electrică, fabricile de cherestea 
de la Novaci și Baia de Fier, 
aproape jumătate din orașul No
vaci. A fost deteriorat terasa- 
mentul căii feroviare ce străbate 
defileul Jiului, au fost distruse 
parțial sau total drumuri fores
tiere, însemnate cantități de 
masă lemnoasă, importante su
prafețe agricole au fost inundate.

In noaptea de joi spre vineri, 
apele s-au retras. Pe mici por- 

■ țiuni, Jiul a ieșit și el din albie. 
S-a format o undă 
unități economice, 
cole, locuințe din 
ale județelor Gorj 
supraînălțarea
foarte scurt a digului din zona 
bazinului carbonifer Rovinari, la 
care au participat sute de mi
neri, constructori, ingineri și teh
nicieni, au fost apărate de inun
dații carierele de lignit Rovinari

care amenință 
terenuri agri- 
unele așezări 
și Dolj. Prin

într-un termen

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit 
din partea lui NGUYEN HUU THO, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului Național de eliberare din 
Vietnamul de Sud, următoarea telegramă :

Iri numele populației și al guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, mulțumim sincer 
poporului și guvernului Republicii Socialiste România pentru 
sentimentele de simpatie față de Conferința la nivel înalt a 
popoarelor din Indochina, exprimate prin solidaritatea și 
sprijinul guvernului și poporului român față de lupta dreaptă 
a popoarelor din Vietnamul de Sud, Cambodgia și Laos, 
prin cererea de retragere a trupelor americane și ale țărilor 
satelite din Vietnamul de Sud.

Populația și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud dau o înaltă apreciere sprijinului 
nou. prețios al guvernului și poporului român frate, care 
constituie o mare sursă de încurajare în lupta sa împotriva 
agresorilor americani, pentru a elibera Sudul, a apăra Nor
dul, spre reunificarea pașnică a țării.

Realizîna Testamentul sacru al Președintelui Ho Și Min. 
răspirnzînd chemării Conferinței la nivel înalt a popoarelor 
din Indochina, populația din Vietnamul de Sud este hotărîtă 
să intensifice rezistența împotriva americanilor pentru sal
varea națională și. alături de popoarele frățești din Cam
bodgia și Loas. este decisă să înfrîngă războiul de agresiune 
al imperialiștilor americani și să zdrobească manevra lor de 
a-i folosi pe indochinezi împotriva indochinezilor.

Cu acest prilej dorim să adresăm poporului frate român 
călduroase urări din partea populației sud-vietnameze, urăm 
poporului și guvernului Republicii Socialiste România să 
obțină noi și mari victorii în opera de edificare a țării și 
în lupta pentru apărarea păcii în Europa și în lume.

CRONICA U.T.C.
In cursul zilei de ieri 

tovarășul ION ILIESCU, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, l-a 
primit pe secretarul gene
ral al Mișcării de Tineret 
din Dahomev, JEAN 
NOEL INNOCENTE DE

SOUZA, care, la invitația 
C.C. al U.T.C., se află în 
vizită în țara noastră. La 
discuții, care au decurs în- 
tr-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat tova
rășul Vasile Nicolcioiu, $e- 
cretar al C.C. al U.T.C.

" neprețuit, 
riașii din 
București, 

9 Ghimbav, 
ghișoara.

Așa am ~- --
A să-și înceapă activitatea o pri- 

mă parte din războaiele situate 
în hala veche".

• Relatarea lui loan Prundeanu 
secretarul, organizației U.T.C. 
din fabrica de bumbac a com-

• binatului textil pare în unele ■ 
puncte neverosimilă. Dar ea s-a 
petrecut aevea și nu are decît 
defectul de a fi incompletă, 
fragmentată la experiența unui 
om. a lui Ion Prundeanu.

Reanimare. Nu știu cum mi-a 
A venit în minte tocmai acest ter- 

men în timp ce iau cunoștință 
de revărsarea de forțe, în tot 

• orașul, pentru a readuce în sta
re de funcționare ceea ce s-a 
oprit brusc. într-o noapte. Ora- 

• șul în întregime și-a abandonat
identitatea. Cu cîtva timp 
urmă gospodarii 
onorați cu înalte distincții în in- 
trecerea pe țară. De 1 Mai, ae 
la mic la mare se gindiseră să 
confere străzilor, un aspect 

4b demn de renumele așezării. A- 
tît : două săptămîni s-a bucurat 
municipiul Sighișoara de haina 

• meșteșugit împodobită. Acum
nu se mai cunoaște nimic din 
toate acestea.

• Mai presus decît florile, decît 
peluzele de verdeață și aleile 
pentru promenadă, pe locuitorii 
Sighișoarei îi preocupă revitali- 

9 zarea industriei, reanimarea a- 
cestei inimi stînjenită în func- 
ționarea-i normală de mîlul a- 
pelor infiltrat consistent pe va
nele sale.

Combinatul textil încrustează 
A pe răbojul pierderilor 34 de mi

lioane lei. Este valoarea pro
ducției nerealizate din cauza 

A stagnării utilajelor în cele trei 
fabrici — mătase, bumbac, lină. 
Un grafic întocmit operativ ești-’ 

• mează că aproape 14 milioane 
vor putea fi recuperate. Pe sea-

Mă gîndesc. la mese- 
Tirgu Mureș, Sibiu, 

Azuga, Cisnădie, 
Cluj, la cei din Si

ajuns .ca. la 1 iunie

în
săi fuseseră

ma producției suplimentare de 
la fabricile de confecții neafec
tate de ape, prin folosirea cît 
mai gospodărească a utilajelor,. 
a timpului de muncă.

Privim datele fixînd termene 
de dare integrală în funcțiune : 
15 iulie — fabrica de bumbac ; 
20 iulie — fabrica de mătase.

Considerați aceste termene ca 
orientative, ne spune tovarășul 
Viorel Boroș, șeful serviciului 
pian. Vom face totul ca ele să 
fie devansate.

OPTIMISM EXAGERAT?

Dacă această opinie ar apar
ține urnii singur om, suspiciunea

nisaj și preparație, automate 
sau semiautomate, 189 de răz
boaie automate la bumbac, cu 
întregul utilaj însoțitor. Abia 
așa avem dimensiunea efortului 
ce trebuie, fără întrerupere, 
consumat în halele fabricilor.

Ce înseamnă efort pentru tex- 
tiliștii din Sighișoara ?

