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Vă prezentăm pe uteciștii 
Barbu Aristică, Dima Nicolae. 
Voicu Marian și Ionescu Sil
viu, tineri fruntași de la U- 
zina „Electroputere“ Craiova

in acțiune

Proletari din toate țările, uniti-vă I

•Deviza practicii

in producție De unul singurconsolidată:

• Tradiția va fi

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVIII, SERIA II Nr. 7177

Fără a fi Înzestrați cu capacitate de producție suplimentari. Aglo
meratul nr. 2 de la Hunedoara livrează astăzi furnalelor o cantitate 
mai mare de materie primă decît in anii precedenți. Cum este posibil 
acest lucru ? Răspunsul la întrebare îl dă ing. Dumitru Boibîrnea, 
șeful secției, care împreună cu un colectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au realizat o inovație interesantă aplicată de curînd. Stolosind 
mai eficient spațiile destinate producției, efectuîndu-se unele modifi
cări constructive in interiorul halei, suprafața de sinterizare a mași
nilor de aglomerare a crescut simțitor creindu-se posibilitatea de a 
sc obține anual aproape 108 000 tone aglomerat peste sarcinile de plan.

Cu aceeași vigoare se manifestă inteligența tehnică și în alte 
sectoare ale marelui combinat. La turnarea oțelului, spre exemplu, 
este utilizat praful unguent fără flacără și cu carbon scăzut., un pro
dus conceput de către colectivul condus de ing. Boris Rusu. șeful ser
viciului de cercetare. Noul unguent nu numai eă înlocuiește un praf 
mai scump care prezenta și o oarecare insecuritate a muncii, dar 
arc o influență directă asupra calității oțelului : se îmbunătățește 
vizibil suprafața lingoului și pe această cale se reduce consumul de 
metal. Eficiența antecalculată a invenției este de 1400 060 lei anual. 
Fiindcă am amintit această performanță trebuie să arătăm că miș- 
caiea' de invenții și inovații din cadrul Combinatului siderugic dini 
Hunedoara a cunoscut o amploare deosebită. Față de perioada simi
lară a anului trecut numărul inovatorilor a crescut în 1972 cu 30, iar 
al inovațiilor aplicate cu 20. Eficiența economică depășește 6 milioane 
lei.
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ANGAJAMENT STUDENȚESC
• Vacanța in salopetă

de brigadiers
1 200 studenți de la A.S.E. București 
vor desfășura ample acțiuni de muncă 
patriotică în unitățile agricole de stat

Nici o oră pierdută, contribuție ope
rativă la solicitările întreprinderilor

Acțiuni comune ale asociațiilor stu
dențești și organizațiilor U.T.C. din 

unitățile economice

flați în aceste zile 
în efervescența 
siunii de
moment semnifica
tiv al

se-
examene,

bilanțului 
muncii dintr-un se

mestru, studenții Academiei de 
Studii Economice din București 
sînt ferm hotărîți să continue 
prin activitățile programate la 
începutul lunii iulie participarea 
dinamică la obiectivele verii u- 
niversitare. Astfel, după cum ne 
spunea tovarășul conf. dr. 
N. Dobrotă. prorectorul Acade
miei, anul 1 de la toate facultă
țile se va integra în obiectivele 
stabilite de comandamentul de 
muncă patriotică în întreprinderi 
agricole de stat în județele Olt, 
Constanța, Buzău și Mehedinți. 
1 200 de studenți vor contribui 
astfel la accelerarea lucrărilor a- 
gricole pentru valorificarea inte
grala a recoltei. De asemenea, 
practica tehnologică, cu partici
pare directă în procesul de pro
ducție, este asigurată pentru 200 
de studenți care vor lucra la fa
bricile de medicamente, de sticlă 
etc. Serviciile de turism vor be
neficia de aportul a circa 300 de 
studenți, care completează efec
tivul anului 1, urmînd ca cei 
care au o calificare să se înca
dreze ca angajați ai unor unități 
socialiste. Studenții anilor III și 
IV vor fi antrenați în cadrul 
practicii de specialitate în colec
tive cu participarea cadrelor di
dactice pentru a răspunde opera
tiv unor solicitări venite din par
tea întreprinderilor în care vor 
lucra.

Organizarea și îndrumarea a- 
cestui capitol de activitate stu
dențească este completat de ini
țiativele Consiliului Uniunii A- 
sociațiilor Studențești din Aca
demie, al cărui președinte, Paul 
Bran, ne relata : „Activitatea a- 
sociațiilor de la nivel de facul
tate pină la nivel de grupă este 
concentrată pe asigurarea înde
plinirii corespunzătoare, la timp, 
într-o atmosferă de disciplină a 
tuturor obiectivelor muncii pa
triotice și practicii de producție. 
La începutul fiecăreia dintre a- 
ceste activități, reprezentanții 
studenților vor organiza în cola
borare cu organizațiile U.T.C. 
din întreprinderile industriale și 
agricole, programe comune ce vi
zează nu numai acțiuni de mun
ca patriotică, pentru studenții 
care fac practică, dar și mani
festări cu caracter politico-ideo
logic, cultural, artistic, sportiv și 
turistic. Experiența semestrului 
II, ne permite să afirmăm ca se 
vor continua legături de acum 
tradiționale între studenții Fa
cultății de contabilitate și Uzi
nele „23 August“, între cei de 
la finanțe și „I.O.R.", între cei 
de la comerț și „Danubiana". 
Schimbul de brigăzi artistice, 
conferințe și simpozione comune, 
participările la cercurile de dez
bateri politice din întreprinderi 
vor fi continuate și în această 
perioadă, care marchează în toa
tă țara entuziastele angajamente 
ale oamenilor muncii în cinstea 
Conferinței Naționale a partidu
lui și a celei de a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii. Și stu
denții economiști doresc să 
părtași la aceste însemnate 
gajamente prin hotărîrea de 
munci disciplinat pe ogoare 
în întreprinderi industriale, 
practica de producție și în 
drul muncii patriotice, de a 
integra activ în viața complexă 
a unităților industriale și agri
cole care îi vor găzdui în peri
oada de vară, conștienți fiind de 
consecințele formative ale cu
noașterii nemijlocite a vieții spe
cifice în producția de bunuri 
materiale.

4 fl
Televizoarele și radioreceptoarele 
sint hune. POT FI KĂ Șl MAI FRUMOASE '!

A U

Răspunsul l-am aflat la „Electronica" pe benzile de montaj
Intr-o discuție cu un reprezentant al Ministerului Comerțu

lui Exterior despre prestigiul și poziția unor produse românești 
în competiția mondială a reieșit faptul că în ciuda calităților 
lor constructive și funcționale superioare, televizoarele și radio
receptoarele noastre nu întotdeauna au ieșit cîștigătoare. Repro
șurile cumpărătorilor ^izează neajunsuri referitoare exclusiv la 
estetica aparatelor, a casetelor.și butoanelor lor. la finisajul 
exterior. Aparent neesențiale, aceste elemente cîntăresc însă 
greu în balanța comerțului și ele nu pot fi neglijate. Aspec
tul televizoarelor și radioreceptoarelor noastre, varietatea for
melor și eleganța lor. trebuie să constituie pentru cei care le 
fabrică o preocupare la fel de exigentă ca și pentru calitatea 
lor tehnică. Au recepționat muncitorii și specialiștii Uzinei „E- 
lectronica" aceste observații ale cumpărătorilor și care este 
replica lor imediată ? Ce îmbunătățiri sub acest aspect pot fi 
constatate în prezent pe benzile de montaj ale televizoarelor și 

am bătut la ușaradioreceptoarelor ? Iată întrebările cu care 
întreprinderii „Electronica44.

— Obiecțiunile sînt juste — 
ne-a declarat directorul tehnic 
al uzinei, tovarășul inginer Her
bert Risenberg. De altfel. încă 
de anul trecut, cu prilejul vizi
tei făcute în întreprinderea 
noastră, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-a atras atenția că 
trebuie să ne sporim mult exi
gențele în acest sens, să ne di
versificăm producția, concomi
tent cu ridicarea continuă a ca
lității produselor noastre la toți 
parametrii, pentru ca, de fapt, 
aici își are originea prestigiul 
firmei „Electronicat:. Au fost in
dicații deosebit de prețioase, pe 
baza cărora ne-am întocmit un 
plan de măsuri încă din 
imediat următoare vizitei. __
să luăm lucrurile pe rînd. Tn 
urma consultării cu unul 2L. 
furnizorii noștri, care ne livrea-

zilele
Dar
din

— este vorba-despre 
casete de aparate ra- 
din cadrul C.I.L. Pi-

ză casetele 
Fabrica de 
dio și T.V. 
pera — am început să folosim 
casete din furnir de nuc sau de 
mahon, în finisare mată sau lu
cioasă. în funcție de cererea cli- 
enților. Totuși, aceasta nu era 
suficient. S-a ajuns în cele din 
urmă să începem fabricarea ca
setelor din furnir stratificat fri
zat, în finisare mată, integrîn- 
du-ne astfel în limitele cerute 
d^ o competitivitate largă, că
reia trebuie «să-i facem față. Aș 
dori să rog și pe această cale 
conducerea C.I.L. Pipera să nu 
uite că noi primim comenzi și 
pe neașteptate, urmînd să le o- 
norăm în cel mai scurt timp. U- 
nii clienți cer nu o dată mici 
modificări la casetă : o gaură, 
un șanț, un buton în plus. Or, 
după tipicul hîrtiilor, documen-

mijlocul unui comitet

• Casete mai ușoare, mai rezistente, mai ieftine 
pentru aparatele de radio și T.V. — soluție econo
mică pentru reducerea cheltuielilor de fabricație
• în curînd va începe metalizarea pe scară in
dustrială a maselor plastice destinate acestor 
aparate * în locul ciocanelor de lipit — băi au
tomatizate cu undă de cositor • Obiectiv perma
nent — diversificarea și modernizarea producției
* Estetica produsului — o calitate intrinsecă

Soliciți câteodată o relație ori- 
cît de mică despre o organiza
ție U.T.C.; numai de la secreta
rul comitetului U.T.C. o poți a- 
fla. Despre comportarea tineri
lor în producție și preocupările 
organizațiilor U.T.C. in această 
privință, despre activitatea cul
turală, sportivă, despre munca 
politico-educativă, patriotică, 
despre orice întrebi : secretarul 
trebuie să știe. Chiar dacă cel cu 
care discuți este membru al co
mitetului U.T.C. și la urmă afli, 
evident cu surprindere, că • pe 
hîrtie chiar el răspunde de ceea 
cc te interesa.

La Radovan, comună a jude
țului Dolj, am întîlnit din _nou 
o asemenea, situație. Intîmplător, 
prima discuție cu un membru al 
activului U.T.C. am avut-o la 
cooperativa agricolă. Secretara 
organizației U.T.C. pe cooperati
vă, Elena Rizean. de profesie 
contabilă, a evitat din capul lo
cului o discuție despre orice as
pect legat de preocupările ti
nerilor cooperatori, ale organiza
ției in fruntea căreia se află : 
„Secretarul comitetului comunal 
U.T.C. este și brigadier Ia C.A.P. 
ei vă poate relata orice“.

Secretara organizației U.T.C. 
din unitatea economică în jurul 
căreia gravitează întreaga viață 
a comunei — cooperativa agri
colă — în același timp membră 
a comitetului comunal U.T.C. — 
ținea deci cu orice chip să ne 
îndrume spre secretarul comite
tului comunal U.T.C. Dintr-un 
prea mare respect pentru acesta 
sau din dorința ca informațiile 
solicitate să aibă o cit mai de
plină autorizare ? Nicidecum. 
Străină pur și simplu de cele 
mai elementare lucruri, ea gă
sea în această trimitere cea mai 
firească, comportare.

O primă explicație este urmă
toarea : în toamna anului trecut, 
cînd au avut loc alegerile, ea nu 
se găsea în comună. Află că 
este secretară a organizației 
U.T.C. pe cooperativă după două 
luni, cînd o notă telefonică de 
la comitetul județean U.T.C. o 
anunță să meargă pentru un in
structaj la Craiova. „Cînd am

citit nota telefonică, explica ea, 
li început am crezut că e o gre
șeală, Nu știam că sint secreta
ră. Dar? după ce mi s-a expli
cat cum am fost propusă și a- 
leasă, mi-am zis că dacă așa 
merg treburile, mare lucru tot 
nu trebuie să fac“. Și, bineînțe
les, procedează în consecință.

Dar, să lăsăm pentru moment

Dileme ale

■ cazul Elenei Rizean și rsă vedem 
ce se întâmplă cu alți mt'mbri 
ai comitetului comunal U.T.C. 
După ce îl cunoaștem pe Ion 
Tipiște, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., îl rugăm să ne 
spună ce membru al comitetului 
este mai activ. O recomandă pe 
Maria Țofică. „Ea, ne spune se
cretarul, este singura care 
mai ajută la cîte ceva". Și 
tă-ne în fața Măriei Tofică :

— Sînteți membră a- comitetu- 
1U'. comunal. Sînteți. după cum 
mi s-a spus, și responsabila u- 
nei comisii...

— ? ! ?
— Nu te ocupi tu. Marie, de 

munca în rindul fetelor ?. inter
vine secretarul comitetului.

— Eu ?
...Inutil să mai redăm și res-

mă 
ia-

tul discuției. Pe scurt, asta a 
fost tot ce am aflat și de ' la 
„cel mai activ membru al comi
tetului**. într-o asemenea sițua- 
ție, este evident că dacă ne-am. 
fi adresat ei mai intii. am fi fost 
trimiși tot 
tului.

— Do la 
tit nu veți 
secretarul. _ _ .
munca trebuie s-o duc eu.

Că secretarul, comitetului co
munal de la Radovan muncește 
ne-a confirmat și secretarul co
mitetului comunal de partid. 
Cum muncește insă, și cu cine 
muncește ? Aceasta este între
barea. Oricit de binevoitor ar fi 
un om. oricit de activ ar fi un 
secretar, el nu poate, nu are 
cum acoperi munca unul comi
tet de 13 membri. Sigur, secre
tarul comitetului este, dacă pu
tem spune așa. centrul atenției 
unei organizații. El trebuie să 
știe in primul rind să organizeze 
munca activului, iar dacă nu 
știe poate fi ajutat. Iar aici se 
impune, fără îndoială, un aju
tor deoarece, după cum am ob
servat, pentru stilul de muncă 
defectuos al comitetului o vină 
mare o poartă secretarul. Soli- 
citindu-i o nominalizare cu func
țiile membrilor comitetului, după 
ce i-a înșirat pe toți treispreze
ce. Ion Tipiște a trecut doar în

la secretarul comite-
alți membri nici a- 
afla. ne spune apoi 
Ce să fac, toată

N. COȘOVEANU

0 ELICE
LEI

670 000
VALUTĂ

ECONOMISITĂ

tația pentru asemenea mici mo
dificări necesită 90 de zile. 
Foarte mult ! Cred că e bine să 
reducem acest ciclu măcar la o 
treime. Numai' în felul acesta 
vom reuși să ne îndeplinim an
gajamentul de a depăși planul 
intern și la export pe anul în 
curs.

Cit privește reducerea greută
ții casetelor, care într-adevăr e 
ridicată, aflăm că un colectiv 
condus de tehnicianul Decebal 
Fenișer a elaborat recent un 
plan pentru optimizarea acestui 
produs, prin folosirea unui mi
nimum de cherestea cu maxi
mum de rezistență. Propunerea, 
făcînd parte din acțiunea com
plexă ce se desfășoară în în
treprindere pentru descoperirea 
tuturor rezervelor în vederea 
reducerii cheltuielilor, a și fost 
aprobată. Datorită ei, casetele

vor avea o greutate cu 13—23 la 
sută mai mică, în funcție de ti
pul televizorului. în același 
timp, vor fi foarte rezistente și, 
ceea ce contează mult, mai ief
tine. Propunerea aceasta a și 
fost aplicată de curînd în pro
ducție, scontîndu-se pe o econo
mie de cîteva milioane lei a- 

. nual. Natural, ea conduce la mo
dificări constructive și în inte
riorul televizorului. De altfel; 
sint în curs acțiuni de corelare 
într-o serie de compartimente 
de lucru, pentru adaptarea tutu
ror subansamblelor la noua și 
valoroasa soluție constructivă.

Tovarășul inginer Herbert Ri- 
senberg ne-a mai dat încă o 
veste bună : de . curînd. în între-

DRAGOMIR HOROMNEA
(Continuare în pag. a VIII-a)

In prima zi a acestei săptă- 
mini colectivul atelierului de 
turnătorie de. la Șantierul naval 
din Galați și-a înscris in cartea 
succeselor o nouă și importantă 
realizare : turnarea dintr-un a- 
liaj de concepție proprie, a eli
cei destinată carbonierului de 
15 000 tone d.w., ceea ce echi
valează cu o economie valutară 
de 670 000 lei. în efortul de re
ducere a importurilor prin asi
milarea și producerea elicelor 
pentru navele maritime și flu
viale construite la Galați, efort 
început în 1962. merită a fi men
ționat faptul că pină în prezent 
s-au obținut economii de va
lută de peste 22 milioane lei.

Noua realizare e obținută cu 
două luni mai devreme față de 
angajamentul inițial, același co
lectiv pregătește turnarea elicei 
destinată navei de 25 000 tone 
d.w.. navă ce se va construi in 
acest cincinal la Șantierul naval 
din Galați.

I. CHIRIC

CENTRELE Șl PREȘEDINȚII COMISIILOR
EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LA LICEELE DE CULTURĂ GENERALĂ

(Continuare in pag. a VllI-a)

CIVILIZAȚIA
PENTRU OM

de NICOLAE IOANA

Ne îndreptam cu pași iuți spre civilizație, prin aceasta 
înțelegînd tot ceea ce privește omul și societatea. Ne în
depărtam cum s-ar spune de un fel de a fi, civilizație însem- 
nînd nu numai mașină, asfalt, televizor, înlr-un cuvînt ni
velul modern de viață ci și nivel de gîndire, spirit, educație. 
Și dacă istoric vorbind, bunurile materiale încep sâ devină 
din ce în ce mai mult prietenii omului, ele sînt făcute pentru 
ca el să devină prieten cu sine. Dificultățile, ivite însă în 
unele procese de consolidare a inferiorității individului, 
ne demonstrează printre altele că schimbările din afara 
omului sînt mult mai ușor de făcut decît schimbările dină
untrul lui. Este reqretabil și într-un anume fel explicabil că 
un om poate trăi aici și acum numai ca ființă materială- 
Este, de asemenea, regretabil că, deși prezent, un om mai 
poate „rătăci" în alte structuri și moduri de existență. Ex
plicabil, pentru că e vorba de un proces ascendent în care 
omul se descoperă în timp. Regretabil deoarece efortul lui 
nu este condus spre anularea arhaismului, spre găsirea unei 
comunicări cu sine, lucru care ar duce la o mai bună înțe
legere între el și lume. Reliefurile pe care le lasă civili
zația în om tind în fond tocmai spre aflarea acestei ar
monii. Tot ceea ce se descoperă și se înalță în toate sferele 
de activitate are menirea de a-l edifica. De aceea cînd. 
această relație nu este respectată, lucrurile devin ostile 
omului sau omul se transformă într-un consumator ostil al 
lor, într-un hămesit care își procură bunurile după putere și 
perfidie, din societate, trăind într-un egoism și într-o ne- 
concordanță cu el și cu lumea, sau ca un fals visător care 
nu înțelege nimic din el și din lume. Desigur că nu e de 
bun augur nici ideea unei uniformități plate care ar viza 
transformarea membrilor comunității în mecanisme impli
cate într-un raport de comandă — execuție fără filtru și re
flecție proprie. O asemenea societate ar fi cumplit de 
simplificată și de plictisitoare, reducînd multidimensionali- 
tatea la o formulă sau la o schemă. Tntr-un cuvînt, dacă 
omul trebuie să fie un reflex condiționat, el nu se poate 
rezuma numai la atît. Mai mult, el nu poare fi un amal
gam de necondiționări, ci o forță dirijată și dirijabilă. 
Aceasta fiind de fapt ținta spre care tinde întreaga acti
vitate umană de urmărire și de conturare a personalității. 
Rolul lui de civilizator culminează cu ideea civilizării sale, 
lipsa de centru, de punct de greutate, ducînd la fetișizare 
iar în unele cazuri la înstrăinarea în obiectul după care 
aleargâ dacă el va privi societatea ca pe o arenă de 
unde „smulge" nedemn și uneori necinstit pentru egois
mul și mulțumirea sa. De aceea cred că educatorii tre
buie să aibă în vedere fot timpul mijloacele dar mai ales 
modelul lor de om urmărit acordînd importanța cuvenită 
pîrghiilor materiale doar numai în măsura în care ele 
au valoare pentru aceasta. Numai astfel se poate conjuga 
civilizația materială cu cea spirituală integral și armonios, 
înălțînd pe om de la consumator la o personalitate cu 
adevărat liberă.
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CENTRELE Șl PREȘEDINȚII
COMISIILOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Dicaul „Nicoiae Bălcescu". Co
misia ju*. 1 reală, limba de pre
dare .română. Se vor prezenta 
candizii de la Lic. „N. Bălces
cu" (cursuri de zi).

Președinte : Țițeica Radu, 
pzof. ur?iv. dr. docent fizică, In
stitutul ele petrol, gaze și geolo
gie Bucur vști-

Liceul „jMicolae Bălcescu". Co
misia nr. 2 reală, limba de pre
dare română% Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „N Bălces
cu" (cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență).

Președinte : '.Teodorescu Petre, 
conf. univ. dr. «docent matema
tică, Universitatea București.

Liceu] „Nicoiae JBalcescu". Co
misia nr- 3 reală, limba de pre
dare română. Se yor prezenta 
candidații de Ia Lic.. „N. Bălces
cu" (cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Bol.țiu Ovidiu, 
prof. univ. fizică, Institutul poli
tehnic București.

Liceu] nr. 6. Comisia nr. 18 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul nr. 6 (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Lelescu Gheorghe, 
conf. univ., Institutul politehnic 
București.

Liceul nr. 6. Comisia nr. 19 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lic nr. 6 (cursuri de zi și 
serale).

Președinte : Bădescu Teodor, 
conf. univ. dr. chimie, Institutul 
politehnic București.

Liceul „Ion Luca Caragiale". 
Comisia nr. 20 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „I. L. Ca
ragiale" și Liceul nr. 35 (cursuri 
de zi).

Președinte : Pirvu Aurel, prof, 
univ., Institutul de construcții 
București.

SESIUNEA IUNIE 1972
!♦ Examenul de bacalaureat la liceele de cultura generala și 

liceele de speciaditate, precum și examenul de diploma la li
ceele și institutele pedagogice de învățători și educatoare, se 
vor desfășura în perioada 18—28 iunie a.c.

2. Probele scrise sînt programate după cum urmează :

c) LA LICEELE Șl INSTITUTELE PEDAGOGICE DE ÎNVĂȚĂ
TORI Șl EDUCATOARE :

18

a) LA LICEELE DE CULTURA GENERALA

IUNIE : la limba și literatura română (licee pedagogice de 
învățători și educatoare) și la limba română și literatura 
pentru copii (institute pedagogice de învăfăfori și educa
toare).

18
20

22

IUNIE : la
IUNIE : la 
sau limba
IUNIE : la
ționalitâților conlocuitoare).

literatura româna
matematică (secția reala) și la limba moderna 

latina (secția umanista)
limba materna (licee cu predarea în limbile na-

20

22

IUNIE : la matematica (licee pedagogice de învățători), la 
aritmetica (institute pedagogice de învățători) și la peda
gogia preșcolara (licee și institute pedagogice de educa
toare).

Liceu! „Nicoiae Băleefscu". Co
misia nr. 4 umanistă, limba de 
predare română- Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Ni. Bălces
cu" (cursuri de zi, imvățămînt 
fără frecvență și restamțderi).

Președinte : Stoica Stelian, 
conf. univ. dr. filozofie, Univer
sitatea București.

Liceul „Ion Luca Caragiale". 
Comisia nr. 21 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „I. L. Ca
ragiale" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Popescu Grigore, 
conf. univ., Institutul de medi
cină și farmacie București.

b) LA LICEELE DE SPECIALITATE :

18
20

IUNIE : la literatura româna
IUNIE : la matematica, cu excepția specialităților agrono
mie, horticulture, protecția plantelor, zootehnie și veteri- 
—x j_ i_ -8!—i--------•—|a Care matematica poate

IUNIE : la limba și literatura materna (licee pedagogice de 
învățători și educatoare) și la limba materna și literatura 
pentru copii (institute pedagogice de învățători și educa
toare), la unitățile cu predarea în limbile naționalităților 
conlocuitoare.

Liceul „Tudor Vladimitrescu". 
Comisia nr. 5 reală, limba de 
predare română- Se vor pgezenta 
candidații de la Lic. „T. Vladi- 
mirescu" /cursuri de zi).

Președinte : Protopescu Ma
rius, prof. univ. dr., Institutul 
politehnic București.

Liceul „Tudor VladSmirescu". 
Comisia nr. 6 reală, limba de 
predare română- Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „T. Vladi- 
mirescu" (cursuri serale).

Președinte : Dumîtraș Viorel, 
conf. univ. dr. matematică, Insti
tutul politehnic București.

Liceul „Ion Luca Caragiale".
Comisia nr. 22 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. 
„I. L. Caragiale" și Liceul nr 
35 (cursuri de zi).

Președinte : Popescu Ion,
prof. gr. I filologie, directorul 
Liceului „Mihaî Viteazul" Bucu
rești.

,Mihai Viteazul" Bucu-

„Ion Luca Caragiale". 
nr. 23 mixtă, limba de

nara — de la liceele agricole — la care matematic _ 
fi înlocuita cu chimia, la alegerea candidatului — la ana
tomia și fiziologia omului sau fizica sau chimie, la alege
rea candidatului pentru liceele santiare.

3. Probele orale se vor susține succesiv pe obiecte, în zile 
diferite, după programul stabilit de comisia de examen, asi* 
gurîndu-se cel puțin o zi libera între obiecte, pentru fiecare 
serie de candidați.

ta candidații de la Liceul „Mihai 
Viteazul" și Liceul nr. 14 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Beșliu Călin, 
prof. univ. dr. fizică. Universi
tatea București.

Liceul
Comisia 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „I. L. Ca
ragiale" (cursuri serale, învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Isopescu Alexan
dru, prof. univ. dr., Academia 
de Studii Economice.

Liceul „Mghai Viteazul". Co
misia nr. 36 umanistă, limba de 
predare româjiă. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul „Mi
hai Viteazul" (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Ai rinei Ștefan, 
conf. univ. dr. doc. geologie, U- 
niversitatea București.

Liceul „Tudor Vladimirescu", 
Comisia nr. 7 reală, limba de 
predare română- Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „T. Vladi- 
mirescu" (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Camboli Dimitrie, 
conf. univ. dr. chimie. Institutul 
politehnic București.

Liceul „Tudor Vladîmîrescu". 
Comisia nr. 8 umanistă, limba de 
predare română- Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „T. Vladi- 
mirescu" (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Georgescu AI. 
Paul, conf. univ. dr. filologie, 
Universitatea București.

Liceul „Emil Racoviță". Co
misia nr. 24 reală, limba de pre
dare română Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „E. Raco
vită" (cursuri de zi și serale).

Președinte : Boiangiu Dumitru, 
conf. univ. matematică. Institu
tul politehnic -București.

Liceul „Mihai Eminescu". Co
misia nr. 48 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
tă candidații de la Lic. „M. E- 
minescu* (cursuri de zi).

Președinte : Dumitrescu Gheor
ghe. prof. univ. dr. docent pe
dagogie, Universitatea Bucu
rești.

Liceul „Mihai Eminescu", Co
misia nr. 49 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „M. Emi* 
nescu* (cursuri serale și învă
țămînt fără frecvență). e

Președinte : Teodorescu Gri
gore, conf. univ. dr. chimie, 
Institutul politehnic București.

Președinte : Georgescu Ștefan, 
prof. univ. dr. filozofie, Uni
versitatea București.

Liceul „Diniitrie Bolintinea
nu". Comisia nr. 62 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Eic. 
„D. Bolintineanu" (cursuri de 
zi).

Președinte : Ciobanu Gheor- 
ghe, conf. univ. dr. fizică Uni
versitatea București.

Liceul „Dr. Petru Groza". Co
misia nr. 75 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lic» „Dr. P. 
Groza" (cursuri de zi).

Președinte : Halanay Aristide, 
prof. univ. dr. docent matema
tică, Universitatea București.

Liceul „Ion Neculce". Comisia 
nr- 9 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dați i de la Lie. „I. Neculce" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Mihăileanu Nico
iae, prof. univ. dr doc mt mate
matică, Universitatea București.

Liceul „Ion Neculce". Comisia 
nr- 10 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de ’ la Lie. „I. Neculce" 
(cursuri serale și învățămînt fără 
frecvență).

Președinte : Caragheorghe E- 
mil, prof, univ., Institutul po
litehnic București.

Liceul „Ion Neculce". Comisia 
nr. 11 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie „I. Neculce" 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Strihan Andrei, 
prof. univ. dr. filozofie, Institu
tul de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" Bucu
rești.

Liceul „Aurel Vlaicu". Comisia 
nr. 12 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de Ia Lie. „A Vlaicu" 
(cursuri de zi).

Președinte : Zapan Mihai, prof, 
univ. dr. docent chimie, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul „Aurel Vlaicu". Comisia 
nr. 13 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. „A. Vlaicu" 
(cursuri de zi. serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Botez Mihai, prof 
univ. dr. docent matematică, 
Institutul politehnic București-

Liceul „Aurel Vlaicu". Comi
sia nr. 14 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „A. Vlaî- 
cu" (cursuri de zî, învățărnîm 
fără frecventă si restanțieri).

Președinte : Nichifor Natalia, 
conf. univ. filologie, Institutul de 
medicină și farmacie București

Liceu] „Mîhail Sadoveanu". 
Comisia nr. 15 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de lă Lie. ..M Sado
veanu" (cursuri de zi).

Președinte : Soare Mircea, 
prof. univ. dr. docent. Institutul 
de construcții București-

Liceul „Mihail Sadoveanu". 
Comisia nr. 16 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de Ia Lic. ,.M. Sa
doveanu" (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Tîrnoveanu Mir
cea. conf. univ. matematică. 
Institutul politehnic București.

Liceul „Mihail Sadoveanu". 
Comisia nr. 17 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „M 
Sadoveanu" (cursuri de zî și 
restanțieri).

Președinte : Rebușapcă Dimi
trie, conf. univ. dr.. Institutul 
politehnic București.

