
Utemiștii tineri mun
citori, colectiviști, înto
vărășiți, tineri țărani cu 
gospodării individuale! 
Răspundeți cu tot entu
ziasmul vostru tineresc 
la chemările organiza
țiilor U.T.M. de a vă în
cadra în patriotica ac
țiune de redare de noi 
terenuri agriculturii I

Faceți ca, prin munca 
voastră, să intre în cir
cuitul producției agri
cole noi terenuri de pe 
.care să recoltăm în anii 
viitori mii de vagoane 
de cereale, legume, zar
zavaturi, fructei
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PRIMIREA BRIGĂZII 
„CELOR NOUĂ LAN' 

LA C. C. AL U. T. M.

AGRICULTURII
8000 de tineri
vor lucra pe șantierul 

Cernica - Căldăraru 
i"

Pe gi ee trece, fiecare din hotă
rîrile importante ale Consfătuirii 
de la Constanța prind viață. Mobi
lizați de către organizațiile 
U.TJA„ conduși de către partid, 
utemiștii și tinerii răspund cu 
entuziasmul ce-i caracterizează la 
fiecare acțiune importantă.

Așa s-a întâmplat și acum cîteva 
zile, cînd s-a deschis șantierul din 
lunca Cernica-Căldăraru. La che
marea Comitetului regional de 
partid București, alături de co
muniști și ceilalți țărani munci
tori, au răspuns cu entuziasm și 
tinerii. Mobilizați de organizațiile 
de bază ale U.TJM., primele grupuri 
de tineri din Cernica, Tînganu, 
Bălăceanca, Căldăraru și Fundeni 
au și intrat în bătălia cu pămîntul, 
apele și mlaștinile.

Prin făurirea unui dig pe rîul 
Colentina înalt de 3-4 m. se va 
crea un lac de acumulare pe o 
suprafață de 300 ha. în urma înăl
țării digului vor fi salvate de 
inundații 500 ha de teren, iar cu 
apa lacului de acumulare se vor 
iriga 2.300 ha. de teren.

Această suprafață va fi brăzdată 
de nenumărate canale, pe care 
apă, după ce va fertiliza pă- 
mînturile secătuite, se va scurge 
în Dîmbovița. Pentru ca aportul 
utemiștilor și tinerilor la această 
importantă lucrare să fie cît mai 
mare, Comitetul raional al U.T.M. 
Brănești, îndrumat de Comitetul 
raional de partid, a alcătuit un 
plan minuțios, bine gîndit, cu 
sarcini precise, privind lucrările 
de care vor răspunde tinerii.

Astfel, pe tot timpul lucrărilor 
de îndiguire și irigații vor fi mo
bilizați din întregul raion Brănești 
peste 8.000 de tineri. Sub lozinca 
„fiecare tânăr din sate să tran
sporte cu ajutorul căruțelor cel 
puțin 6-10 m.c. de pămînt la dig", 
utemiștii și tinerii și-au luat an
gajamentul să contribuie la a- 
ceastă mare lucrare prin săparea 
a 35.000 m.c. de pămînt.

Constituiți în brigăzi, în fruntea 
cărora vor fi puși cei mai destoi
nici utemiști, tinerii vor porni în
trecerea pentru titlul de brigadă 
fruntașă, căreia i se va acorda un 
drapel. în primele două zile cele 
dintâi grupuri de utemiști și tineri 
din Bălăceanca, Cernica, Tînganu 
și altele au obținut succese im
portante. Cu târnăcoape și lopeți, 
alături de vîrstnici, ei au săpat 
peste 100 m.c. de pămînt pe care 
l-au cărat cu căruțele pe malul 
Cernicăi și Căldărarului, între care 
se va înălța digul de acumulare.

Ieri a sosit pe șantier prima 
brigadă organizată de tinerii din 
comuna Fundeni.

N. BARBU

întrecere însuflețită 
Tntre brigăzile de tineret

Joi dimineață tinerele din bri
gada „celor nouă lan" din R. P. 
Chineză au fost primite la Comite
tul Central al U.T.M. de tovarășul 
Trofin Virgil, prim secretar al 
C.C. al U.T.M. și tovarășul Ko- 
pandi Alexandru, secretar al Comi
tetului Central al U.T.M.

întrevederea, In cadrul căreia 
s-au purtat discuții despre viața ți 
activitatea tineretului din cele două 
țări, s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie.

Particlpanții la consfătuirea de la Reghin au făcut un rodnic schimb de experiență în munți, la 
gurile de exploatare. Cu acest prilej, tinerii muncitori forestieri din Regiunea Autonomă Maghiară 
și-au dovedit înalta calificare. In fotografie, un muncitor forestier în plin lucru.

SA DĂM PATRIEI
Prin munca voluntară a muncitorilor, colectiviștilor și țăranilor 

muncitori cu gospodării individuale din regiunea Timișoara vor 
fl redate agriculturii 19.000 hectare teren, din care 11.000 hectare 
în toamna aceasta. Această lucrare va face ca în anul viitor 
producția de cereale a regiunii să crească cu aproximativ 2.800 
vagoane.

De-a lungul celor 80 kilometri canal de pe marele șantier din ra
ionul JTmbolia, lucrează zilnic între 5000—7000 de voluntari. Aproape 
jumătate din aceștia sînt tineri. Unele organizații de bază U.T.M. 
din întreprinderile industriale ale orașului Timișoara ca cele de la 
Atelierele C.F.R., Electromotor, Nicos Beloiannis, Uzinele Textile, In
dustria metalurgică-Bănățeană și altele au organizat echipe și bri
găzi de tineret care constituie motorul întrecerilor între voluntarii de 
pe șantier. Printre fruntașii în muncă, în această primă etapă, se 
numără și utemiștii Gheorghe Urian de la Atelierele C.F.R., Iosif So- 
col, Dan Visalon și Maria Bivolaru de la Electromotor, Covaci Ște
fan, Gneorghe Vuia și Iosif Peak de la fabrica „Nikos Beloiannis", 
etc.

Pînă acum a fost dizlocat un volum de 120.000 m.c. pămînt.