Ca să poată reîncepe activita
tea in secții, sînt necesare acce
sorii (canete, suveici) degradate 
în cea mai mare parte de ape. 
Semifabricatele aflate în secții 
în timpul inundației au fost de
preciate. Cîteva fnii de kilogra
me. Se încearcă rebobinarea, se 
fac determinări de laborator a- 
supra proprietăților. Sute de mii 

\

REANIMAREA
INIMII

ar căpăta poate credit. Dar ni
meni nu gîndește altfel. S-au 
făcut multe lucruri pină acum. 
Dar au mai rămas încă de pus 
la locul lor atîtea. A folosi su
perlative în acest, caz nu pare 
deloc nefiresc. Sînt de efectuat 
operații migăloase cerind un 
volum de muncă inimaginabil, 
pricepere și probitate profesio
nală desăvîrșită. Fiecare utilaj 
este demontat, curățat piesă cu 
piesă, recondiționate fiecare în 
parte, montate la loc, efectuat 
rodajul, pus în stare de funcți
une, adus la parametrii de lu
cru optimi. Sînt în cauză 120 de 
războaie automate la mătase, 
cu utilajul corespunzător, la fi

de metri pătrați, țesături prinse 
de apă trebuie recondiționate. 
Se află acum in alte unități, 
colaboratoare la eliminarea ur
melor : Prejmer. Sibiu, Bucu
rești, Sf. Gheorghe. Dar înainte 
de orice, atenția este concen
trată asupra repunerii în func
țiune a utilajelor.

De marți 9 iunie funcționează 
primul război !

Este o luminiță prevestitoare 
de bine la sfîrșitul unor zile 
chinuitoare. Pornirea războiului 
cu nr. 95 marchează un pas îna
inte. hotărîtor. către- ziua cînd 
fabrica de mătase va*  recăpăta 
atmosfera de lucru în toate com

partimentele sale.' împreună cu

tînăra ingineră Maria Neustădter 
alcătuim operativa la zi. Acum 
este în stare de funcționare ate
lierul mecanic, preparația, ma
șina de bătut cartele (toate car
telele perforate pînă acum 
fiind în întregime distruse de 
apă !), mașinile de canetat, de 
bobinat și mașina de încheiat. 
Se lucrează la mașina de brodat. 
Urzitoarele, în schimb, trebuie 
să aștepte piesele de schimb din 
străinătate.

Dintre războaie, 88 au fost de
montate, curățite și remontate. 
La 60 li s-a făcut și rodajul. 
Războiului pionier — 95 — i-au 
urmat miercuri încă 5. Se speră 
ca sfîrșitul săptămînii să coinci
dă cu terminarea montajului 
toate războaiele.

Cum ‘ lucrează tinerii ?
— Nu se vede ?
Adevărat, vedem. Băieții, 

sudînd la montajul mașinilor de 
țesut, la rodaj. Fetele, angrenate 
în delicata și istovitoarea ope
rație de rievedit. Ni s-a spus 
peste tot despre bărbăția dove
dită încă din primele ore cînd 
fete și băieți, au muncit fără 
întrerupere 10, 12 sau 16 ore pe 
zi pentru curățirea halelor și u- 
tilajelor. Mai mult ca oricînd e- 
vidențierile se dovedesc nedrep
te, inexpresive.

Seara, pe strada mare a ora
șului. Noțiunea de plimbare și-a 
recăpătat prospețimea. Tinerii 
alunfecă de-a lungul clădirilor. 
Pe-o bancă un grup de vîrstnici 
comentează rezultatele mondia
lelor, fac pronosticuri. La in

tersecție, doi copii -n-au mai 
mult de 6 ani împreună — tra
versează de mînă tacticoși pe- 
trecuți de zîmbetul trecătorilor. 
Dincolo de geam vitrinele ajung 
cu fiecare ceas la înfățișarea de 
dinainte.

Pe dealul cetății, se scutură 
salcîmii, o ploaie de miresme... 
o batistă uriașă aninată peste 
covorul verde al frunzelor.

...Și parcă nici dunga aceea 
urîtă, dizgrațios desenată pe zi
durile caselor nu mai este atit 
de urîtă...

la

a-

și șantierul centralei termoelec
trice Rogojelu.

Apele au ajuns vineri la amia
ză la Filiași și Podari — Craio
va. Cu toate că s-au înregistrat 
creșteri cu 1,5—2 m mai mari 
decît cele din zilele precedente, 
în general nu s-a depășit co
tele de inundație. Comandamen
tele din cele două județe au 
adoptat operativ măsuri preven
tive de evacuare a familiilor ale 
căror locuințe erau în pericol și 
a bunurilor.

Potrivit aprecierilor centrului 
meteorologic Craiova, viitura de 
pe Jiu va ajunge în cursul zilei 
de vineri la Dunăre.

(Agerpres)

prin telex de la trimisul nostru

VASILE CĂBULEA

• DELTA
în Deltă, nivelul apelor se 

menține de cîteva zile ridicat, la 
Tulcea păstrîndu-se în jurul cotei 
de 429 cm. La Sulina și Sf. 
Gheorghe s-au înregistrat vineri 
creșteri de 3—6 cm. Hidrologii 
apreciază că, datorită noilor 
viituri de pe Șiret și Prut, apele 
Dunării se vor menține și în zi
lele următoare la cote ridicate. 
In jurul incintei agricole 
Dăieni — Ostrov, unde cul
turile de grîu, floarea-soarelui 
și legume anunță o recoltă bo
gată, se construiește un al doi
lea val de pămînt pentru apăra
rea culturilor.

•SATU MARE
In cursul zilei de vineri, apele 

rîurilor de pe cuprinsul județului 
Satu Mare au continuat să creas
că. Rîul Tur a atins cota de aten
ție. Someșul înregistrează, de 
asemenea, creșteri la Satu Mare, 
urmînd să atingă în noaptea -de 
12 spre 13 iunie, cota de 720 cm. 
Se apreciază că apele afluenților 
Someșului vor avea un debit mai 
mare decît la 14 mai. Rîul Cras- 
na a depășit 6 m în cursul dimi
neții de vineri, la Moftinul Mare.

Comandamentul județean a 
luat măsuri de evacuare a locui
torilor din satele Lunca Apei, 
Someșeni, Medieșul Aurit, Odo- 
reu, Valea Vinului, Pomi, Dorolț 
și altele, inundate total sau 
parțial. Peste 15 000 saci de pă
mînt, piatră și importante canti
tăți de cherestea au fost aduse 
pentru supraînălțarea digului și 
închiderea breșelor. Ploile care 
au continuat să cadă și undele de 
viitură au inundat în ultimele 24 
de ore 16 025 ha și 614 case.