Liceul „Emil Racovită". Co
misia nr 25 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „E. Racovi- 
ță“ (cursuri de zi. serale, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Picoș Constantin, 
conf. univ. dr. biologie, 
vensitatea București.

Liceul „Mihai Viteazul". Co
misia nr. 37 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „M. Vi
teazul* (cursuri serale, și res
tanțieri).

Președinte : Sudan Gabriel, 
prof. univ. dr. docent matema
tică, Institutul de arhitectură 
,,I. Mincu" București.

Liceul „Mihai Eminescu". Co
misia nr. 50 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „M. E* 
minescu" (cursuri de zi).

Președinte ; Grigorescu Victor, 
conf. univ. dr.. Institutul de me
dicină și farmacie București.

Liceu] „Dimitrie Bolintinea
nu". Comisia nr. 63 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de Ia Eic. 
„D. Bolintineanu" (cursuri se
rale și învățămînt fără frec
vență).

Președinte : Teșcan Vâsîle, 
conf. univ. dr. chimie, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul „Dr. Petru Groza". Co
misia nr. 76 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie- „Dr. P. Gro
za" (cursuri de zi, serale și res
tanțieri).

Președinte : Lăcăfușu Matilda, 
conf. univ. dr biologie, Univer
sitatea București.

Uni-

Liceul „Zoia Kosmodemian
skaia". Comisia nr. 26 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Z. Kosmodemianskaia" 
(cursuri de zi).

Președinte : Ivănescu Magda, 
conf. univ. dr. chimie. Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul „Zoia Kosmodemian
skaia". Comisia nr. 27 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Z. Kosmodemianskaia" 
(cursuri de zi).

Președinte : Lăzărescu Gheor
ghe, conf. univ. dr. filologie, U- 
ni verși ta tea București.

Liceul „Diniitrie Cantemir" 
Comisia nr. 28 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „D. Can
temir" (cursuri de* zi).

Președinte : Palade Gheorghe. 
prof. unîv„ Institutul de petrol, 
gaze și geologie București.

Liceul „Dimitrie Cantemir". 
Comisia nr. 29 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lic. „D. Can
temir" (cursuri ' 
învățămînt fără 
tanțieri).

Președinte : 
conf. univ. dr. 
tul agronomic 
București.

de zi, serale, 
frecvență și res-
Ciofu Angela, 
chimie, Institu- 

„N. Bălcescu"

Haret". Comi-Liceul „Spiru _____  ____
sia nr. 30 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. „Spiru Haret" 
(cursuri de zi și restanțieri)

Președinte : Hangan Teodor, 
prof. univ. dr. matematică, U- 
niversitatea București.

Liceul „Spiru Haret". Comi
sia nr. 31 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lîc. „Spiru Haret" 
(cursuri serale și învățămînt 
fără frecvență).

Președinte : Cucurezeanu tlie, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic București.

Liceul „Spiru Haret". Comi
sia nr. 32 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Spiru Ha
ret" (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Mocanu Constan
tin, conf. univ. dr., geografie A- 
cademia de studii economice 
București.

Liceul „Mihai Viteazul", Co
misia nr. 33 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „Mihai 
Viteazul" (cursuri de zi).

Președinte : Petrea Ion, conf. 
univ. dr. fizică, Universitatea 
București.

Liceul ..Mihaî Viteazul". Co
misia nr. 34 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Mihai Viteazul" (cursuri de zi)

Președinte : Roșculeț Marcel, 
prof univ. dr. doc matematică, 
Institutul politehnic București.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 38 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de Ia 
Lie. nr. 15 (cursuri de zi).

Președinte : Ionescu Viorica, 
prof. univ. dr. matematică, U- 
ni verși ta tea București.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 39 
reală, limba de predare româ
nă și maghiară. Se vor prezen
ta candidații de la Liceul nr. 15 
și Lie. nr. 9 cu limba de preda
re maghiară (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Grecu Voicu,
conf. univ. dr. fizică. Universi
tatea București.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 40 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. nr. 15 (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Jalbă Zamfira, 
conf. univ. dr., Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul nr. 15. Comisia nr. 41 
reală, limba de predare română 
Se vor prezenta condidații de la 
Lie. nr. 15 (cursuri serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte ; Grama Ion, prof, 
univ. dr. docent. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București

Liceul „George Coșbuc". Co
misia nr. 42 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „G. Coșbuc" 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Mihaî Nicoiae, 
conf. univ. chimie, Institutul de 
construcții București.

Liceul „George Coșbuc". 
misia nr. 43 mixtă, limba 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „G. Coșbuc" 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte • Beca Constantin, 
prof. univ. dr. geologie, Insti
tutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Co- 
de

Liceu] ,,Matei Basarab". 
misia nr. 44 reală, limba 
predare română. Se vor prezen- 
a candidații de la Lie. „Matei 
Basarab" (cursuri de zi și în
vățămînt fără frecvență).

Președinte : Bogdănescu Vir
gil, conf. univ. matematică. In
stitutul petrol, gaze și geologie 
București.

Liceu] „Matei Basarab". (Co
misia nr. 45 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „M. Basa
rab" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte: Radulescu Ionel, 
prof. gr. II matematică, direc
torul Liceului „Ion Creangă" 
București.

Liceul „Matei Basarab". Co
misia nr. 46 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lîc. „M. Ba
sarab" (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Costin Cornelia, 
conf. univ. dr. fizică. Universi
tatea București.

Liceul „Matei Basarab". Co
misia n? 47 umanistă, limba de 
predare română. Se vor 
ta candidații de la Lic. 
Basarab" (cursuri de zi 
tanțieri).

Președinte : Popa
conf. univ, dr. filozofie. Insti
tutul politehnic București.

prezen- 
„Matei 
și res-

Cornel,

Liceul „Ion Creangă". Comi
sia nr. 51 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „I. Crean
gă" (cursuri **
țieri).

Președinte :

de zî și restan-
. . ____ _ Cuculescu Ion,

conf. univ. dr. matematică, U- 
ni verși ta tea București.

Liceul „Diniitrie Bolintinea
nu". Comisia nr. 64 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „D. Bolintineanu" (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte: Georgescu Flo
rin, conf. univ. dr. filozofie, 
Institutul de medicină și far
macie București.

Liceul „Alexandru Sahia". Co
misia nr. 77 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Al. Sahia" 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Lazăr Costinel, 
conf. univ. dr„ Institutul poli
tehnic București.

Liceul „Alexandru Sabia". Co
misia nr. 78 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Al- Săhia" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Vrejoiu Constan
tin, conf. univ. dr. fizică, Uni
versitatea București.

Liceul „Ion Creangă". Comi
sia nr. 52 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „I. 
Creangă" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Răican Luiza, 
prof. gr. I, directorul Liceului 
„N. Bălcescu" București.

Liceul nr. 24. Comisia nr. 65 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lîc. nr. 24 (cursuri de 
zi).

Președinte : Sămboan Gavril, 
prof. univ. dr. matematică, Uni
versitatea București.

Llceul nr. 30. Comisia nr. 79 
reală, limba de predare română- 
Se vor prezenta candidații de la 
L-ic. nr. 30 (cursuri de zi).

Președinte : Armeanu Virgil, 
prof. univ. dr. doc. chimie. Aca
demia de studii economice Bucu
rești.

Liceul „Gh. Șincai". Comisia 
nr. 53 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. „Gh Șincai* 
(cursuri de zi).

Președinte : Nicolescu Alexan
dru, prof. univ. dr. docent ma
tematică, Institutul de petrol, 
gaze și geologie — București.

Liceul nr. 25. Comisia nr. 66 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. nr. 25 (cursuri de zi).

Președinte : Lambrino Vladi
mir, conf univ. dr. chimie, in
stitutul de medicină și farmacie 
București.

Liceul nr. 30- Comisia, nr. 80 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații de 
la Lie. nr 30 (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Filimon Ion, prof, 
univ. dr. matematică, Institutul 
de construcții București.

Liceul „Gh. Șincai". Comisia 
nr. 54 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. „Gh. Șincai". 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Miiller Leonar, 
conf. univ. dr. fizică, Universi
tatea București.

Liceul „Gh. Șincai". Comisia 
nr. 55 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lîc. „Gh. Șincai" 
(cursuri serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Pop Simona, conf. 
univ. dr. matematică, Universi
tatea București.

Liceul ,„Gh. șincai". Comisia 
nr. 56 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „Gh. Șin
cai* și Liceul 
zi, învățămînt 
restanțieri).

Președinte: 
conf. univ. dr. 
mia de studii

nr. 41 (cursuri de 
fără frecvență și

Berciu Lucia, 
filologie, Acade- 
economice.

Liceul nr. 21. Comisia nr. 57 
mixtă, limba de predare germa
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lic. nr. 21 (cursuri de zi).

Președinte : Smighelschi Octa
vian, conf. univ. dr. chimie, In
stitutul politehnic București.

Liceu] „Gh. Lazăr". Comisia 
nr. 58 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. „Gh. Lazăr* 
(cursuri de zi).

Președinte: Crăifăleanu Dio- 
nisie, conf. univ. dr. Institutul 
politehnic București.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia 
nr. 59 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. „Gh. Lazăr" 
(cursuri de zi).

Președinte : Rabega Constan
tin, prof. univ. dr. docent chi
mie, Universitatea București.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia 
nr. 60 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. „Gh. Lazăr* 
(cursuri serale și învățămînt 
fără frecvență).

Președinte : Tirea Doina, prof, 
gr. II chimie, directorul Lice
ului „C. A. Rosetti" București.

Liceul „Gh. Lazăr". Comisia 
nr. 61 umanistă, limba de pre
dare română Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Gh. Lazăr* 
(cursuri de zi și învățămînt fără 
frecvență).

Liceul nr. 25. Comisia nr. 67. 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. nr. 25 (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Atanasiu Lucian, 
conf. univ. dr. biologie, Univer
sitatea București.

Liceul nr- 30. Comisia nr. 81 
reală, limba de predare română 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 30 (cursuri serale).

Președinte : Hangea Nicoiae, 
conf. univ. fizică, Universitatea 
București.

Liceul nr. 37. Comisia nr. 90 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lic. nr. 37 (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Teodorescu Maria, 
conf. univ. dr. biologie. Uni
versitatea București.

Liceul nr. 37. Comisia nr. 91 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lic. nr. 37 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Pop Virgiliu, 
prof. gr. II istorie, directorul 
Liceului nr. 43 București.

Liceul „23 August". Comisia 
nr. 92 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. „23 August" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Popescu Ion, conf. 
univ. dr. biologie. Universitatea 
București.

Liceul „23 August". Comisia 
tir. 93 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. „23 August" 
(cursuri serale).

Președinte : Pană Ioana, conf. 
univ. dr. geologie, Universita
tea București.

Liceul „23 August". Comisia 
nr. 94 reală.' limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. „23 August'* 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Strungaru Grigo
re, conf. univ. dr. biologie, U- 
niversitatea București.

Liceul „23 August". Comisia 
nr. 95 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „23 Au
gust" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : 
conf. univ. dr. 
tutui agronomic 
București.

Liceul nr. 39. 
reală, limba de r_____  ___
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lic. nr. 39 (cursuri de zi).

Președinte : Roman Tiberiu, 
conf. univ. matematică. Insti
tutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul nr. 39. Comisia nr. 97 
reală, limba de predare româ
nă Se vor prezenta candidații 
de la Lic. nr. 39 (cursuri serale 
și învățămînt fără frecvență).

Președinte: Bucur Fiorica, 
conf. univ. dr. matematică. In
stitutul de construcții Bucu
rești.

Liceul nr. 39. Comisia nr. 98 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lic. nr. 39 (cursuri de 
zi și învățămînt fără frecvență).

Președinte : Bratu Savin, conf. 
univ. dr. filologie. Universita
tea București.

Liceul .Dumitru Petrescu". 
Comisia nr. 99 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lic. „D. Pe
trescu" (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restanți
eri).

Președinte : Cosma Gheorghe. 
conf. univ. fizică. Universitatea 
București.

Liceul „Dumitru Petreseu". 
Comisia nr. 100 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lic. „D. Pe
trescu" (cursuri serale).

Președinte : Vrînceanu Gheor
ghe, conf. univ. dr. matematică, 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul de muzică nr. 1. Co
misia nr. 108 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. de muzică 
nr. 1 (cursuri de zi).

Președinte : Rotaru Ion, conf. 
univ. dr. filologie, Universitatea 
București.

Liceul de muzică „George E- 
nescu". Comisia nr. 109 umanis
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „George Enescu" și Lie. de 
coregrafie (cursuri de zi).

Președinte : Vasile Georgeta, 
prof. gr. I filologie, directorul 
Liceului „Zoia Kosmodemians
kaia", București.

Liceul de arte plastice „Ni
coiae Tonitza". Comisia nr. 110 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lic. „N. Tonitza" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Manca-ș Mircea, 
prof. univ. dr. biologie, Institu
tul de ârtă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" 
București.

JUDEȚUL ALBA

Oprescu Vasîle, 
filozofie. Insti- 

„N. Bălcescu*

Comisia nr. 96 
predare romă-

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" Alba iulia. Comisia nr.
1 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lic. „Horia, Cloșca 
și Crișan" (cursuri de zi).

Președinte : Pop loan, lector 
univ. istorie, Institutul pedago
gic Tg. Mureș.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" Alba Iulia. Comisia nr.
2 Areală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. „Horia, Cloșca 
și Crișan" (cursuri de zi).

Președinte : Cosma Ion, șef 
lucrări fizică, Institutul politeh
nic Cluj.

Liceul „Horia, Cloșca și Cri
șan" Alba Iulia. Comisia nr.
3 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. „Horia, Cloșca 
și Crișan" (cursuri serale, îft- 
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Albu Nicoiae, 
lector univ. biologie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Horia, Cloșca și 
șan" Abrud. Comisia
4 mixtă, limba de predare
mână. Se vor prezenta 
Jații de la Lic. __ ,_
și Crișan" (cursuri de zi, serale 
ji restanțieri).

Președinte ; Munteanu Ion, 
orof. gr. I, geografie, dir. Li
ceului „Horia, Cloșca și Crișan" 
Alba IuLia.

Cri-
nr. 

ro- 
candi- 

,Horia, Cloșca

Liceul „Avram Iancu" Aiud. 
Comisia nr. 5 umanistă, limba 
Je predare română. Se vor pre
santa candidații de la Lic. „A- 
zram Iancu" (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Birsan Gheorghe, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Avrâm Iancu" Aiud. 
Comisia nr. 6 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lic. „Avram 
Iancu" (cursuri J -* 
învățămînt fără 
restanțieri).

Președinte : Teodoreanu Mihai, 
șef lucrări biologie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

de zi, serale, 
frecvență și

Liceul nr. 25. Comisia nr. 68 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. nr. 25 (cursuri 
de zi).

Președinte: Florien Alexan- 
dru, conf. univ. dr. filozofie, 
Institutul de construcții București.

Liceul „Alexandru Ioan Cuza". 
Comisia nr. 69 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lic. „Al. I. Cuza* 
(cursuri de zi).

Președinte : Șovu Gheorghe, 
Prof. gr. T filologie, directorul 
Liceului nr. 39 București.

Liceul „Alexandru Ioan Cuza". 
Comisia nr. 70 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lîc. „Al I. 
Cuza (cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Gruia Leo Nicu. 
conf. univ. matematică, Institu
tul politehnic București.

Liceul „Alexandru Ioan Cuza". 
Comisia nr. 71 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lic. 
„Al. I. Cuza" (cursuri de zi).

Președinte : Cristea Ionescu 
Tira, conf. univ. dr. Istorie, In
stitutul de medicină și farmacie 
București.

Liceul „George Călinescu". 
Comisia nr. 72 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
sta candidații de la Lic 
„G. Călinescu" (cursuri de zi si 
restanțieri).

Președinte: Djamo Lucia,
conf. univ. dr. filologie, Uni
versitatea București.

Liceul „George Călinescu". 
Comisia nr. 73 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidați! de la Lic. „G. Căli
nescu" (cursuri de zi si restan
țieri).

Președinte : Croitoru Vasiliea, 
prof. univ. dr. chimie, Universi
tatea București.

Liceul „George Călinescu". Co
misia nr. 74 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „G. Căli
nescu" (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Teodorescu Ion. 
conf. univ. dr. matematică, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 31. Comisia nr- 82 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 31 (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Hanganu Elisabe- 
ta, conf. univ. dr. geologie, Uni
versitatea București.

Liceu] nr. 32. Comisia nr. 83, 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 32 (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Ionescu Varo Mir
cea, prof. univ. dr. doc. biologie. 
Universitatea București.

Liceul nr. 32. Comisia nr. 84 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 32 (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Viani!» Samy, conf. 
univ. dr. istorie, Universitatea 
București.

Liceul nr. 33. Comisia nr. 85 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. nr. 33 (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Barbălat 
prof. Univ. matematică. Institu
tul de construcții București.

Ion,

Liceul nr. 33. Comisia nr. 86 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. nr. 33 (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte: Jercan Elena,
conf. univ. dr. chimie, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 34. Comisia nr. 87. 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de Ia Lie. nr. 34 (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: : Dobrescu Luigi, 
prof. univ. dr. docent, Acade- “ Bucu_mia de studii economice 
rești.

Liceul nr. 36. Comisia 
mixtă, limba de predare . 
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lîc. nr. 36 (cursuri de zi).

Președinte : Cremer Izidor. 
conf. univ. filologie, Universita
tea București.

Liceul nr. 36. Comisia nr. 89 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie nr. 36 (cursuri de zi 
și serale).

Președinte : Ștefan Adela,
conf. univ. dr. docent biologie. 
Universitatea București.

nr. 88 
româ-

Liceul „Dumitru Petrescu". 
Comisia nr. 101 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la LiC. „D. 
Petrescu" (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Cucu Silvia, conf. 
univ. dr. filologie, Institutul de 
artă teatrală „I. L. Caragiale" 
București.

Liceul nr. 42. Comisia nr. 102 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lic. nr. 42 (cursuri de zi).

Președinte : Zugravu Mihai, 
conf. univ. dr. filozofie, Univer
sitatea București.

Liceul „Bethlen Gabor" Aiud. 
Comisia nr. 7 mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „B. 
Gabor" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Kiss Zoltan, șef 
lucrări dr. biologie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 43. Comisia nr. 
103. reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lic. nr. 43 (cursuri de zi).

Președinte : Firoiu Constan
tin, conf. univ. dr. chimie, Insti
tutul politehnic București.

Liceul Baia de Arieș. Comisia 
nr. 8 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Baia de Arieș 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Cormos Liviu, 
lector univ. chimie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Ion Mureșanu" Blaj. 
Comisia nr. 9 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „I. 
Mureșanu" (cursuri de zi).

Președinte : Samochis Boris, 
lector univ. dr. biologie. Institu
tul agronomic „Dr. Petru Gro
za" Cluj.

nr.Liceul nr. 43. Comisia 
104 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 43 (cursuri 
serale, învățămînt fără 
vență și restanțieri).

Președinte : Mutihac 
conf. univ. dr. geologie, 
verși ta tea București.

frec-

Vasile, 
Uni-

Liceul nr. 43. Comisia nr 
105 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. nr. 43 (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte: Popescu Ion,
prof. gr. I filologie, director adj. 
Liceul „Gh. Lazăr" București.

Liceul seral de cultură gene
rală. Comisia nr. 106 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de Ia Lie. 
seral (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Gavrilaș 
conf. univ. dr.. Institutul 
tehnic București.

Ionel,
poli-

gene-Liceul seral de cultură 
rală. Comisia nr. 107 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de Ia Lie. 
seral (cursuri serale $i restan
țieri).

Președinte : Ștefănescu Dan. 
conf. univ. matematică. Insti
tutul politehnic București.

Liceul „Ion Mureșanu" Blaj. 
Comisia nr. 10 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lic. „I. 
Mureșanu" (cursuri de zi, se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Drăgoi Victor, 
prof. gr. II, biologie, directorul 
Liceului Cîmpeni.

Liceul Cîmpeni. Comisia nr. 
11 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lic. Cîmpeni (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Maghiara Ovidiu, 
lector univ. filozofie. Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Cugir. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lic. Cugir (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Man Emil, lector 
univ. șt. biologice, Institutul a- 
gronomic „Dr. P. Grozâ" Cluj.

Liceul Cugir. Comisia nr. 13 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lic. Cugir (Cursuri serale și 
învățămînt fără frecvență).

Președinte : 
lector univ. matematică, 
tutui politehnic „Traian 
Timișoara.

Boja Nicoiae, 
însti- 
Vuia"Liceul ..Mihaî Viteazul". Co

misia nr. 35 reală, limba de
predare română Se vor prezen- (Continuare în pag. a 111-a)
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Liceul Jidvei. Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de Ia Lie. Jidvei (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Tîrlea Ion, prof, 
gr. I, pedagogie, director Liceul 
Sebeș.

Liceul Ocna Mureș. Comisia 
nr. 15 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Ocna Mureș 
(cursuri de zi. serale și restan
țieri).

Președinte : Lazăr Valeriu, 
lector univ. istorie, Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul Sebeș. Comisia nr. 16 
reală, limba de predare română 
și germană. Se vor prezenta 
eandidații de la secțiile limba 
de predare română și germană 
ale Lie. Sebeș (cursuri de zi).

Președinte : Moțiu Adrian, 
conf. univ. dr. geologie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Sebeș. Comisia nr. 17 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Sebeș (cursuri 
de zi).

Președinte : Birluțiu Traian, 
prof. gr. I pedagogie, Liceul 
„Avram Iancu" Aiud.

Liceul Sebeș. Comisia nr. 18 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Sebeș (cursuri serale, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Baia Vichentie, 
șef lucrări biologie, Institutul 
agronomic Timișoara.

Liceul Teiuș. Comisia nr. 19 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul Teiuș (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Popescu Dan,
lector univ. fizică. Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Horia“ ZIatna. Comi
sia nr. 20 mixta, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. ,.Horia“ 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Lupașcu Dumi
tru, prof. gr. II istorie, directo
rul Liceului Baia de Arieș.

JUDEȚUL ARAD
Liceul „Ion Slavici" Arad.

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. ,.I. Sla
vici- (cursuri de zi).

Președinte : Lazăr Jucu Doi
na. conf. univ. dr. chimie. In
stitutul politehnic „Traian Vuia" 
Timișoara.

Liceul „Ion Slavici- Arad. 
Comisia nr. 2 reală. limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. JL Sla- • 
viei" (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Popa Ion. conf. 
univ. dr. fizică. Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 2 Arad. Comisia nr. 
3 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Nichici Alexan
dru, conf. univ. dr. fizică. Insti
tutul politehnic „Traian Vuia“ 
Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 3 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Cazacu Mihai, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr.
5 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 3 (cursuri se
rale).

Președinte : Constantin Ema, 
OGnf univ. dr. fizică, Institu
tul politehnic „Traian Vuia" Ti
mișoara.

Liceul nr. 3 Arad. Comisia nr.
6 mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la secțiile cu limba de 
predare maghiară ale Lie. nr. 3 
și Lie. „Ion Slavici", (cursuri de 
zi. serale învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Menessy Iuliu, 
conf univ. dr. chimie. Institutul 
politehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul nr. 4 Arad. Comisia nr.
7 mixtă, limba de predare ro
mână și germană. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile 
cu limba de predare română și 
germană ale Lie. nr. 4 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Hummel Ioan, 
conf. univ. fizică, Universitatea 
Timișoară.

Liceul nr. 5 Arad. Comisia nr.
8 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 5 (cursuri de 
zi).

Președinte : Dreucean Aurel, 
conf. univ. fizică. Institutul po
litehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceal Curtici. Comisia nr. 9 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Curtici (cursuri de zi).

Președinte : Tripcea Teodor, 
conf. univ. dr. filologie, Uni
versitatea Timișoara.

Liceu! Pincota. Comisia nr. 10 
reală, limba de predare română.

Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Pincota (cursuri de zi).

Președinte : Rădoi Arsene, 
șef lucrări dr.. Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul Chișineu Criș. Comi
sia nr. 11 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Chișineu 
Criș (cursuri de zi. învățămint 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Dumitrașcu Se
ver, lector univ. istorie. Institu
tul pedagogic Oradea.

Liceul Sebiș. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Sebiș (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Bucă Marin, 
conf. univ. dr. filologie, Univer
sitatea Timișoara.

Liceul Ineu. Comisia nr. 13 
reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Ineu (cursuri de 
zi și serale).

Președinte : Arsenie Dumitru, 
șef lucrări, . Instiutul politehnic 
„Traian Vuia" Timișoara.

Liceul Ineu, Comisia nr. 14 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Ineu (cursuri de 
zi și învățămint fără frecvență).

Președinte : Botiș Valeria,
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul Lipova. Comisia nr. 15 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la ’Lie. Lipova (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Babuția loan, 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoara.

Liceul Nădlac. Comisia nr. 16 
mixtă, limba de predare română 
și slovacă. Se vor prezenta can
didații de la secțiile cu limba 
de predare română și slovacă 
ale Lie. Nădlac și de la secția 
pedagogică cu limbă de predare 
slovacă (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Olteanu Pândele, 
prof. univ. dr. docent filologie, 
Universitatea București.

Liceul „Gheorghe Lazăr" Pe- 
cica. Comisia nr. 17 reală, lim
ba de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. „Gh. Lazăr" cu 
limba de predare română și de 
la Lie. nr 2 cu limba de preda
re maghiară (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Hegedus Atilla, 
lector univ. dr. fizică. Institu
tul politehnic, „Traian Vuia® 
Timișoara.

Liceul Vlaga, Comisia nr. 18 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Viaga (cursuri de zi și res- 
tanțâeri).

Președinte : Socenexma AareL 
conf. univ. dr„ Irstinitul poli
tehnic „Traian Vuia- T

Liceul Sintana. Comisia nr.
19 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Sintana (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Haida Virgil, șef 
lucrări. Institutul politehnic 
„Traian Vuia" Timișoara.

Liceul Gurahonț. Comisia nr.
20 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Gurahonț (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte: Bleahu Victor, 
prof. gr. I geografie, Liceul din 
Lipova.

Liceul Cermei. Comisia nr. 21 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Cermei (cursuri de zi).

Președinte : Covic Valentin, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul Săvîrșin. Comisia nr. 
22 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Săvîrșin (cursuri 
de zi).

Președinte : Herșcovici Otto, 
lector univ. geografie. Universi
tatea Timișoara.

JUDEȚUL ARGEȘ
Liceul „Nicolae Bălcescu" 

Pitești. Comisia nr. 1 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „N. Bălcescu" (cursuri de 
zi).

Președinte : Manoliu Ion, prof, 
univ. Institutul de construcții 
București

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Pitești. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Nicolae Bălcescu" (cursuri 
de zi, învățămint fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Bodnărescu Ho- 
ria, conf. univ. matematică, In
stitutul de petrol Ploiești

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Pitești. Comisia nr. 3 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „N. Bălcescu" (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Dobrinescu Du
mitru, șef lucr. chimie, Institu
tul de petrol, gaze și geologie 
București

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Pitești. Comisia nr. 4 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la

Lie. ..N. Bălcescu" și Liceul de 
muzică și arte plastice (cursuri 
de zi. învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Hassan Ivonne, 
lector univ. filologie. Institutul 
de arte plastice „N. Grigorescu" 
București

Liceul „Zinca Golescu" Pitești. 
Comisia nr. 5 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Z. 
Golescu" (cursuri de zi).

Președinte : Todor Ion. prof, 
univ. dr. biologie. Institutul 
pedagogic Pitești

Liceul „Zinca Golescu" Pitești. 
Comisia nr. 6 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de La Lie. ,.Z. 
Golescu" (cursuri de* zi. învăță
mint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Dragomirescu
Gheorghe, conf. univ. filologie. 
Institutul pedagogic Pitești

Liceul „Zinca Golescu" Pitești. 
Comisia nr. 7 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de Ia Lie. „Z. 
Golescu" (cursuri.de zi).

Președinte : Șoigan Pompiliu, 
lector univ. dr. geologie. Insti
tutul pedagogic Pitești.

Liceul „Zinca Golescu" Pitești. 
Comisia nr. 8 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Z 
Golescu" (cursuri serale și res
tanțieri).

Președinte : Mirescu Nicolae, 
conf. univ. dr. matematică. In
stitutul politehnic București

Liceul „Alexandru Odobescu" 
Pitești. Comisia nr. 9 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. Odobescu" (cursuri de 
zi).

Președinte : Alecu Petre, lec
tor univ. matematică. Institutul 
politehnic București

Liceul „Alexandru Odobescu" 
Pitești. Comisia nr. 10 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. Odobescu" (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Marinescu Ion, 
prof. univ. dr. biologie. Institu
tul pedagogic Pitești

Liceul „Alexandru Odobescu" 
Pitești. Comisia nr. 11 umanis
tă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. „AJ. Odobescu" (cursuri 
de zi. învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Moise Ion, conf. 
univ. dr. filologie. Institutul pe
dagogic Pitești

Liceul seral ȘtefâneștL Co
misia nr. 12 reală, limba de 
predare rominâ. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. seral 
(cursuri serale și restanțieri) 

Președinte : Arseneseu Nico
lae. șef lucr. chimie. Institutul 
pedagogic Pitești
Uml ..Dinicu Golescu- Câm

pulung. Coczisia nr. 13 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. ,.D. Golescu* (cursuri de 
zi. învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Pop Z. N. Au
gustin, prof. univ. dr. filologie. 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul „Dinicu Golescu" Cim- 
pulung. Comisia nr. 14 reală, 
limba de*predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „D. Golescu" (cursuri de zi 
și învățămint fără frecvență).

Președinte : Boiangiu Ana, 
șef lucr. fizică. Institutul poli
tehnic București.

Liceul „Dinicu Golescu" Cim- 
pulung. Comisia nr. 15 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „D. Golescu" (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Costinescu Poli- 
xenia, conf. univ. dr. chimie, 
Institutul de petrol Ploiești.

Liceul nr. 2 Cimpulung. Co
misia nr. 16 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 2 
Cîmpulung și Liceul de atletism 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Gheghea Ion, șef 
lucr. dr Institutul politehnic 
București.

Liceul nr. 2 Cîmpulung. Co
misia nr. 17 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 2 și 
Liceul de atletism (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Posea Aurora, 
lector univ. geografie, Univer
sitatea București.

Liceul „Vlaicu Vodă" Curtea 
de Argeș. Comisia nr. 18 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Lie. „Vlaicu Vodă" (cursuri de 
zi).

Președinte : Moncea Jean, 
conf. univ. matematică, Institu
tul politehnic București.