Un angajament
al tinerilor piteșteni

Centralizîndu-se la Comitetul re
gional U.T.M. Pitești angajamen
tele pe care și le-au luat tinerii 
din regiune în legătură cu redarea 
de noi terenuri agriculturii, a re
zultat că tinerii vor reda prin 
muncă voluntară 2.000 hectare. 
Acțiunea pe care o desfășoară ti
neretul din această regiune pentru 
îndeplinirea angajamentului amin
tit este în plină desfășurare. Pînă 
acum au fost redate agriculturii 
800 hectare teren. Fruntași sînt 
tinerii din comunele Ionești, Bîr- 
soiu, Cobia de Sus, Frasinul-Deal, 
etc.

Șantiere pentru redarea de noi 
terenuri agriculturii au fost des
chise și în alte comune din regiu
nea Pitești. La muncile ce se des
fășoară aci, tinerii, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., participă cu 
entuziasm.

In corpul ziarului
în pag. 2-a

ȘTIINȚĂ

în pag. 3-a
Centrele șl pre
ședinții pentru 

examenele de matu
ritate și de stat din 
sesiunea septembrie 

1958
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O Cernica- 
Apeie 

inundau 
întinse

deveneau în 
acesta ne-

Lunca 
Căldăraru. 
Colentinei 
terenuri 
care 
felul

productive.
Traducînd în 

țiile partidului 
muncitori alături de vîrstnici 
din comunele Brănești, Cerni- 
ca, Plătărești, Bălăceanca și 
Fundeni au pornit o largă ac-

viață indica- 
tinerii țărani

țiune de atneliorații pe aceste 
terenuri.

La lucrările de pe acest șan
tier au venit să ajute oameni 
ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei. Mii de 
oameni indiguiesc în aceste 
zile apele Colentinei și prin 
strădania lor încă alte 500 de 
hectare vor fi redate agricul
turii.

Foto : NICU VASILE
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UN MINUNAT LACAȘ
al culturii pentru tineret
Tinerii muncitori din raionul 

„Grivița Roșie" și-au înde
plinit, cu ajutorul partidu

lui, încă un vis al lor : Casa de 
cultură a tineretului, construită de 
ei, prin muncă voluntară și-a în
ceput activitatea. Deși, de la des
chidere n-a trecut decît o săptă- 
mînă numeroși tineri au participat 
la acțiuni cultural-educative ca: 
prezentarea romanului „Setea" de 
Titus Popovici, conjerința „Prin 
munții noștri", concursul „Cine știe, 
cîștigă" pe teme de folclor și 
conferința „Apărarea proprietății 
socialiste, sarcină politică a fie
cărui tînăr muncitor".

Deschiderea casei de cultură a 
tineretului din raionul „Grivița 
Roșie" înseamnă încă un loc unde 
tinerii vor putea să-și petreacă 
timpul liber în mod plăcut și edu
cativ. Prin programul său bogat 
casa de cultură satisface dorințele 
și răspunde preocupărilor tinere
tului din raion pentru continua 
lui educare politică și culturală.

în planul de activitate al casei 
de cultură sînt prevăzute acțiuni 
dintre cele mai variate, menite să 
contribuie puternic la educațva 
comunistă a tineretului din raion. 
Așa sînt, de exemplu, întîlnirile 
tinerilor cu vechi muncitori și 
membri de partid din întreprin
derile raionului, conferințele pe 
țeme ca „Patria noastră, patrie

Din programul Casei 
ce cultură a tineretului din 
raionul „Grivifa Roș^e"

socialistă", „Să cunoaștem legile 
statului", diferitele informări po
litice de probleme interne și in
ternaționale etc. E prevăzută de 
asemenea crearea unor cercuri cul- 
tural-științifice cum ar fi : cercul 
„Prieten al muzicii", în care ti
nerii vor învăța să cunoască limba
jul muzical, să înțeleagă mesa
jul cîntecelor patriotice și de ma
să, cercul „Magazin literar" care-i 
va ține pe tineri la curent cu ul
timele noutăți literare precum și 
cercul „Știință și tehnică". în a- 
cest cerc, pe lingă popularizarea 
științei și tehnicii vor fi prezen
tate și puse în discuții inovații de 
importanță deosebită, aparținînd 
tinerilor muncitori din raion.

Cu sprijinul comitetului raional 
U.T.M. și al casei de creație 
populară, casa de cultură a tinere
tului din raionul „Grivița. Roșie" 
va trece, începmd cu săptămîna 
viitoare și la selecționarea artiști
lor amatori din rîndul tinerilor 
din întreprinderi în scopul creării 
propriilor sale formații de cor, 
teatru, brigadă artistică de agita

ție, dansuri, orchestră de muzică 
populară și muzică ușoară.

După cum ne informează direc
torul casei de cultură, tînărul co
munist Nicolae Munteanu, o aten
ție deosebită va fi dată aici modu
lui de organizare a „Joilor tine
retului" mult îndrăgite de tinerii 
muncitori. Scopul principal al a- 
cestor zile culturale e îndreptat 
spre îmbogățirea întregii activități 
de educație a tinerilor cu lucruri 
noi, interesante, instructive. Astfel 
în programul ,Joilor tineretului" 
sînt prevăzute atît întâlniri cu 
muncitori și activiști, conferințe 
pe teme de educație politică, mo
rală, cetățenească etc., cît și între
ceri culturale și sportive între ti
nerii din raion.

în sala de spectacole, de sport, 
sala pionierilor, bibliotecă și sala 
de lectură, pe cele două terase 
pentru dans, iar în curte, dincolo 
de alei, pe cele trei terenuri de. 
sport, unul pentru fotbal, altul 
pentru baschet și altul pentru vo
lei, zilnic peste 3.500 de tineri 
muncitori vor putea desfășura o 
activitate bogată, instructivă, care 
le va oferi în timpul liber activi
tăți nu numai antrenante, distrac
tive, ci și profund educative.

PETRE VEDEA

A aplrut primul număr al revistei 
Probleme ale păcii și socialismului**JF

A apărut primul număr 
vistei teoretice și informative 
partidelor comuniste și 
rești „Probleme ale păcii și so
cialismului". In articolul redacțio
nal sint expuse sarcinile funda
mentale ale revistei.