(Agerpres)

Cariera noastră la ,C;MÎ. de;-»; 
fotbal s-a încheiat. Ultimele\ ; 
speranțe într-o „răzbunare" a- j 
cehoslovacilor s-au spulberat/ 
Ei au fost învinși la limită de i; 
echipa Angliei prin golul înscris ?1 
în minutul 49, în urma unui J 
penalty acordat cu multă ușif-•- 
rință de arbitrul francez Roger 
Machiu. Cehoslovacii- ar fi me- -a 
ritat poate, un meci nul; dar * 
nici în acest caz nu ne-ar .. fi 
putut ajuta. Căci, ar fi. trebuit 
să învingă pe englezi la două .. 
puncte diferență ca să putem” 
cîștiga... noi. Dar să lăsăm cal-, 
culele, acum inutile.

Dincolo de orice subiectivism 
și orgoliu, trebuie să spunem - 
că un 2—3 cu Brazilia, dublă ex , 
campioană a lumii un 0—1 în 
fața actualilor campioni și o 
victorie cu 2—1 asupra Cehoslo
vaciei reprezintă rezultate, ori- ; 
cum, onorabile. Dacă avem în 
vedere că noi am luptat pe 
„frontul" cel mai greu, în con- < 
diții de climă neobișnuite, în- r 
tr-o serie infernală, nu este de
loc exagerat să afirmăm că foV- • 
baliștii noștri au avut o com
portare meritorie. De altfel, 
presa, posturile de radio și te
leviziune afirmă, într-o deplină 
unitate de opinii, că echipa Ro-- 
mâniei este marea revelație a 
C.M. Hotârît, avem de-a face cu .. 
cea mai mare performanță din, 
istoria fotbalului nostru, o sur
priză, s-o recunoaștem, pentru 
noi înșine. Căci, dacă cineva afr‘:r 
fi prezis aceste rezultate cu ps' 
lună, două in urmă, bineînțeles ’ 
că nu ar fi fost crezut.

Judecind lucrurile în raport cu 
ceea ce am văzut pe teren — pe» 
micul ecran realitatea poate să 
apară oarecum altfel — echi
pa noastră, deși cu unele fluctua
ții, a avut o comportare constant 
buna. E drept, ea nu-a jucat la 
potențialul ei valoric maxim, la 
capacitatea integrală a talentului 
și posibilităților jucătorilor. Dacă 
acestea s-ar fi valorificat din 
plin, poate rezultatul ar fi fost 
altul : meciuri nule cu Anglia 
și cu Brazilia și victorie con- > 
fortabilă asupra cehoslovacilor. 
Dar și așa, după rezultatele de 
aici avem satisfacția că sîntera 
a șasea echipă din Europa și a 
zecea din lume. Cota noastră
valorică a crescut. Ca dovadă, 
federațiile din Brazilia, Peru, U-— 
ruguay, etc s-au arătat interesa- - - 
te să aranjeze, in țările lor, mea 
ciuri și turnee ale echipei noas- ■ 
tre naționale... Totuși, acestea., 
sînt, din păcate, satisfacții ..ge, 
nerale". fără vreo legătură con-^ 
cretă cu poziția noastră în ca-r*  
drul IVIundialului, iar această 
poziție este, oricît ne-ar veni de 
greu s-o spunem, aceea a unui 
competitor scos din cursă.

Ne vedem eliminați, dintr.o 
competiție in care am fi .avut 
toate atuurile să ne comportăm 
mult mai bine.

DE ZIUA
MILIȚIEI

(Urmare din pag. 1)

mult nu mai știau nimic,de
pentru salvarea unor persoane 
aflate în primejdie.

în conștiința ofițerilor și sub
ofițerilor de miliție sînt me
reu treze cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite la re
centa consfătuire a cadrelor de 
bază din securitate, miliție, pro
curatură și justiție : „Menirea 
acestor organe ale puterii oa
menilor muncii, ale statului so
cialist este de a apăra cuceriri
le revoluționare ale poporului, 
proprietatea socialistă de stat 
și cooperatistă, de a veghea la 
respectarea normelor orinduirii 
socialiste și a legilor țării".

O confirmare a atașamentului 
lucrătorilor de miliție față de 
cauza socialismului, a spiritului 
lor de sacrificiu s-a relevat în 
aceste zile de grea cumpănă 
pentru țara noastră, cînd forțele 
dezlănțuite ale naturii ne-au 
lovit cu atîta cruzime. Putem 
spune fără exagerare că n-a 
existat lucrător de miliție care 
să nu fi făcut totul pentru a 
salva viețile și bunurile victi
melor calamităților, pentru a 
pune 1 
list și 
pentru 
dinea, 
menea 
fectate ......
Mai mult ca oricînd, mai con
vingător și mai concret ca în 
orice altă împrejurare, s-au 
confirmat în practică valorile 
morale înaintate ale lucrători
lor de miliție, continuitatea spi
ritului de sacrificiu ale eroilor 
miliției care, la timpul lor, n-au 
pregetat să-și dea viața în lupta 
cu elementele dușmănoase, in
fractoare. S-a confirmat încă o 
dată. în actualele împrejurări 
dramatice, trăinicia legăturilor 
miliției cu poporul, încrederea 
nestrămutată a întregului efec
tiv în justețea politicii înțelep^ 
te a partidului și guvernului 
nostru. A fost, și în buna mă
sură mai este și acum unul din
tre cele mai grele examene pe 
care l-au avut de susținut or
ganele noastre. Iar _ reușita a- 
cestui examen constituie, fără 
îndoială, materializarea de ne
tăgăduit a educației date * de 
partid, a. tăriei și forței spiri
tuale înaintate, a tenacității pro
prii poporului nostru de a con
frunta și învinge greutățile.

Succesele obținute de organe
le miliției în realizarea sarcini
lor ce le revin se datnresc în 
același timp și condițiilor de 
lucru în permanentă îmbunătă-

la adăpost avutul socia- 
i personal al cetățenilor, 
i a menține calmul și or- 
atît de necesare în ase- 

i condiții. în regiunile a- 
j de revărsările apelor.

țire, asigurate datorită grijii 
conducerii de parrtid și de stat. 
Sporirea mijloacelor tehnice de 
investigare și a echipamentului 
de cercetare criminalistică, cre
șterea parcului de autovehicule,. v 
ca și situarea pe un plan supe-s 
rior a perfecționării profesio
nale, conferă activităților noa- «••• 
stre un caracter tot mai știin
țific.