Liceul „Vlaicu Vodă" Curtea 
de Argeș. Comisia nr. 19 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Vlaicu Vodă", cursuri se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri și de la Liceul 
Domnești, cursuri de zi.

Președinte : Iosif Elena, lec
tor univ. pedagogie, Universita
tea București.

Liceul Costești. Comisia nr. 
20 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Costești (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Săraru Stelian, 
lector univ. biologie, Institutul 
pedagogic Pitești.

Liceul Costești. Comisia nr. 21 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Costești (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Bădcscu Maria, 
prof. gr. I filologie, Liceul „N. 
Bălcescu" Pitești.

Liceul Topoloveni. Comisia nr. 
22 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Topoloveni 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Tomescu Gheor
ghe, conf. univ. dr. Academia 
de studii economice București.

Liceul Vedea. Comisia nr. 23 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Vedea (cursuri de zi, 
învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Zaharescu Ion, 
prof. gr. I geografie, Liceul 
„Vlaicu Vodă" Curtea de Argeș.

Liceul Stîlpeni. Comisia nr. 24 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie., Stîlpeni (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Manolache Doru, 
prof. gr. I matematică, director, 
Liceul „Vlaicu Vodă" Curtea 
de Argeș.

Liceul Rucăr. Comisia nr. 25 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul Rucăr (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Vasiliu Gheor* 
ghe, conf. univ. dr. biologie. 
Institutul pedagogic Pitești.

Liceul Corbeni. Comisia nr. 26 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Corbeni (cursuri de 
zi, învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Diaconescu Mi
hail, lector univ. filologie, In
stitutul pedagogic Pitești.

JUDEȚUL BACĂU
Liceul „George Bacovia" Ba

cău. Comisia nr. 1 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „G. 
Bacovia" (cursuri de zi și restan
țieri). .

Președinte : Lupu Nicolae, 
conf. univ. dr. geografie, Insti
tutul pedagogic Bacău.

Liceul „Vasile Alecsandri" Ba
cău. Comisia nr. 2 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „V. 
Alecsandri" (cursuri de zi).

Președinte: Marinescu Mihai, 
conf. univ. chimie. Institutul po
litehnic Iași.

Liceul „Vasile Alecsandri" Ba
cău. Comisia nr. 3 umanistă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„V. Alecsandri" (cursuri de zi).

Președinte: Ciubotaru Vale
rian, lector univ. filologie, In
stitutul pedagogic Bacău.

Liceul „Vasile Alecsandri" Ba
cău. Comisia nr. 4 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre- 
zena candidații de la Lie. nr. 3 
(învățămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Oniceanu Mihai, 
șef lucrări geologie. Universita
tea „AL I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 3 Bacău. Comisia 
nr. 5 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ta de la Lie. nr. 3 (cursuri 
de zi).

Președinte: Gheorghe
lector univ. dr. matematică. Uni
versitatea .-AL L Cuza- lașa ’

Liceul nr. 3 Bacău. Corr..sia 
nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezema candi
dații de la Lie. nr. 3 și Liceul 
de muzică (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Ciobanu Ioan, lec
tor univ. Institutul Pedagogic 
Bacău.

Liceul „Lucrețiu Pătrășcanu- 
Bacău. Comisia nr. 7 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„L. Pătrășcanu" (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte: Orlovsehi Nicolae, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul „Lucrețiu Pătrășcanu" 
Bacău. Comisia nr. 8 umanistă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. „L. 
Pătrășcanu" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Alexandrescu E- 
caterina, lector univ. filologie. 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Lucrețiu Pătrășcanu" 
Bacău. Comisia nr. 9 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„L. Pătrășcanu" (cursuri serale).

Președinte : Singurel Ghiță, 
lector univ. dr. fizică, Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Comisia nr. 10 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lac. nr. 
1 (cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Trufaș Vaier, lec
tor univ. dr. geografie, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 1 Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Comisia nr. 11 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 1 (cursuri serale, învă- 
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Vrabie Liviu, lec
tor univ. biologie, Institutul pe
dagogic Bacău.

Liceul nr. 2 Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Comisia nr. 12 uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 2 și Lie. de gimnastică 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte: Cojocaru Constan
tin, lector univ. filologie, Insti
tutul pedagogic Bacău.

Liceul nr. 2 Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Comisia nr. 13 reală, 
limba de predare română. Se vor

prezenta candidații de la Lie. nr. 
2 (cursuri de-zi, serale și restan
țieri).

Președinte: Caraiani Viorica, 
șef lucrări dr. chimie, Institutul 
de petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul Buhuși. Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Buhuși (cursuri de zi, invă- 
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte: Merchcs loan,
lector univ. dr. fizică, Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Buhuși. Comisia nr. 15 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Buhuși (cursuri de zi și se
rale).

Președinte : Caproșu Maria, 
lector univ, chimie, Universita
tea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Moinești. Comisia nr. 16 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Moinești și secția serală Ze- 
meș (cursuri de zi și serale).

Președinte: Stan Costică. lec
tor univ. matematică, Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul Moinești. Comisia nr. 
17_ mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Moinești (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
Și restanțieri).

Președinte: Bălan Mihai, lec
tor univ. geografie. Institutul 
padagogic Bacău.

Liceul Comănești. Comisia nr.
18 reală, limba de predare ro
mană. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Comănești și secția 
serală Dărmăne.ști (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Popa Valeriu, lec
tor univ. matematică, Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul Comănești. Comisia nr.
19 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Comănești 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Lefter Marilena, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul Tg. Ocna. Comisia nr.
20 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Tg. Ocna (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte: Savin Leontina,
lector univ. biologie, Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul Podu Turcului. Comisia 
nr. 21 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Podu Turcului 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Cășeriu Cezar, 
lector univ. biologie, Institutul 
pedagogic Bacău.

JUDEȚUL BIHOR
Liceul „Emanuil Gojdu" Ora

dea, Comisia nr. 1 reală, limba 
de predare română- Se vor pre
zenta candidații de la Lie. 
„E. Gojdu" (cursuri de zi, invă- 
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Suteu Alexandru, 
conf. univ. dr. chimie, Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul „Emanuil Gojdu" Ora
dea. Comisia nr- 2 umanistă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
,.E Gojdu" (cursuri de zi, învă
țământ fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Copil Maria, prof, 
gr. II filologie, dir. Liceului 
nr. 2 Oradea.

Liceul .Emanuil Gojdu" Ora
dea. Comisia nr- 3 mixta. limba 
ce predare români Se vor pre
zerva candidații de la Lie. 

Gojdu* (cursuri serale).
Președinte : Chisu Ioan^ conf. 

univ. dr. Universitatea „Babeș- 
Bolyai- Cluj.

Liceul nr. Z Oradea. Comisia 
nr. 4 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ți* de la Lie. nr- 2 (cursuri de zi 
și restanți er:).

Președinte: Piscoi Maria, prof, 
gr. II psihologie, dir. Liceul pe
dagogic Beiuș.

Liceul nr. Z Oradea- Comisia 
nr. 5 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte: Diculescu Vladi
mir, prof. univ. dr- istorie, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceal nr. 2 Oradea. Comisia 
nr. 6 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 2 (cursuri se
rale).

Președinte : Lung Nicolae, lec
tor univ. matematică, Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul „Alexandru Moghioroș" 
Oradea. Comisia nr. 7 reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. ,.A1. Moghioroș" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Toth Alexandru, 
conf. univ. matematică, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Alexandru Moghioroș" 
Oradea. Comisia nr. 8 umanistă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „AI. Moghioroș" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Szego Ecaterina, 
lector univ. filozofie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj-

Liceul „Alexandru Moghioroș" 
Oradea. Comisia nr. 9 reală, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „AL Moghioroș" (cursuri se
rale).

Președinte : Makkay Klara, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 4 Oradea. Comisia 
nr. 10 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 4 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Cimpian Vasile, 
lector univ. matematică, Institu
tul pedagogic Oradea.

Liceul nr. 4 Oradea. Comisia 
nr. 11 umanistă, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 4 și Liceul 
de muzică și arte plastice 
(cursuri de zi).

Președinte : Blajovici Traian, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Oradea-

Liceul nr. 4 Oradea. Comisia 
nr. 12 mixtă, limba de pedare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 4 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Feiszegy Edmund, 
prof. univ. dr. biologie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Aleșd. Comisia nr. 13 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Aleșd (cursuri de zi, îrivă- 
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Crăciun Octavia- 
na, șef lucr. dr- biologie, Inst. 
de medicină și farmacie Cluj.

Liceul Vadul Crișului. Comisia 
nY. 14 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Vadul Crișului 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Dale Maria, prof, 
gr. II filologie, director Liceul 
nr- 2 Beiuș.

Liceul Samuil Vulcan" Beiuș. 
Comisia nr. 15 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „S. Vulcan" 
și Lie. nr. 2 Beius (cursuri de zi, 
serale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Radu Florin. lec
tor univ. matematică, Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul „SamuiI Vulcan" Beiuș. 
Comisia nr. 16 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de. la Lie. 
,,S. Vulcan" (cursuri de zi. învă
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Vesa Vasile, lec
tor univ. istorie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai", Cluj.

Liceul Orașul Dr. Petru Groza- 
Comisia nr. 17 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Orașul 
Dr. P. Groza (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Ifrim Mircea, șef 
lucrări, dr. biologie, Institutul 
de medicină și farmacie Cluj.

Liceul Vașcău- Comisia nr. 18 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Vașcău (cursuri de zi și : 
restanțieri).

Președinte : Suciu Iosif, prof, 
gr. II biologie-chimie,- dir. adj., 
Liceul „Emanuil Gojdu" Oradea.

Liceul Marghita. Comisia nr.
19 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Marghita (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Pop P. Grigore, 
lector univ. dr. geografie, Insti
tutul pedagogic Oradea.

Liceul Marghita. Comisia nr-
20 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Marghita 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Mate loan, lector 
univ. dr. chimie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Popești. Comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare română- 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Popești (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Vesa Petru, prof, 
gr. II biologie, chimie, dir. Li
ceul Or. Dr. P. Groza.

Liceul Sâcuieni. Comisia nr- 
22 reală, limba de predare ro
mână și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și 
maghiară ale Lie. Sâcuieni 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Gilăa Ludovic, 
lector univ. chimie. Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceal Valea lai Mihai. Comi
sia nr. 23 reală, limba de preda
re română și maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la secțiile 
cu limba de predare română și 
maghiară ale Lie. Valea lui 
Mihai (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Isai Savu. lector 
univ- matematică, Institutul pe
dagogic Oradea.

Liceul „Arany Ianoș" Salonta. 
Comisia nr. 24 mixtă, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. Sa
lonta (cursuri de zi, serale, in- 
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Szocs Iosif, conf. 
univ. Universitatea „Babeș-Bo
lyai" Cluj.

Liceul Ținea. Comisia nr. 25 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul Ținea (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Rus Coriolan. lec
tor univ. fizică, Institutul peda
gogic Oradea.

. Liceul „George Coșbuc" Nă- 
săud, Comisia nr. 4 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „G. 
Coșbuc" (cursuri de zi, serale, 
învățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Ghițescu Tamara, 
șef lucrări geologie, Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul nr. 2 Năsăud. Comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 Năsăud și 
Liceul Nimigea (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Crăciun loan, șef 
lucrări fizică, Institutul politeh
nic Cluj.

Liceul Beclean. Comisia nr. 6 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Beclean (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Găzdac Grigore, 
prof. gr. I filozofie,' director 
Liceul „G. Coșbuc" Năsăud.

Liceul Singeorz Băi : Comisia 
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Șîngeorz Băi 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Hrișcă Corina, 
lector univ. filozofie, Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul Prundu Bîrgăului. Co
misia nr. 8 țnixtă, limba de pre
dare română. Se .vor prezenta 
candidații de la Lie. Prundu 
Bîrgăului. (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Cuțova Ion, prof, 
gr. I filologie, Liceul „A. Mure
șanu" Bistrița.

Liceul Teaca. Comisia nr. 9 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Teaca (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Susan Ilie, șef lu
crări geografie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Ștefănești. Comisia nr.
14 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Ștefănești (cursuri 
de zi).

Președinte : Guțic Victor, 
prof. gr. I, geografie, Liceul nr. 
1 Dorohoi.

Liceul Trușești. Comisia nr.
15 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Trușești (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Scutaru Victor, 
lector univ. fizică, Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Vorniceni. Comisia nr.
16 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Vorniceni 
(cursuri de zi).

Președinte r Leonte Ștefan, 
prof. gr. I, filologie, Liceul „M. 
Eminescu" Botoșani.

JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Liceul „Liviu Rebreanu" Bis
trița. Comisia nr. 1 reală, limba 
de predare română și germană. 
Se vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare 
română și germană ale Lie. „L. 
Rebreanu" (cursuri de zi).

Președinte: Stugren Bogdan, 
conf. univ. dr. biologie, Uni
versitatea ,,^abeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul „Liviu Rebreanu" Bis
trița. Comisia nr. 2 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„L. Rebreanu" (cursuri de’ zi, 
serale, învățămint fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Negrea Ion, lec
tor univ. matematică, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Andrei Mureșanu" 
Bistrița. Comisia nr. 3‘mixtă, 
limba de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la secțiile cu limba de 
predare română și maghiară ale 
Lie. ,.A. Mureșanu" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : I’recup Octavian, 
șef lucrări dr. biologie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

JUDEȚUL BOTOȘANI
Liceul „August Treboniu Lau- 

rian" Botoșani. Comisia nr. 1 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. „A. T. Laurian" (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Ursescu Dan, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul „August Treboniu Lau
rian" Botoșani. Comisia nr. 2 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. „A. T. Laurian" 
și Liceul de muzică (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Călinescu Cicero
ne, lector univ. filologie. Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Mihai Eminescu" Bo
toșani. Comisia nr. 3 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Mihai Eminescu" (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Deutsch Rudolf, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul „Mihai Eminescu" Bo
toșani. Comisia nr. 4 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „M. Eminescu" (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Priscornic Romu
lus, lector univ. filologie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Darabani. Comisia nr. 
5 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Darabani (cursuri 
de zi. învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Gheorghe Ama
rând ei, prof gr. II istorie, di
rector Liceul nr. 1 Dorohoi.

Liceul nr. 1 DorohoL Comisia 
nr. 6 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte Rucinschi Eugenia, 
conf. univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 1 Dorohoi. Comisia 
nr. 7 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 Do
rohoi (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Diaconescu Tra
ian, lector univ. filologie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 2 Dorohoi. Comisia 
nr. 8 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Acker Constantin, 
conf. univ. dr. matematică, In
stitutul politehnic Iași.

Liceul nr. 2 Dorohoi. Comisia 
nr. 9 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Jemna Maria, 
lector univ. istorie. Universita
tea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Săveni. Comisia nr.
10 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Săveni (cursuri de 
zi, serale. învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Rotundu Vasile, 
lector univ. filologie. Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Săveni. Comisia nr.
11 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Săveni (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Marin Costică, 
lector univ. filozofic. Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Bucecea. Comisia nr.
12 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Bucecea 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Atudoroaie Du
mitru, prof. gr. II istorie, Li
ceul „A. T. Laurian" Botoșani.

Liceul Rădăuți Prut. Comisia 
nr. 13 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Rădăuți Prut 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Diaeoniță Vasile, 
lector univ. dr. fizică, Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

JUDEȚUL BRAȘOV
Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 

nr. 1 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lio. nr. 1 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Munteanu Giuse
ppe, prof. univ. dr. fizică. Uni
versitatea Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 
nr. 2 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
de zi, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Duldner Maria, 
lector univ. pedagogie. Univer
sitatea Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 
nr. 3 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
serale).

Președinte : Voina Ecaterina, 
șef lucrări chimie. Universita
tea Brașov.

Liceul nr. 1 Brașov. Comisia 
nr. 4 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Tică Rodica, șei 
lucrări chimie, Universitatea 
Brașov.

Liceul nr. 2 Brașov. Comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 și Lie. 
Predeal (cursuri de zi).

Președinte : Bednar Victoria, 
conf. univ. dr. chimie. Univer
sitatea Brașov.

Liceul „Dr. Ion Meșoiă" Bra
șov. Comisia nr. 6 reață, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Dr. 
I. Meșotă" (cursuri de zi).

Președinte : Marga Gheorghe, 
conf. univ. dr., Universitatea 
Brașov.

Liceul „Dr. Ion Meșotă" Bra
șov. Comisia nr., 7 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. ,,Dr. 
I. Meșotă" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Puia Ilie. conf. 
univ. dr., Academia de studii 
economice București.

Liceul „Dr. Ion Meșotă" Bra
șov. Comisia nr. 8 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Dr. 
I- Meșotă" (cursuri serale și res
tanțieri).

Președinte : Ionașcu Nicu. șef 
lucrări fizică, Universitatea Bra
șov.

Liceul nr. 4 Brașov. Comisia 
nr. 9 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 4 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte . Parpală Vasile, 
conf. univ. fizică, Universitatea 
Brașov.

Liceul nr. 4 Brașov. Comisia 
nr. 10 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 4 Brașov, 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Lerch Rudolf, lec
tor univ. dr. chimie, Universi
tatea București.

Liceul „Unirea" Brașov. Co
misia nr. 11 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Unirea" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : PIoeșteanu Maria, 
lector univ. matematică. Uni
versitatea Brașov.

Liceul „Unirea" Brașov. Co
misia nr. 12 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de Ia Lie. „Unirea" ' 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Papastate Con
stantin, prof. univ. dr. docent 
filologie, Universitatea Craiova.

Liceul „Unirea" Brașov. Co
misia nr. 13 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „Unirea" 
(cursuri serale).

Președinte : Alexandru Petre, 
șef lucrări, dr., Universitatea 
Brașov.

Liceul ,,Unirea" Brașov. Co
misia nr. 14 mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „U- 
nirea" (cursuri de zi, serale, în- 
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Sisak Ștefan, șef 
lucrări fizică, Universitatea 
Brașov.

Liceul „J, Honterus" Brașov. 
Comisia nr. 15 mixtă, limba de 
predare germană. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. 
„J. Honterus" (cursuri de zi).

Președinte : Rothbacher Hans, 
conf. univ. dr. chimie, Univer
sitatea Brașov.

Liceul de muzică și arte plas
tice Brașov. Comisia nr. 16 u- 
manistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lio. de muzică și arte 
plastice (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte: Popovici Sabina, 
prof. gr. I biologie, Liceul nr. 1 
Brașov.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Liceul Codlea. Comisia nr. 17 
reală, limba de predare română 
și germană. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu limba 
de predare română și germa
nă ale liceului Codlea.

Președinte • Schreiber Karin, 
lector univ. matematică. Univer
sitatea Brașov.

Liceul Codlea. Comisia nr. 18 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Codlea (cursuri se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Zotta Senone, 
lector univ. dr. geografie. Aca
demia de studii economice 
București.

Liceul „Radu Negru'* Făgăraș. 
Comisia nr. 19 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Ra
du Negru" (cursuri de Zi și res
tanțieri).

Președinte : Bîlcu Gheorghe, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea Brașov.

Liceul „Radu Negru" Făgăraș. 
Comisia nr. 20 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Radu 
Negru" (cursuri serale).

Președinte • Pîrvan. Radu, lec
tor univ. dr. fizică. Universita
tea București.

Liceul nr. 2 Făgăraș. Comisia 
nr. 21 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didați! de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Popa Gheorghe. 
lector univ. istorie. Universita
tea Brașov.

Liceul Rîșnov. Gomisia nr. 22 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Rîșnov (cursuri de zi, 
serale).

Președinte : Urdea Eugenia, 
prof. gr. II, filologie, dir. Liceul 
Predeal.

Liceul „Șt. O. Iosif" Rupea. 
Comisia nr. 23 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. ,,$t. 
O. Iosif" și Lie. Feldioara 
(cursuri de zi).

Președinte : Micu Emil, șef lu
crări dr. fizică, Universitatea 
Brașov.

Liceul Săcele. Comisia nr. 24 
reală, limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
ba de predare română și ma
ghiară, (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Suciu Ion Hugo, 
lector universitar biologie, U- 
niversitatea Brașov.

Liceul Șercaia. Comisia nr. 25 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Șercaia (cursuri de zi).

Președinte : Buțiu Isidor. prof, 
gr. II geografie, dir-adj. Li
ceul nr. 1 Brașov.

Liceul Orașul Victoria. Gomi
sia nr. 26 mixtă limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Or. Victo
ria (cursuri de zi).

Președinte : Brana Mircea, șef 
lucrări fizică, Universitatea Bra
șov.

Liceul Orașul Victoria. Comi
sia nr. 27 reală limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Or. Vic
toria (cursuri serale).

Președinte : Suciu Aurel, lec
tor universitar biologie, Univer
sitatea Brașov.

Liceul Zărnești. Comisia nr.
28 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Zărnești (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Dăian loan, lec
tor univ. filozofie, Universitatea 
Brașov.

Liceul Zărnești. Comisia nr.
29 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Zărnești (cursuri 
serale).

Președinte : Lascu Ion, șef lu
crări biologie. Universitatea 
Brașov.

Secția serală Lunca Clinicului. 
Comisia nr. 30 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Secția serală 
Lunca Silnicului (cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte : Cămărăscu Ana. 
prof. gr. I geografie. Liceul 
„Unirea" Brașov.

JUDEȚUL BRĂILA
Liceul „Gh- Munteanu Mur- 

goci* Brăila. Comisia nr. 1 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Gh. Munteanu Murgoci" (cursuri 
de zi și serale).

Președinte : Enache Ștefăniță. 
conf. univ. dr. Institutul poli
tehnic București.

Liceul „Gh. Munteanu Mur
goci". Brăila. Comisia nr. 2 mix
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Gh. Munteanu Murgoci" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Voica Constantin, 
lector univ. dr- biologie. Univer
sitatea București.

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Brăila. Comisia nr. 3 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Nicolae Bălcescu" (cursuri 
de zi)

Președinte: Andrei Silvan, 
prof, univ., Institutul de con
strucții București-

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Brăila. Comisia nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Nicolae Bălcescu“ (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Toma Eugen, șef 
lucrări fizică, Institutul politeh
nic Galați.

Liceul „Nicolae Bălcescu* 
Brăila. Comisia nr. 5 mixtă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lic- 
„N. Bălcescu" și Liceul Movila 
Miresei (cursuri de zi și restân- 
țieri).

Președinte : Stăuescu Romeo, 
sef lucrări chimie, Universitatea 
București.

Liceul „Nicolae Iorga" Brăila. 
Comisia nr. 6 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „N. Iorga" 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Ghiliceanu Mircea, 
conf. univ. matematică. Institu
tul politehnic București.

Liceul „Nicolae Iorga" Brăila. 
Comisia nr. 7 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
Candidații de la Lie. „N. Iorga" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Mitroi-Răduiescu 
Natalia, șef lucrări dr. biologie, 
Universitatea București.

Liceul „Panait Istrati" Brăila. 
Comisia nr. 8 reală, limba de. 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. ,.P. Istrati" 
(cursuri de 2i și serale).

Președinte : Craiu Virgil, 
lector univ. dr. matematică. Uni
versitatea București.

Liceul „Panait Istrati" Brăila, 
Comisia nr- 9 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „P. Is
trati" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte • Dolocan Voicu, 
lector univ. dr. fizică, Universi
tatea București.

Liceul „Panait Cerna" Brăila. 
Comisia nr. 10 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „P. Cer
na" (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte ! Georgescu Drăgu
ța, șef lucrări chimie, Institutul 
politehnic Galați

Liceul „Panait Cerna" Brăila. 
Comisia nr. 11 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de. la Lie. „P. 
Cerna" (cursuri de zi. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Dima-Drăgan Cor- 
neliu, lector univ. filologie. U- 
niverși tatea București.

Liceul Făurei. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Făurei (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte t Pătrașcu Adriana, 
șef lucrări biologie. Institutul 
pedagogic Galați.

Liceul Ianca. Comisia nr. 13 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Ianca (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Vită Petre, lector 
universitar matematică. Institu
tul politehnic Galati.

Liceul. însurăței. Comisia nr. 14 
reală. limba de: predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. însurăței (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Marola Didina, 
șef lucrări chimie, Institutul pe
dagogic Galați.

Liceul Măxineni. Comisia nr. 
15 reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta condidații de 
la Lie. Măxineni (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Stoian Aurel, șef 
lucrări chimie.Institutul politeh
nic Galați.

JUDEȚUL BUZĂU
Liceul „Bogdan Petriceicu 

Hașdeu" Buzău. Comisia nr.
1 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. ,.B. P. Hașdeu" 
(cursuri de zi).

Președinte : Vlad Ion, conf. 
univ. dr., Institutul de petrol, 
gaze și geologie București.

Liceul „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu" Buzău. Comisia nr.
2 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. „B. P. Hașdeu" 
(cursuri de zi)

Președinte : Păltineanu Ga- 
vril, lector univ. matematică, 
Institutul de construcții Bucu
rești.

Liceul „Bogdan Petricefon 
Hașdeu" Buzău. Comisia nr.
3 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. „B. P. Hașdeu* 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Stoian Elena, 
conf. univ. dr.. Academia de 
studii economice.

Liceul „Bogdan Petriceicu 
Hașdeu" Buzău. Comisia nr. 
4, umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie ,.B. P. Hașdeu" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte • Nechita Eleonora, 
lector universitar Institutul de 
arhitectură „T. Mincu" Bucu
rești.

Liceul „Mihai Eminescu" Bu
zău. Comisia nr. 5 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „M. 
Eminescu" (cursuri de zi).

Președinte • .Popescu Nicolae, 
conf. univ. dr fizică. Institutul 
nolitehnic București.

Liceul „Mihai Eminescu" Bu
zău. Comisia nr. 6 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „M. 
Eminescu" (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Mărgujescu Geor
ge. lector universitar matema
tică. Institutul de construcții 
București.

Liceul „Mihai Eminescu" Bu
zău. Comisia nr. 7 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „M. Eminescu" (cursuri de 
zi).

Președinte Croitoru Maria, 
prof. gr. II filologie, dir. adj. 
Lie. „B. P. Hașdeu" Buzău.

Liceul „Mihai Eminescu" Bu
zău. Comisia nr. 8 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie.. „M. Eminescu" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Buga Neonila, 
lector univ., filologie, Institutul 
de arte plastice „N. Grigoreacu" 
București.

Liceul „Alexandru Vlahuțâ" 
Rm. Sărat. Comisia nr. 9 reală, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Al. Vlahuță" (cursuri de zi).

Președinte : Iliescu Constan
tin. conf, univ. dr.. Institutul 
politehnic București.

Liceul „Alexandru Vlahuță" 
Rm. Sărat. Comisia nr. 10 rea
lă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Lie. 
„Al. Vlahuță" (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Zlătescu Victoria, 
lector univ. matematică, Insti
tutul politehnic București.

Liceul „Alexandru Vlahuță" 
Rm. Sărat. Comisia nr. 11 u- 
manistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. „Al. Vlahuță" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Tănăsescu Victor, 
lector univ. istorie, Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul „Ștefan cel Mare" Rm. 
Sărat. Comisia nr. 12 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Ștefan cel Mare" (cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Frățilă Gheorghe, 
șef lucrări dr. fizică, Institutul 
politehnic București.

Liceul „Ștefan cel Mare" Rm. 
Sărat. Comisia nr. 13 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Lie. „Ștefan cel Mare" (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Buga Marin, lec
tor univ. filologie. Institutul pe
dagogic Bacău.

Liceul Beceni. Comisia nr. 14 
mixtă limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Beceni (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Cristofor Eugen, 
lector universitar filologie. Uni
versitatea București.

Liceul Pătîrlagele. Comisia 
nr. 15 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Pătîrlagele 
(cursuri de zi)

Președinte : Bumbea Ion, șef 
lucrări fizică. Institutul de pe
trol, gaze și geologie București.

Liceul Pătîrlagele. Comisia nr. 
16 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Pătîrlagele 
(cursuri de zi, serale. învăță- 
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Spînu Virginia, 
prof. gr. I filologie, dir. adj. 
Liceul „M. Eminescu" Buzău.

Liceul Pogoanele. Comisia nr. 
17 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Pogoanele (curs 
de zi și restanțieri).

Președinte : Luca Gheorghe. 
șef lucrări chimie, Institutul 
politehnic Galați.

JUDEȚUL 
CARAȘ-SEVERIN

Liceul nr. 1 Reșița. Comisia 
nr. 1 mixtă, limba de predare 
română și germană. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 1, 
secția cu limba de predare ro
mână și secția cu limba de pre
dare germană, (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Wehry Andrei, 
conf. univ. dr„ Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 1 Reșița. Comisia 
nr. 2 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte: Gligor Traian, 
conf. univ. matematică. Institu
tul politehnic „Traian Vuia" Ti
mișoara.

Liceu] nr. 2 Reșița. Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 și Lie. nr. 3 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Țintă Aurel, conf, 
univ. dr. istorie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul Anina. Comisia nr. 4 
reală, limba de predare română- 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul Anina (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Cornut Alexandru, 
șef lucr. dr. matematică, Insti
tutul politehnic „Traian Vuia" 
Timișoara.

Liceul Bocșa. Comisia nr. 5 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Bocșa (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Policec Anton, 
conf- univ. dr. fizică. Institutul 
politehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul nr. 1 Caransebeș. Comi
sia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 Caran
sebeș (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte • Marin Viliam, 
conf. univ. dr. istorie, Universi
tatea Timișoara.

Liceul nr. 2 Caransebeș. Co
misia nr. 7 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 2 
Caransebeș (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Klepp Horst, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul Moldova Nouă. Comisia 
nr. 8 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Moldova Nouă 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Cnstuinea Con
stantin, șef lucr. fizică. Institu
tul politehnic „Traian Vuia" Ti
mișoara.

Liceul Oravițz. Comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Gravita și Lie. Grădinari 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Manolescu Ga
briel. lector univ. filologie, Uni
versitatea Timișoara.

Liceul Otelul Roșu. Comisia 
nr. 10 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie- Oțelul Roșu 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Schlett Zeno. conf. 
univ fizică. Universitatea Timi
șoara.

Liceul „Eftimie Murgii" Bozo- 
vici. Comisia nr. 11 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie- „E. 
Murgu" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Micsa loan, șef 
lucr. fizică. Institutul politehnic 
„Traian Vuia" Timișoara.

Liceul ..Traian Lalescu" Meha- 
dia. Comisia nr. 12 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. Tr 
Lalescu" (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Fazecaș Ioan, șef 
lucr. dr. biologie, Institutul a- 
gronomic Timișoara.

Liceul B*»rzașca. Comisia nr 
13 reais, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Perzasca (cursuri 
de zi si restanțieri).

Președinte : For»» Ion. prof, 
gr. T matematică. Lie. nr. 1 Ca
ransebeș.