In acest număr se publică o 
serie de articole pe teme actuale, 
cum sînt: A. Novotny — Pentru 
victoria păcii șl socialismului; Li 
Fu-ciun — Problemele fundamen
tale ale actualei etape de construi
re a socialismului în China; G. 
Glezerman, B. Ukraințev — So
cialismul și statul ; J. Duclos — 
Pericolul fascist și unitatea repu
blicană în Franța; L. Tismăneanu 
— Colonialismul american și O- 
rientul Arab; O. Dluski — Mili
tarismul german — un pericol 
pentru pace.

Un spațiu important este con
sacrat în revistă schimbului de

al re-
a 

muncito-

păreri, organizat de redacția revis
tei în problema: „Criza economi
că și clasa muncitoare". La acest 
schimb dc păreri au luat parte mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din 
peste 20 de țâri ale Europei, Asiei, 
Africii și Australiei.

Rubrica „In partidele comuniste 
și muncitorești" cuprinde informa
ții cu privire la activitatea unor 
partide frățești. In primul număr 
se publică de asemenea articole de 
critică și bibliografie, note biblio
grafice, un articol în legătură 
revista „Marxism Today" și 
scrisoare către redacție.

Revista „Probleme ale păcii 
socialismului" apare lunar
limbile: romînă, rusă, chineză, 
cehă, germană, poloneză, bulgară, 
maghiară, coreeană, vietnameză, 
albaneză, engleză, franceză, spa
niolă, italiană, suedeză.

cu 
o

și 
în

t;
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MATERIAL LEMNOS
MAI MULT, MAI IEFTIN

SI DE CALITATE SUPERIOARĂ
La Reghin, a avut loc de cu- 

rînd a 11-a consfătuire a tinerilor 
muncitori forestieri din Regiunea 
Autonomă Maghiară, la care au 
participat și delegați ai tinerilor 
muncitori. forestieri din regiunile 
Bacău, Pitești și Baia Mare. La 
lucrările consfătuirii au luat par
te reprezentanți ai comitetului re
gional de partid, ai C.C. al U.T.M., 
ai Departamentului Silviculturii și 
alții.

Cu acest prilej, participant la 
consfătuire au vizitat cîteva par
cele mecanizate din Valea Gur- 
ghiului (raionul Reghin). Aici, sus 
în munți, la gurile de exploatare, 
a avut loc un rodnic schimb de 
experiență.

I.F.E.T. Reghin a organizat bri
găzi de tineret pe trenurile fo
restiere. (In februarie au luat fi
ință două „trenuri ale tineretului". 
Conducerea I.F.E.T.-ului a extins 
forma de organizare pe brigăzi la 
încă 3 partide de tren). Brigăzile

Brigăzile de tineret— 
sprijin puternio al 

procesului de producție

însemnări pe marginea 
consfătuirii tinerilor 
muncitori forestieri 

din Regiunea 
Autonomă Maghiară

și-au pus ca scop folosirea mai de
clină a capacității de transport a 
trenurilor, reducerea staționărilor, 
a. manevrelor inutile, asigurarea 
încărcării maxime a vagoanelor, 
întărirea disciplinei feroviare. In 
ultimele luni brigăzile de tren 
..Constantin David" și „Vasile 
Roaită", formate din tineri au fost 
în fruntea celor 12 partide de tren. 
De la crearea lor, ele au redus 
consumul de combustibil cu 15 
la sută, economisind 40 de tone 
combustibil convențional.

Merită să fie evidențiată 
țiativa Comitetului raional 
Reghin de a scoate, prin 
voluntară, resturile de lemn

parchetele părăsite, din văi și 
locuri mai abrupte ca și inițiati
va întreprinsă de I.F.E.T.-Sovata 
privind valorificarea crăcilor.

Toate aceste inițiative dovedesc 
înalta conștiință socialistă a tine
rilor muncitori forestieri, dorința 
lor de a înfăptui hotărîrile parti
dului și guvernului, de a da pa
triei lemn mai mult, mai bun și 
mai ieftin. Din păcate, nici comi
tetul regional U.T.M., nici comi
tetele raionale n-au reușit să ex
tindă aceste inițiative și la alte 
I.F.E.T.-uri din cuprinsul regiunii. 
Acest lucru, după cum s-a cerut 
și la consfătuire, trebuie făcut în 
cel mai scurt timp.

In centrul atenției; 
munca 

politico-educativă

și ini- 
U.T.M. 
muncă 

din

Formele educației comuniste a 
tinerilor din exploatările forestie- 

ale creșterii influenței organiza
și. NECANIȚCH1 

corespondentul „Scînteii tine
retului** pentru Regiunea Au

tonomă Maghiară

re,
In cadrul consfătuirii tinerilor 

muncitori forestieri din Regiunea 
Autonomă Maghiară a reieșit că 
planul pe regiune al producției 
globale pe primul semestru al a- 
cestui an a fost realizat în propor
ție de 103,45 la sută. La obține
rea acestor rezultate au contribuit 
din plin și tinerii care, mobilizați 
de organizațiile U.T.A1., luînd pil
dă de la comuniști, au muncit 
pentru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute de cel de al 11-lea Congres p 
al partidului.

Din inițiativa utemiștilor, de 
exemplu, a luat ființă de curînd la 
Secuieni un „Parchet al tineretu
lui". Aici lucrează o brigadă com
plexă care execută pe bază de 
acord global — colectiv — toate 
lucrările. Pînă în prezent, brigada 
lui Pal Imre de la „Parchetul ti
neretului", printr-o mai bună or
ganizare a muncii, a reușit să re
ducă cu 2,44 la sută pierderile de 
material lemnos și cu aproximativ 
40 la sută timpul de scoatere a 
lemnului de lucru din parchet.

Asemenea brigăzi complexe au 
fost organizate și la alte guri de 
exploatare cum sînt I.F.E.T. Re
ghin, I.F.E.T. Sovata și altele. 
Metoda de lucru în acord global 
n-a fost însă extinsă pe scară lar
gă. După cum au arătat mai mulți 
participanți la consfătuire, organi
zațiile U.T.M. ar putea iniția crea
rea dve astfel de brigăzi, formate 
din tineri, pretutindeni, acolo unde 
condițiile permit aceasta.