Deosebit de prețioase sînt 
pentru noi indicațiile tovarășu.- .. 
lui Nicolae Ceaușescu cu privi
re la necesitatea sporirii aten- . 
ției față de măsurile de pre- 
venire, ca și sublinierea faptu- ■ 
lui că organele de stat pot con
sidera că au acționat bine nu- 
mai în măsura .în care reușeșc, 
să prevină infracțiunile și ma- 

. nifestările antisociale.
Acționînd pe baza acestor in- ‘ 

dicații, organele de miliție pun. 
un accent tot mai mare pe rea- 4 
lizarea unei conlucrări active și, 
multilaterale cu organele și or- , 
ganizațiile ce pot contribui la 
atingerea obiectivelor muncii de 
prevenire. Măsurile de instruire 
rutieră a tinerei generații — în-... 
treprinse în colaborare cu or- . 
ganele de resort ale U.T.C.-ului 
și ale Ministerului Invățămîn- 
tului — și, în general, cele de 
educare a tineretului în SDirituI 
respectării normelor legale șT al 
moralei socialiste, participarea 
din ce în ce mai largă a.acti- , 
vului de șoferi care sprijină vo
luntar miliția în combaterea în- • 
călcării regulilor de circulație, .. 
contribuția activă a presei, ra
dioului și televiziunii la popu
larizarea legilor și a consecin- 
țelor încălcării ei. iată doar c 
cîteva dintre coordonatele. în 
care se înscrie vasta arie de 
colaborare pe linia prevenirii 
stării infracționale și a contra
carării influenței sale nocive.

. Sărbătorind „Ziua miliției", o- 
fițerii. subofițerii și angajații ci
vili din organele și formațiunile 
de miliție țin să asigure con- • 
ducerea partidului și statului 
nostru, pe toți oamenii muncii, 
ca nu vor precupeți nici un . 
efort pentru a duce la bun.? 
sfîrșit misiunile încredințate

Urmînd exemplul eroicei cla- u 
șe muncitoare, al țărănimii și \ 
intelectualității, angajate în â- 
ceste zile, sub conducerea par
tidului, în marea bătălie a refa- . 
cerii țării, efectivele miliției 
participă cu. toată pricenerea și 
capacitatea lor la înfăptuirea 
obiectivelor trasate de cel de al 
X-lea Congres al P.C.R., la ui- ' 
părarea și consolidarea orîndui- 
rii noastre socialiste.
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DELEGAȚIA MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE Șl A CONSILIULUI
DE STAT A PĂRĂSIT PEKINUL

/

PEKIN 12. — Corespondență 
de la Ion Fîntînaru și Ion Gă- 
lățeanu : Vineri dimineața a luat 
sfîrșit vizita pe care delegația 
Marii Adunări Naționale și a 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a întreprins-o in 
R. P. Chineză, la invitația P. C. 
Chinez și a Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină.

Aeroportul din Pekin, pavoa
zat cu drapelele de stat român 
și chinez, a cunoscut o atmosfe
ra de sărbătoare. Mii de locui
tori ai capitalei au venit să ure
ze drum bun solilor poporului 
român. Tineri și vârstnici, bărbați 
și femei fluturau stegulețe trico
lore și chineze, scandau lozinci 
în cinstea prieteniei dintre po
porul chinez și poporul român.

La aeroport, oaspeții români 
au fost conduși de Kan Șen, 
membru al Comitetului Perma
nent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șef al Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliu-

Sesiunea O.I.M.
INTERVENȚIA ȘEFULUI

Plenara celei de-a 54-a sesiuni 
a Conferinței Organizației In
ternaționale a • Muncii continuă 
dezbaterea raportului directoru
lui general al O.I.M. cu privire 
la modalitățile garantării nive
lului de trai minim al oamenilor 
muncii.

Șeful delegației române, mi
nistrul muncii. Petre Lupu, luînd 
cuvîntul în ședința de joi, a abor
dat o serie de probleme de pe 
ordinea de zi, afirmînd că în a- 
doptarea instrumentelor interna
ționale în legătură cu îmbunătă
țirea condițiilor de viață și de 
muncă ale muncitorilor, esențial 
este respectul pentru indepen
dența, suveranitatea și dreptul 
sacru al fiecărui popor de a ho
tărî el însuși asupra destinului 
său.

Șeful delegației române a a- 
mintit propunerea țării noastre 
ca O.I.M. să militeze în favoa
rea utilizării sumelor gigantice 
cheltuite pentru cursa înarmări
lor în vederea ameliorării condi
țiilor de trai ale popoarelor. 
De asemenea, pentru creșterea

„Sate strategice^
in varianta Salisbury

„Aglomerarea de mici bordeie e înconjurata cu 
sîrmă ghimpata. Singurul drum de acces este ba
ricadat și păzit în permanenta de militari". 
Descrierea aceasta, care îți readuce imediat în 
memorie faimoasele „sate strategice" din Vietna
mul de sud, a fost făcuta 
care a vizitat foarte recent

în paginile cotidianului mila
nez CORRIERE DELLA SERA. 
Carlo Laurenzi dezvăluie un 
fapt nou și plin de semnificații 
din tabloul actual al Rhodesiei : 
in patru departamente situate 
pe valea fluviului Zambezi, au
toritățile rasiste de la Salisbury 
au început să organizeze up gen 
de „sate strategice". Prin trans
formarea unor așezări ale afri
canilor in veritabile lagăre, izo
late. puse sub pază militară, se 
încearcă înăbușirea luptei de 
guerilă a populației Zimbabwe, 
mereu mai intensă.

Discreția totală cu care este 
înconjurată toată această opera
țiune la Salisbury este de înțe
les. Știrile parvenite Ia sfîrșitui 
anului trecut despre răscoalele 
muncitorilor africani de pe patru 
plantații din nordul țârii au pro
vocat o mare neliniște în rîndu- 
rile protipendadei albe. Sosirea 
in centrele urbane a numeroase 
familii de fermieri albi din une
le zone rurale a accentuat sta
rea de îngrijorare. Cu atît mai 
mult, cu cit s-a aflat că respec
tivii fermieri au fost sfătuiți de 
autorități să „se regrupeze'*  la 
orașe.

Dincolo de discreția observata 
de autoritățile rhodesiene se con
turează. insă, escaladarea luptei 
de eliberare a majorității afri
cane. Prin acordarea de privile
gii căpeteniilor tradiționale de 
triburi, Ian Smith a îneercat să 
mențină controlul și „calmul" Ia 
sate. Manevra s-a dovedit iluzo- 
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lui de Stat, Go Mo-jo, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga .Chină, și 
alte persoane oficiale chineze. Au 
fost prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Pekin. 