JUDEȚUL CLUJ

Liceul „Ady-Sincai“ Cluj — 
Gomisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Ady-Sin- 
cai" (cursuri de zi și reetanțieri).

Președinte : Ghișa Eugen, 
prof. dr. docent biologie. Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Ady-Șincai" Cluj —- 
Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. I, Liceul 
nr. 4 și Liceul nr. 9 (cursuri se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Condreanu Cons
tantin, conf. univ. dr. fizică, In
stitutul politehnic Cluj.

Liceul „George Coșbuc" Cluj. 
Comisia nr 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. ,.G Coș
buc" (cursuri de zi).

Președinte : Chircoiaș Maria, 
conf. univ. dr biologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 Cluj. Comisia nr. 
4 mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la secțiile cu limba de 
predare maghiară ale Lie. nr. 
3 Lie. „Ady-Șincai" și Lie. „S. 
Brassai" (cursuri de zi și restan
țieri.)

Președinte : Nagy Ladislau, 
conf. univ. fizică. Institutul po
litehnic Clui.

Liceul „Emil Racoviță" Cluj. 
Comisia nr. 5 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „E. Raco- 
viță" (cursuri de zi).

Președinte : Radu Avram, 
prof. univ. dr. biologie. Institutul 
de medicină și farmacie Cluj.

Liceul „George Barițiu* Cluj. 
Comisia nr. 6 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezente 
candidații de la Lio. „Gh. Bari
țiu" (cursuri de zi șl restanțieri).

Președinte : Onișor Teodor, 
conf. univ. dr. geografie. Uni
versitatea Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul „Gheorghe Barițiu" 
Cluj. Comisia nr. 7 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lio. ..Gh. 
Barițiu" (cursuri serale).

Președinte: Benea Mircea, 
conf. univ. dr. chimie, Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul „Brassai Sâmuel" Cluj. 
Gomisia nr. 8 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. 
„Brassai Samuel" (cursuri sera- 
țieri).

Președinte : Pop Olivia, șef 
lucrări dr. fizică. Institutul po
litehnic Cluj.

Liceu] „Brassai Sâmuel* Cluj. 
Comisia nr. 9 mixtă, limba de 
predare maghiară Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Brassai Sâmuel" (cursuri se
rale. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Gyurko Stefan, 
conf. univ. dr. biologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Nicolae Bălcescu" Cluj. 
Comisia nr. 10 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul „N. Băl
cescu" (cursuri de zi și restan- 
țeri).

Președinte : Petcu Pavel, conf. 
univ. dr. biologie. Institutul de 
medicină și farmacie Cluj.

Liceul „Mihai Eminescu" Cluj. 
Comisia nr. 11 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezentă 
candidații de la Liceul „M. Emi
nescu" și Liceul nr. 6 (cursuri 
de zi).

Președinte : Opreanu Aurel, 
conf. univ. pedagogie. Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul nr. 10 Cluj. Comisia nr.
12 umanistă, limba de predare 
română și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și 
maghiară ale Liceului nr. 10 
(cursuri de zi).

Președinte : Mate Gavril. lec
tor univ. filologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 10 Cluj. Gomisia nr.
13 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 10 (cursuri de 
zi și serale).

Președinte : Coțiu Aurel, prof, 
univ. dr. matematică. Institutul 
politehnic Cluj.

Liceul nr. 11 Cluj. Comisia 
nr. 14 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Liceul nr. 11 
(cursuri de zi).

Președine : Szabo Sigismund, 
șef lucrări dr. biologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 12 Cluj. Comisia nr.
15 mixtă, limba de predare ro
mână și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și ma
ghiară ale Liceului nr. 12 (cursu
ri de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Veza Samson, lec
tor univ. geografie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 12 Cluj. Comisia nr.
16 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul nr. 12 (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Bechet Maria, șef 
lucrări dr. biologie. Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 15 Cluj. Comisia 
nr. 17 mixtă, limba de predare 
română și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile 
cu limba de predare română și 
maghiară ale Lie. nr. 15 (cursuri 
de zi).

Președinte : Fabian Ana, șef 
lucrări dr. biologie. Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 16 Cluj. Comisia nr. 
18 mixtă, limba de predare ro
mână și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile 
cu limba de predare română și 
maghiară ale Lie. nr .16 și Li
ceului nr 14 (cursuri de zi).

Președinte : Ney Andrei, conf 
univ. dr. matematică, Universi
tatea ..Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de muzică Cluj. Comi
sia nr 19 umanistă, limba de 
predare română și maghiară 
Se vor prezenta candidații de Ia 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. de 
muzică (cursuri de zi).

Președinte: Weiss Tiberju, 
conf. univ. dr. filologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul de arte plastice Cluj. 
Comisia nr. 20 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. de 
arte plastice. Lie. de coregrafie 
și T,ic. pentru orbi (cursuri de 
zi).

Președinte: Goga Nicolae,
conf. univ. dr. filologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Gilău, Comisia nr. 21 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Gilău (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Bulzan Aurel, 
prof. gr. I filozofie. Liceul hr 
8 Cluj.

Liceul „Andrei Mureșan" Dej, 
Comisia nr 22 reală, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. „A. 
Mureșanu" (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Sebeștyen Petru, 
lector univ., Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Dej. Comisia nr.
23 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 2 și Lie. „A 
Mureșanu" (cursuri de zi).

Președinte : Ciplea Gheorghe, 
lector univ. dr. filologie, Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" (Sluj.

Liceul nr. 2 Dej. Comisia nr.
24 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 2 (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte• Clamba Aurel, 
prof. gr. I matematică, Liceu] 
nr. 5 Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul" Turda. 
Comisia nr. 25 reală, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână șl maghiară ale Lie. ..Mi
hai Viteazul" (cursuri de zi).

Președinte: Huszar Andov. 
lector univ., Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul" Tur
da. Comisia nr. 26 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Mi
hai Viteazul" (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Boțoc Margareta, 
șef lucrări dr biologie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Mihai Viteazul" Turda. 
Comisia nr. 27 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Ele. ..Mihai Vi
teazul* (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Man Ștefan, lec
tor univ. fizică. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 2 Turda. Comisia
nr. 28 mixtă, limba de predare
română. Se vor prezenta candi

dații de la Lie. nr. 2 Turda și 
Lie. Iara (cursuri de zi și res
tanțe ri).

Președinte ’ Ciurchea Maria, 
conf. univ. dr. biologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Cîmpia Turzii. Comisii 
nr. 29 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Cîmpia Turzii 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Cosma Maria, lec
tor univ. chimie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Cîmpia Turzii. Comi
sia nr. 30 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. Gîm- 
pia Turzii (cursuri de zi).

Președinte : Radu Andrei, lec
tor univ. filologie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Petru Maior" Gherla. 
Comisia nr. 31 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Pe
tru Maior" (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Boancă Chirion, 
șef lucrări Institutul politehnic 
Cluj.

Liceul „Petru Maior" Gherla. 
Comisia nr. 32 mixtă, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. „Pe
tru Maior" și de la Lie. din 
Mociu (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență).

Președinte : Palko Atilla. prof, 
gr. I istorie, dir. adj., Liceul nr. 
11 Cluj.

Liceul „Ana Ipătescu" Gher
la. Comisia nr. 33 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Ana 
Ipătescu" (cursuri de zi)

Președinte : Cotețiu Vaier, șef 
lucrări, Institutul politehnic 
Cluj.

Liceul Huedin. Comisia nr. 34 
reală, limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu limba 
de predare română și maghiară 
ale Lie. Huedin (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Sigismund Adam, 
lector univ. filologie. Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Huedin. Comisia nr. 35 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Huedin (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte: Bogdan Lucia, 
prof. gr. T filologie, dir. adj.. Li
ceul nr. 8 Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA
Liceul „Mircea cel Bătrîn” 

Constanta. Comisia nr. 1 reala 
limba de predare româna. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. ..Mircea cel Bătrîn" (cursuri 
dFp’'eședinte : Maseru Victor, 
orof univ. dr. chimie. Institu
tul pedagogic Constanța

Liceul „Mircea eel Bătrîn" 
Constanța. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candiații de la Lie. 
„Mircea cel Bătrîn" (cursuri se- 
rapresedinte • Constantines©» 
Gheorghe, conf. univ. dr. chi
mie. Institutul politehnic Bucu
rești

Liceul „Mircea cel Bătrîn" 
Constanta. Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. ..Mircea cel Bătrîn" (cursuri 
^Președinte : Căruntu Violeta, 
lector univ.. Institutul pedago
gic Galați.

Liceul „Mircea cel Bătrîn" 
Constanța. Comisia nr. 4 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Mircea cel Bătrîn". de la 
Lie. de arte plastice și de la 
Lie de muzică (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : ZisulesCu Ștefan, 
conf. univ. dr. psihologie. Insti
tutul pedagogic Constanța.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 5 reală, limba de pre
dare română Se vor. prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi).

Președinte : Gheorghiță Can
dida. conf. univ. dr. fizică. In
stitutul politehnic București.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Sipoș Florian, 
conf. univ., Institutul politehnic 
Galați.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 7 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri serale).

Președinte : Cobaznian Vio
rica, lector univ. chimie. Insti
tutul pedagogic Constanța.

Liceul nr. 2 Constanța. Comi
sia nr. 8 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Mondescu Du
mitru, lector univ. fizică. Insti
tutul pedagogic Constanța. •

Liceul nr. 3 Constanta. Comi
sia nr. 9 reală, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Lie nr. 3 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Enacu D. Anghel. 
conf. univ matematică. Institu
tul pedagogic Constanța.

Liceul nr. 3 Constanța. Comi
sia nr. 10 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 3 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Nâstase Anton, 
conf. univ. dr. geografie. Uni
versitatea București.

Liceu) nr. 4 Constanța. Comi
sia nr. 11 reală. limba de pre
dare română Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 4 
(cursuri de zi).

Președinte : Ciobanu Eleonora, 
lect. univ fizică, Institutul pe
dagogic Constanța.

Liceul nr. 4 Constanța. Comi
sia nr. 12 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 4 
(cursuri de zi).

Președinte : Corbu Constantin, 
conf. univ. dr. istorie, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 4 Constanța* Comi
sia nr. 13 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 4 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Florea Virgil, 
conf. univ. dr. Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" București.

Liceul Eforie Sud. Comisia 
nr. 14 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Eforie Sud și 
Lie. Techirghiol (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte: Petrescu Dan, 
conf. univ. dr. chimie, Institu
tul pedagogic Pitești.

Liceul Mangalia. Comisia nr.
15 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Mangalia și Lie. 
sanatorial Mangalia (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Dumitrescu Geor
ge, conf univ. dr. Institutul de 
oonstrucții București.

Liceul Cogealac. Comisia nr.
16 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Cogealac (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Costea Nicolae, 
lector univ. matematică, Institu
tul pedagogic Constanța.

Liceul Cernavodă. Comisia nr.
17 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida-» 
ții de la Lie. Cernavodă (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte: Dumitrașcu Gheor
ghe, lector univ. istorie, Institu
tul pedagogic Constanța.

Liceul Hîrșova. Comisia nr. 18 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Hîrșova (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Teodorovici Cor
nel, lector univ. matematică. In
stitutul pedagogic Constanța.

Liceul Topraisar. Comisia nr. 
19 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Topraisar (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Iusuf Neuzaț. lec
tor univ. filologie, Universitatea 
București.

Liceul Negru Vodă. Comisia 
nr. 20 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. „Negru Vodă" 
(cursuri de zi. învătămint fără 
frecvență și restanțieri)*

Președinte : Iliescu Vladimir, 
lector univ. istorie. Institutul pe
dagogic Constanța.

Liceul Cobadin. Comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Cobadin și Lie. Adamclisi 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Tutovcanu Vasile, 
lector univ. pedagogie. Institutul 
pedagogic Constanta.

Liceul Băneasa. Comisia nr. 22 
piixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Băneasa și Lie. Ostrov 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Matache Grfinberg 
Arie, lector univ. filologie, In
stitutul pedagogic Constanța.

Liceul Mihail Kogălniceanu. 
Comisia nr. 23 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. Mihail 
Kogălniceanu (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Sporea Svetlana, 
lector universitar filologie. Insti
tutul pedagogic Constanța.

Liceul Năvodari. Comisia nr. 
24 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Năvodari (cursuri de 
zi, serale. învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Macearov Maria, 
lector univ. filologie. Academia 
de studii economice București.

Liceul nr. 1 Medgidia* Comisia 
nr. 25 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 1 Medgidia 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Pascu Toma, șef 
lucr. dr. biologie. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 1 Medgidia. Comi
sia nr. 26 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 Med
gidia (cursuri de zi. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Ștefănescu Emi- 
lian, lector univ. filologie. Insti
tutul pedagogic Constanța.

Liceul nr. 2 Medgidia. Comisia 
nr. 27 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie- nr. 2 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Osman Sabina, 
lector univ. filologie. Academia 
de studii economice București.

Liceul nr. 2 Medgidia. Comisia 
nr. 28 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr* 2 Medgidia 
(cursuri serale si restanțieri).

Președinte : Saricu Gheorghe, 
lector univ. fizică, Institutul pe
dagogic Constanța.

JUDEȚUL COVASNA
Liceul nr. I Sf. Gheorghe 

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. nr. 1 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Kovacs Adalbert, 
conf. univ. dr. filologie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe. 
Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
condidații de la Lie. nr 2 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Marinescu Rareș, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Brașov.

Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe. 
Comisia nr. 3 mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Deres Andrei, 
lector univ. filozofie, Institutul 
de teatru „Szentgydrgy Ist
van" Tg. Mureș.

Liceul Tg. Secuiesc. Comisia 
nr. 4 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la tic. Tg. Secuiesc 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Roman Ion, lec
tor univ, filologie, Univereitatea 
Brașov.

Liceul Tg. Secuiesc. Comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Tg. Secuiesc 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Albert Ernest,
prof. gr. II filologie, director 
Liceul nr. 1 Sf. Gheorghe.

Liceul Covasna. Comisia nr. 6 
mixtă, limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
ba de predare română și ma
ghiară ale Lie. Covasna (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Dane Margareta, 
lector univ., Institutul de medi
cină și farmacie Tg. Mureș.

Liceul Baraolt. Comisia nr. 7 
mixtă, limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
ba de predare română și ma
ghiară ale Lie. Baraolt (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Perszesy Iuliu, 
prof. gr. I biologie. director 
Liceul'nr. 2 Sf. Gheorghe.

Liceul Intorsura Buzăului. 
Comisia nr. 8 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. Intorsu
ra Buzăului (cursuri de zi).

Președinte : Teacă Traian. 
prof. gr. II, director Liceul 
Covasna.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA
Liceul „Grigore Alexandre- 

scu" Tîrgoviște. Comisia nr. 1 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. „Gr. Alexandrescu" 
(cursuri de zi).

Președinte : Tudor Mira, conf. 
univ. dr. geologie, Institutul de 
petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Tîrgoviște. Co
misia nr. 2 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi).

Președinte : Ciocîrdia Con
stantin, conf. univ. dr. mate
matică, Institutul politehnic 
București.

Liceul nr. 2 Tîrgoviște. Co
misia nr. 3 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Bohățiel Teodor, 
lector univ; dr. fizică, Univer
sitatea București.

Liceul „Ienăchiță Văcărescu" 
Tîrgoviște. Comisia nr. 4 uma
nistă. limba de predare romă; 
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. „I. Văcărescu" 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Drăghici Ion, 
conf. univ. dr. filozofie, Univer
sitatea București.

Liceul „Ienăchiță Văcărescu" 
Tîrgoviște. Comisia nr. 5 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „I. Văcărescu" cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte t Ciocîrlan Vasile, 
șef lucrări, dr. biologie. Institu
tul agronomic WN. Bălcescu" 
București.

Liceul „Ienăchiță Văcărescu" 
Tîrgoviște. Comisia nr. 6 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „I. Văcărescu" și secția 
serală Doi cești (cursuri serale).

Președinte : Ionescu Virgil, 
conf. univ. Institutul de con
strucții București

Liceul Fieni. Comisia nr. 7 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
la Lie. Fieni (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Gavrilă Virgil, 
conf. univ. dr. biologie, Institu
tul agronomic „N. Bălcescu", 
București.

Liceul Băleni. Comisia nr. 8 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de Ia Lie. Băleni (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Ghițău Dumitru, 
șef lucrări, dr. geologie. Insti
tutul de construcții București.

Liceu] Moreni. Comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Moreni (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte: Munteanu Vasi
le, lector univ., Institutul de 
construcții București.

Liceul Găești. Comisia nr. 10 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Găești (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Matei Elena, lec
tor univ. geografie. Universita
tea București.

Liceul Găești. Comisia nr. 11 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Găești (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Teodorescu Ște
fan, conf. univ., Institutul de 
construcții București.

Liceul Pucioasa. Comisia nr.
12 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Pucioasa (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Cioc Nicolae, șef 
lucrări chimie, Universitatea 
București.

(Continuare în pag. a V-a)
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Liceul Răcari. Comisia nr. 13 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la. Lie. Răcari (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Firă Valeria, lec
tor univ. dr. biologie, Univer
sitatea București.

Liceul Titu. Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta'candidații 
de la Lie. Titu (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte ? Dumitrescu Ele
na, lector univ. dr. geografie, 
Universitatea București.

Liceul Vișina. Comisia nr. 15 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Vișina (cursuri de 
zi).

Președinte: Negoeseu Emil, 
șef lucrări dr., Institutul de 
construcții București.

Secția serală Mija. Comisia 
nr. 16 reală, limba de predare 
român. Se vor prezenta candi
dații de la secția serală Mija 
(cursuri serale). '

Președinte: Crainic Liviu,
șef lucrări, Institutul de con
strucții București.

JUDEȚUL DOU
Liceul „Nicolae Bălcescu" 

Craiova. Comisia nr. 1 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „N. Bălcescu" (cursuri de 
zi).

Președinte: Păun Marin, prof, 
univ. dr. biologie, Universitatea 
Craiova.

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Craiova. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „N. Bălcescu" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență si 
restanțieri).

Președinte : Popescu Mircea, 
conf. univ. dr. Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoara.

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Craiova. Comisia nr. 3. uma
nistă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. „N. Bălcescu" 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Suteu Flora,
conf. univ. dr. filologie Univer
sitatea Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Craio
va. Comisia nr. 4 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Fr. 
Buzești" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Comeș Ion, prof, 
univ. dr. biologie — Universita
tea Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Craio
va. Comisia nr. 5 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Fr. 
Buzești" (cursuri serale).

Președinte : Crudu Mihai, 
șef lucrări fizică, Institutul po
litehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul „Frații Buzești" Craio
va. Comisia nr. 6 reală, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Fr. Buzești" (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Stoian Dumitru, 
șef lucrări chimie. Universita
tea Craiova.

Liceul „Frații Buzești" Craio
va. Comisia nr. 7 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Fr. Buzești" și Liceul de 
muzică și arte plastice (cursuri 
de z| și restanțieri).

Președinte : Băncilă Octa
vian, lector univ. filozofie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 3 Craiova. Comisia 
nr. 8 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can- 
didații de la Lie. nr. 3 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Albu Adrian, 
conf. univ. matematică. Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 3 Craiova. Comi
sia nr. 9 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 3 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Bica-Popii Oc
tavian, șef lucrări dr. biologie. 
Institutul agronomic „N. Băl
cescu" București.

Liceul nr. 3 Craiova. Comi
sia nr. 10 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 3 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Pâtrașcu Ion. 
conf. univ. dr. filologie. Uni
versitatea Craiova.

Liceu] „Nicolae Titulescu" 
Craiova. Comisia nr. 11 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „N. Titulescu" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Nonu Mircea Ion, 
prof. univ. dr. matematică, A- 
cademia de studii economice 
București.

Liceul „Nicolae Titulescu" 
Craiova. Comisia nr. 12 uma
nistă. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. ,.N. Titulescu" (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Donat Lileta, 
conf. univ. dr. filologie. Univer
sitatea Craiova.

Liceul „Tudor Arghezi" Cra
iova. Comisia nr. 13 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie 
..T. Arghezi" (cursuri de zi și 
restanțieri).,

Președinte! Bălașa Mircea, 
prof? univ. dr. biologie — Uni
versitatea Craiova.

Liceul „Tudor Arghezi" Cra
iova. Comisia nr. 14 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„T. Arghezi" (cursuri serale).

Președinte: Stătescu Con
stantin, șef lucrări dr. chimie 
Institutul agronomic „N. Băl
cescu" București.

Liceul „Tudor Arghezi* Cra
iova. Comisia nr. 15 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „T. Arghezi" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Andrei Nicolae, 
prof. gr. I, filologie, dir. Lie. 
„N. Bălcescu" Craiova.

Liceul B&ilești. Comisia nr. 
16 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Băilești (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Mihai D. Mihai, 
șef lucrări dr. biologie — Insti
tutul agronomic „N. Bălcescu" 
București.

Liceul Bechet. Comisia nr. 17. 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. Bechet (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Toma Alexandru, 
șef lucrări dr. biologie. Univer
sitatea Craiova.

Liceul Bîrca. Comisia nr. 18 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Bîrca (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte: Osiac Virgil,
prof. gr. II istorie, dir. Lie. 
Filiași.

Liceul Calafat. Comis-ia nr. 
19 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Calafat (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Creța Vaier, conf. 
univ. dr. biologie. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul Cetate. Comisia nr. 20 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
date de la Lîc. Cetate (cursuri 
de zi șî restanțieri).

Președinte: Roșu Leonida,
șef lucrări biologie. Universita
tea Craiova.

Liceul Dăbuleni. Comisia nr. 
21 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Dăbuleni 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Goșa Nicolae, 
prof. gr. I, biologie. Lie. „N 
Titulescu" Craiova.

Liceul Filiași. Comisia nr. 22 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Filiași (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Popescu C. Ion, 
conf. univ. dr. biologie — Uni
versitatea Craiova.

Liceul Galicca Mare. Comisia 
nr. 23 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Galice a Mare 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Costescu Con
stantin, lector univ. biologie 
Universitatea Craiova.

Liceul Melinești. Comisia nr. 
24* reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Melinești 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Preda Aurel, șef 
lucrări biologie, Universitatea 
Craiova.

Liceul Plenița. Comisia nr. 25 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Plenița și Lie. Cornu 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Beșteliu Marin, 
lector univ. filologie. Universi
tatea Craiova.

Liceul Poiana Mare. Comisia 
nr. 26 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Poiana Mare 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Ilie Ion, prof, 
gr. II filologie, dir. Lie. „T. Ar
ghezi" Craiovâ.

Liceul^ Segarcea. Comisia nr. 
27 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Segarcea 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Chelaru Valen
tin, lector univ. filologie, Uni
versitatea Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI
Liceul „Vasile Alecsandri" 

Galați. Comisia nr. 1 reală — 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „V. Alecsandri" (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Crețuiescu Con
stantin, conf univ. dr. chimie 
Institutul pedagogic Galați.

Liceul „Vasile Alecsandri" 
Galați. Comisia nr. 2 umanistă 
— limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. ..V. Alecsandri" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Tomozeî Ștefan, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Galați.

Liceu] nr. 2 Galați. Comisia 
nr. 3 reală — limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Noveanu Mihaela, 
șef lucrări fizică, Institutul pe
dagogic Galați.

Liceul nr. 2 Galați. Comisia 
nr. 4 umanistă — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Perianu Neagu. 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Galați.

Liceul „Alexandru Ioan Cuza* 
Galați. Comisia nr. 5 reală — 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. I. Cuza" (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Popovici Alexan
dru, prof. univ. biologie. Insti
tutul politehnic Galați.

Liceul „Alexandru Ioan Cuza* 
Galați. Comisia nr. 6 umanistă 
— limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. I. Cuza" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Sfetețu Paula, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Galați.

Liceul nr. 4 Galați. Comisia 
nr. 7 mixtă — limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 4 și Lie. de 
muzică (cursuri de zi si restan
țieri).

Președinte : Dumitrescu Con
stantin, șef lucrări biologie. In
stitutul pedagogic Galați.

Liceul nr. 5 Galați. Comisia 
nr. 8 reală — limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 5 (cursuri 
de zi. serale și restanțieri).

Președinte : Vasilescu Alexan
dru, conf. univ. ing„ Institutul 
politehnic Galați.

Liceul nr. 5 Galați. Comisia 
nr. 9 umanistă — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 5 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte ; Munteanu Maria, 
lector univ. filologie. Institutul 
politehnic Galați.

Liceul nr. 6 Galați. Comisia 
nr. 10 mixtă — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 6 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte: Panțîru Petre, 
conf. univ. dr.. Institutul peda
gogic Galați.

Liceul nr. 7 Galați. Comisia 
nr. 11 reală — limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 7 (cursuri 
de zi. serale și restanțieri).

Președinte: Aîloaie Gheorghe. 
conf univ. fizică, Institutul po
litehnic Galați.

Liceul nr. 7 Galați. Comisia 
nr. 12 umanistă — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lîc. nr. 7 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Sfetcu Gabriela, 
lector univ. filologie. Institutul . 
politehnic Galați.

Liceul nr. 1 Tecuci. Comisia 
nr. 13 reală — limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Constantinescu E- 
lisabeta, șef lucrări biologie. 
Institutul pedagogic Galați.

Liceul nr. 1 Tecuci. Comisia 
nr. 14 umanistă — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Antohe Georgeta, 
lector univ. pedagogie, Institutul 
pedagogic Galați.

Liceul nr. 2 Tecuci. Comisia 
nr. 15 reală — limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecventă și 
restanțieri).

Președinte : Mitoșeriu Olga, 
lector univ. chimie. Institutul 
politehnic Galați.

Liceul nr. 2 Tecuci. Comisia 
nr. 16 umanistă — limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Bejan Nicolae, 
lector univ. filologie. Institutul 
politehnic Galați.

Liceul Bujor. Comisia nr. 17 
mixtă — limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Bujor și Lie. Be- 
rești (cursuri de zi. învățămînt 
fără frecventă și restanțieri).

Președinte : Nejneru Tănașe, 
prof. gr. I filologie, dir. Lie. 
„V. Alecsandri" Galați.

Liceul Pechea. Comisia nr. 18 
reală — limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Pechea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Toma Dorina, șef 
lucrări fizică. Institutul pedago
gic Galați.

Liceul „Tudor Vladimirescu". 
Comisia nr. 19 reală — limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Tudor 
Vladimirescu (cursuri de zi. în- 
vățămînt fără frecventă Si res
tanțieri).

Președinte : Vieru Petre, șef 
lucrări fizică. Institutul pedago
gic Galați.

JUDEȚUL GORJ
Liceul „Tudor Vladimirescu*

Tg. Jiu. Comisia nr. 1 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „T. Vladimirescu" (cursuri 
de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

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

Liceul „Tudor Vladimirescu* 
Tg. Jiu. Comisia nr. 2 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „T. Vladimirescu" (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Dogaru Gheorghe. 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Pitești.

Liceul „Ecaterina Teodoroiu" 
Tg. Jiu. Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Ec. Teodoroiu" (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Sută Nicolae, 
conf. univ. dr., Academia de 
studii economice București.

Liceul „Ecaterina Teodoroiu" 
Tg. Jiu. Comisia nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lîc. „Ec. Teodoroiu" (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Sălăgeanu Gheor
ghe, șef lucrări dr. biologie, In
stitutul agronomic „N. Bălcescu" 
București.

Liceul Motru. Comisia nr. 5 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Motru (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Dijmărescu Ioan, 
șef lucrări. Institutul de mine 
Petroșani.

Liceul Bilteni. Comisia nr. 6 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Bilteni (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Staicu Nicolae, 
prof. gr. II biologie, dir. Lie. 
Novaci.

Liceul Novaci. Comisia nr. 7 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidați! 
de la Lie. Novaci (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Dogaru Ion, conf. 
univ. dr. Universitatea Craiova.

Liceul „Constantin Brâncuși* 
Peștișani. Comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. Peștișani (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Cîrstoiu Cornel, 
prof. dr. filologie dir. Lie. „T. 
Vladimirescu" Tg. Jiu.

Liceul Rovinari. Comisia nr. 9 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Rovinari (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Gheorghită Ma
rin, șef lucrări biologie. Univer
sitatea Craiova.

Liceul Sadu. Comisia nr. 10 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Sadu (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Nedelcu Polixe- 
nia, conf. univ. dr. biologie. 
Universitatea Craiova.

Liceul Tg. Cărbunești. Comi
sia nr. 11 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Tg. Cărbu
nești (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Jeglinschi Victor, 
lector univ. filologie. Universi
tatea București.

JUDEȚUL HARGHITA
Liceul nr. 1 Miercurea Ciue. 

Comisia nr. 1 reală, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Kristo Bela, conf. 
univ. chimie, Institutul pedago
gic Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc- 
Comisia nr. 2 mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri)

Președinte : Cal Iuliu, conf 
univ., Institutul de medicină și 
farmacie Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 Miercurea Ciuc. 
Comisia nr. 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). *

Președinte : Cazacu Dimitrie, 
lector univ. filologie, Universi
tatea Brașov.

Liceul Cristuru Secuiesc. Co
misia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. Cris; 
turu Secuiesc (cursuri de zi și 
restanțieri)-

Președinte : Jakoczi Tiberiu, 
lector univ., Institutul de medi
cină și farmacie Tg. Mureș.

Liceul Dănești. Comisia nr. 5 
reală, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de Ia Lie. Dănești (cursuri de 
zi și serale).

Președinte : Vodnar loan, lec
tor univ. chimie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Difrău. Comisia nr. 6 
reală, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Ditrău și Lie. Remetea 
(cursuri de zi).

Președinte : Egri Ludovic, șef 
lucrări biologie. Institutul agro
nomic „Dr. Petru Groza" Clu.i-

Liceul „Salamon Ernd" Gheor- 
ghieni. Comisia nr. 7 mixtă, 
limba de predare română și ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la secțiile cu limba de 
predare română și maghiară, ale 
Lîc. „Salamon Erno (cursuri de 
zi. serale, învătămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Bartha Ioan, lec
tor univ. filologie. Institutul pe
dagogic Tg. Mureș.

Liceul Joseni. Comisia nr. 8 
reală, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de Ia Lie. Joseni (cursuri de zi).

Președinte : Bartalis Arpad, 
prof. gr. I matematică, dir. adj. 
Liceul nr. 2 Miercurea Ciuc.

Liceul „Dr. Petru Groza" O- 
dorheiul Secuiesc. Comisia nr. 
9 mixtă, limba de predare ro
mână și maghiară. Se vor pre

zenta candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și ma
ghiară de la Lie. „Dr. Petru Gro
za" (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Nagy Ernest, lec
tor univ. filologie, Institutul pe
dagogic Tg. Mureș.