„ZODIA
COMICSURILOR**

Unul din canalele prin care tineretul 
american este infectat cu 

ideologiei burgheze
otrava

8

Colectivul rafinăriei nr. 
8 Dărmănești a obținut în 
ultima vreme noi succese 
în muncă. Astfel, în luna 
aceasta s-au obținut la 
instalația de cracare ter
mică 2000 tone păcură pre
lucrată peste plan.

In fotografie, se poate 
vedea instalația de craca
re termică

Ori de cite ori o 
oficialitate a- 
mericană este 

nevoită să recunoască 
valul crimelor comi
se de către tineri 
americani deindată 
se formează un puhoi 
de acompaniatori, din 
rîndurile presei bur
gheze americane care 
in mod fățarnic se a- 
rată 
și- 
za : 
cine 
vă spunem 
încep 
periie“ 
„cauze'' care n-au 
nici-o legătură cu a-

a fi „obiectivi", 
depistează cau- 
„Cum, nu știți 
e de vină ?! Să 

noi : Și 
să fie „desco- 
tot felul de 

care
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devărata stare de lu
cruri.

Nu este greu de în
țeles că și în acest 
caz se încearcă 
să se ascundă ceva. 
Și ce anume ? Se ur
mărește camuflarea 
influenței nefaste pe 
care o are literatura 
burgheză, otrăvită, a- 
mericană asupra ti
neretului. Comicsul 
reprezintă literatura 
specifică a „modului 
de viață american". 
Ea aduce la suprafa
ță o junglă a instinc
telor josnice, stimu
late conștient, a fără
delegilor întreținute, 
tot ceea ce viciul 
capitalist scoate la 
iveală. Aceasta este 
„literatura" cea mai 
încurajată, populari
zată, editată la un 
preț de nimic. Une
ori, vizitatori ai Sta
telor Unite rămîn 
chiar mirați de pre
țul scăzut la care se 
vinde această litera
tură ordinară, 
intermediul 
burghezia 
cultivă în 
unor mase 
americani
de jaf, violență, 
gresiune și fascism. 
Pentru a ne face cît 
de cît o idee despre 
ceea ce reprezintă a- 
ceastă producție du
bioasă intitulată „co
mics", redăm mai 
jos cîteva titluri, pre
cum și conținutul su
mar al cîtorva dintre

prin 
căreia 

americană 
rîndurile 

de tineri 
spiritul 

a-

ața cum le reco-ele, 
mandă ziarul ameri
can „Christian Scien
ce Monitor".

„întîlnirea cu pri- 
mejdia** — melodra
mă cu viol și omor.

„Sub amenințarea 
revolverului “ — me
lodramă despre pla
nurile unui gangster 
de a evada din închi
soare.

„Huliganul** — po
vestire despre un uci
gaș care înfăptuiește 
crimă după crimă 
pînă cînd e răpus la 
rîndul lui.

Tematica lor: CRI
ME, CRIME, CRIME. 
La aceasta se reduce 
întreaga fantezie a 
autorilor acestor pro- 
ducțiuni dubioase.

Deșertăciunea ideo
logică și artistică, 
descompunerea mo
rală, invitarea la a- 
gresiune și crimă, 
sentimentul prăbușirii 
iremediabile iși fac 
loc tot mai mult în 
literatura bulevardie
ră americană. în 
S.U.A. literatura bur
gheză este îndrumați 
în mod conștient de 
către potentați, pe li
nia de a crea oa
meni săraci cu duhul,

CAROL ROMAN

(Continuare
in pag 4-a)



PRESTIGIUL
neurologici ronlacștl

Noutăți ale tehnicii sovietice

PESTE HOTARE

Ma șina care 
construiește case...

Oxfordul a fost recent locul de intilnire a repre
zentanților neurologiei britanice și rominești într-o 
comună sesiune științifică. Renumiți oameni de 
știință din Marea Britanic au făcut cunoștință cu 
noile realizări ale școlii neurologiei rominești.

In dorința de a împărtăși cititorilor noștri cîtevș 
din problemele de cercetare ale neurologiei rotni- 
nești care au trezit atenția cercurilor medicale din 
străinătate, ne-am adresat acad. prof. Kreindler, di
rectorul Institutului de neurologie „I. P. Pavlov" 
care ne-a vorbit despre cîteva dintre succesele 
științei neurologiei rominești.

Profesorul abordează pe scurt cîteva probleme 
principale, aducînd în discuție un noian de fapte 
ce dovedesc deosebitele succese obținute de neuro
logia romînească, cinstirea deosebită de care s-au 
bucurat și se bucură lucrările oamenilor de știință 
din țara noastră peste hotare.

— Pentru început am vrea să ne spuneți cîteva 
cuvinte despre primii pași ai neurologiei romî- 
nești.

— întemeietorul neurologiei rominești, marele 
om de știință Gh. Marinescu, este unul din iluștrii 
glnditori pe care i-a dat poporul nostru, unul din 
marii savanți ai Romîniei care și-a închinat în
treaga viață poporului iubit.

Viața lui reprezintă pilda unui om de știință 
revoluționar, luptător dîrz pentru izbînda celor mai 
noi idei științifice, savant profund democrat, pa
triot. Profesorul Gh. Marinescu a imprimat o înaltă 
ținută științifică lucrărilor sale și ale numeroșilor 
săi elevi, a creat din primii ani un puternic re
nume internațional școlii neurologice rominești.

Trebuie de asemenea să subliniem faptul deo
sebit de îmbucurător pentru noi că profesorul Gh. 
Marinescu care a avut de altfel multiple legături 
cu marele savant sovietic I. P. Pavțov, este unul 
din precursorii introducerii concepției pavloviste în 
neurologie și psihiatrie. Lucrarea sa despre „Re
flexe condiționate" scrisă cu unul din elevii săi, 
premiată de Academia de Medicină din Paris a 
fost dedicată marelui Pavlov.

Lucrările profesorului Marinescu și ale numeroși
lor săi elevi (C. I. Parhon, dr. Radovici. Goldstein, 
I. Ț. Niculescu, Sager, Drăgănescu, Kreindler și 
alții) au cunoscut un deosebit succes în cercurile 
de specialitate de peste hotare.