' Au fost, de asemenea, de față 
Aurel Duma, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în R. P. 
Chineză și membri a ambasadei, 
precum și ambasadorul chinez la 
București, Cian Hai-fun.

Delegația w>mână, însoțită de 
gazde, salută mulțimea, care scan
dează cuvinte de caldă prețuire 
la adresa poporului român, face 
semne prietenești, manifestând 
pentru prietenia dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Luîndu-și rămas bun, tovară
șul Emil Bodnaraș transmite 
partidului și poporului chinez, 
conducerii sale, urări de noi 
succese în munca și lupta pentru 
construirea socialismului, se îm
brățișează călduros cu tovarășul 
Kan Șen și ceilalți înalți condu
cători de partid și de stat chi
nezi.

Ca și la sosire, în urmă cu 
trei zile, chinez și-a ma
nifestat față de poporul
român, față de conducerea sa 
care îl călăuzește pe drumul 
construirii noii societăți. A .fost 
o vibrantă manifestare a priete
niei tot mai profunde între po
poarele celor două țari, a hotă
rârii lor de a păși umăr la umăr 
în lupta pentru edificarea socia
lismului.

DELEGAȚIEI ROMÂNE
eficacității organizației și apli
carea principiului universalității 
este necesar să se restabilească 
fără întârziere drepturile legitime 
ale R.P. Chineze în O.I.M. și să 
fie primite și alte țări socialiste, 
care nu sînt încă membre ale 
organizației.

Vorbitorul a adresat, din par
tea guvernului român, mulțumiri 
tuturor statelor, organizațiilor 
internaționale, organizațiilor sin
dicale, organizațiilor economice 
și persoanelor particulare, care 
si-au manifestat solidaritatea cu 
prilejul pierderilor provocate de 
calamitățile naturale abătute asu
pra României.

Șeful delegației române la cea 
de-a 54-a sesiune a Conferinței 
Organizației Internaționale a 
Muncii, Petre Lupu. ministrul 
muncii, a făcut o vizită noului 
director general al Biroului In
ternațional al Muncii, Q. W. 
Jenks. Au fost discutate diferite 
aspecte ale cooperării dintre 
România și Organizația Inter
națională a Muncii, inclusiv co
operarea tehnică.

de un reporter italian 
Rhodesia.

de la începutul anuluirie. încă ------------ ,_T-----------
trecut, corespondenții occidentali 
din capitala rhodesiană relevau 
despre ambuscade in unele sate 
și despre ajutorul în oameni și 
provizii pe care africanii din zo
nele rurale îl dau detașamente
lor de partizani care operează 
în valea Zambezi. La mijlocul 
anului trecut s-a aflat despre 
primele „acțiuni de curățire" în
treprinse de unitățile militare 
ale guvernului de la Salisbury 
în districtul Onda. unde se află 
situate mari plantații de tutun. 
Acum, informațiile despre iniție
rea unui gen de „sate strategice" 
vin să ateste eșecul „operațiu
nilor de curățire" și intensifica
rea activității forțelor patriotice 
Zimbabwe. „Specialiști militari 
și funcționarii guvernamentali 
— notează reporterul ziarului 
milanez anterior citat — pri
vesc cu cea mai mare preocu
pare această turnură a lucruri
lor. E vorba, nici mai mult nici 
mai puțin, de posibilitatea pier
derii controlului asupra unor re
giuni întregi vitale. Există, în 
perspectivă, pericolul unei ase
dieri de facto a albilor în cî
teva centre urbane".

De pe acum. loviturile date de 
mișcarea de eliberare Zimbabwe 
sînt mereu mai frecvente și mai 
puternice. Atacurile recente ale 
unor unități ale forțelor patrioti
ce asupra taberei militare de la 
Banket și a centrului de trupe 
motorizate de la Helvis (ambele 
situate in apropierea capitalei
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IUGOSLAVIA.

Răpirea amba
sadorului

R.F.G. la Rio
Ambasadorul R. F. a Ger

maniei în Brazilia, Ehrenfried 
von Holleben, a fost răpit joi 
seara de un grup înarmat și 
transportat într-o direcție ne
cunoscută. Răpirea s-a produs 
în condiții dramatice : asupra 
mașinii în care se afla amba
sadorul s-a deschis foc de 
armă automată, fiind omorât 
șoferul și rănite alte trei per
soane. între care și un poli
țist. Tntr-un manifest găsit la 
locul răpirii este condiționată 
eliberarea ambasadorului vest- 
german de punerea în liber
tate a unor deținuți politici. 
Președintele brazilian. Garas- 
tazu Medici, a anunțat că 
guvernul său va face tot ce 
este posibil pentru salvarea 
diplomatului.

Ministrul de externe vest- 
german a adresat un apel 
omologului său brazilian, soli- 
citînd adoptarea unor măsuri 
urgente pentru eliberarea lui 
Holleben.

în virtutea unei legi insti
tuite in Brazilia în septem
brie anul trecut, după seches
trarea. ambasadorului ameri
can Burke Elbrick, autorii" ră
pirii sînt pasibili de pedeapsa 
capitală.

• PREȘEDINTELE FINLAN
DEI. Urho Kekkonen, l-a însăr
cinat ieri pe Ahti Karjalainen 
cu formarea unui nou guvern, 
care să înlocuiască actualul cabi
net de tranziție. După cum s-a 
mai anunțat, guvernul Țeuvo 
Aura, constituit la 14 mai a.c„ 
pentru a rezolva problemele cu
rente ale țării, nu are sprijinul 
Parlamentului. Viitorul guvern 
va trebui să obțină majoritatea 
în Parlament.

Indi-rhodesiene) constituie un 
ciu elocvent in acest sens.

Inițiatorii de la Salisbury ai 
„satelor strategice" după mode
lul falimentar din Vietnamul de 
sud, au toate motivele să se 
teamă de viitorul lor. Sirma 
ghimpată din jurul satelor rho
desiene este simbolul neputinței 
și neîncrederii in ziua de mii ne 
a unui regim 
unic obiectiv 
dominației unei 
coloni asupra 
milioane de africani.

rasist al cărui 
este menținerea 
pături subțiri de 
majorității de

P. N.

Informații transmise ieri 
din Salisbury arătau că așa- 
zisul parlament rhodesian a 
hotărît prelungirea cu încă 
12 luni a stării excepționale 
în Rhodesia. Această măsură 
este apreciată de observato
rii politici ca un indiciu al 
nesiguranței pe care guver
nul rasist al lui Ian Smith o 
resimte la aproape cinci ani 
de la instalarea-șa la putere. 
(Se știe că de la proclama
rea unilaterală a indepen
denței Rhodesiei, în toamna 
anului 1965, starea excepțio
nală a fost continuu prelun
gită în această țară).