Liceul „Dr. Petru Groza* O- 
dorheiul Secuiesc. Comisia nr.
10 reală, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. „Dr. Petru Gro
za" și de la Lie. Zetea (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Toth Alexandru, 
lector univ. matematică, Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul Sînmartin. Comisia nr.
11 reală, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Lie- Sînmartin 
(cursuri de zi).

Președinte : Borsodi Ladislau, 
prof. gr. I biologie, Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc.

Liceul Toplița. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare româ
nă și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
ba de predare română, și ma
ghiară ale Lie- Toplița și de la 
Liceul Subcetate (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Pali Olga, șef lu
crări, dr., Institutul agronomic 
„Dr. Petru Groza" Cluj.

Liceul Vlăhița. Comfeia nr 13 
reală, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Vlăhița (cursuri de zi și 
serale).

Președinte : Barabaș Vilmoș, 
prof, filologie, director Liceul 
Cristurul Secuiesc.

JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Liceul „Decebal" Deva. Comi
sia hr. 1 reală, limba de predare 
română și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Liceul 
„Decebal" și Liceul nr. 2 cu 
limba de predare maghiară 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Almași Nicolae, 
conf. univ. dr. chimie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Decebal" Deva. Comi
sia nr. 2 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Decebal" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Hodiș Viorel, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Decebal" Deva. Comi
sia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lîc. „Decebal" 
(cursuri serale și învățămînt fără 
frecvență).

Președinte : Prosie Victor, 
oonf. univ. chimie, Institutul de 
mine Petroșani.

Liceul „Avram Iancu" Brad. 
Comisia nr. 4 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „A. Iancu" 
(cursuri de zi, serale, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Șuteu Ștefan, șef 
lucrări dr. biologie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul Călan. Comisia nr. 5 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Călan (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Pantea Aurel, lec
tor univ., Universitatea „Babeș- 
Bolyai" Cluj.

Liceul Certej. Comisia nr. 6 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Certej (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte: Vulcu Bujor, 
prof. gr. I geografie, Liceul nr. 2 
Deva.

Liceul Crîscior. Comisia nr. 7 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Crîscior (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Oprea Valentin, 
prof. gr. II filologie, director Li
ceul nr. 2 Deva.

Liceul Ghelar. Comisia nr. 8 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Ghelar (cursuri de zi, serale 
și restanțieri. i

Președinte : Antoce Gheorghe, 
prof. gr. II filologie, director 
Liceul Vulcan.

Liceul Hațeg. Comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Hațeg (cursuri de zi, invă- 
țămînt fără frecvență și res
tanțieri) .

Președinte : Leancu Marin, 
conf. univ. biologie, Institutul 
agronomic Timișoara.

Liceul nr. 1 Hunedoara. Co
misia nr. 10 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Todericiu Nicolae, 
conf. univ., Institutul de mine 
Petroșani.

Liceul nr. 1 Hunedoara. Comi
sia nr. 11 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Noaghi Traian, 
lector univ. matematică. Insti
tutul de mine Petroșani.

Liceul nr. 2 Hunedoara. Co
misia nr. 12 reala, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Siclovan Ion, lec
tor univ. matematică. Institutul 
de mine Petroșani.

Liceul nr. 2 Hunedoara. Comi
sia nr. 13 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Vomisescu Romeo, 
lector univ. matematică. Institu
tul de mine Petroșani.

Liceul Ilia. Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Ilia (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Găvănescu Ana, 
prof. gr. II filologie, dir. adj. 
Liceul nr. 1 Hunedoara.

Liceul Lupeni. Comisia nr .15 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Lupeni (cursuri de zi, se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Gonteanu Aurel, 
șef lucrări chimie, Institutul de 
mine Petroșani.

Liceul Orăștie. Comisia nr. 16 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Orăștie (cursuri de zi, se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Suciu Aurel, lec
tor univ. filozofie, Institutul de 
mine Petroșani.

Liceul Petrila. Comisia nr. 17 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Petrila (cursuri de zi. se
rale și restanțieri).

Președinte : Stoica Ligia, șef 
lucrări chimie, Institutul de 
mine Petroșani.

Liceul Petroșani. Comisia nr. 18 
mixtă, limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și 
maghiară (cursuri de zi).

Președinte : Kecs Wilhelm, 
prof. univ. dr. matematică. In
stitutul de mine Petroșani.

Liceul Petroșani. Comisia nr. 19 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Petroșani (cursuri serale, , 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Dancu Virginia, 
lector univ. filologie. Institutul 
de mine Petroșani.

Liceul Simeria. Comisia nr. 20 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Simeria (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Georgescu Dan, 
șef lucrări chimie. Institutul de 
mine Petroșani.

Liceul Uricani. Comisia nr. 21 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Uricani (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Susan Dumitru, 
prof. gr. I filologie, Liceul „De
cebal" Deva.

Liceul Vulcan. Comisia nr. 22 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Vulcan (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : lovan Florian, lec
tor. univ., Institutul de mine 
Petroșani.

JUDEȚUL IALOMIȚA
Liceul Slobozia. Comisia nr. 1 

reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Slobozia (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Dodoc Petre, oonf. 
univ. dr., Institutul politehnic 
București.

Liceul Slobozia. Comisia nr. 2 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Slobozia (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Stoicescu Traian, 
lector univ. filozofie, Institutul 
de arhitectură „I. Mincu" Bucu
rești.

Liceul Fetești. Comisia nr. 3 
reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Fetești (cursuri de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Bumbaru Severin, 
șef lucrări fizică, Institutul po
litehnic Galați.

Liceul Fetești. Comisia nr. 4 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Fetești (cursuri de 
zi, învătămint fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Tiutiuca Dumitru, 
lector universitar filologie, In
stitutul pedagogic Galați.

Liceul nr. 1 Călărași. Comisia 
nr. 5 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 1 (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Tomescu Ion, lec
tor univ. dr. matematică, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 Călărași. Comisia 
nr. 6 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 1 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Hoța loan, lector 
univ., Institutul politehnic 
București.

Liceul nr. 2 Călărași. Comisia 
nr. 7 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Floru Lucian, 
oonf. univ. dr., Institutul’ poli
tehnic București.

Liceul nr. 2 Călărași. Comisia 
nr. 8 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Sendrulescu Ion, 
lector univ. istorie, Universita
tea București. x

Liceul Lehliu. Comisia nr. 9 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Lehliu (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Udriște Constan
tin, lector univ. dr. matematică, 
Institutul politehnic București.

•
Liceul Lehliu. Comisia nr. 10 

umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Lehliu (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Nicoară Eugen, 
lector univ. dr. filologie, Insti
tutul de artă teatrală „I. L. 
Caragiale" București.

Liceu] Țăndărei. Comisia nr. 11 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Țăndărei (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Tasu Enache, leo- 
tor univ. matematică, Institu.ttf.il 
pedagogic Galați.

Liceul Căzănești. Comisia nr. 
12 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Căzănești 
(cursuri de zt și restanțieri).

Președinte : Rebușapcă Ion, 
lector univ. filologie, Universi
tatea București.

JUDEȚUL IAȘI
Liceul „Mihail Sadoveanu" 

Iași. Comisia nr. 1 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „M. 
Sadoveanu" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Irimiciuc Nicolae, 
prof. univ. dr. docent fizică, In
stitutul politehnic Iași.

Liceul „Mihail Sadoveanu" 
Iași. Comisia nr. 2 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. ,,M. 
Sadoveanu" (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Triandaf Alexan
dru, conf. univ. matematică. 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Mihai Emineseu" Iași. 
Comisia nr. 3 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „M. Emi
nescu" (cursuri de zi. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Vilu Florin, conf. 
univ. dr. chimie, Institutul poli
tehnic Iași.

Liceul „Mihai Eminescu" Iași. 
Comisia nr. 4 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. 
„M. Eminescu" (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Natansohn Iosif, 
prof. univ. dr. filozofie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „ Costache Negruzzi" 
Iași. Comisia nr. 5 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „C. 
Negruzzi" (cureuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Corlățeanu Elena, 
conf. univ. dr. chimie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Garabet Ibrăileanu" 
Iași. Comisia nr. 6 mixtă, Limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „G. 
Ibrăileanu" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Grindei loan, 
prof. univ. dr. fizică, Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Emil Racoviță" Iași. 
Comisia nr. 7 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. ,,E. Ra- 
coviță" (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Onu Constantin, 
prof. univ. fizică, Institutul po
litehnic lași.

Liceul „Emil Racoviță" Iași. 
Comisia nr. 8 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „E. 
Raooviță" (cursuri de zi și res
tanțieri)

Președinte : Niță Ilie, conf. 
univ. dr., Institutul politehnic 
Iași.

Liceul „Vasile Alecsandri" 
Iași. Comisia nr. 9 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „V. 
Alecsandri" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Hirjoabă Ion. 
conf. univ. dr. geografie, Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Alex. loan Cuza" 
Iași. Comisia nr. 10 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. 
„Al. I. Cuza" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Mocanu Dumitru, 
prof. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul „Alex. loan Cuza" 
Iași. Comisia nr. 11 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. I. Cuza" (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Rusu Dumitru, 
lector univ. dr. istorie, Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Dimitrie Cantemir" 
Iași. Comisia nr. 12 mixtă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „D. 
Cantemir" (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Dimitriu Gheor
ghe, șef lucrări dr. biologie, 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Dimitrie Cantemir" 
Iași. Comisia nr. 13 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „D. 
Cantemir" (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Zugrăvel Mircea, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul Pașcani. Comisia nr. 14 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Pașcani (cursuri de zi).

Președinte : Ciumașu Dorin, 
lector univ. dr. matematică, In
stitutul politehnic Iași.

Liceul Pașcani. Comisia nr. 15 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Pașcani (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Turculeț Ilie, sef 
lucrări dr. geologie. Universi
tatea „Al I. Cuza" Iași.

Liceul Hîrlău. Comisia nr. 16 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de* 19 
Lie. Hîrlău (cursuri de zi, in- 
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Amihăesei Con
stantin, lector univ. matematică. 
Universitatea „Al. I. Cuza" Iași

Liceul Hîrlău. Comisia nr. 17 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Hîrlău (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Miftode Vasile. 
lector univ. filozofie, Universi
tatea „Al I. Cuza" Iași. 

Lieeul Tg. Frumos. Comisia
nr. 18 mixtă, limba de predare
română. Se vor prezenta candi

dații de la Lie. Tg. Frumos 
(cursuri de zl și restanțieri).

Președinte : Armeanu Emilia, 
lector univ. istorie, Universita
tea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Răducăneni. Comisia 
nr. 19 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Răducăneni 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Lazăr Dumitru, 
lector univ. chimie, Universita
tea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Hălăucești. Comisia nr. 
20 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Hălăucești (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Biro Andrei, șef 
lucrări chimie, Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Belcești. Comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Belcești (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Botez Constantin, 
lector univ. istorie, Universita
tea „Al. i. Cuza" Iași.

Liceu] de muzică și arte plas
tice „Octav Băncilă". Comisia 
nr. 22 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „O. Băn
cilă" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Goia Ion, conf. 
univ. muzică, Conservatorul 
„G. Enescu" Iași.

JUDEȚUL ILFOV
Liceul Bolintinul din Vale. 

Comisia nr. 1 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. Bo
lintinul din Vale (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Portărescu Euge
nia, lector universitar biologie*, 
Institutul de educație fizică și 
sport București.

Liceul Brănești. Comisia nr. 
2 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Brănești (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Beiu Palade Er
nest, prof, univ, dr. Institutul 
de construcții București.

Liceul Buftea. Comisia nr. 3 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Buftea (cursuri de zi, 
serale).’

Președinte : Precupețu Paul, 
șef lucrări matematică, Institu
tul politehnic București.

Liceul Buftea. Comisia nr. 4 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Buftea (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Rabega Maria, 
șef lucrări dr. chimie, Univer
sitatea București.

Liceul Căiugăreni. Comisia 
nr. 5 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Căiugăreni 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Dorobanțu Ma
rin, șef lucrări dr. Institutul 
de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul Fierbinți. Comisia nr. 
6 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Fierbinți 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Chimu Nicolae, 
șef lucrări matematică, Institu
tul politehnic București.

Liceul „Ion Maiorescu" Giur
giu. Comisia nr. 7 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „I. 
Maiorescu" (cursuri de zi. în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Sacter Octavian, 
conf. univ. matematică, Institu
tul politehnic București.

Liceul „Ion Maiorescu" Giur
giu. Comisia nr. 8 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Ion Maiorescu" (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Bușe Constantin, 
lector univ. dr. istorie, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 2 Giurgiu. Comisia 
nr. 9 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta Can
didații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi).

Președinte : Găletuse Stelian, 
șef lucrări, dr. Institutul poli
tehnic București.

Liceul nr. 2 Giurgiu. Comi
sia nr. 10 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, serale și restan- 
tieri).

Președinte : Iordache Gheor
ghe, șef lucrări dr.. Institutul 
de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul nr. 2 Giurgiu. Comisia 
nr. 11 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Teodorii Irina, 
lector universitar filozofie. In
stitutul agronomic „N. Bălcescu" 
București.

Liceul Hotarele. Comisia nr. 
12 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații-de la Lie. Hotarele (cursuri 
de zi).

Președinte : Antonescu Sabin, 
conf. univ. ec. politică. Institu
tul politehnic București.

Liceul nr. 1, Oltenița. Comi
sia nr. 13 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi).

Președinte ; Oltcanu Gheor
ghe, conf. univ Institutul de 
construcții București.

Liceul nr. 1 Oltenița. Comi
sia nr. 14 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : lovănescu Maria, 
lector univ. geografie. Acade
mia de .studii economice Bucu
rești.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Liceul nr. 2 Oltenița. Comisia 
nr. 15 mixta, limtja Cîe predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi).

Președinte : Suciu Maria, șef 
lucrări dr. biologie, Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 Oltenița. Comi
sia nr. 16 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezen
ta candicfeții de la Lie. nr. 2 
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte : Iliescu Elena, 
lector univ. dr. matematică, In
stitutul agronomic „N. Băl- 
cescu“ București.

Liceul Snagov. Comisia nr.
17 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Snagov (cursuri 
de zi, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

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

Liceul Urziceni. Comisia nr.
18 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can- 
didații de la Lie. Urziceni 
(cursuri de zi).

Președinte : Centea Larisa, 
lector univ. filologie, Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul Urziceni. Comisia nr.
19 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi- 
dații de la Lie. Urziceni 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Nichita Gheor
ghe, șef lucrări dr., Institutul 
politehnic București.

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ

Liceul „Gheorghe Șincai", Ba
ia Mare, Comisia nr. 1 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie, „Gh. Șincai" (cursuri de zi).

Președinte : Țrifu Mihai, conf, 
univ. dr. biologie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai“ Cluj.

Liceul „Gheorghe Șincai" Ba
ia Mare. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Gh. Șincai" (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Bălan Larisa, șef 
lucrări fizică, Institutul pedago
gic Baia Mare.

Liceul „Gheorghe Șincai" Ba
ia Mare. Comisia nr. 3 umanistă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Gh. Șincai" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Fanachc Vasile, 
conf. univ. dr. filologie. Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Co
misia nr. 4 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 3 și Lie. 
nr. 2 (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Givulescu Răz- 
van, prof. univ. dr. geologie. 
Institutul pedagogic Baia Mare.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Comi
sia nr. 5 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 3 
(cursuri de zi).

Președinte : Felecan Nicolae, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Baia Mare.

Liceul nr. 3 Baia Mare. Comi
sia nr. 6 mixtă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu limba 
de predare maghiară de la Lie. 
nr. 3 și Lie. „Gh. Șincai" (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Szocs Huba, șef 
lucrări dr. fizică. Institutul pe
dagogic Baia Mare.

Liceul de muzică și arte plas
tice Baia Mare. Comisia nr. 7 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. de muzică și arte 
plastice, cursuri de zi și Lie. nr. 
3, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri.

Președinte : Filip Tănase, lec
tor univ. filologie, Institutul pe
dagogic Baia Mare.

Liceu] „Dragoș Vodă" Sighetu 
Marmației. Comisia nr._ 8 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Lie 
„Dragoș Vodă" (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Giurgiu loan, 
lector univ. matematică, Insti
tutul pedagogic Baia Mare.

Liceul „Dragoș Vodă" Sighetu 
Marmației. Comisia nr. 9 uma
nista, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. „Dragoș Vodă" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Timbolschi Silvia, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Baia Mare.

Liceul „Dragoș Vodă" Sighetu 
Marmației. Comisia nr. 10 uma
nistă, limba de predare maghiară 
și ucraineană. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu limbă 
de predare maghiară și ucrai
neană ale Lie. „Dragoș Vodă" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Pavliuc Nicolae, 
conf. univ. dr. filologie. Univer
sitatea București.

Liceul Baia Sprie. Comisia nr. 
11 mixtă, limba de predare ro
mână și maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la secțiile 
cu limba de predare română și 
maghiară ale Liceului din Baia 
Sprie (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Horvath Dumitru. 

lector univ. filologie. Institutul 
pedagogie Baia Mare.

Liceul Borșa. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Borșa și secția reală 
din Baia Borșa (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Fage loan, lector 
univ.. Institutul pedagogic Baia 
Mare.

Liceul Cavnic. Comisia nr. 13 
mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții ție la Lie. Cavnic (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Soreanu Ion, șef 
lucrări biologie, Institutul peda
gogic Baia Mare.

Liceul Seini. Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare româ
nă și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
ba de predare română și ma
ghiară ale Lie. Seini (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Borlea Cornel, 
prof. gr. I istorie, director Liceul 
nr. 3 Baia Mare.

Liceul Somcuța Mare. Comisia 
nr. 15 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Somcuța Mare 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri.

Președinte Boboc Marin, prof, 
gr. I pedagogie, director Liceul 
„Gh. Șincai" Baia Mare.

Liceul Tg. Lăpuș. Comisia nr. 
16 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Tg. Lăpuș 
(cursuri de zi. serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri)..

Președinte : Oros Valeriu, lec
tor univ. filologie, Institutul pe
dagogic Baia Mare.

Liceul Vișeu de Sus. Comisia 
nr. 17 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Vișeu de Sus 
(cursuri de zi. serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Gaidici Aurel, lec
tor univ. matematică, Institutul 
pedagogic Baia Mare.

JUDEȚUL 
MEHEDINȚI

Liceul ,Traian“ Drobeta Tur- 
nu Severin. Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de lâ 
Lie. „Traian" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Coleș Nicolae, 
conf. univ. dr. biologie, Univer
sitatea Craiova.

Liceul „Traian" Drobeta Tur- 
nu Severin. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Traian" (cursuri serale).

Președinte : Anghelcscu Dan, 
conf. univ. dr.. Institutul poli
tehnic București.

Liceul nr. 2 Drobeta Turnu 
Severin. Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 2 (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Pctrișor Marin, 
lector univ. dr. filologie, Uni
versitatea Craiova.

Liceul nr. 3 Drobeta Turnu 
Severin. Comisia nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 3 (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Florea loan, conf. 
univ. dr. chimie. Institutul poli
tehnic „Traian Vuia" Timișoara.

Liceul nr. 3 Drobeta Turnu 
Severin. Comisia nr. 5 umanis
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. nr. 3 (cursuri de zi, învă
țămînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Bălașa Titus, lec
tor univ. filologie, Universitatea 
Craiova.

Liceul Baia de Aramă. Comi
sia nr. 6 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Baia de Aramă 
și Lie. Sisești (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Drăghici Octavian 
Liviu, lector univ. biologie, In
stitutul pedagogic Pitești.

Liceul Vînju Mare. Comisia 
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Vînju Mare. 
Lie. Cujmir și Lie. Gogoșu 
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Caracaleanu Ion, 
lector univ., Universitatea Cra
iova.

Liceul Orșova. Comisia nr. 8 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Orșova (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Petroiu Deliu, 
lector univ. filologie. Universi
tatea Timișoara.

Liceul Strehaia. Comisia nr. 
9 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Strehaia (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Ene Florea, conf. 
univ. biologie, Universitatea 
Craiova.

JUDEȚUL MUREȘ
Liceul „Al. Papiu Ilarian" Tg. 

Mureș. Comisia nr. 1 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Lie. 
,Al. Papiu Ilarian" (cursuri de 
zi).

Președinte : Ristea Oprică 
loan, conf. univ. chimie. Insti
tutul de medicină și farmacie 
Tg. Mureș.

Liceul „Al. Papiu Ilarian" Tg. 
Mureș. Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. ,A1 Papiu Ilarian" (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Marcu Oliviu, lec
tor univ. dr. geografie, Institu
tul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul „Al. Papiu Ilarian" Tg. 
Mureș. Comisia nr. 3 mixtă, 
limba de predare maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. Papiu Ilarian" (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Chereji Ion, conf. 
univ. filologie, Institutul de tea
tru „Szentgyorgy Istvan" Tg. 
Mureș.

Liceul „Bolyai Farkaș" Tg. 
Mureș. Comisia nr. 4 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Bolyai Farkaș“ (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Popescu Ion, șef 
lucrări fizică, Universitatea Bra
șov.

Liceul „Bolyai Farkaș" Tg. 
Mureș. Comisia nr. 5 mixtă, lim
ba de predare maghiară. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Bolyai Farkaș", (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Pater Zoltan, lec
tor univ. dr. matematică. Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul „Unirea" Tg. Mureș. 
Comisia nr. 6 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „Uni
rea" (cursuri de zi).

Președinte : Galea Aurel, lec
tor univ. dr. istorie, Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul „Unirea" Tg. Mureș. 
Comisia nr. 7 mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „U- 
nirea" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Weszely Tiberiu, 
lector univ. dr. matematică, In
stitutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș. Comi
sia nr. 8 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 4 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Stanca Vasile, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 4 Tg. Mureș. Comi
sia nr. 9 mixtă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 4 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Biro Gabriel, lec
tor univ. matematică, Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 5 Tg. Mureș. Comi
sia nr. 10 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezența 
candidații de la Lie. nr. 4, Li
ceul nr. 5 și Liceul de arte plas
tice (cursuri de zi).

Președinte : Suciu Vasile,
prof. gr. II geografie, dir. Li
ceul nr. 1 Reghin.

Liceul nr. 5 Tg. Mureș. Comi
sia nr. 11 mixtă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 4, Liceul 
nr. 5 și Lie. de arte plastice 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Kicsi Anton, lec
tor univ. filologie, Institutul pe
dagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Sighișoara. Comi
sia nr. 12 reală, limba de pre
dare română și maghiară 
Se vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară, (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Kiss Elemer,
lector univ. matematică, Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Sighișoara. Comi
sia nr. 13 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi. serale, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Bujdoiu Nicolae, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea Brașov.

Liceul nr. 2 Sighișoara. Comi
sia nr. 14 mixtă, limba~ de pre
dare română și germană. Se vor 
prezenta candidații de la secți
ile cux limba de predare română 
și germană ale Lie. nr. 2 (cursu
ri de zi).

Președinte : Kruch Iohann, 
șef lucrări biologie. Universita
tea Brașov.

Liceul nr. I Luduș, Comisia 
nr. 15 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
de zi).

Președinte : Constantinescu
Alexandru, șef lucrări fizică 
Universitatea Brașov.

Liceul nr. 2 Luduș, Comisia nr. 
16 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 2 (cursuri* de 
zi, serale, învățămînt fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Mileșan loan, lec
tor univ. filologie, Institutul pe
dagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Reghin. Comisia 
nr. 17 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lio. nr. 1 și Liceul 
Gurghiu (cursuri de zi).

Președinte : Orman Gabriel, 
lector univ. matematică, Uni
versitatea Brașov.

Liceul nr. I Reghin. Comisia 
nr. 18 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr.Rcursuri se
rale, învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Enăchescu Timo- 
tei, lector univ. filologie. Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Reghin. Comisia 
nr. 19 mixtă, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 1 și Lie. 
nr. 2 (cursuri de zi, serale, în
vățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Kiss Istvan, lec
tor univ. chimie, Institutul pe
dagogic Tg. Mureș.

Liceul nr. 2 Reghin. Comisia 
nr. 20 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 2 și Lie. 
Deda (cursuri de zi).

Președinte : Văsieș Simion, 
prof. gr. I geografie, director 
Liceul „Al. Papiu Ilarian" Tg. 
Mureș.

Liceul Sovata. Comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare ma
ghiară. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Sovata (cursuri 
de zi).

Președinte : Varga Victoria, 
lector univ., Institutul pedagogic 
Tg. Mureș.

Liceul nr. 1 Târnăveni. Comi
sia nr. 22 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 (cursu
ri de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Giurgiu Emil. prof, 
gr. I filologie, Liceul nr. 1 Sighi
șoara.

Liceul nr. 2 Tîrnăveni. Comi
sia nr. 23 mixtă, limba de pre
dare română și maghiară. Se vor 
prezenta candidații de Ia secți
ile cu limba de predare română 
și maghiară ale Lie. nr. 2 și de 
la Lie. Bahnea (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Szabo Nicolae, 
lector univ. istorie, Institutul 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul Band. Comisia nr. 24 
reală, limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
ba de predare română și ma
ghiară ale Lie. Band (cursuri de 
zi).

Președinte : Nagy Alexandru, 
prof, geografie, director Liceul 
Iernut.

Liceul Iernut. Comisia nr 25 
mixtă, limba de predare română 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu limba 
de predare română și maghiară 
ale Lie. Iernut (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Timar Francisc. 
prof, filologie, director Liceul 
Miercurea Nirajului.

Liceul Miercurea Nirajului. 
Comisia nr. 26 mixtă, limba de 
predare maghiară. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. Mier
curea Nirajului (cursuri de zi).

Președinte : Dezsi Iosif, lector 
univ. istorie. Institutul pedago
gic Tg. Mureș.

Liceul Rîciu. Comisia nr. 27 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Rîciu (cursuri de zi).

Președinte : Pleșca Constantin, 
prof. gr. II filozofie, director 
Liceul nr. 2 Luduș.

Liceul Sărmaș. Comisia nr. 28 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Sărmaș (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Mureșan Vasile, 
prof, biologie gr. II, director Li
ceul Deva.

Liceul Sîngeorgiu de Pădure. 
Comisia nr. 29 mixtă, limba de 
predare română și. maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie Sîn
georgiu de Pădure (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență și 
restanțieri)

Președinte : Bocz Gheorghe, 
prof. gr.. I filologie, director ad
junct Liceul nr. 2 Târnăveni.

JUDEȚUL NEAMȚ
Liceul „Petru Rareș" Piatra 

Neamț. Comisia nr. 1 w reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Petru Rareș" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Cotuna Doru, 
lector univ. chimie, Institutul 
pedagogic Bacă«.

Liceul „Petru Rareș" Piatra 
Neamț. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Petru Rareș" (cursuri a®- 
rale și restanțieri).

Președinte : Boișteanu loan, 
conf. univ. dr. biologie, Institu
tul agronomic „Ion Ionescu de 
la Brad" Iași.

Liceul „Petru Rareș" Piatra 
Neamț. Comisia nr. 3 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Petru Rareș" (cursuri de 
zi și restanțieri).Președinte : Constantinescu
Ion, lector univ. filologie Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Calistrat Hogaș" Pia
tra Neamț. Comisia nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Calistrat Hogaș" (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Tutoveanu Ma
ria, șef lucrări dr. chimie, In
stitutul politehnic Iași.

Liceul „Calistrat Hogaș" Pia
tra Neamț. Comisia nr. 5 uma
nistă. limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. „Calistrat Hogaș" 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Catargiu Virgil, 
lector univ. filozofie, ■ Univer
sitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 3 Piatra Neamț. 
Comisia nr. 6 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 
3 (cursuri de zi).

Președinte : Moroșanu Nico
lae, conf. univ. dr.. Institutul 
agronomic „Ion Ionescu de la< 
Brad" Iași.

Liceul „Roman Vodă" Roman. 
Comisia nr. 7 reală, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de La Lie. „Ro
man Vodă" (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecvență si res
tanțieri).

Președinte : Drabic Irina. 

conf. univ. chimie, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul ..Roman Vodă" Roman. 
Comisia nr. 8 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Ro
man Vodă" (cursuri de zi, în
vățămînt fără frecventă si res
tanțieri).

Președinte : Cosoi Gheorghe, 
lector univ. filologie. Universi
tatea „AL I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 2 Roman. Comisia 
nr. 9 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. ?». 2 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Rang Adina, 
conf. univ. dr. chimie. Univer
sitatea „AI. I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 2 Roman. Comisia 
nr. 10 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de Ia Lie. nr. 2 (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Palade Lauren- 
țiu, conf. univ. biologie, Insti
tutul agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad" Iași.

Liceul Tg. Neamț. Comisia 
nr. 11 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Tg. Neamț 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Vaisman Iosub, 
prof. univ. biologie, Institutul 
agronomic. „Ion Ionescu de la 
Brad" Iași.

Liceul Tg. Neamț. Comisia 
nr. 12 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Tg. Neamț 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Baran Neculai, 
lector univ. dr. filologie. Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Borca. Comisia nr. 13 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Borca (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Cojocaru Alexan
dru, prof. gr. 5 matematică, 
Liceul nr. 1 Roman.

Liceul Bicaz. Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de ia Lie. Bicaz (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Ciocîrlan Vasile, 
lector univ. dr. filozofie. Con
servatorul „G. Enescu" Iași.

Liceul Săbăoani. Comisia nr. 
15. mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Săbăoani 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Angheluț Cos- 
tache, prof. gr. I geografie, dir. 
Liceul Tg. Neamț.

Liceul Roznov. Comisia nr. 
16 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Roznov (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Neaga Nicolae, 
șef lucrări dr. Institutul agro
nomic „Ion Ionescu de . la Brad" 
Iași.

JUDEȚUL OLT
Liceul „Radu Greceanu" Sla

tina. Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„R. Greceanu" (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență).

Președinte : Popescu Iulian, 
conf. univ. dr., Universitatea 
Craiova.

Liceul „Radu Greceanu" Sla
tina. Comisia nr. 2 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „R. 
Greceanu" (cursuri serale).

Președinte : Carabețeanu Pe
tre, conf. univ. Institutul de 
construcții București.

Liceul „Radu Greceanu" Sla
tina. Comisia nr. 3 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„R. Greceanu" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Preda Gheorghe, 
conf. univ. dr. fizică, Academia 
de Studii Economice București.

Liceul „Ion Minulescu" Sla
tina. Comisia nr. 4 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„I. Minulescu" (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Gherbanovschi
Nicolae. lector univ. fizică, 
Universitatea București.