— Care sînt problemele abordate în neurologia 
romînească în anii ce au urmat eliberării țării 
noastre ?

— în anii puterii populare, partidul comuniștilor 
a acordat o deosebită atenție dezvoltării științei și 
tehnicii. Medicina a cunoscut un avînt pe deplin 
remarcabil. O serie întreagă de succese dobîndite 
în diverse compartimente de studiu ale științelor 
medicale au la bază această grijă deosebită acor
dată slujitorilor științei.

In 1950 s-a înființat Institutul de neurologie ce 
poartă numele marelui Ivan Petrovici Pavlov și 
care este în prezent unul din marile institute neu
rologice din Europa. în institutul nostru dotat cu 
aparataj modern, activează 50 colaboratori științi
fici ce duc o intensă activitate creatoare.

— Printre principalele noastre probleme de stu
diu sînt problemele epilepsiei, problemele bolilor 
vasculare ale creierului și în sfirșit problema ne
vrozelor.

în domeniul epilepsiei am dobîndit o serie de 
rezultate ce au fost remarcate nu numai în țară 
ci și în străinătate. Anul trecut la Congresul in
ternațional de la Bruxelles am prezentat un raport 
asupra cercetărilor noastre în acest domeniu care 
a trezit un interes deosebit în cercurile medicale 
din străinătate. Vorbind despre studiile noastre în 
domeniul epilepsiei trebuie să arătăm că cercetă
torii institutului au precizat mecanismul prin care 
se dezlănțuie șf prin care se oprește accesul. Cu-

seze 
tier 
casă

Spre cer se îndreaptă antenele radioteodolitului de 
tip „Malachit".

Cu ajutorul lui operatoarea unuia din marile ob
servatoare aerologice sovietice continuă să „vadă" 
sonda meteorologică care a dispărut dincolo de nori.

ni le îndreaptă

(Fragmente dintr-un reportaj 
apărut în „Tehnica Molodiaj").

blocul de zidire 
lucru.
cabină este mon- 
instalație de pre-

De vorbă cu
acad. praf. A. Kreindler

noașterea mai precisă a acestui mecanism deschide 
noi perspective tratamentului. în afara lucrărilor 
mele cu această temă ce au apărut la Moscova- și 
Ia Londra, au fost de asemenea publicate o serie 
de studii ale colaboratorilor institutului nostru in 
multe reviste de specialitate din străinătate ince- 
pînd de la „Jurnal nevropatologhii" din Moscova 
și „Journal of Neurop'nisioiogy" din Boston pină la 
reviste din Marea Britanie, Franța, Uruguay și 
multe alte țări ale lumii.

în problema bolilor vasculare, trebuie să remar
căm faptul, că studiem această prob'emă în cola
borare cu Institutul de neurologie din Moscova. în 
această direcție noi am studiat o serie de pro
bleme în legătură cu mecanismul de producere al 
accidentului vascular cerebral și a tratamentului 
accidentului vascular în primele ore de la produ
cerea lui.

Sesiunea comună a neurologilor sovietici și ro- 
mîni ce va avea loc în decembrie anul acesta va 
face bilanțul cercetărilor comune sovieto-romine 
într-un domeniu atît de interesant al neurologiei 
moderne

în sfîrșit în problema nevrozelor trebuie să sub
liniem fapțul că avem un cerc larg de colaboratori 
ce studiază profilaxia și tratamentul nevrozelor și 
în special a nevrozelor astenice. în tratamentul 
nostru am experimentat o gamă largă de substanțe 
cu foarte bune rezultate.

— In presă au apărut cîteva informații cu privire 
la sesiunea științifică comună a neurologilor britanici 
și romîni care a avut recent loc la Oxford. Vreți 
să spuneți și cititorilor noștri cîteva cuvinte despre 
această întrunire.

— Sesiunea de la Oxford a constituit un eveni
ment însemnat pentru viața științifică medicală de 
pretutindeni. Delegația țării noastre formată din 
prof. Kreindler, prof. Sofletea, dr. luliu Ungher și 
dr. Ion Cinca a fost primită cu multă căldură de 
colegii noștri din Marea Britanie.

Depre problemele științifice ridicate de recenta 
sesiune am mai vorbit în presă, abordînd insă 
problema prestigiului școlii neurologice rominești 
peste hotare aș vrea să mai reliefez din nou cu- 
vîntul dr. Macdonald Critchley care a rostit în 
cadrul sesiunii un adevărat elogiu adus școlii neu
rologice rominești.

Amintind de figura științifică a lui Gheorghe Ma
rinescu, făuritorul acestei școli, el a trecut pe larg 
în revistă valoroasele contribuții științifice ale mul
tor neurologi romîni.

— în sfîrșit, am dori să ne menționați cîteva din 
manifestările științifice internaționale în domeniul 
neurologiei din anul acesta la care vor participa 
oameni de știință din para noastră.

— Anul acesta ca și anii din urmă, este bogat 
în asemenea manifestări. Ne pregătim astfel pentru 
colocviul internațional organizat de Academia de 
Științe a U.R.S.S. asupra activității nervoase su
perioare caTe va avea loc la Moscova între 6—11 
octombrie, pentru Congresul asociației neuro'ogi- 
lor din R.D. Germană ce va avea loc la 3 octom
brie la Leipzig
precum și pen- 
tru sesiunea 
științifică de la 
Moscova despre 
care v-am a- 
mintit mai îna
inte.

I. SAVA

CUCERIRILE
astronomiei
infirmă născocirile
idealiste

e-a lungul milenarei ei isto
rii, astronomia a jucat un 
rol hotărîtor în cristaliza

rea unei înțelegeri juste, științifice 
a lumii.

Descoperirile ei au furnizat ar
gumente de bază pentru forma
rea concepției materialist-dialec- 
tice, pentru combaterea acelei 
false concepții despre lume pe 
care a reprezentat-o și o repre
zintă misticismul, veșnic preocu
pat să mărginească cunoștințele 
omenești. De-a lungul veacurilor 
astronomia a fost o arenă de 
luptă continuă între materialism 
și idealism.