Declarația făcută în fața 
parlamentului de la Salis
bury de ministrul rhodesian 
al justiției, Desmond Lard- 
ner Burke, care a recunos
cut că în țară iau amploare 
acțiunile grupurilor de par
tizani africani, este semnifi
cativă pentru situația în 
care se află oficialitățile ra
siste din Rhodesia.

Delegația MAN. în Iugoslavia
BELGRAD 12. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite . Vineri, delegația 
Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, condusă 
de Mihai Dalea, președintele Co
misiei, a fost primită de pre
ședintele Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia; Milentie Po
po viei. La convorbirea care a 
avut loc cu acest prilej, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, to
vărășească, a participat ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ-

din Iordania
• Sistarea ostilităților • Demiteri din

conducerea armatei iordaniene
Autoritățile iordaniene 

și organizațiile palestinie
ne de rezistență, anunță 
agențiile de presă, au re
afirmat joi seara necesita
tea respectării acordului de 
încetare a focului, în 
scopul reinstaurării calmu
lui în Iordania.

Sistarea ostilităților a fost ur
mată de instituirea a două comi
tete iordaniano-palestiniene pen
tru anchetarea cauzelor și stabi
lirea responsabilităților pentru 
incidentele înregistrate la Am
man și în împrejurimile orașului.

La cererea organizațiilor pales
tiniene, regele Hussein al Iorda
niei a demis din conducerea ar
matei iordaniene pe Sherif Nas
ser Ben Jamil, comandantul șef 
al . armatei, precum și pe alți doi 
ofițeri superiori preluînd perso
nal conducerea armatei. Liderii 
palestinieni acuză pe ofițerii de
miși că ar fi încercat să lichide
ze mișcarea de rezistență din Ior
dania. într-o cuvîntare rostită la 
postul de ladio Amman, .regele 
Hussein a avertizat că destituiri
le din conducerea superioară a 
armatei reprezintă ultima conce
sie pe care o face organizațiilor 
palestiniene. Hussein a respins 
totodată acuzațiile formulate îm
potriva ofițerilor iordanieni.

Referitor la poziția unor state 
arabe față de evoluția situației 
din Iordania, corespondentul
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• VINERI A AVUT LOC la 

sediul ambasadei S.U.A, din 
Viena cea de-a 16-a ședință a 
convorbirilor dintre reprezen
tanții Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite ale Americii în pro
blema limitării cursei înarmă
rilor strategice.

IN
INUNDAȚII 

CEHOSLOVACIA
IN URMA PLOILOR TO-

care au căzut la 9 
in regiunea Godonin din

♦
RENȚIALE 
iunie
R. S. Cehoslovacă, 22 de locali
tăți au fost grav’ afectate. După 
cum menționează agenția C.T.K., 
precipitațiile au înregistrat 195 
de litri pe metru pătrat. Canti
tatea neobișnuit de mare de apă 
a provocat inundarea unei mari 
părți a teritoriuli regiunii men
ționate. Pina in prezent sînt to
tal compromise culturile de pe 
8 000 de hectare. Căile de comu
nicație au suferit avarii grave 
pe porțiuni mari. Situația gravă 
creată ca urmare a acestor ploi 
a impus deplasarea in localită
țile afectate a unităților milita
re, pentru a acorda sprijin popu
lației sinistrate.

• LOCALITĂȚILE UNGARE 
aflate de-a lungul Someșului, 
Crasnei și Crișurilor sînt din 
nou în stare de alertă. Nivelul 
apelor s-a ridicat brusc și, după 
cum se. anunță, se așteaptă ca 
ele să înregistreze noi creșteri 
însemnate. Pentru stăvilirea a- 
pelor, a căror undă de viitură 
urmează să atingă cotele ma
xime sîmbătă, au fost concen
trate din nou mari forțe umane 
și materiale. La întărirea digu
rilor, la consolidarea barajelor 
lucrează numai în județul Sza- 
bolcs-Szatmar peste 15 000 de 

nia la Belgrad, Vasile Șandru.
în aceeași zi, delegația română 

a avut convorbiri cu delegația 
Comitetului de politică externă al 
Vecei Popoarelor a Skupștinei 
Federale, condusă de Stana To- 
mașevici-Arnesen.

Seara, ambasadorul român la 
Belgrad a oferit un cocteil cu 
ocazia vizitei în R.S.F. Iugoslavia 
a delegației Comisiei de politică 
externă a Marii Adunări Națio-

Agerpres la Alger, Constantin 
Benga, relatează că ministrul al- 
gerian al afacerilor externe, 
Abdelaziz Bouteflika, a sosit la 
Amman, fiind purtătorul unor 
mesaje adresate de președintele 
Houari Boumediene regelui Ior
daniei, Hussein, precum și pre
ședintelui Organizației pentru 
eliberarea Palestinei, Yasser Ara
fat.

Ministrul de externe algerian a 
ținut să sublinieze că aceasta nu 
reprezintă o tbisiune de mediere 
în conflictul intervenit între ofi
cialitățile iordaniene și forțele 
palestiniene de comando.

NOI CIOCNIRI LA SUEZ
Forțele militare egiptene au 

dejucat două tentative ale co
mandourilor istraeliene de a tra
versa în noaptea de joi spre vi
neri Canalul de Suez,' a declarat 
la Cairo un purtător de cuvînt 
citat de agenția M.E.N. El a 
precizat că atacurile, lansate în 
sectorul El Kantara, El Tina și 
El Cap, au eșuat și că cele două 
ambarcațiuni folosite pentru tra
versarea canalului au fost scu
fundate, iar cîteva zeci de soldați 
israelieni au fost uciși sau răniți. 
Purtătorul de cuvînt a menționat, 
totodată, că artileria grea egip- 
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oameni. S-a hotărî.t evacuarea 
localităților care au fost inun
date și în luna mai.

• VINERI DIMINEAȚA a 
fost lansată de la poligonul 
Woomera din Australia, racheta 
„Europa-1“, construită in comun 
de. țările membre ale Organiza
ției Europene pentru Construi
rea și Lansarea de Nave Spația
le — E.L.D.O. Racheta urma să 
plaseze .pe orbită un satelit ex
perimental cu diferite instrumen
te de telecomunicații. Scopul nu 
a. fost atins, înțrucit satelitul 
împreună cu treapta a treia a 
rachetei purtătoare s-au prăbu
șit pe pămînt, undeva la sud de 
Groenlanda.