Liceul „Ion Minulescu" Sla
tina. Comisia nr. 5 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „I. Minulescu" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Roșianu Nicolae, 
lector univ. dr. filologie, Uni
versitatea București.

Liceul nr. 1 Caracal. Comisia 
nr. 6 reală, limba de predare 
româna. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 1 (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Donoaica Ștefan, 
conf. univ. dr. Academia de 
studii economice București.

Liceul nr. 1 Caracal. Comi
sia nr. 7 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 1 și 
Lie. Dioști, jud. Dolj (cursuri 
de zi și serale).

Președinte: Florea Silvia,
lector univ. filozofie, Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul nr. 2 Caracal. Comisia 
nr. 8 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Fugariu Florea, 
lector, univ. filologie, Univer
sitatea București.

Liceul nr. 2 Caracal. Comisia 
nr. 9 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 3 și Lie. O- 
sica (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Soare Alexandru, 
șef lucrări dr., Institutul de 
petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul Corabia. Comisia nr. 
10 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Corabia (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte: Hamburg Ileana, 
lector univ. ' dr. matematică, 
Universitatea Craiova.

Liceul Corabia. Comisia nr. 11 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 

de la Lie. Corabia (cursuri de 
zi și serale).

Președinte : Diaconu Ion, 
prof. gr. II biologie, Lie. peda
gogic Slatina.

Liceul Balș. Comisia nr. 12 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Balș (cursuri de zi, 
serale, învățămînt fără frec
vență).

Președinte: Mureșan Nicolae, 
lector univ. chimie, Universi
tatea Craiova.

Liceul Balș. Comisia nr. 13 
umanistă, limba de predare ro- 
mâr^ă. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Balș (cursuri 
de zi, învățămînt fără frec
vență).

Președinte: Ghimeș Gheor
ghe, șef lucrări dr., Institutul 
de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul Drăgănești. Comisia 
nr. 14 mixtă, limba de predare 
română. Sp vor prezenta can
didații de la Lie. Drăgănești 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Achimescu Elena, 
prof. gr. II biologie, dir. Liceul 
„R. Greceanu" Slating.

Liceul „Iancu Jianu". Comi
sia nr. 15 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Iancu Jia
nu (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență, și restanțieri).

Președinte : Mateescu Ion, 
prof. gr. I matematică, dir. 
Lie. „I. Minulescu" Slatina.

Liceul Piatra Olt. Comisia 
nr. 16 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Piatra Olt 
(cursuri de zi și serale).

Președinte : Tută Victor, lec
tor univ. biologie, Universita
tea Craiova.

Liceul Potcoava. Comisia nr. 
17 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Potcoava 
(cursuri de zi și serale).

Președinte Florea Stelian, 
lector univ. chimie, Universita
tea Craiova.

Liceul Văleni. Comisia nr. 18 
reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Văleni (cursuri 
de zi).

Președinte : Ciuhu Constan
tin, prof. gr. II matematică, 
dir. Liceul Corabia.

JUDEȚUL PRAHOVA
Liceul „Ion Luca Caragiale" 

Ploiești. Comisia nr. 1 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „I. L. Caragiale" (cursuri 
de zi).

Președinte : Vlădescu Ion, 
prof. univ. dr.. Institutul de pe
trol Ploiești.

Liceul „Ion Luca Caragiale" 
Ploiești. Comisia nr. 2 reală 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „I. L. Caragiale" (cursuri 
de zi. serale. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Suciu Dan Geor
ge, conf. univ. dr. chimie. Insti
tutul de petrol Ploiești.

Liceul „Ion Luca Caragiale" 
Ploiești. Comisia nr; 3 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „I. L. Caragiale" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecventă si 
restanțieri).

Președinte : Nichita Mihai, 
lector univ. filologie. Universi
tatea București.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia 
nr. 4 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi).

Președinte : Cuciuc Moise, 
prof. univ. matematică. Institu
tul de petrol Ploiești.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia 
nr. 5 reală limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. nr. 2 (cursuri de 
zi, serale, învățămint fără frec
vență și restanțieri).

Președinte : Dumitrescu Ion, 
conf. univ. dr.. Institutul de pe
trol Ploiești.

Liceul nr. 2 Ploiești. Comisia 
nr. 6 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Arvinte Maria, 
lector univ. dr. filologie. Uni
versitatea București.

Liceul „Mihai Viteazul" Plo
iești. Comisia nr. 7 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „M. Viteazul" Ploiești 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Caloianu Florica, 
lector univ. dr. filologie. Univer
sitatea București.

Liceul „Nicolae Bălcescu" 
Ploiești. Comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „N. Bălcescu" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Iancu Silvia, lec
tor univ. dr. geografie, Univer
sitatea București.

Liceul „Nicolae Bălcescu" Plo
iești. Comisia nr. 9 reală, limba 
de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„N. Bălcescu" (cursuri serale).

Președinte : Tudosescu Vero
nica, șef lucrări dr. biologie. 
Universitatea București.

Liceul „Alexandru loan Cuza" 
Ploiești. Comisia nr. 10 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. I. Cuza“ și Lie. „Mi
hai Viteazul" (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Drăghici Nicolae. 
conf univ. matematică. Institu
tul politehnic București.

Liceul „Alexandru loan Cuza" 
Ploiești. Comisia nr. 11 umanis
tă, limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. I. Cuza" și Lie. de 
muzică (cursuri de zi).

Președinte : Petrescu Aurel, 
lector univ. dr. filologie. Uni
versitatea București.

Liceul „Alexandru loan Cuza" 
Ploiești. Comisia nr. 12 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Al. I. Cuza" (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte Ifrim Mihail, conf. 
univ. dr. Institutul de construc
ții București.

Liceul „Constantin Dobrogea- 

nu Gherea" Ploiești. Comisia nr.
13 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. „C. D. Gherea" 
(cursuri de zi).

Președinte : Marcu Marcel, șef 
lucrări. Institutul de petrol Plo
iești.

Liceul „Constantin Dobrogea- 
nu Gherea" Ploiești. Comisia nr.
14 umanistă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. „C. D. Ghe
rea" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Badale Teodor, 
conf. univ. dr. filozofie, Institu
tul de petrol Ploiești.

Liceul „Constantin Dobrogea- 
nu Gherea" Ploiești. Comisia nr.
15 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. „C. Dobrogeanu 
Gherea" și secțiile serale din 
Valea Călugărească și din Bol- 
dești-Scăeni (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Ionescu Florin, 
conf. univ., Institutul de con
strucții București.

Liceul Băicoi. Comisia nr. 16 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Băicoi (cursuri de zi, 
serale și. restanțieri).

Președinte : Ștefănescu Paul, 
șef lucrări fizică. Institutul de 
petrol, gaze și geologie Bucu
rești.

Liceul militar „Dimitrie Can
temir" Breaza. Comisia nr. 17 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. „D. Cantemir" (cursuri de 
zi).

Președinte : Dulămiță Titi, 
prof. univ. dr.. Institutul poli
tehnic București.

Liceul militar „Dimitrie Can
temir" Breaza. Comisia nr. 18 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. „D. Cantemir" (cursuri 
de zi).

Președinte : Raul Mihail, conf. 
univ. dr„ Institutul politehnic 
București.

Liceul militar „Dimitrie Can
temir" Breaza. Comisia nr. 19 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. „D. Cantemir" (cursuri de 
zi).

Președinte : Bulău Leon, conf. 
univ. dr., Institutul de petrol, 
gâze și geologie București.

Liceul „Aurel VIaicu‘^ Breaza. 
Comisia nr. 20 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de Ia Lie. „A. 
Vlaicu" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Hagiescu Mircea, 
șef lucrări fizică, Institutul de 
petrol Ploiești.

Liceul Bușteni. Comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Bușteni și secția se
rală Azuga (cursuri de zi. serale 
și restanțieri).

Președinte : Enescu Liliana, 
conf univ. matematică, institu
tul de construcții București.

Liceul „Nicolae Grigorescu" 
Cimpina. Comisia nr. 22 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații d.e la 
Lie. „N. Grigorescu" (cursuri de 
zi și serale).

Președinte : Popa Dumitru, 
șef lucrări dr. matematică. Insti
tutul de petrol, gaze și geologie 
București.

Liceul „Nicolae Grigorescu" 
Cimpina. Comisia nr. 23 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
„N. Grigorescu" (cursuri de zi. 
serale, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Comănescu Maria, 
lector univ. fizică. Universita
tea București.

Liceul „Ilie Pintilie" Cimpina. 
Comisia nr. 24 mixtă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Ilie 
Pintilie" (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Muscalu Stefan, 
lector univ. dr. fizică. Universi
tatea București.

Liceul Comarnic. Comisia nr. 
25 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Comarnic (cursuri 
de zi).

Președinte : Ianuli Victor, sef 
lucrări, Institutul de construcții 
București.

Liceul Filipeștii de Pădure. 
Comisia nr. 26 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de Ia Lie. Filipeștii 
de Pădure (cursuri de zi. serale 
și restanțieri).

Președinte : Marin Sandu, șef 
lucrări. Institutul de construcții 
București.

Liceul Mizil. Comisia nr. 27 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Mizil (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Bogdan Virgil, 
șef lucrări matematică. Institu
tul politehnic București.

Liceul Mizil. Comisia nr. 28 
umanistă, limba de’predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Mizil (cursuri de 
zi. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Negoi Ion. lector 
univ. istorie. Universitatea 
București.

Liceul Mîneciu. Comisia nr. 29 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Mineciu (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Armaș Silvia, lec
tor univ. dr. filologie, Universi
tatea București.

Liceul Plopeni. Comisia nr. 30 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Plopeni (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte: Vasiliu Aspasia, 
prof. gr. I filologie, director 
Lie. „I. L. Caragiale" Ploiești.

Liceul Sinaia. Comisia nr. 31 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Sinaia (cursuri de zi. 
serale și restanțieri).

Președinte : Iana Sofia, lector 
univ. dr. geografie. Universita
tea București.

Liceul Slănic. Comisia nr. 32 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidați! 
de la Lie. Slănic (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte: Botorog Elena, 
prof. gr. II, filologie, director 
Lie. „I. Pintilie" Cimpina.

Liceul Urlați. Comisia nr. 33 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Urlați (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Bucurescu Ion, 
prof. univ. dr. matematică. Uni
versitatea București.

Liceul Văleni de Munte. Co
misia nr. 34 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Văleni de 
Munte (cursuri de zi. serale și 
restanțieri).

Președinte : Voinea Radu, șef 
lucrări dr. biologie. Institutul 
agronomic „N. Bălcescu" Bucu
rești.

Liceul Văleni de Munte. Co
misia nr. 35 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Văleni de 
Munte (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Vescu Victor, lec
tor univ. dr. filologie. Universi
tatea București.

JUDEȚUL 
SATU MARE

Liceul „Mihai Eminescu" Satu- 
Mare. Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „M. Eminescu" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Iancu Vasile. conf. 
univ. chimie. Universitatea 
„Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Mihai Eminescu" 
Satu-Mare. Comisia nr. 2 uma
nistă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. „M. Eminescu" (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Pervain Iosif,
prof. univ. dr. docent filologie. 
Universitatea „Babeș-Bolyai" 
Cluj.

Liceul nr. 2 Satu-Mare, Co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de Ia Lie. nr. 2 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Pteancu Paul, 
prof. gr. I biologie, dir. Liceul 
din Cărei.

Liceul nr. 2 Satu-Mare, comi
sia nr. 4 reală, limba de preda
re română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Barbur loan, lec
tor univ. fizică. Universitatea 
Babeș-Bolyai-Cluj.

Liceul nr. 3 Satu-Mare. Comi
sia nr. 5 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 3 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Pitea Mihaela, șef 
lucrări dr. chimie. Institutul de 
medicină și- farmacie Cluj.

Liceul cu limba de predare 
maghiară Satu-Mare. Comisia 
nr. 6 reală, limba de preda
re maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. cu limba de 
predare maghiară (cunsuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Zsako loan, conf. 
univ. dr. chimie. Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul cu limba de predare 
maghiară Satu-Mare. Comisia 
nr. 7 reală, limba de predare 
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Lie. cu limba de 
predare maghiară (cursuri sera
le. învățămint fără frecventă și 
restanțieri).

Președinte : Manok Francisc, 
lector univ. dr. chimie. Univer
sitatea Babeș-Bolyai-Cluj.

Liceul cu limba de predare 
maghiară Satu-Mare. Comisia 
nr. 8 umanistă, limba de pre
dare maghiară. Se vor prezenta 
candidații do la Lie. cu limba de 
predare maghiară (cursuri de zi, 
învățămint fără frecventă și res
tanțieri) .

Președinte : Mate Jakob, lec
tor univ. filologie. Universitatea 
Babeș-Bolyai-Cluj.

Liceul Ardud. Comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Liceul- Ardud (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Cosma Gheorghe, 
prof. gr. I matematică, dir. Lie. 
„M. Eminescu"-Satu-Mare.

Liceul Cărei. Comisia nr. 10 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Liceul Cărei (cunsuri de zi. se
rale. învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Mascaș Aurel, lec
tor univ. chimie, Institutul pe
dagogic Oradea.

Liceul Cărei. Comisia nr. 11 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul Cărei (cursuri 
de zi. învățămint fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Sida Andrei, lec
tor univ.. Institutul de medicină 
și farmacie Cluj.

Liceul Cărei. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidații 
de la secția cu limba de preda
re maghiară a Lie. Cărei 
(cursuri de zi, învățămint fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte : Korodi Gal loan, 
șef lucrări dr. biologie. Univer
sitatea Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul Negrești-Oaș. Comisia 
nr. 13 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Liceul Negrești 
(cursuri de zi, serale. învăță
mînt fără frecventă si restan
țieri).

Președinte : Ioanovici Aurel, 
lector univ. matematică. Institu
tul pedagogic Baia-Mare.

Liceul Tășnad. Comisia nr. 14 
mixtă limba de predare română, 
și maghiară. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu lim
ba de predare română și 
maghiară (cursuri de zi. învă- 
țămint fără frecvență si restan
țieri).

Președinte : Purai Bela Mi- 
kloș, prof. gr. I istorie, Liceul cu 
limba de predare maghiară 
Satu-Mare.

JUDEȚUL SĂLAJ
Liceul Zalău. Comisia nr. 1 

reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Zalău (cursuri de zi.

(Continuare în pag. a Vil-a)
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serale, învățământ fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte : Ionescu Gheorghe, 
conf. univ. dr. matematică, In
stitutul politehnic Cluj.

Liceul Zalău. Comisia nr. 2 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
tii de la Lie. Zalău (cursuri de 
zi, învățămînt 
restanțieri).

Președinte : 
conf. univ. dr. „______  _____
sitatea Babeș-Bolyai Cluj.

Liceul Zalău. Comisia nr. 3 
mixtă, limba de predare maghia
ră. Se vor prezenta candidatii 
de la Lie. Zalău (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Kiss Francisc, <=ef 
lucrări. Institutul politehnic- 
Cluj.

Liceul Cehul Silvaniei. Comi
sia nr. 4 mixtă, limba de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidatii de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. Ce
hul Silvaniei (cursuri de zi, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Pop Mircea. lec
tor univ. biologie. Institutul pe
dagogic Oradea.

Liceul Jibou. Comisia nr. 5 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidatii 
de la Lie. Jibou, Lie. Gîrbou și 
Lie. Ileanda (cursuri de zi. în- 

’ vățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Radu Gheorghe, 
lector Univ. filologie. Institutul 
pedagogic Baia-Mare.

Liceul Șimleui Silvaniei. Co
misia nr. 6 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Simleul 
Silvaniei (cursuri de zi. serale, 
învățămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte: Stanciu Corneliu, 
lector univ. biologie. Institutul 
pedagogic Oradea.

Liceul Simleul Silvaniei. Co
misia nr .7 mixtă, limba de pre
dare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
secțiile cu limba de predare ro
mână și maghiară ale Lie. Șitm- 
leul Silvaniei (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecventă si res
tanțieri).

Președinte : Băliban Eugen, 
lector univ. fizică. Universitatea 
Babeș-Bolvai-Cluj.

Liceul Crasna. Comisia nr. 8 
mixtă, limba de predare româ
nă si maghiară. Se vor prezen
ta candidații de la secțiile cu 
limba de predare română și 
maghiară ale Lie. Crasna 
(cursuri de zi $î restanțieri).

Președinte : Szilagy Iuliu, 
prof. gr. II chimie, dir. adj. Li
ceul Zalău.

Liceul Hida. Comisia nr. 9 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatii de la 
Liceul Hida (cursuri de zi).

Președinte : Pitică Petru. Drof. 
gr. II geografie, dir. Liceul 
Jibou.

Liceul Sărmășag. Comisia nr. 
10 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
date de la Lie. Sărmășag 
(cursuri de zi).

Președinte : Pop Iuliu. șef lu
crări fizică. Institutul politehnic 
Cluj.

fără frecvență și
Mureșan loan, 

geologie. Univer-

nr.

JUDEȚUL SIBIU
Liceul „Gh. Lazăr" Sibiu, 

misia nr. 1 reală, limba de 
dare română. Se vor pre: 
candidatii de la Lie. „Gh. zăr" ' ....
țieri).

Președinte : Brădeanu Nicolae. 
prof. univ. dr. chimie. Institutul 
de mine Petroșani.

Liceul „Gh. Lazăr" Sibiu. Co
misia nr. 2 umanistă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „Gh. La
zăr11 (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Edroiu Nicolae, 
lector univ. istorie, Universita
tea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Gh. Lazăr" Sibiu. Co
misia nr. 3 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 

.‘candidații de la Lie. „Gh. Lazăr" 
(cursuri serale, învățămînt fără 
frecventă și restanțieri).

Președinte: Znamirovschi 
dimir, lector univ. fizică, 
versitatea „Babeș-Bolyai"

Liceul nr.
nr. 4 mixtă, 
germană Se 
didații de la 
de zi, serale ____ ,___

Președinte : Dewald Adalbert, 
lector univ. dr. chimie, Univer
sitatea Timișoara.

Liceul „Octavian Goga1* Sibiu. 
Comisia nr. 5 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „O. 
Goga" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Florei Nicolae, 
șef lucrări, dr. geologie, Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" Cluj.

Liceul „Octavian Goga" Sibiu. 
Comisia nr. 6 mixtă, limba de 
predare română și maghiară. Se 
vor prezenta candidații de la 
Secția cu limba de predare ma
ghiară a Lie. „O. Goga" și de la 
Lie. de muzică din Sibiu (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Szilagyi Margare
ta, conf. univ., Institutul peda
gogic Tg. Mureș.

Liceul „Octavian Goga" Sibiu. 
Comisia nr. 7 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „O. 
Goga" (cursuri serale și restan
țieri).

Președinte : Grădinarii Ale
xandru, șef lucrări fizică, Uni
versitatea Brașov.

Liceul „Ștefan Ludwig Roth** 
Mediaș. Comisia nr. 8 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de ia 
Lie. „Ștefan Ludwig Roth" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Gîurcă Virgil. șef 
lucrări, dr. geologie, Universi
tatea „Babeș-Bolyai1* Cluj.

Co- 
pre- 

prezenîa 
—La- 

(cursuri de zi și restan-

Vla- 
Uni- 
Cluj.

2 Sibiu. Comisia 
limba de predare 
vor prezenta can- 
Lic. nr. 2 (cursuri 
și restantieri).

Liceul nr. 1 Alexandria, Co
misia nr. 1 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. 
(cursuri de zi. învătămînt 
frecventă și restantieri).

Președinte: Iordănescu 
conf. univ. dr„ Institutul 
litehnic București.

Liceul nr. 1 Alexandria.

nr. 1 
fără

Ion, 
po-

Liceul „Ștefan Ludwig Roth"
Mediaș. Comisia nr. 9 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de Ia 
Lie. „Ștefan *’ ’
(cursuri serale și restanțieri).

Președinte: .
șef lucrări, dr. fizică, Universi
tatea Brașov.

Liceul „Axente Sever** Mediaș. 
Comisia nr. 10 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „Axente 
Sever" (cursuri de zi, învăță
mînt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Preda Aurelia, 
lector univ., Universitatea 
„Babeș-Bolyai** Cluj.

Liceul „Axente Sever" Mediaș. 
Comisia nr. 11 mixtă, limba de 
predare germană. Se vor- pre
zenta candidații de la Lie. 
Sever" (cureuri de zi 
țieri).

Președinte : Horga 
lector univ. chimie, 
pedagogic Tg. Mureș.

Liceul Agnita. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Agnita (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Suciu Alexandru, 
lector univ. filozofie, Universi
tatea Brașov.

Liceul Agnita.
reală, limba de 
mană și română.
ta candidații de la secția cu 
limba de predare germană și de 
la secția serală de la Lie. Agnita 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Kloos Andrei, 
prof. gr. I filologie, dir. adj. 
Liceul „Axente Sever" Mediaș.

Liceul Avrig. Comisia nr. 14 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Avrig (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Frincu Tănase, 
șef lucrări fizică, Universitatea 
Brașov.

Liceul Cisnădie. Comisia nr. 15 
mixtă, limba de predare română 
și germană. Se vor prezenta 
candidații de la secțiile cu limba 
de predare română și germană 
ale Lie. Cisnădie (curauri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Hutter Gerhardt, 
prof. gr. II matematică, dir. 
adj. Liceul „Ștefan L. Roth" 
Mediaș.

Liceul Copșa Mică. Comisia 
nr. 16 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Copșa Mică 
(cunsuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Vasu Vasile, prof, 
gr. I matematică, Liceul „Gh. 
Lazăr" Sibiu.

Liceul Dumbrăveni. Comisia 
nr. 17 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Dumbrăveni 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Mugioiu Dumitru, 
șef lucrări. Institutul politehnic 
Cluj.

Liceul Miercurea Sibiului. Co
misia nr. 18 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. Miercu
rea Sibiului (cursuri de zi și 
restanțieri).

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

Liceul Ocna Sibiului. Comisia 
nr. 19 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Ocna Sibiului și 
Lie. Săliște (cursuri de zi și 
restantieri).

Președinte : Matlac loan, șef 
lucrări dr. fizică, Universitatea 
Brașov.

Liceul Tălmaciu. Comisia nr.
20 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Tălmaciu (cursuri 
de zi, serale și restanțieri).

Președinte : Petrișor Cristea, 
prof, gr- I matematică, dir. Lie. 
„Gh. Lazăr1* Sibiu.

Ludwig Roth"

Moșu Nicolae,

„A. 
și restan-
Georgeta, 
Institutul

Comisia nr. 13 
predare ger- 

Se vor prezen-

JUDEȚUL SUCEAVA
Liceul „Ștefan cel Mare** Su

ceava. Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidatii de la Lie
Ștefan cel Mare1* (cursuri de 

zi).
Președinte : Popp Nicolae, 

prof. univ. dr. geografie, Insti
tutul pedagogic Suceava.

Liceul „Ștefan cel Mare** Su- 
ceva. Comisia nr. 2 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidatii de la Lie. ..Ște
fan cel Mare" (cursuri serale, 
învătămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Tincu Gheorghe, 
lector univ. matematică. Insti
tutul pedagogic Suceava.

Liceul „Ștefan cel Mare" Su
ceava. Comisia nr. 3 umanistă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la . Lie. 
„Ștefan cel Mare“ ' (cursuri de 
zi, învătămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Corivan Nicolae, 
prof. univ. dr. docent istorie, 
Institutul pedagogic Suceava.

Liceul „Petru Rareș" Suceava. 
Comisia nr. 4 reală, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Petru Ra
reș" (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Pop loan, lector 
univ. dr. matematică, Universita
tea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Petru Rareș" Suceava. 
Comisia nr. 5 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. „Pe
tru Rareș" (cursuri de zi și res
tantieri)-

Președinte : Bir Henrich,
conf. univ. dr.. Institutul poli
tehnic București.

Liceul nr. 3 Suceava. Comisia 
nr. 6 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta, can
didatii de la Lie. nr. 3 și Lie. 
Dumbrăveni (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Filipescu George
ta, șef lucrări biologie, Universi
tatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Liceul Drăgușeni. Comisia nr- 
7 mixtă, limba de predare ro-

mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Drăgușeni și Lie. Bo- 
roaia (cursuri de zi și restan
țieri).

Președinte : Brcahnă Iulian, 
lector univ. fizică. Universitatea 
„Al. I. Cuza11 Iași-

Liceul „Dragoș Vodă" Câmpu
lung. Comisia nr. 8 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezentă candidații de la Lie. 
Dragoș Vodă (cursuri de zi, se
rale, învățămint fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Obrocea Paul, șef 
lucrări dr chimie, Institutul po
litehnic Iași-

Liceul militar „Ștefan cel 
Mare" Cîmpulung. Comisia nr.
9 reală, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. „Ștefan cel Mare" 
(cursuri de zi).

Președinte : Rozmarin Gheor
ghe, conf. univ. dr. chimie, ’ 
sti tutui politehnic Iași.

Liceul militar „Ștefan 
Mare** Cîmpulung. Comisia
10 reală, limba de predare 
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. „Ștefan cel Mare" 
(cursuri de zi).

Președinte : Balaban Eugen, 
conf. univ. dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul Militar „Ștefan cel 
Mare** Cîmpulung. Comisia nr.
11 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Liceul „Ștefan cel 
Mare" (cursuri de zi).

Președinte : Artenie Vlad, 
conf. univ. dr. chimie, Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Dolhasca. Comisia nr.
12 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Dolhasca (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Saradici Lucian, 
lector univ.. Institutul pedago
gic Bacău.

Liceul „Nicu Gane" Fălticeni. 
Comisia nr. 13 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie- „N. Gane" 
(cursuri de zi).

Președinte : Popescu Argeșel 
Ion, lector univ. dr. geografie, 
Institutul pedagogic Suceava.

Liceul „Nicu Gane" Fălticeni. 
Comisia nr. 14 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta 
candidații de Ia Lie. „N. Gane" 
(cursuri serale și restantieri).

Președinte : Popescu Constan
tin, lector, univ. filologie. Insti
tutul pedagogic Suceava.

Liceul nr. 2 Fălticeni. Comisia 
nr. 15 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații db la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi, învătămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Monoranu Octav, 
lector univ. istorie, Institutul pe
dagogic Suceava.

Liceul Gura Humorului. Co
misia nr. 16 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezenta, 
candidații de la Lie- Gura Hu
morului (cursuri de zi, serale, 
învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Lucaci Maria, lec
tor univ. geografie, Institutul 
pedagogic Suceava.

Liceul Liteni. Comisia nr. 17 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de La Lie. Liteni (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Tutunaru loan, 
lector univ. istorie, Institutul 
pedagogic Bacău.

Liceul nr. 1 Rădăuți. Comisia 
nr. 18 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr 1 (cursuri 
de zi. serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Hîncu Iancu, șef 
lucrări dr- chimie, Institutul po
litehnic Iași.

Liceul nr. 1 Rădăuți. Comisia 
nr. 19 umanistă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidați de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Leu Paul, 
univ. filologie, Institutul peda
gogic Suceava.

Liceul nr. 2 Rădăuți. Comisia 
nr. 20 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi șî restanțieri).

Președinte : Lohănel Grigore, 
lector univ- matematică, Institu
tul pedagogic Suceâva.

Liceul Șiret. Comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 

la Lie Șiret (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Ursulescu Nico
lae, lector univ. istorie, Institu
tul pedagogic Suceava.

Liceul Solea- Comisia nr. 22 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Solea (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Tudose Maria, lec
tor univ. filologie, Institutul pe
dagogic Suceava.

Liceul Vama. Comisia nr. 23 
reală, limba de predare română- 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Vama și Liceul Moldovița 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Delibaș Mihai, 
lector univ. dr. fizică, Universi
tatea „Al. I. Cuza** Iași.

Liceul Vatra Dornei. Comisia 
nr- 24 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Vatra Dornei 
(cursuri de zi. serale. învățămînt 
fără frecvență și restanțieri).

Președinte : Diaconescu Eleo
nora, conf. univ. chimie, Insti
tutul politehnic Iași.

Liceul Vatra Dornei.
nr. 25 umanistă, limba 
dare română. Se vor ,______
candidații de la Lie. Vatra Dor
nei (cursuri de zi, serale, învă
țăm înt fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Revich Alexan
drina. lector univ. filozofie, In
stitutul pedagogic Suceava.

Liceul Vicovu de Sus. Comi
sia nr. 26 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. Vicovu de 
Sus (cursuri de zi și restantieri)- 

Președinte Petroaie Adrian, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Suceava.

In-
cel 
nr. 
ro-

_____ ___ __ __________  Co
misia nr. 2 umanistă', limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. I 
(cursuri de zi, învătămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Bădilă Nicolae, 
conf. univ. dr., Institutul poli
tehnic București.

Liceul nr. 2 Alexandria. Co
misia nr. 3 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 2 
(cunsuri de zi și restantieri).

Președinte : Tomescu Dumi
tru, lector univ. fizică. Univer
sitatea București.

Liceul nr. 2 Alexandria. Co
misia nr. 4 reală, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Liceul nr. 2 
(cursuri serale și restantieri).

Președinte : Nedelcu Hara- 
lambie, lector univ. matemati
că. Institutul agronomic „N. 
Bălcescu" București.

Liceul nr. 1 Roșiori de Vede. 
Comisia nr. 5 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi si restantieri).

Președinte: Popescu Vasile, 
conf. univ.' dr„ Institutul po
litehnic București.

Liceul nr. 1 Roșiori de Vede. 
Comisia nr. 6 umanistă, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 1 
(cursuri de zi și restantieri).

Președinte: Bulandra Carmen, 
lector univ. filologie, 
de arte plastice „N. 
cuM. București.

Liceul nr. 2 Roșiori ___ 
Comisia nr. 7 reală, limba 
predare română. Se vor pre
zenta candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi).

Președinte : Varachiu Nico
lae, conf. univ. dr. biologie. In
stitutul agronomic „N. Bălces
cu** București.

Liceul nr. 2 Roșiori de Vede. 
Comisia nr. 8 mixtă, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 2 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte : Spînulescu Ion, 
lector univ. dr. fizică. Univer
sitatea București.

Liceul „Unirea** Tr. Măgure
le. Comisia nr. 9 reală, limba 
de predare română. Se vor pre
zenta candidatii de la Lie. „tl- 
nirea" (cursuri de zi și serale).

Președinte : Petre Ion, lector 
univ. fizică, Universitatea Bucu
rești.

Liceul „Unirea" Tr. Măgure
le. Comisia nr. 10 mixtă, limba 
de predare română. Se 
zenta candidații de la 
nirea" (cursuri de zi, 
mint fără frecventă și 
țieri).