Această luptă dintre materia
lism și idealism în domeniul 
astronomiei continuă și in zilele 
noastre. Formele ei sînt însă în- 
trucîtva schimbate. Nimeni nu 
mai îndrăznește bineînțeles să 
susțină in secolul XX vestita de
clarație a catolicismului din anul 
1616 prin care se condamna con
cepția copernicană ce punea în 
evidență ideea științifică după 
care pămintul se învîrtește în 
jurul Soarelui, dar reprezentanții 
idealismului contemporan, expo- 
n mți ai intereselor burgheziei 
imperialiste, se căsnesc să inter
preteze în mod fals noiie cuceriri 
ale științei, să facă loc în miezul 
veacului XX obscurantismului 
dominant in epoca tenebroasei 
inchizfii medievale.

Faptele cele mai evidente pe 
care ni le pune la dispoziție ob
servarea naturii cu mijloacele 
tehnicii moderne nu mai pot fi 
tăg.duite de nimeni.

Reprezentanții misticismului nu 
se mai pot împotrivi acum fățiș 
m: sului triumfal al științei, nu 
m;’i pot contesta cu totul noul 
tablou al universului dezvăluit de 
astronomi. Tot ce mai pot face, 
este să încerce încetinirea progre- 

. sului științei și răspîndirii aces
teia prin semănarea confuziei.

In fața marilor descoperiri ale 
științei astronomice moderne, în 
fața descoperirii a noi și noi lumi

la distanțe de miliarde șî mi
liarde de ani lumină, oamenii de 
știință au reacționat în mod di
ferit, 
ritate 
terea tot mai profundă a cosmo
sului și a evoluției sale a de
monstrat la tot pasul unitatea 
materială a lumii, diversitatea 
formelor luate de materie în veș
nica ei mișcare, universalitatea 
legilor naturii, evoluția neîntre
ruptă a corpurilor cerești, pentru 
aiți oameni de știință — subordo
nați în modul lor de gîndire 
ideologiei burgheze, reprezen
tanți ai ideologiei burgheze — 
noile descoperiri ale astronomiei 
au fost folosite drept bază a 
unor concluzii idealiste, mistice, 
dezmințite an de an, tot mai 
mult, de noile descoperiri.

In dorința lor de a întuneca 
mințile oamenilor, de a pune 
stăvili în calea luptei maselor 
populare pentru dărîmarea orin- 
duirilor bazate pe exploatarea o- 
mului de către om, reprezentanții 
ideologici ai capitalismului, pro
povăduiesc multiple teorii idea
liste. Astronomii situați pe pozițiile 
de clasă ale burgheziei, simțind 
sfîrșitul capitalismului îl confun
dă cu sfîrșitul lumii, răspindesc 
prin teoriile lor frica in fața na
turii, încurajează prevestirile ca
tastrofice, interpretează fals da
tele științei, încearcă să găsească 
o linie de compromis între știință 
și misticism. In Occident există 
multe teorii de acest fell.

De pildă unii încearcă să 
dovedească că stelele se nasc 
din „nimic", că materia „apare" 
și „dispare" singură. Fizicianul 
german Jordan este unul dintre 
cei care afirma că planetele și 
stelele apar „din nimic", sub for
mă unor corpuri gata constituite. 
Astrofizicianul englez Hoyle și 
școala lui susține idei asemănă
toare. Falsificînd datele științei 
unii astronomi s-au apucat chiar 
să calculeze data cînd s-ar fi năs
cut lumea. Abatele belgian Le-

Dacă pentru marea majo 
a savanților lumii, cunoaș

Pe șantier răsună comenzile : 
— Atenție ! Fiți gata I...
Ele vin din cabina de lucru 

a unei mașini neobișnuite, unde 
inginerul Romanov stă în fața 
mesei de comandă, pe care se 
află multe și variate manete, 
care pornesc unul din cele 33 
de motoare ale acestei mașini. 
In conformitate cu semnalele 
care vin de la masa de coman
dă, motoarele pornesc și întreb 
ga mașină începe să se depla- 

pe șinele așezate pe șan- 
și înalță din cărămizi o 
cu 5 etaje. De ea se apr o-

Materialele au ajuns la locițl 
de zidire. Un mecanism spe
cial așează cărămizile. In fața 
lor îr^aintează și mecanismul 
de așezare a mo.rțarițlui Mor
tarul așezat de el este netezit 
cu grijă de mistrii mecanice.

In cabina de lucru, alături 
ele inginerul Romanov, stau 
doi BUTMdiftN juisori*.

juț wiscan 
ușoare ale mâinilor ei îndreap
tă cărămizile, iar acolo unde zi
dul urmează să aibă o proemi-

La executarea lucrărilor de montaj cu ajutorul 
unei macarale cu turelă, concomitent se poate ridica 
o încărcătură egală cu 3 tone, noua mașină însă 
permite ridicarea concomitentă a 15 tone.

pie un camion încărcat cu că
rămizi făcute pachet. Un des
cărcat or mecanic special prime
ște pachetele
spre elevator. Acest mecanism 
original poate ridica cărămizile 
la orice înălțime și datorită 
unui transportor special să le 
dirijeze spre 
al cabinei de 

în această
tată o mică
gătire a mortarului. De aici, 
printr-un furtun, mortarul este 
pompat spre locul unde se a- 
șează cărămizile»

nență, le mișcă puțin. înainte. 
Pentru această operațiune, mun
citorul cheltuiește cel mult 2-4 
secunde.

Pe șantierul unde lucrează 
mașina care construiește case 
nu se văd schele. Ele sînt de 
prisos căci muncitorii și ingi
nerul se află în cabina de lu
cru, care se ridică odată cu zi
dul care crește.

Noua mașină care construie
ște case poate ridica o casă 
cu 5 etaje avînd ziduri din că
rămidă în 50—60 de zile...
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maître și englezul Milne au „so
cotit" de pildă acum cîteva de
cenii, că Universul a început să 
se lărgească acum vreo 2 miliar
de de ani ; pînă atunci materia 
lumii era concentrată după ei, în
tr-un „atom-părinte" unic. Unii 
astronomi din această categorie 
afirmă că materia se risi
pește, Universul urmînd să a- 
jungă în situația unui cosmos 
„gol", iar alții susțin că toate 
stelele s-au format de-o dată, 
într-un trecut mai mult sau mai 
puțin îndepărtat, și că de atunci 
are loc 
fără să 
stele.