EVOLUȚIA NAVEI 
„SOIUZ-9"

• VINERI, pînă la orele 13,46 
(ora Moscovei) nava ,Soiu7.-9", 
lansată cu 11 zile in urmă, a 
efectuat 172 de rotații în jurul 
Pămîntului.

Cosmonauții au îndeplinit un 
amplu program de cercetări și 
experiențe. Printre altele, au 
fost realizate fotografii și măsu
rători spectrometrice pentru 
studierea suprafeței Pămîntului 
și atmosferei.

• JOI DIMINEAȚA a fost 
realizat în Cuba cel de-al optu
lea milion de tone de zahăr în

THANT DESPRE
SITUAȚIA DIN

INDOCHINA
Luînd cuvîntul la un dejun o- 

ferit de Asociația coresponden
ților de presă acreditați pe lin
gă O.N.U., secretarul general U 
Thant a declarat că trebuie în
treprinse noi eforturi pentru a se 
pune capăt războiului dus de Sta
tele Unite în Indochina. „Am 
considerat întotdeauna acest răz
boi ca lipsit de sens și barbar, 
cauzînd suferințe indescriptibi
le milioanelor de oameni nevino- 
vați" — a spus el. După cum a 
apreciat U Thant, „căutarea unei 
victorii militare constituie o do
vadă de lipsă de realism". „Ex
tinderea războiului în Cambod
gia — a continuat el — mi-a 
provocat o amărăciune profun
dă. Sper cu ardoare că aventura 
aceasta se va termina curînd, iar 
independența și*  suveranitatea a- 
cestei țări vor fi respectate pe 
deplin".

Referindu-se apoi la situația 
din Orientul Apropiat, secreta
rul general al O.N.U. a pledat 
pentru aprobarea și aplicarea de 
către toate părțile interesate a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967. El 
a subliniat că furnizarea de arme 
subminează progresele pe calea 
păcii în zona.

Declarațiile lui
J. Winiewicz
La întoarcerea sa de la Bonn, 

unde a avut un schimb de pă
reri cu reprezentanții R.F. a Ger
maniei, Josef Winiewicz, adjunct 
al ministrului de externe al R.P. 
Polone, șeful delegației polone
ze, a declarat că ultimele con
vorbiri dintre cele două părți 
sînt considerate ca reprezentînd 
sfîrșitui unei „etape de sondare", 
anunță agenția P.A.P. La urmă
toarea întîlnire, a precizat el, 
vom putea trece la elaborarea ' 
unor formulări mai detaliate cu 
privire la tratatul care urmează 
să pună bazele normalizării rela
țiilor dintre Polonia și R.F. a 
Germaniei. Țelul nostru, a spus 
el în continuare, este ca R.F. a 
Germaniei să recunoască carac
terul definitiv și inalienabil al 
frontierelor vestice ale Poloniei.

După ce â apreciat că întîlni- 
rea de la Bonn s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de lucru construc
tivă, Winiewicz a subliniat că 
se înapoiază în țară cu convin
gerea că s-a făcut un nou pas 
înainte.

teană a intrat în acțiune împo
triva pozițiilor israeliene pe toa
tă linia de încetare a focului, iar 
aviația a intervenit pentru a in
tercepta avioanele israeliene care 
încercau să susțină acțiunea co
mandourilor.

La Tel-Aviv, un purtător de 
cuvînt militar a afirmat că aceste 
incursiuni au avut loc, susținând 
că unitățile israeliene au pătruns 
în dispozitivul defensiv al arma
tei egiptene, produeîndu-i pier
deri în oameni și materiale de 
luptă.

cadrul marii campanii a anului 
1970. Este pentru prima oara 
cînd în Cuba se înregistrează o 
asemenea producție, ce depă
șește cu aproape 60 la sută me
dia ultimilor zece ani.

• PREMIERUL SUEDEZ 
LOF PALME și-a încheiat 
vizita pe care a întreprins-o 
S.U.A., plecînd spre patrie.__
plecare, Olof Palme a declarat 
că discuțiile pe care le-a avut 
cu oficialitățile americane au re
levat din nou punctele ue vede
re divergente ale celor două 
țări față de conflictul din Indo
china.
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Cataclismul de duminică 31 
mai a devastat, în partea de 
nord a Perului, o zonă a că
rei suprafață este aproape e- 
gală cu cea a Belgiei, Olan
dei și Danemarcei luate la un 
loc. Suprafața totală a zone
lor sinistrate este de 128 700 
kilometri pătrați și pe ea 
trăiau, potrivit datelor statis
tice din anul 1961, 3 470 009 
locuitori. Aceste informații 
au fost furnizate de Augusto 
Zimmerman, purtătorul de 
cuvint al Președinției Repu
blicii Peru. El a menționat 

- că, în mai puțin de un mi
nut, cutremurul a făcut pa
gube mai mari decît toate 
cele 5 catastrofe ce s-au abă
tut asupra Perului în perioa
da 1940—1970.

U.R.S.S. in
întîmpinarea

alegerilor pentru 
SupremSovietul

MOSCOVA 12. — Cores
pondentul Agerpres, Lauren- 
|iu Dută, transmite : Uniunea 
Sovietică se pregătește în 
aceste zile pentru un eveni
ment de importantă majoră 
în viața țării — alegerile ce 
vor avea loc duminică pen
tru Sovietul Suprem. Campa
nia electorală, inaugurată în 
.urmă cu circa două luni și 
jumătate, s-a desfășurat în 
întreaga țară cu participarea 
a milioane de oameni ai 
muncii.

Așa cum a subliniat și 
presa sovietică, cei patru 
ani care au trecut de la ulti
mele alegeri au constituit o 
perioadă de puternic avînt 
al tuturor ramurilor econo
miei naționale, de sporire a 
avuțiilor țării, de creștere a 
nivelului de trai al oamenilor 
sovietici. Campania s-a des
fășurat sub semnul ideilor 
Congresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S., care a adoptat Di
rectivele cu privire la planul 
cincinal de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe pe
rioada 1966—1970. Apelul 
C.C. al P.C.U.S. în vederea 
alegerilor, a cărui publicare 
a constituit un moment în
semnat în campania electo
rală. relevă că principalul 
rezultat înregistrat de la ul
timele alegeri constă în fap
tul că politica partidului a 
asigurat succese importanțe 
în întărirea statului sovietic 
socialist. Numai în anul 1970 
se va realiza în Uniunea So
vietică o producție mai mare 
decît în toate cincinalele 
antebelice.