Președinte : Stoica 
conf. univ. Institutul de 
strucții București.

Liceul Zimnicea. Comisia nr. 
11 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi- 

Lic. Zimnicea 
serale și restan-

Institutul 
Grigores-

de Vede, 
de

vor pre- 
Lic. „U- 

învăță- 
restan-
Marin, 

! con-

nr.

lector

Comisia 
de pre- 
prezenta

mână. Se vor 
dații de la 
(cursuri de zi, 
tișri).

Președinte : ______
conf. univ., Institutul de 
strucții București.

Liceul Videle. Comisia nr. 12 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Videle (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Florea Mircea, 
conf. univ. dr. geologie. Insti
tutul de petrol, gaze și geolo
gie București.

Liceul Drăgănești. Comisia 
nr. 13 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Drăgănești 
(cursuri de zi).

Președinte : Manoliu 
nia, șef lucrări dr. j 
Institutul de petrol, 
geologie București.

Liceul Piatra. Comisia nr. 14 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Piatra (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte: Vornicu Ion, prof, 
gr. II matematică, director Li
ceul nr. 2 Roșiori de Vede.

Liceul Olteni. Comisia nr. 
limba de predare română, 
vor prezenta candidatii de 
Liceul Olteni (cursuri de zi 
restanțieri).

Președinte! Stănciulescu Mi
hai, șef lucrări biologie. Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" 
București.

Liceul Salcia, Comisia nr. 16 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Salcia (cunsuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Dumitrescu Ion, 
prof. gr. II matematică, direc
tor Liceul Zimnicea.

Calistru Virgil,
con-

Euge- 
geologie. 
gaze și

15. 
Se 
la 
și

Liceu! „C. Diaconovici Loga" 
Timișoara, Comisia nr. 5 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
„C.D. Loga** (cursuri serale).

Președinte : Ungureanu Cor
nel, prof. univ. dr. fizică. Insti- 

1 tutui politehnic „Traian Vuia" 
Timișoara.

Liceul „Nikolaus Lenau" Ti
mișoara. Comisia nr. 6 reală.

1 limba de predare germană. Se 
vor prezenta candidatii de la 
Lie. „N. Lenau" (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Lamoth Petru, 
prof. univ. dr. fizică. Universi
tatea Timișoara.

Liceul „Nikolaus Lenau" Ti
mișoara. Comisia nr. 7 umanis- 

’ tă, limba de predare germană. 
Se vor prezenta candidatii de la 
Lie. „N. Lenau1* (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Stoica Gh. loan, 
lector univ. filologie. Universi- 

■ tatea Timișoara.
Liceul nr. 4 Timișoara. Comi

sia nr. 8 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr. 4 
(cursuri de zi).

Președinte : Bitea Elvira, 
prof. gr. I filologie, Liceul „C. 
D. Loga** Timișoara.

Liceul „Victor Babeș" Timi
șoara. Comisia nr. 9 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „V. Babeș" (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Frăsinel Nicolae, 
conf. univ. dr. biologie. Univer
sitatea Timișoara.

Liceul nr. 6 Timișoara. Comi
sia nr. 10 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. nr 6 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Ieremia Tibe
riu, prof. univ. dr. biologie In
stitutul de medicină și farmacie 
București.

Liceul nr. 7 Timișoara. Comi
sia nr. 11 mixta, limba de pre
dare română, 
candidații de 
(cursuri de zi

Președinte : _______ ___
teia, prof. univ. dr. chimie. In
stitutul politehnic - • - 
Vuia** Timișoara.

Liceul cu limba de 
maghiară Timișoara.
nr. 12 reală, limba de ______
maghiară. Se vor prezenta can
didații de la Lie. cu limba de 
predare maghiară (cursuri de zi 
și restantieri).

Președinte : Aczel Otto, conf. 
univ. dr. fizică. Universitatea 
Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Co
misia nr. 13 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidatii de la Lie. nr. 10 
(cursuri de zi).

Președinte : 
prof. univ. dr. 
tul politehnic 
Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Co
misia nr. 14 umanistă, limba de 
predare română. Se vor pre
zenta candidatii de la Lie. nr. 10 
(cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Atanasiu Lucia, 
lector universitar filologie. Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Co
misia nr. 15 reală, limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. nr. 10 
(cursuri serale. învătămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Popescu Ioan, 
conf. univ. dr. matematică. Uni
versitatea Timișoara.

Liceul nr. 10 Timișoara. Co
misia nr. 16 reală, limba de 
predare română și sîrbă. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
nr. 10 (cursuri de zi, serale și 
restanțieri).

Președinte : Jivcovici Mirco, 
conf. univ. dr. filologie, Univer
sitatea București.

Liceul de muzică „Ion Vidu" 
Timișoara. Comisia nr. 17 uma
nistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. de muzică „Ion 
Vidu" și Lie. de arte plastice 
Timișoara, cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Goian Gheorghe, 
conf. univ. muzică. Universita
tea Timișoara.

Liceul „Coriolan Brediceanu" 
Lugoj. Comisia nr. 18 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatii de la 
Lie. „C. Brediceanu". cilrsuri de 
zi. serale. învătămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Borneas Marius, 
prof. univ. dr. fizică. Institutul 
politehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul „Coriolan Brediceanu" 
Lugoj. Comisia nr. 19 mixtă, 
limba de predare germană și 
maghiafă. Se vor prezenta can
didații de la Lie. „C. Bredicea
nu" (cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Kaufmann Iosif, 
conf. univ. dr. matematică. In
stitutul politehnic 
Vuia" Timișoara

Liceul nr. 2 Lugoj.

nr.

Se vor prezenta 
la Lie. nr. 7 

și restantieri).
Dobrescu Filof-

„Traian

predare
Comisia 
predare

Mihai Francis, 
chimie. Institu- 
Traian Vuia —

..Traian

JUDEȚUL TIMIȘ
Liceul „C. Diaconovici Loga" 

Timișoara. Comisia nr. 1 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „C.D. Loga" (cursuri de zi).

Președinte : Trușculescu Ma
rin, prof. univ. dr. fizică. In
stitutul politehnic „Traian Vuia" 
Timișoara.

Liceul „C. Diaconovici Loga" 
Timișoara. Comisia nr. 2 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „C.D. Loga" (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Bica Maria, conf. 
univ. matematică. Universitatea 
Timișoara.

Liceul „C. Diaconovici Loga" 
Timișoara. Comisia nr. 3 uma
nistă. limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidatii 
de la Lie. „C.D. Loga" 
de zi și restanțieri).

Președinte : Tancu 
prof. univ. dr. filologie, 
sitatea Timișoara.

Liceul „C. Diaconovici Loga" 
Timișoara. Comisia nr. 4 reală, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „C.D. Loga" (cursuri serale 
și restanțieri).

Președinte : Avram Nicolae. 
conf. univ. fizică. Universitatea 
Timișoara.

(cursuri
Victor.

Univer-

Liceul nr. 2 Lugoj. Comisia 
nr. 20 mixtă .limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecventă 
și restanțieri).

Președinte : Bizeria Marius 
lector univ. dr. geografie. Uni
versitatea Timișoara.

Liceul Buzîaș. Comisia nr. 21 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidatii 
de la Lie. Buziaș (cursuri de zi. 
serale și restanțieri).

Președinte : Băcanu Lucia, 
lector univ. geografie Universi
tatea Timișoara.

Liceul Deta. Comisia nr. 22 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidatii 
de la Lie. Deta (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Pitrop 
lector univ. filozofie, 
agronomic Timișoara.

Liceul Jimbolia.
nr. 23. mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Jimbolia 
(cursuri de zi, serale și restan
țieri).

Președinte :Becherescu Doina, 
lector univ. matematică. Insti
tutul politehnic „Traian Vuia" 
Timișoara.

Liceul Jimbolia. Comisia 
nr. 24 reală, limba de predare 
maghiară și germană- Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
Jimbolia (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Schiisller Alfred, 
prof. gr. I. fizică. Liceul nr. 10 
Timișoara.

Liceul Sinnîcolaul Mare, Co
misia nr. 25 mixtă, limba de 
predare română și germană. Se 
vor prezenta candidatii de la 
Lie. Sînnicolaul Mare (cursuri 
de zi. serale și restanțieri).

Nicolae, 
Institutul

Comisia

Președinte : Kyri Iacob. șef 
lucrări dr. chimie, Institutul po
litehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul Belinț. Comisia nr. 26 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatii de 
la Lie. Belinț (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Burlacu Eugen, 
lector univ. matematică. Insti
tutul politehnic „Traian Vuia" 
Timișoara.

Liceul Biled. Comisia nr. 27 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatii de la 
Lie. Biled, (cursuri de zi și res
tanțieri).

Președinte : Achlmescu Nico
lae, șef lucrări fizică. Institutul 
politehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul Ciacova. Comisia nr. 28 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Ciacova și Lie. Peciul Nou 
(cursuri de zi și restantieri).

Președinte : Sallo Erwin, lec
tor univ. chimie, Universitatea 
Timișoara.

Liceul Dudeștii Vechi. Comi
sia nr. 29 reală, limba de pre
dare română, 
candidații de 
Vechi (cursuri 
țieri).

Președinte :
șef lucrări biologie. Institutul 
agronomic Timișoara.

Liceul Făget. Comisia nr. 30 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Făget (cursuri de zi, 
serale și restanțieri).

Președinte : Lupulescu Mircea, 
șef lucrări fizică. Institutul a- 
gronomic Timișoara.

Liceul Gătaia. Comisia nr. 31 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Gătaia (cursuri de zi. res
tanțieri).

Președinte : Domocoș Teodor 
lector univ. biologie. Universi
tatea Timișoara.

Liceul Nădrag. Comisia nr. 32 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Nădrag (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Marcu Cristian, 
șef lucrări dr. fizică, Institutul 
politehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.

Liceul Periam. Comisia nr. 33 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Periam (cursuri de zi, se
rale și restantieri).

Președinte : Neumann Carol, 
șef lucrări biologie. Institutul 
politehnic „Traian Vuia*1 Timi
șoara.

Liceul Recaș. Comisia nr. 34 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatii de la 
Lie. Recaș (cursuri de zi. serale 
și restantieri).

Președinte : Brîndeu Liviu, 
conf. univ. dr. matematică. In
stitutul politehnic „Traian 
Vuia" Timișoara.

Se vor prezenta 
la Lie. Dudeștii 
de zi și restan-

Stanciu Gavrilă,

JUDEȚULTULCEA
Liceul „Spriu Haret" Tulcea, 

Comisia nr. 1 reală — limba de 
predare română. Se vor prezen
ta candidații de la Lie. „Spiru 
Haret" (cursuri de zi, serale, în
vătămînt fără 
tanțieri).

Președinte : 
șef lucrări dr. 
nic Galați.

Liceul „Spiru Haret" — Tul
cea. Comisia nr. 2 umanistă lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Spiru Haret" (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte: Bedighian Ohanes. 
lector univ. filologie, Academia 
de studii economice București.

Liceul nr. 2 Tulcea. Comisia 
nr. 3 mixtă limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Lie. nr. 2 (cursuri 
de zi, serale, învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Georgescu Milpo- 
menia, șef lucrări chimie. Insti
tutul politehnic Galați.

Liceul Măcin. Comisia nr. 4 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Măcin (cursuri de zi, în
vătămînt fără frecventă și res
tanțieri).

Președinte : Marinescu Nico
lae, lector univ. matematică. 
Institutul pedagogic Galați.

Liceul Babadag, Comisa nr. 5 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de La 
Lie. Babadag (cursuri de zi. se
rale. învățămînt fără frecvență 
și restanțieri).

Președinte : Rășeanu Nicolae, 
lector univ. matematică. Institu
tul pedagogic Constanța.

Liceul Babadag, Comisia nr. 6 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta cădidații 
de la Lie. Babadag (cursuri de 
zi, învățămînt fără frecvență și 
restanțieri).

Președinte : Strungaru Diomid, 
lector univ. filologie, Institutul 
pedagogic Constanța.

Liceul Sulina. Comisia nr. 7 
mixtă. Limba de predare ro
mână. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Sulina (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecven
ță și restanțieri).

Președinte Colcer Iosif, prof, 
gr. I istorie, dir. Liceul nr. 2 
Tulcea.

Liceul Isaccea. Comisia nr. 8 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta can
didații de la Lie. Isaccea (cursuri 
de zi și restantieri).

Președinte : Coștescu Cezar, 
lector univ. șt. economice, In
stitutul politehnic Galați.

Liceul Topologu. Comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații de 
la Lie. Topologu (cursuri de zi. 
și restantieri).

Președinte : Răcoreanu Ștefan, 
șef lucrări, Institutul politehnic 
Galați.

frcevență și res-
Modiga Mircea, 
Institutul politeh-

JUDEȚUL VASLUI
Liceul „Mihail Kogălniceanu" 

Vaslui. Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„M. Kogălniceanu" (cursuri de 
zi, serale și restantieri).

Președinte : Blănaru Dragoș, 
conf. univ. dr. fizică. Universi
tatea ..Al. I. Cuza" Iași.

Liceul ,,Mihail Kogălniceanu'* 
Vaslui. Comisia nr. 2 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidatii de la 
Lie. ,,M. Kogălniceanu1* (cursuri 
de zi. învătămînt fără frecventă 
și restantieri).
Președinte : Vlad Tiberiu Leo
nid, lect. univ. biologie Univer
sitatea ..Al. I. Cuza** Iași.

Liceul nr. 2 Vaslui. Comisia 
nr. 3 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 2 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Grosu Dumitru, 
conf. univ. dr. fizică, Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dej" 
Bîrlad. Comisia nr. 4 reală lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Gh. Ghorghiu-Dej" (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Huțanu Corneliu, 
șef lucrări dr. fizică, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul „Gh. Gheorghiu-Dcj" 
Bîrlad. Comisia nr. 5 umanistă 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la Li
ceul „Gh. Gheorgiu-Dej“ (cur
suri de zi și restanțieri).

Președinte : Moldoveanu Ghe
orghe, lector univ. filologie, 
Institutul pedagogic Galați.

Liceul „Gh. Roșca-Codreanu" 
Bîrlad. Comisia nr. 6 mixtă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „Gh. * . - • -
(cursuri de zi. învățămînt fără 
frecvență și restanțieri).

Președinte : Szwisewschi Ca- 
zimir, șef lucrări dr. geografie, 
Universitatea „Al I. Cuza" Iași.

Liceul nr. 3 Bîrlad. Comisia 
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr. 3 (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte ; Căluianu Dumi
tru, șef lucrări fizică, Institutul 
politehnic Galați.

Liceul nr. 3 Birlad. Comisia 
nr. 8 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. nr.3 (cursuri se
rale și restanțieri).

Președinte : Forst Tania, șef 
lucrări dr. chimie, Institutul 
politehnic Iași.

Liceul „Cuza Vodă" Huși. Co
misia nr. 9 mixtă, limba de pre
dare română. Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Cuza Vo
dă" (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restnțieri).

Președinte : Ciobanu Dumitru, 
șef lucrări chimie, Universita
tea „Al. I Cuza" Iași.

Liceul „Mihail Kogălniceanu" 
Huși. Comisia nr. 10 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„M. Kogălniceanu" (cursuri de 
zi, serale și restanțieri).

Președinte : Popa Gheorghe, 
șef lucrări dr. Universitatea 
„Al. I. Cuza" Iași.

Liceul „Mihail Kogălniceanu" 
Huși. Comisia nr, 11 umanistă, 
limba de predare română. Se 
vor prezenta candidații de la 
Lie. „M. Kogălniceanu" (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Smuc lulia, lector 
uniy. filologie. Universitatea 
„Al. 1. Cuza‘r Iași.

Liceul Negrești. Comisia nr.
12 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Negrești (cursuri 
de zi, învățămînt fără frecvența 
și restanțieri).

Președinte : Trocin Dumitru, 
lector univ. filologie, Universi
tatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Codăești. Comisia nr.
13 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Codăești (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Apăvăloaîe Mihai, 
conf. univ. dr. geografie. Uni
versitatea „Al. I. Cuza" Iași.

Liceul Murgeni. Comisia nr.
14 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candida
ții de la Lie. Murgeni (cursuri 
de zi și restanțieri).

Președinte : Hogaș Mihai,
prof. gr. I. istorie, dir. Liceului 
„M. Kogălniceanu" Huși.

Liceul Puiești. Comisia nr. 15 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se . vor prezenta candidații 
de la Lie. Puiești (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Tugulea Vasile, 
prof. gr. I matematică, dir. Li
ceului nr. 3 Bîrlad.

Roșca-Codreanu*

JUDEȚUL VÎLCEA
Liceul „Nicolae Bălcescu" Rm. 

Vîlcea. Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„N. Bălcescu" (cursuri de zi).

Președintp Stanciu Cornel, 
conf. univ. dr.. Institutul de con
strucții București;

Liceul „Nicolae Bălcescu** Rm. 
Vîlcea. Comisia nr. 2 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„N. Bălcescu" (cursuri serale și 
restanțieri).

Președinte : Ioniță Gheorghe, 
șef lucrăr’ chimie, Institutul 
politehnic București.

Liceul „Nicolae Bălcescu1* Rm. 
Vîlcea. Comisia nr. 3 mixtă, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„N. Bălcescu" (cursuri de zi, 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Larionescu So
rin, șef de lucrări dr. fizică. In
stitutul de construcții București.

Liceul „Vasile Roaită" Rm. 
Vîlcea, Comisia nr. 4 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta condidații de la Lie. 
„V. Roaită" (cursuri de zi).

Președinte : Ulea Eugen,
conf. univ.. Institutul de con
strucții București.

Liceul „Vasile Roaită" Rm. 
Vilcea. Comisia nr. 5 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„V. Roaită" (cursuri serale, în
vătămînt fără frecvență ți res
tanțieri).

Președinte: Lazăr Corneliu, 
șef lucrări dr. chimie. Univer
sitatea București.

Liceul „Vasile Roaită" Rm. 
Vîlcea. Comisia nr. 6 umanistă 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„V. Roaită" (cursuri de zi, in- 
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Zirnescu Elena, 
lector univ. filologie. Institutul 
pedagogic Pitești.

Liceul Băbeni. Comisia nr. 7 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Băbeni (cursuri de zi, se
rale și restanțieri.

Președinte : Andreuță Smaran- 
da, lector univ. geografie. Aca
demia de studii economice Bu
curești.

Liceul Bâlceștf. Comisia nr. 8 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Bălcești (cursuri de zi. 
învățămînt fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Cristescu Alexan
dru, lector univ. biologie. Insti
tutul pedagogic Pitești.

Liceul Govora. Comisia nr. 9 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Govora (cursuri de zi, se
rale și restanțieri).

Președinte : Golovanov Car
men, șef lucrări fizică, Institu
tul politehnic București.

Liceul Brezoi. Comisia nr. 10 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. BrezOi (cursuri de zi, serale 
si restanțieri).
Președinte : Mănescu Alexan
dru, șef lucrări, Institutul de 
construcții București.

Liceul Călimănești. Comisia 
nr. 11 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Călimănești 
(cursuri de zi).

Președinte : Iordache Dan, șef 
lucrări dr. fizică, Institutul po
litehnic București.

Liceul Drăgășani. Comisia nr.
12 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Drăgășani (cursuri de 
zi. invățămînt fără frecvență și 
restantieri).

Președinte : Preda Alexandru, 
șef lucrări dr. fizică, Institutul 
politehnic București.

Liceul Drăgășani. Comisia nr.
13 mixtă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Drăgășani (cursuri de 
zi. serale și restanțieri).

Președinte : Bîrză Elena, conf. 
univ. dr. biologie. Institutul a- 
gronomic „N. Bălcescu1* Bucu
rești.

Liceul Grădiștea. Comisia nr.
14 reală, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Grădiștea (cursuri de 
zi și restanțieri).

Președinte : Chelărescu Gheor
ghe. prof. gr. II biologie, direc
torul Liceului Drăgășani.

Liceul Horezu. Comisia nr. 15 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidatii de la 
Lie. Horezu (cursuri de zi, in- 
vățămint fără frecvență și res
tanțieri).

Președinte : Giosanu Maria, 
lector univ. biologie, Institutul 
pedagogic Pitești.

Liceul Lădești. Comisia nr. 16, 
reală, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Lădești (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Ciobanu Mihai, 
prof. gr. II biologie, directorul 
Liceului Călimănești.

Liceul Măciuca. Comisia nr. 17 
mixtă, limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Măciuca (cursuri de zi 
și restanțieri).

Președinte : Ceaușescu Ion, 
prof. gr. I geografie, dir. Liceu
lui „N. Bălcescu" Rm. Vîlcea.

Liceul Voineasa. Comisia nr. 
18 reală limba de predare româ
nă. Se vor prezenta candidații 
de la Lie. Voineasa (cursuri de 
zi și serale).

Președinte : Stoicescu Aurel, 
șef lucrări dr.. Institutul poli
tehnic București.

JUDEȚUL VRANCEA
Liceul „Alexandru loan Cuza"

Focșani. Comisia nr. 1 reală, lim
ba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Lie. 
„Al. I. Cuza" (cursuri de zi).

Președinte : Atanasiu Traian, 
șef lucr. matematică. Institutul 
politehnic București

Liceul „Alexandru loan Cuza" 
Focșani. Comisia nr. 2 umanistă, 
limba de predare română. Se vor 
prezenta candidații de la Liceul 
„Al- I. Cuza** (cursuri de zi).

Președinte : Cristea Veronica, 
lector univ. biologie, Institutul 
pedagogic Galați

Liceul „Unirea" Focșani. Co
misia nr. 3 reală, limba de pre
dare română- Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Unirea" 
(cursuri de zi, serale și restanți
eri).

Președinte : Berbecea Maria, 
șef lucrări biologice, Institutul 
pedagogic Galați

Liceul „Unirea" Focșani. Co
misia nr. 4 umanistă, limba de 
predare română- Se vor prezenta 
candidații de la Lie. „Unirea" 
(cursuri de zi și restanțieri).

Președinte : Boldan Emil, conf. 
univ. filologie. Universitatea Bu
curești

Liceul Adjud, Comisia nr .5 re
ală. limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Adjud (cursuri de zi, serale 
și restanțieri).

Președinte : Stanciu Toma, lec
tor univ. matematică, Institutul 
politehnic Galați

Liceul Adjud. Comisia nr. 6 
umanistă, limba de predare ro
mână. Se vor prezenta candidații 
de la Lie Adjud (cursuri de zi și 
restanțieri).

Președinte : Coban 
lector univ. filologie, 
pedagogic Bacău

Liceul D urnit rești. ______
nr. 7 mixtă, limba de predare 
română. Se vor prezenta candi
dații de la Lie. Dumitrești 
(cursuri de zi si restanțieri).

Președinte : Ciulacu Ion, prof, 
gr. I chimie, dir. Liceul Panciu

Liceul Mârășești. Comisia nr
8 reală, limba ' 
mână. Se vor

• dații de la 
(cursuri de zi, 
țieri).

Președinte : 
lambie, conf. i 
tea București.

Liceul Panciu. Comisia nr. 9 
mixtă, limba de predare română- 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Panciu (cursuri de zi, învă- 
țămint fără frecvență și restan
țieri).

Președinte : Leujescu Dana, șef 
lucrări chimice, Institutul peda
gogic Galați

Liceul Odobești. Comisia nr. 10 
mixtă, limba de predare română 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie Odobești (cursuri de zi, se
rale și restantieri).

Președinte : Segal Rodica, șef 
lucrări dr. chimie. Institutul po
litehnic Galați

Liceul Vidra. Comisia nr. 11 
mixtă, limba de predare română. 
Se vor prezenta candidații de la 
Lie. Vidra (cursuri de zi. învătă
mînt fără frecvență și restanți
eri).

Președinte : Bostan Mircea, șef 
lucrări fizică. Institutul pedago
gic Galați

Secția serală Gugești. Comisia 
nr. 12 reală, limba de predare 
română. Se vor prezenta can
didații de la Gugești (cursuri 
serale și restanțieri).

Președinte : Constantinescu
Viorica, prof- gr. I. geografie, 
dir. adj. Liceul pedagogic Foc
șani

Grigore.
Institutul

Comisia

de predare ro- 
prezenta candi- 
Lic. Mârășești 

serale și restan-

Niculescu Hara- 
univ. Universita-



Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din partea pri
mului ministru al Republicii Shri Lanka, SIRIMAVO BANDA- 
RANAIKE, următoarea telegramă :

în numele guvernului și poporului Republicii Shri Lanka, 
cit și în numele meu, mulțumesc Excelenței Voastre, Consiliului 
de Miniștri și poporului Republicii Socialiste România, pentru 
mesajul cordial de felicitări și urările transmise cu prilejul 
inaugurării Republicii Shri Lanka.

Nu mă îndoiesc că relațiile prietenești dintre Republica Shri 
Lanka și Republica Socialistă România vor continua să se 
dezvolte în interesul popoarelor noastre.

PRIMIRE LA TOVARĂȘUL
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, marți după-amiază. în 
audiență protocolară de prezen
tare, pe V. K. Ahuja. ambasa
dorul Indiei la București.

ION GHEORGHE MAURER
La întrevedere, care s-a des

fășurat intr-o atmosferă cordi
ală. a luat parte George Maco- 
vescu. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Economic, 
a primit delegația de activiști ai 
P.P.R. Mongol, condusă de 
J. Jigjid, membru al C.C. al 
P.P.R.M.. prim-secretar al or-* 
ganizației de partid a regiunii 
Baian Ulghinski, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită în schimb' de experiență 
în țara noastră.

Marți, în cursul dimineții, to
varășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Economic, a primit 
delegația de activiști ai P.C.

Bulgar, condusă de Iordan Bo
risov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C. Bulgar, care a 
făcut, la invitația C.C. al P.C.R., 
o vizită de sqhimb de experi
ență în țara noastră.

Marți la amiază, a sosit în 
Capitală o delegație de activiști 
ai P.C.U.S.. condusă de tovară
șul A. F. Eștokin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Keme
rovo, al P.C.U.S., care, la invi
tația* C.C. al P.C.R. face o vizită 
în schimb pe experiență în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C'.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ion 
St. Ion. vicepreședinte al Consi
liului Economic, de activiști de 
partid.

Harold Wilson 
a părăsit Capitale

Marți a părăsit Capitala 
Harold Wilson, liderul Par
tidului laburist din Marea Bri- 
tanie, care, împreună cu soția, 
a făcut o vizită în țara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit de sir 
Rudy Sternberg, om de afaceri, 
Charles Morris, membru al Par
lamentului, și Anthony Field, 
secretar personal.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții britanici au 
fost salutați de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
cu soția, Ștefdn Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.. și Gheorghe 
Oprea, consilier la C.C. al P.C.R.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Derik Rosslyn Ashe, am
basadorul Marii Britanii la Bu
curești, cu soția, și membri ai 
ambasadei.

SPORT

Lupte violente în zona 
orașului An Loc

Puternice acțiuni lansate
de patrioții sud-vietnamezi

Potrivit relatărilor agențiilor de presă, străzile orașului sud- 
viefnamez An Loc au fost din nou. marți, teatrul unor violențe 
ciocniri, ca urmare a atacării de către forțele patriotice a pozi
țiilor trupelor marionetă in cîteva cartiere ale orașului.

„pAmîntvl OAMENILOR !“
• Zăpadă înegrită în Norvegia • Rhinul — cărăușul gunoaielor
• „Pămînt mutilat" • Ecocidul — drama secolului nostru • Mă

suri antipoluante care produc poluare

Televizoarele
(Urmare din pag. I) 

prindere nu se mai folosesc cio
canele de lipit. Așadar, viitorii 
clienți sint îndreptățiți să aplau
de un spor de calitate. Acesta a 
fost posibil datorită proiectării 
și executării în cadrul acțiunii 
de autoutilare a unei instalații 
în care toate oonexiunile' sint 
„tunse" automat, iar lipiturile 
se fac într-o baie cu undă de. co
sitor, unde decaparea locului de 
lipit și lipirea propriu-zisă se 
fac tot automat. Metoda a fost 
generalizată la toate televizoa
rele pentru piața internă și-pen
tru export, fiind în curs de ex
tindere și la radioreceptoare. 
Stația propriu-zisă, proiectată 
de întregul colectiv al serviciu
lui constructor șef III-autoutila- 
re, ridică și productivitatea 
montajului, cu 20 la sută.

— După cum spuneați, ni se 
mai reproșa și aspectul butoane
lor — a ținut să adauge interlo
cutorul nostru. Trebuie să re
cunoaștem că tehnologiile de 
care dispunem in prezent nu 
sint suficient de diversificate 
pentru o gamă mai largă de bu
toane și ornamente. Facem însă 
eforturi pentru a acoperi în cel 
mai scurt timp și spațiul acesta. 
De pildă, în luna februarie am 
introdus la butoane ornamente 
cu efect de raze, aplicate deo
camdată la radioreceptoarele 
„Maestro" și la toate produsele 
pentru export. De asemenea, a 
fost elaborat în uzină un studiu 
privind măsurile necesare pen
tru a incepe pe scară industrială 
metalizarea maselor plastice, cu 
ajutorul cărora produsele noas
tre vor câștiga mult, prin esteti
ca ornamentațiilor.

— Așadar, clienții dumnea
voastră pot fi optimiști. Am dori 
să știm însă dacă toate măsu
rile pe care le-ati luat și le veți 
lua vizează și beneficiul econo
mic al întreprinderii.

— Firește. Acesta este de fapt 
și scopul nostru. Cu produse de 
bună calitate, cu un aspect atră
gător. prestigiul nostru pe piață 
va crește și, prin urmare, aceas
ta se va repercuta și pe plan e- 
conomic. De altfel, am și lansat 
după cum s-a văzut, lupta pen
tru beneficii mai întii în pro
cesul de producție, prin inovații 
și autoutilări. Nu ne îndoim că 
beneficii importante ne vor sosi 

«și de pe piață.

De unul singur...
(U rmare din pag. I)

dreptul a patru membri răspun
derile ce le au : secretar, locții
tor, casier și responsabilă a co
misiei cu munca în rindul fete
lor. Restul de nouă : membri ai 
comitetului, atîta tot. Or, se știe 
cite comisii prevede structura j 
organizatorică : pentru munca 
patriotică, sportivă, politico- i 
ideologică, pentru problemele ! 
profesionale etc. în funcție de ! 
mărimea comitetului. Dar dacă 
el, secretarul, nu știe cine sînt , 
cei care răspund de aceste co- l 
misii, de unde să știe ei, mem
brii, dacă și ei or fi fost aleși la 
fel ca Elena Rizean.