Ca și
științei contemporane faptele des- 
mint insă la fiecare pas concepțiile 
idealiste din astronomie. Astăzi 
se știe de exemplu că numai 
sistemul nostru planetar are o 
vechime de 5—6 miliarde de ani. 
Radiotelescoapele moderne au 
detectat obiecte cosmice la o di
stanță de cîteva miliarde de ani 
lumină, deci surse care existau 
încă de acum cîteva miliarde de 
ani, la o distanță, uriașă de noi 
ceea ce dovedește cît de false și 
cît de greșite sînt așa zisele cal
cule ale abatelui belgian sus citat 
care susține că Universul are nu
mai 2 miliarde de ani.

După unele teorii recente, vîr- 
sta galaxiilor poate atinge pină 
la o mie de miliarde de ani, iar 
astronomul sovietic Viktor Am- 
barțumian a dovedit că nașterea 
stelelor nu s-a produs dintr-o- 
dată, ci este un proces continuu, 
care se produce și în zilele noa
stre, sub ochii noștri. De aseme

procesul distrugerii lor 
se mai formeze alte

în celelalte domenii ale

nea nicăieri și nici cînd n-a pu
tut fi observată apariția unor 
corpuri cerești din „nimic" sau 
„dispariția" lor așa cum afir
mau Jordan și Hoyle. Știința mo
dernă a dovedit dimpotrivă, că 
prin dezagregarea stelelor iau 
naștere nebuloase, iar astronomul 
sovietic V. G. Fesencov a izbutit 
să observe fenomenul invers, și 
anume formarea dș stele tinere 
prin aglomerarea materiei în ca
drul unor nebuloase filamentoase.

O altă ipoteză idealistă care a 
stîrnit multă vîlvă în unele țări 
occidentale a fost aceea a astro
nomului englez J. Jeăns, privitoa
re la nașterea sistemului nostru 
planetar. El susținea că planetele 
s-au format sub influența unei 
stele care ar fi trecut prin apro
pierea Soarelui. Forța de atracție 
a acestei stele ar fi „smuls" din 
Soare o țîșnitură de materie din 
care s-au despărțit apoi diferite 
corpuri cerești care se rotesc în 
jurul Soarelui. Însuși Jeans recu
noaște că un asemenea fenomen, 
trecerea în apropierea Soarelui a 
unei alte stele reprezintă un feno
men extrem de rar, întîmplător, 
nașterea unui sistem planetar tre
buind de aceea să fie considerată, 
după el, ca ceva excepțional.

lată dc-ci cum această teorie re
învie, sub o nouă formă, vechile 
credințe mistice medievale despre 
caracterul „deosebit", „excepțio
nal" al planetei noastre și al apa
riției ei.

O serie de savanți atît sovie
tici cît și occidentali au dovedit, 
prin calcule matematice, că siste*- 
mul planetar nu s-ar fi putut 
naște așa cum pretindea Jeans.

Ei au arătat că dacă, sub in
fluența trecerii unei stele, din 
Soare ar fi fost smulsă o parte 
din masa lui, aceasta fie că ar 
fi fost definitiv captată de forța 
de atracție a stelei, fie că ar fi 
căzut înapoi pe Soare, după tre
cerea stelei.

Astronomii idealiști din zilele 
noastre au mers atît de departe 
cu contrazicerea datelor științei, 
îneît au ajuns să susțină că uni
versul este mărginit, străduindu- 
se chiar să-i. calculeze raza sau 
să socotească din cîți atomi este 
format.

Este neîndoielnic că astfel de 
idei sînt cu totul străine de a- 
devărul științific, reprezintă plăz
muiri arbitrare, lipsite de orice 
bază. Indiferent din ce punct al 
său l-am considera, Universul se 
întinde la infinit în toate direc
țiile, iar dacă corpurile care îl 
alcătuiesc pot fi mai tinere sau 
mai bătrîne (de milioane sau de 
miliarde de ani), el însuși este 
veșnic și în continuă prefacere.

Cu cit instrumentele astrono
mice au pătruns tot mai adînc 
în abisul universului, au fost 
descoperite noi și noi sisteme 
stelare într-o neîntreruptă evolu
ție.

Lumea este un proces infinit 
de dezvoltare a materiei.

Omul poate fi pe drept cuvînt 
mindru de felul în care a reușit 
să se ridice de la concepțiile nai
ve despre Univers, la înțelegerea 
din ce în ce mai deplină a măre
ției lumii, eliberîndu-se treptat 
tot mai mult din lanțurile misti
cismului.

Concepția matețialist-dialectică

iSobotwl cu
MILIOANE DE VOCI

In noaptea de 30 august, orele 
24, se va produce un eveniment 
deosebit pentru telefonia țării noa
stre : în București, se va trece la 
numerele telefonice cu 6 cifre.

După ce învățatul rus P. L. Șil- 
ling construise în 1832 primul a- 
parat telegrafic din lume, B.ell in
ventează telefonul în anul 1875, 
folosind și el minunatele proprie
tăți ale curentului electric.

In anul 1875 primele două apa
rate telefonice din lume erau con
struite.

In țara noastră după cum re
zultă din lucrarea lui J. P. Boghi- 
țoiu „Telecomunicații prin fir", 
primul telefon instalat ocazional 
ar fi fost construit în 1878 în Bucu
rești pe o distanță de 100 metri. 
Prima centrală telefonică a fost 
instalată în 1885 în clădirea Po
ștei Vechi și avea doar... trei nu
mere .

După 23 August 1944, telefonia 
din țara noastră s-a dezvoltat cu 
pași repezi. Prin grija puterii popu
lare un mare număr de orașe din 
țara noastră au fost înzestrate cu 
centrale automate, s-a reorgani
zat întreaga rețea telefonică.

★
Săli imense, adevărate hale de 

uzină, în care sute de operatoare 
produceau un zgomot infernal ți- 
pînd toate deodată și manevrînd 
nenumăratele cordoane și chei, 
căști, butoane în fața unor stelaje 
cu zeci de mii de jakuri. Cam a- 
cesta era aspectul unei centrale te
lefonice manuale dintr-.un oraș im
portant.