Campania electorală s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de intensă activitate politică 
și productivă-

Peste 150 de milioane de 
oameni — întreaga popu-
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Dileme britanice

la „porțile C. £ £"
Marea Britanie a acceptat oficial invitația pentru deschi

derea negocierilor privind aderarea sa ia Piața comună, 
programată pentru 30 iunie la Luxemburg, a anunțat agen- 
**z Press International, citind surse guvernamentaleția United 
britanice.

că, indiferent deS-a subliniat . , __________
rezultatele alegerilor de la 18 iu
nie, Marea Britanie va fi pre
zentă la negocieri, atît Wilson, 
cît și Heatli declarîndu-se adepți 
ai aderării, dar ambii manifes- 
tîndu-și rezerva față de reușita 
negocierilor. Fiecare dintre ei a 
ținut să precizeze că Marea Bri
tanie va putea foarte bine să 
opteze pentru rămjnerea în afara 
comunității, dacă prețul acestei 
aderări „va fi prea mare".-

în ultimul timp, mai multe a- 
nalize cu caracter economic .și 
chiar studii sociologice au încer
cat să explice această neașteptată 
prudență a liderilor celor două 
partide. Diagrama reprezentînd 
starea de spirit a opiniei publice

• INTRE 2 ȘI 10 IUNIE a a- 
vut loc la Hepino, lingă Lenin
grad, un simpozion internațio
nal de sociologie cinematogra
fică, organizat de către asocia
țiile de cineaști din unele țări 
socialiste europene. Au luat 
parte specialiști ai cercetării 
socio-psihologice, reprezentanți 
ai unor institute și organisme 
specializate în cercetarea socio
logică a publicului de cinema 
și televiziune, critici de film, 
reprezentanți ai conducerilor 
asociațiilor de cineaști din Bul
garia. ~ ’
mană, 
ria și

Cehoslovacia. R.D. Ger- 
Polonia. România, Unga- 
Uniunea Sovietică.

LUPTELE
DIN CAMBODGIA
Știrile transmise de agențiile 

de presă semnalează o intensi
ficare a presiunii exercitate de 
forțele de rezistență populară 
din Cambodgia asupra trupelor 
regimului Lon Noi și a efecti
velor militare americane și sai- 
goneze în momentul de față, 
acțiunile ofensive ale patrioți- 
lor sînt concentrate în regiunea 
din jurul capitalei khmere, re
latează corespondentul agenției 
REUTER. Forțele de rezistență 
populară au declanșat un pu
ternic atac asupra pozițiilor de
ținute de unitățile administra
ției de la Pnom Penh în orașul 
Kompong Speu, situat la numai 
48 kilometri de capitala cam- 

lajie a Uniunii Sovietice care 
a depășit vîrsta de 18 ani — 
este înscrisă pe listele elec
torale. Ei urmează să-i alea
gă pe cei 767 de deputați în 
Sovietul Uniunii și 750 de 
deputaji în Sovietul Naționa
lităților. în cursul campaniei 
electorale, au fost propuși 
drept candidați reprezentanți 
ai muncitorilor și țăranilor 
fruntași, ai oamenilor de 
știință, cultură, și artă, spe
cialiști, militari, activiști de 
parid. Pe listele candidați- 
lor figurează tovarășii Leo
nid Brejnev, Alexei Kosîghin., 
Nikolai Podgornîi și alți 
conducători de partid și de 
sfat sovietici. Tnfîlnirile des
fășurate în ultimele săptă- 
mîni în întreaga țară,. între 
alegători și4 candidații lor, 
au prilejuîf utile schimburi de 
oăreri în cele mai diverse 
îfere ale activității economi
ce. sociale, culturale.

Evenimentele centrale ale 
ultimei etape a campaniei 
electorale îe-au constituit în; 
tîlnirile avute de Alexfei 
Kosîghin, Nikolai Podgovu 
și de alți conducători s 
partid și de stat cu repre
zentanții alegătorilor din cir
cumscripțiile unde candidea
ză. Ei au rostit ample cuvîn- 
tări trecînd în revistă succe
sele obținute în ultimii ani, • 
scoțînd în evidență diferite 
aspecte ale politicii interne 
și externe a P.C.U.S. și . sta
tului sovietic, tnfâțîșînd 
sarcinile de viitor ale po
poarelor Uniunii Sovietice.

Vineri dupâ-amiază, Leo
nid Breinev, secretar general 
al C.C. al P.C.U-S. s-a întîl- 
nif cu alegătorii în cadrul u- 
nei adunări, care a avut loc 
în Sala Congreselor din 
Kremlin.

britanice, începînd cu oct<y<!‘brîe 
1981, a cunoscut o evoluție si
nuoasă.

Referindu-se la poziția popu
lației și a oamenilor politici din 
Marea Britanie față de perspec
tiva intrării țării în Piața comună, 
„Paris Match" relatează : „A in
tra în Piața comună ? Sîntem 
toți pentru, afirmă englezii, cu 
excepția conservatorilor, laburiș
tilor, liberalilor, industriașilor, 
sindicaliștilor și agricultorilor”. 
Explicația este simplă, apreciază 
fostul amabasador al Angliei la 
Paris, lord Gladwyn : „A-i în
treba pe englezi dacă vor să a- 
dere la C.E.E., este ca și cum 
i-ai întreba dacă sînt pentru du
blarea prețului la unt".

a a a a ■ a a a a a a a a
bodgiană, pe 
face legătura 
importantul r___ ___
Som. în urma unor lupte vio
lente, detașamentele
au ocupat aproape jumătate clin 
orașul Kompong Speu și con
trolează, de asemenea, sosegua 
ce duce spre portul Kompong 
Som, transmit agențiile' de presă.

șosea ce 
aceasta și

Kompong

patrioților

SUCCESE ALE
PATRIOȚ8LOR 

LAOȚIENI
De pe tronturile de luptă 

din Laos se anunță că forțele 
patriotice au ocupat localitatea 
barayano. In legătură cu aceas
ta, Comandamentul suprem al 
forțelor Pathet Lao a informat 
că în noaptea de 8 spre 9 iunie 
grupuri de patrioți susținute de 
populația locală și în coordo
nare cu revolta unor unități 
ale guvernului de la Vientiane, 
au declanșat un atac surpriză 
soldat cu eliberarea completă a 
orașului Saravane. ..Atacul s-a 
desfășurat atît de rapid îneît nu 
a fost posibil să se recurgă la 
aviație", declara un purtător de 
cuvînt militar de la Vientiane.

Intr-un prim bilanț, agenția 
KHAOSAN PATHET LAO a- 
nunță că peste 500 de militari 
inamici au fost scoși din luptă, 
două avioane americane au fost 
doborîte, sute de arme și o mare 
cantitate de material de război 
fiind capturate.