Iată însă, pe scurt, cum se I 
manifestă sprijinul acordat de | 
comitetul județean U.T.C. Timp 
de zece luni, unii după alții,

I activiști ai comitetului județean 
I U.T.C. tțjec pe aicj și nici unul 

nu sesizează golurile care se 
cască în munca aotivului comu-

■ nai. în fugă, se opresc la secre- 
i tarul comitetului comunal :

„Cum merg treburile, Tipiște ?
i Cu cotizația stai bine, în schimb 
i nu ai plan de muncă, hai repe- 
I de să-l facem", și intră într-un 
! birou. însăilează 5—6 puncte, ia 
! și el, activistul, un exemplar și
■ gata și raportul pentru comite

tul județean că totul merge
. bine. Așadar activistul însuși nu 
i face altceva, atunci cînd. intră în 
I comună, decît să poarte o discu

ție oarecare cu secretarul, fără 
! să se mai intereseze și de soafta 
j celorlalți membri în comitet.
i Fiecare informație sau întrebare 
• o pune el însuși numai secreta- 
i ruluj, ceea ce nu face decit să 
I crească impresia, falsă desigur, 

că secretarul este singurul om 
î care trebuie să știe totul, să facă 
! totul. La rindul să.u secretarul 

începe să creadă și el că așa 
e firesc și nu se mai ostenește 
să îndeplinească o treabă de 
care nu-1 întreabă nimeni. în
cearcă să facă el totul. Acoperă, 
inevitabil, atit cit poate acoperi 
un singur om. Iar dacă s-a a- 
junș aici, nici comitetul jude
țean U.T.C. nu poate fi scutit de 
partea de răspundere care îi re
vine pentru modul cum a înțe
les să dea o mină de ajutor.

„Trofeul 
sportivității" 

acordat de

„Scinteia tineretului"
Observatorii federali acordă 

următoarele note pentru disci
plină șî sportivitate echipelor 
divizionare A.

Etapa a XXI-a
Ion Voica : Jiul-Steagul Roșu : 

primei echipe nota 8, celei de 
a doua nota 9 ; Mircea David : 
Crișul-Farul: gazdelor nota 9, 
oaspeților nota 8 ;Angelo Nicu- 
lescu : Univ. Craiova-„U“ Cluj : 
ambelor formații nota 9 ; Ion 
Alexandrescu : S.C. Bacău-Ra- 
pid : nota 9 pentru amîndouă 
formațiile ; Gheorghe Ola : Di- 
namo-A.S.A. Tg. Mureș : nota
9 gazdelor, nota 8 oaspeților (au 
tras de timp, au trimis multe 
mingi în tribune) ; Cornel Dra- 
gușin : Steaua-Petrolul: ambe
lor formații nota 9 ; Florea Ta- 
năsescu : PoIitehnica-F.C. Ar
geș : nota 7 pentru fiecare din 
echipe ; (vociferări, obstrucții, 
trageri de timp, aruncarea min
gii în afara terenului de 
joc); Gheorghe Constantinescu : 
C.F.R. Cluj-U.T.A. : primilor 
nota 8, celor de al doilea no
ta 9.

Etapa a XXII-a
Florin Dumitrescu : „U" Cluj- 

Dinamo : nota 9 pentru ambele 
combatante ; Angelo Niculescu : 
Rapid-Univ. Craiova : nota 9 pe 
toată linia ; C. Bogdan-Braun : 
Politehnica-C.F.R. Cluj : 8 pen
tru gazde, 9 pentru oaspeți; 
I. Voica : F.C. Argeș-U.T.A. : 
nota 9 pentru ambele formații; 
C. Ardeleanu : S. C. Bacău-Jiul:
10 pentru gazde, 9 pentru oas
peți ; Francisc Mateescu : Stea
gul roșu-Crișul : nota 9 pentru 
ambele echipe ; Ion Marinescu : 
A.S.A. Tg. Mureș-Stcaua : 7
pentru gazde (proteste la deci
zii) și 9 pentru steliști ; Mircea 
Cruțeseu : Farul-Petrolul: nota 
8 pe linie.

Zone întinse din teritoriul 
provinciei Binh Long, al cărei 
centru este An Loc. se află sub 
controlul forțelor de eliberare. 
Unități ale trupelor saigoneze, 
care au încercat să se infiltreze 
către An Loc dinspre sud, au 
fost oprite și încercuite de pa
trioți la 8 km de oraș.

TINERETUL 
LUMII

Condamnarea 
represiunilor 

din R.5.A.
Comitetul special pentru 

problemele apartheidului al 
Adunării Generale a O.N.U. 
a difuzat, luni, un comunicat 
în care condamnă cu fermi
tate măsurile întreprinse de 
poliția regimului rasist de la 
Pretoria împotriva studenți
lor sud-africani.

Comitetul adresează un a- 
pel tuturor tinerilor, studen
ților și altor organizații din 
lume pentru a-și exprima, 
prin toate mijloacele de care 
dispun, sprijinul hoiărit pen
tru lupta studenților din Re
publica Africii de Sud.

Preocupat în mod serios 
de recentele evenimente, el 
condamnă sever atacurile po
liției împotriva studenților 
care au demonstrat pentru 
dreptate și egalitate. „Comi
tetul special dorește să rea
firme dreptul legitim al tu
turor păturilor sociale din 
Africa de sud, inclusiv al 
studenților, de a participa la 
lupta împotriva apartheidu
lui și a practicilor segrega- 
ționiste și salută solidarita
tea manifestată de grupurile 
de tineri de toate rasele din 
această țară“. subliniază în 
încheiere comunicatul.

Paralel cu aceste acțiuni, pa
trioții, au intervenit și la 80 de 
km vest de Saigon, unde au a- 
tacat pozițiile inamicului în lo
calitatea Mok Hoa — centrul 
administrativ al provinciei Kien 
Tuong.

Agențiile de presă americane 
informează despre luptele in-, 
tense care au fost înregistrate 
marți la vest de orașul Hue. 
Comandamentul saigonez a în
cercat să trimită un desant ae
rian în spatele liniilor deținute 
de patrioți la 19 km de Hue. 
încercarea s-a soldat cu un e- 
șec, desantul fiind întîmpinat de 
focul puternic al forțelor 
triotice. Au fost doborîte 
elicoptere saigoneze. A fost 
asemenea, respins un atac 
clanșat de efective ale trupelor 
marionetă împotriva pozițiilor 
Frontului Național de Eliberare 
din aceeași zonă, inamicul fiind 
obligat să se retragă în derută 
în văile din jurul orașului Hue. 
Luptele de pe caile de 
dinspre vest către Hue 
nuă.

în cursul nopții de luni 
marți, bombardierele grele 
aviației S.U.A. au efectuat 
de raiduri, lansind sute de tone 
de bombe asupra zonelor elibe
rate din Vietnamul de Sud. la 
nord-vest de Saigon, în jurul o- 
rașului Kontum și în alte punc
te de pe teritoriul sud-v,ietna- 
mez. Una dintre țintele bombar
damentelor a fost regiunea 
mlăștinoasă din apropierea fron
tierei cambodgiene, la circa 100 
km vest de Saigon, unde se face 
simțită din ce în ce mai intens 
presiunea forțelor patriotice a- 
supra provinciilor aflate la vest 
de Delta Mekongului, relevă a- 
genția France Presse, citând pe 
purtătorul de cuvînt al coman
damentului american. în același 
timp, avioanele de vânătoare a- 
mericane, decolind de la bazele 
situate în Vietnamul de 
în Tailanda, sau de pe 
portavioanelor flotei a 
S.U.A., au efectuat 284 
asupra celor patru regiuni mi
litare ale Vietnamului de Sud.

Pe
trei 

de 
de-

acces 
conti-

spre 
ale
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Sud și 
bordul 

7-a a 
raiduri

Reuniunea Consiliului P.N.U.D
MERIDIAN

• Astăzi, cu începere de la 
ora 21,000 (ora Bucureștiului), la 
Bruxelles și Anvers se vor des
fășura semifinalele campionatu
lui european de fotbal. în vede
rea acestor partide, ps cele două 
stadioane s-au făcut intense pre- 
făti-ri.

La Bruxelles, echipa UNGA
RIEI va primi replica selecțio
natei U.R.S.S., care, după pă
rerea specialiștilor, pornește fa
vorită. Jocul va fi arbitrat de 
Glockner (R. D. Germană).

La Anvers, echipa BELGIEI, 
va întîlni selecționata R. F. A 
GERMANIEI. întâlnirea va fi 
condusă de Mullen (Scoția).

Echipele învingătoare se vor 
întîlni, la 18 iunie, la Bruxelles, 
în timp ce echipele învinse vor 
juca pentru locurile 3—4 sîmbătă 
17 iunie la Liege.

rarnemo
BW8

Central
18,15:

LEGENDA : rulează la
(orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 
20,30).

BATALIONUL INVIZIBIL 
lează la Victoria (orele 9; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

MĂRTURISIRILE .UNUI 
M1SAR DE POLITIE FĂ 
PROCURORULUI 
rulează la Patria (orele 10; 12,30; 
16; 18,30; 21,00), Capitol (orele 9: 
11,15; 14; 16.15; 18,45; 21), Grădina 
Capitol (ora 20,15).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Scala (orele 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18.45; 21,15), București 
8,45: 11: 13.15; 16; 18.30;
Grădina Select (ora 20).

AVENTURI LA MAREA 
GRA : rulează la Feroviar 
9; 12,30; 16; 19.30), Melodia 
9; 12,30; 16; 19,30), Tomis (orele 3: 
12,30; 16,30), Grădina TomJs
(ora 20).

20 000 DE LEGHE SUB MARI : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 8,30; 
11. 13,30; 16; 18,30; 21), Festival
(orele 8.45; 11.15; 13.45; 16.15; 18.45;
21.15) , Favorit (orele 9,30; 12; 15,30;
18, 20,30), Grădina Doina (ora
20.30) . Grădina Festival (ora 20.15).

GOYA : rulează Ia Doina (orele 
11,15: 14,15: 17.15: 20.15).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Excelsior (orele 9,15; 11,30; 13,45: 
16: 18,15; 20,30), Modern (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,45), Gră
dina Modern (ora 20,15).

FEMEI IN OFSAID : rulează la 
Volga (orele 9,30; 11,30; 13,45; 16: 
18.15 * 20.30). , M ,

ROBIN HOOD : rulează la Gri- 
vița (orele 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30) Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). Grădina 
Aurora (ora 20.30).

R D. LA MUNTE SI LA MARE ! 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15: 
13.30: 16: 18.15: 20.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Pacea (orele 15.30: 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL t 
rulează la Bucegi (orele 15.45: 18:
20.15) . Flamura (orele 9; 11,15;

: ru-
11,15;

_I CO- 
făcute 

REPUBLICII :

(orele
20.43).

NEA- 
(orele 
(orele

13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Bucegi (ora 20,15).

INIMA E UN VlNATOR SINGU
RATIC ; rulează la Buzești (orele 
15,30; 18). Grădina Buzești (ora
20,30).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30). Viitorul (orele 16; 
18; 20).

PRERIA : rulează la Unirea (o- 
rele 15,30: 18), Grădina Unirea (ora 
20.15).

PRINȚUL BAIAIA : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 în 
continuare).

TOAMNA CHEYENN1LOR : ru
lează la Giulești (orele 15,30; 19) t 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18). Gră
dina Lira (ora 20,30).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17.45; 20).

ASTA SEARA, DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18), Vitan (orele 15,45; 18,15)« 
Cosmos (orele 15,30; 17,45; 20).
Grădina Moșilor (ora 20.15), Gră
dina Vitan (ora 20,30).

TRAFIC : rulează la Floreasca 
(orele 15.30; 18: 20,30), Arta (orele 
15,30: 18). Grădina Arta (ora 20,30).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Flacăra 
(orele 15.30: 18: 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 19).

INCIDENTUL : rulează la Popu
lar (orele 15.30: 18: 20.15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; 
20.15).

MARY POPPINS : rulează la 
Rahova (orele 15.30: 19).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20.15).

VAGABONDUL : rulează la
Crîngași (orele 15,30; 19).

WZea/re
MIERCURI, 14 IUNIE 1972

Opera Română : PRIMĂVARA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă :

CONTELE DE LUXEMBURG — 
ora 19,30: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : SĂ 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RĂ — ora 20: Teatrul de Come
die : NICNIC — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : DANSUL MAI
MUȚELOR (premieră) — ora 19,30; 
(la Arenele Romane) : VINE,
VINE... OLIMPIADA — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30; Circul „București" : CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — ora 19,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii de 

dimineață. 9,05 Portativ ’72. 9,25 O 
viață pentru o idee : Paracelsus (I). 
10,00 Curs de limba franceză. 10,30 
Telecinemateca pentru copii și ti
neret : „Răzbunătorii**. 12,00 Tele
jurnal. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limba 
engleză. 18,00 De n-ar fi dorul pe 
lume — Muzică populară* 18,20 
Noutăți cultural-artistice. 18,50 
Timp și anotimp în agricultură.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 în întîmpinarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii. Țara întreagă 
în întrecere. 20,25 Avanpremiera. 
20,30 Retrospectivă : Walt Disney.
20.55 Fotbal : Belgia—R.F.G. (semi
finala Campionatului European). 
Transmisiune directă de la Anvers. 
22,45 ,,24 de ore**.
PROGRAMUL II

20,00 Filmul artistic : „Colina**.
21.55 Agenda. 22,05 Arta plastică.
22.20 Binom muzical — emisiune 
realizată de Televiziunea din 
R.D.G.

Cuvintul șefului delegației
Ce-a de-a 14-a sesiune 

a Consiliului de admi
nistrație al Programului 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) 
continuă să-și desfășoare 
lucrările la Geneva.

La lucrări iau parte delegații 
din cele 48 de țări membre ale 
acestui organism. însărcinat cu 
administrarea activităților de a- 
sistență tehnică desfășurate de 
P.N.U.D. în favoarea ’ țărilor în 
curs de dezvoltare. Delegația 
țării noastre este condusă de 
Constantin Ene, ambasador, re
prezentantul permanent al Ro
mâniei pe lingă oficiul O.N.U. 
din Geneva.

In ședința de luni a Consi
liului a luat cuvintul șeful de
legației române, care s-a re
ferit la activitatea de sprijinire 
de către P.N.U.D. a eforturilor 
țărilor în curs de dezvoltare, la 
factorii care, în concepția dele
gației române, ar piitea con
tribui la lărgirea acestei 'activi
tăți. Reprezentantul român s-a 
pronunțat pentru sporirea spri
jinului comunității internațio
nale în favoarea țărilor in curs 
de dezvoltare, o atenție deose
bită acordîndu-se celor mai pu
țin avansate dintre ele. Româ
nia, ea însăși o țară in curs de 
dezvoltare, care depune efor
turi susținute pentru dezvol
tarea sa economică, este în 
măsură să înțeleagă pe deplin 
dificultățile cu' care sint con
fruntate în promovarea progre
sului lor economie țările cele 
mai puțin avansate.

în privința repartiției asis
tenței între țările în curs de 
dezvoltare, delegatul român a 
fost de părere că, pornindu-se 
de la resursele existente, țările 
beneficiare sînt acelea care pot 
să-și definească nevoile lor 
reale de sprijin din partea

romane

același timp, el aP.N.U.D. în
subliniat necesitatea aplicării cu 
consecvență a principiului uni
versalității activităților PNUD, 
acesta • reprezentând o parte 
componentă a activității Orga
nizației Națiunilor Unite, iar 
dezvoltarea — un element ma
jor in construirea unei lumi 
pașnice.

Capacitatea de acțiune a pro
gramului, a afirmat Constantin 
Ene, derivă din caracterul său 
internațional, toate națiunile, 
indiferent de zona geografică și 
situația lor politică și socială, a- 
vînd dreptul să participe la ac
tivitatea sa

Reprezentantul român a rea
firmat interesul și hotărirea 
țării noastre de a contribui. în 
continuare, alături de celelalte 
țări, la dezvoltarea activități
lor Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare.

umul care iese din 
coșul unei fabrici 
este motiv de bucu
rie deoarece ei în
seamnă industrie, 
progres, bunăstare.

Totuși unele dintre efectele 
sale s-au dovedit dăunătoare 
mediului ambiant și cum omul 
este parte componentă a acestui 
mediu, el suferă implicit de pe 
urma lor. Omul s-a găsit deo
dată în fața unei drame : pă- 
mîntul darnic cu el suferă imens 
de pe urma unei despolieri ne
raționale care trasează răni a- 
dinci in structura sa ecologică. 
Se impunea deci, restabilirea de 
urgență a echilibrului om-mediu. 
Dar să vedem mai întii, din cî
teva exemple proporțiile dramei 
în fața căreia ne găsim. D.D.T. 
a provocat moartea peștilor și 
păsărilor ; fumurile noxice a- 
menință să distrugă monumen
tele medievale ale Europei ceea 
ce a îndemnat recent o comisie 
U.N.E.S.C.O. să recomande a- 
dăpostirea Acropolei sub sticlă ; 
vechi biserici venețiene au de
venit ateliere de reparat auto
mobile ; cel puțin șapte națiuni 
își varsă reziduurile in Marea 
Nordului ; particulele de funin
gine din regiunea puternic in
dustrializată a Rhinului înne
grește zăpada in Norvegia ; 10
milioane de tone de petrol sînt 
vărsate anual in mări și oceane 
de tancurile petroliere uriașe, și 
nu e de mirare, deci ca plajele 
lumii să se îmbîcsească de a- 
ceste reziduuri, să devină im
practicabile sau nesănătoase 
pentru cei care caută odihnă și 
relaxare; fluviul Zambezi din A- 
frica poartă pină Ia Cascada 
Victoria deșeurile a cinci țări, 
pe cind Rhinul a devenit cărău
șul gunoaielor, substanțelor chi
mice, a sedimentelor, insectici
delor și a milioane de ...pești 
morți ; Japonia, cu cele 19 mi
lioane de automobile ale sale, 
numără nu mai puțin de 6376 
de victime, recunoscute oficial, 
ale poluării aerului și 304 ce
tățeni intoxicați cu mercur și 
cadmiu datorate apei poluate ; 
frumosul oraș sud-american Sao 
Paulo, sediul a 80 la sută din 
industria Braziliei pare să se to
pească sub fumul împurpurat de 
apusuri splendide care cauzează 
însă infecții ale plămînilor în 
rindul populației de 8 milioane 
a orașului ; exploatarea zăcă
mintelor de cărbune aduce be
neficii importante ca sursă de 
energie dar odată încheiat a- 
cest proces nimeni nu mai chel- 
tuie un ban pentru astuparea 
minelor părăsite ; în noiembrie 
trecut 23 de uzine din orașul a- 
nierican Birmingham (Alabama) 
au fost. închise 48 de ore pină 
cind norul masiv de substanțe 
poluante s-a risipit ; San Fran
cisco varsă în golful cu același 
nume 800 de milioane de galoane 
reziduuri în fiecare zi. Un preju
diciu enorm a fost adus junglei 
sud-vietnameze prin împrăștie- 
rea unor substanțe nocive de 
către avioanele americane, fapt 
recunoscut de surse americane 
care relatează cuvintele senato
rului Gaylord Nelson, șeful u- 
nei comisii senatoriale asupra 
mediului înconjurător : „Nu este 
nimic în istoria războaielor cu 
care acesta să se poată compara. 
Niciodată mai înainte un pămînt 
nu a fost mai masiv alterat și 
mutilat**. Ceea ce NEWSWEEK 
numește „ecocid“ nu se poate 
rezuma doar în cîteva cifre : cu 
scopul de a-i lipsi pe patrioții 
sud-vietnamezi de hrană și re
fugiu, aviația americană a 
foliat aproape o jumătate 
păduri, a distrus pădurile __
jurul Saigonului, a făcut imprac
ticabile pentru agricultură 5,5 
milioane de acri ; americanii au 
folosit și buldozerele pentru de
frișarea a 800 000 de acri, cu o 
viteză de 1 000 pe zi ; bombele

au creat un peisaj lunar for- 
mind aproximativ 26 de milioane 
de cratere cu o adîncime medie 
de 8 metri și un diametru de 
13 metri.

„Pămintul oamenilor" suferă 
cumplit de pe urma acestor „e- 
cociduri". Care ar fi consecin
țele ignorării acestei drame ? Ele 
ar fi incalculabile. Din 1859 în
treaga lume a consumat 225 mi
liarde de barili de petrol dar în 
decada anilor 70, Statele Unite 
singure vor arde 230 miliarde 
de barili, ritm care va duce la 
epuizarea a 90 la sută a zonelor 
actuale de exploatare a petrolu
lui. pină la anul 2 000. Pe de 
altă parte, extragerea cărbune
lui în ritm mai accelerat în
seamnă antrenarea risipirii in 
aer a unor cantități mai mari de 
noxe ca oxizii de nitrogen, bio
xidul de sulf, fum și funingine.

lari pentru purificarea riurilor 
sale. Mișcarea ecologică este din 
ce în ce mai puternică. Ea nu 
se mai manifestă spontan prin 
îngroparea unui automobil nou 
în semn de protest într-un anu
me oraș, ci prin legislații gu
vernamentale. prin sancționarea 
drastică a celor care le încalcă. 
80 de state au întreprins pină 
in prezent studii amănunțite a- 
supra posibilităților de adoptare 
a celei mai eficiente politici de 
abordare a acestei probleme a- 
tît de grave. Reciclarea produ
selor ieșite din uz a dus Ia in
ventarea „glasfaltului" și la fo
losirea pneurilor pentru acope
rirea terenurilor de joacă ale 
copiilor ; utilizarea unor anumi
te reziduuri la îngrășarea dife
ritelor tipuri de sol sau a altora 
Ia încălzirea cazaneior : instala
rea unor turnuri de răcirea apei

Preocupările crescînde ale opiniei publice privind efectele 
poluării își găsesc expresie și în coloanele ziarelor și re
vistelor de pretutindeni. Revista „Panorama0 editată de Biroul 
internațional al muncii (B.I.T.), a publicat recent un număr 
consacrat acestei complexe probleme.

de- 
din 
din

Folosirea unor alte surse de e- 
nergie, aparent „curate", ca fi
siunea termonucleară și puterea 
solară va implica în primul caz 
o reacție la 180 milioane de gra
de Fahrenheit, sau construirea 
în cel de al doilea caz, a uiiei 
uzine nucleare care să se întin
dă pe o suprafață de 4 mile pă
trate într-o zonă mereu însorită. 
In esență, deci, poluare la o pu
tere din ce în ce mai ridicată.

Folosirea metodelor antipo
luante reprezintă o soluție, dar 
parcă printr-o ironie a sorții în
treprinderea lor necesită consu
marea acelorași „combustibili 
poluanți" de care depindem ac
tualmente. Pe lingă acest incon
venient major, cheltuielile su
plimentare la care sînt impuse 
corporațiile se exprimă în creș
terea prețului produselor și deci 
a scumpirii vieții. Statele indus
trializate au cheltuit deja sume 
considerabile pentru aplicarea 
măsurilor antipoluante : indus- 
iria privată americană a inves
tit 3 miliarde de dolari și ad
ministrația S.U.A. prevede alo
carea a 285 de miliarde în vii
torii zece ani ; Marca Britanie 
a prevăzut 3,5 miliarde de do-

în uzinele termonucleare. Aces* 
tea sînt doar soluții sau metodă 
parțiale locale. Revista „News
week" semnala opinia formula
tă de economistul Douglas Dowd 
de la Institutul de stat San 
Jose : „Planificarea minuțioasă 
în acest scop poate asigura des
fășurarea procesului de produc
ție spre binele ecologic, nu spre 
cel al industriașului particular".

Fiecare individ iși poate aduce 
propria sa contribuție valoroasă 
la protejarea mediului înconju
rător, la oprirea procesului de 
intoxicare a apelor, la salvarea 
faunei și florei, crearea de re
zervații naturale. Educarea r ti
nerilor în acest spirit, porJ<in- 
du-se de la cultivarea gesturilor 
neînsemnate in aparență, ca e- 
vitarea aruncării Ia întîmplare a 
conservelor și ambalajelor de 
tot felul, capătă cu timpul o 
importanță din ce în ce mai 
mare. Și poate astfel de tăblițe 
apărute in țări care suferă acut 
de pe urma poluării de toi fe
lul, exprimă un adevăr simplu : 
..Dacă ai adus-o, ia-o cu tine. 
Nu lăsa decît urma pașilor".
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LUCRĂRILE INTIINIRII O.U.A
LA NIVEL ÎNALT

• în discursul inaugural 
lucrărilor Conferinței la ] 
înalt a Organizației 
Africane de la Rabat, _
Marocului. Hassan al II-lea, a 
salutat șefii de stat și de gu
vern africani prezenți la reuni
une și a adus elogii președinte
lui Mauritanieî, Moktar Ould 
Daddah, pentru activitatea de
pusă ca președinte în exerci
țiu al O.U.A. El a relevat rolul 
pe care-l-a avut organizația în 

- soluționarea diferitelor proble
me ivite între țările membre și 
a subliniat că eforturile actuale

al 
nivel 

Unității 
regele

tr-ebuie îndreptate spre o Afri
că a unității și libertății.

în continuare au rostit alocu
țiuni împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I.. președinții Sudanu
lui — Gaafar El Numeiry, Sene
galului — Leopold Senghor, Ga- 
bonului — Albert Bongo, Nige
rului — Diori Hamani, Came
runului — Ahmadou Ahidjo, 
înaltul comisar al O.N.U. pen
tru problemele refugiaților, Sa- 
drieddine Aga Klian, precum și 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

„NO MORE HIROSHIMAS 
OR NAGASAKIS I" „Nu mai 
vrem Hiroșime și Nagasaki.’*4 
și „înlăturați armele nu
cleare !" — sub acesite lo
zinci se desfășoară în prezent 
în Japonia „Marșul păcii", 
început la 3 iunie la Hiro- 
șima. In timpul ceremoniei 
de începere a marșului, des
fășurată lingă Monumentul 
victimelor bombei atomice, 
Yoshikio Yoshida, director 
general al Consiliului japo
nez împotriva bombei ato
mice și cu hidrogen ( Gen- 
suikyo), a lansat un apel la 
luptă împotriva armelor nu
cleare și a nuclearizării Ja
poniei.

• ORGANIZAȚIA țărilor ex
portatoare de petrol (O.P.E.C.) 
sprijină hotărîrea guvernului de 
la Bagdad de a naționaliza bu
nurile societății petroliere „Irak 
Petroleum Company", adreciin- 
d-o drept ,.un act legitim de 
suveranitate" — se arată într-un 
comunicat publicat la Viena, 
ș&diul O.P.E.C.

• MARȚI, au început la Pa
ris convorbirile dintre miniștrii 
afacerilor externe ai Franței și 
Uniunii Sovietice, Maurice Schu
mann și Andrei Gromîko.

După cum menționează agen
ția TASS, aceste convorbiri se 
înscriu în cadrul consultărilor 
politice, periodice sovieto-fran- 
eeze. întrevederile de marți au 
prilejuit o analizare amănunțită 
a unor probleme privind lărgi
rea colaborării sovieto-franceze. 
A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la 
securitatea pe continentul eu

ropean. Părțile și-au exprimat 
satisfacția față de mutațiile po
zitive din Europa și au sublini
at importanța de prim ordin a 
' convocării cît mai curînd posi
bil a conferinței general-euro- 
pene.

conducere ale conferinței și au 
fost desemnate comisiile de 
lucru.

Reprezentantul sindicatelor 
din România. Paul Nagy, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a fost ales în Biroul

p eBs c nIr* 1
• LA GENEVA se desfășoară 

lucrările celei de-a 57-a sesiuni 
a Conferinței Organizației In
ternaționale a Muncii. La con
ferință iau parte delegații re- 
prezentînd țările membre ale 
organizației. Din Republica So
cialistă România participă o de
legație condusă de Ion Păcura- 
ru. adjunct al ministrului mun
cii.

în primele zile după deschi
dere. au fost alese organele de

grupului reprezentanților celor 
ce muncesc.

• PREȘEDINTELE Senatu
lui belgian, Paul Struye, s-a 
pronunțat pentru recunoașterea 
diplomatică de către Belgia a 
R. D. Germane. Acest act, a 
spus el, este conform cu actua
la situație din lume, corespun
de intereselor destinderii.

• VALUL de frig care și-a 
făcu apariția într-o serie de 
țări din vestul Europei a cu
prins zilele acestea și teritoriul 
R.F.G., provocînd căderi de ză
padă nu numai în , regiunile 
muntoase. în regiunile de șes, 
timpul a devenit friguros și u- 
med. termometrul indicînd tem
peraturi neașteptate pentru a- 
cest sezon.

• INSULELE Fiji nu vor 
permite nici unui Vas sau a- 
vion militar francez, care are 
vreo legătură cu experiențele 
nucleare pe care Franța a a- 
nunțat că le va efectua în O- 
ceanul Pacific, să folosească 
porturile sau aeroporturile din 
țară, a precizat, luni, la Suva 
— capitala arhipelagului, pri
mul ministru Ratu Sir Kamisese 
Mara.
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Atentat 
anticomunist 
în Catania 

(italia)
Un nou atentat anticomunist a 

fost pus la cale, luni, de elemente 
fasciste italiene. în fața sediului 
federației din Catania a Partidului 
Comunist Italian a fost plasată o 
bombă cu dinamită, de mare forță. 
Numai datorită prezenței de spirit 
a unui activist al P.C.I. nu s-a 
produs o adevărată tragedie. Vă- 
zînd cutia ce conținea peste un kg 
de dinamită, acest-a a sesizat ime
diat postul de poliție cel mai apro
piat, care a trimis specialiști pen
tru a îndepărta pericolul. Con- 
statînd că nu se poate deplasa în
cărcătura de exploziv fără a pro- > 
voca declanșarea sa, specialiștii au.J 
înconjurat-o cu saci de nisip și 
i-au provocat explozia. Cu toate 
măsurile de precauție luate, ex- 
lozia a provocat daune sediului 
federației și clădirilor vecine.

Intr-un mesaj al lui Enrico 
Berlinguer. secretar general al 
P.C.I., adresat federației din Cata
nia. se subliniază : „Angajăm mai 
mult ca oricînd marea forță a 
partidului nostru, atîi în parla
ment, cît și în țară,- pentru mobi
lizarea mai activă și mal amplă 
a tuturor forțelor democratice și 
antifasciste, pentru a fi pedepsite 
cu toată rigoarea ■ legii delictele, 
agresiunile și orice formă de pro
pagandă și de organizare fascistă".

Un grup de deputați comuniști 
a cerut în Camera Deputaților să 
fie solicitați ministrul de interne 
și cel al apărării pentru a lua 
măsurile de rigoare împotriva , 
atentatorilor fasciști.