Dacă Buc.ureștiul ar fi de pildă 
deservit de o asemenea centrală 
manuală, numărul necesar de ope
ratoare telefonice s-ar ridica la 
aproape 1500 în 24 de ore. Acest 
personal numeros a fost însă în
locuit de un adevărat robot, cen
trala telefonică automată.

Ideea construirii unor aparate 
pentru telefonie automată aparține 
inginerului rus K. A. Mostițki 
care a realizat încă în anul 1887 
„Centrala automată", stabilind le
gătura între un număr redus de 
abonați, fără intermediul telefonis

telor. Invenția lui Mostițki nu a 
rezolvat însă toate problemele te
lefoniei automate. In anul 1895, 
savantul rus M. F. Freidenberg a 
realizat în colaborare cu S. M. 
Berdicevski-Apostolov sistemul au
tomat de comunicație telefonică în 
care există discul de apel, selec
torii și releele, adică elementele 
de bază ale telefoniei automate 
moderne.

Simplitatea și perfecțiunea teh
nică a telefoniei automate este 
uimitoare. Ridici microreceptprul, 
învîrți de cîteva ori discul de

* Pentru o convorbire 
telefonică se stabilesc 
peste zece mii de

contacte
*Robotul care înlocuiește 

1500 operatoare
* Telefonul cu 6 numere

apel și tot restul se face auto
mat, repede și sigur. Din ze
cile de mii de abonați ai orașu
lui, din milioanele de contacte și 
circuite care brăzdează orașul ca 
un imens sistem de nervi robotul 
din centrala telefonică îndepărtată 
găsește exact abonatul pe care 
l-ați chemat. Dar „talentele" aces
tui robot sînt mult mai numeroa
se. De îndată ce se defectează 
unul dirx selectorii care caută pen
tru abonați liniile libere și sta
bilesc legăturile, semnalizări acus

tice și optice anunță personalul 
de serviciu că elementul bolnav 
trebuie reparat sau înlocuit. In 
timpul convorbirilor, robotul se în
grijește ca un al treilea să nu 
poată interveni în discuție, apoi 
ține socoteala numărului de con
vorbiri ale fiecărui abonat etc. ețc.

Ne-am obișnuit atît de mult cu 
micul prieten de bachelită îneît 
nimeni nu se mai gindește că pen
tru efectuarea unei singure con
vorbiri în București, robotul tre
buie să închindă și să deschidă a- 
proape zece mii de contacte ! Este 
suficient ca o singură operație din 
acestea să se facă greșit și con
vorbirea nu se va putea efectua.

Trecerea la șase cifre... va si
tua tejefonia Bucureșțiului ală
turi de cele mai mari orașe ale 
lumii. Care este scopul acestei 
măsuri ?

Centralele cu 5 numere pot a- 
dăposti cel mult 100.000 de nu
mere, ori ținînd seama de dezvol
tarea Bucureșțiului și de, neconte
nita creștere a nivelului de trai 
al cetățenilor acest număr de pos
turi telefonice este insuficient. 
Prin trecerea la șase cifre se crea- 
ză posibilitatea măririi considera
bile a posturilor instalate. (După 
ce se vor monta cu timpul noi 
centrale automațe, sistemul cu șase 
numere va permite instalarea a 
peste 3QO.OOO de posturi telefoni
ce).

Operația din noaptea de 30 au
gust a fost pregătită de tehnicie
nii din centrala telefonică auto
mată cu toată grija.

In sfîrșit nu putem decît ura 
succes telefoniștilor bucureșteni în 
noaptea de 30 august...

Asist, univ. ing. R. ALBU
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* Primul care 

mod științific că 
o origine etfrapămîntească

a dovedit 
meteoriții

în 
au 

„ . _____ „__  o
fost E. F. Hladnîi, membru co
respondent al Academiei de 
Științe din Petersburg care a 
studiat la sfârșitul veacului al 
XVIII-lea cel mai vechi din
tre meteoriții cunoscuți în Ru
sia și anume piatra cerească pe 
care acad. P. S. Pallas o adu
sese din Siberia.

-fr Din cei 1.392 meteoriți 
înregistrați în 1941 in cataloa
ge, 504 sînt feroși, 828 pietroși 
și 60 feropietroși.

☆ Există meteoriți cărora at
mosfera le-a croit un „trup" 
aerodinamic. Astfel de pietre 
conice, sînt de pildă, meteori
tul Caracal (căzut în 1840 în 
fosta, gubernie Semipalatinsc) 
și meteoritul Repcev Hutov 
(căzut în 1933 în regiunea As
trahan).

este sipgura care se dovedește în 
stare să asigure progresul mai de
parte al științei astrelor. Descope
ririle moderne ale astronomiei do
vedesc că, deși materia se găsește 
în lume în forme foarte variate, 
ea rămîne întotdeauna materie, 
este în continuă prefacere și schim
bare. 4

Fiecare nouă descoperire astro
nomică, confirmă justețea teoriei 
mațerialist-dialectice, năruind pas 
cu pas „argumentele" astronomi
lor idealiști. Astronomia modernă 
nu mai poate fi pusă la remorca 
concepțiilor mistice ale căror rădă
cini de clasă reies astăzi din ce în 
ce mai limpede. Zi de zi pe întreg 
cuprinsul globului apar noi și noi 
lucrări în care oamenii de știință 
cinstiți aduc noi dovezi ce dă- 
rîmă din temelii interpretările 
idealiste.

Marile biruinți 
tehnicii sovietice, 
liților artificiali 
construirea unor 
scoape sînt pași
de știința modernă 
cuceririi tainelor naturii.

Astronomii ajung să cunoască 
tot mai profund planetele, Soare
le, lumea stelelor și sînt încre
dințați 
nu are 
nici în 
puterea 
lumea.

ale științei și 
lansarea sate- 

ai pămîntului, 
mari radiotele- 
puternici făcuți 

pe drumul

că, așa cum Universul 
hotare nici în spațiu și 
timp, nu are granițe nici 

omului de a cunoaște

I. M. ȘTEFAN

La Moscova se va construi un piton de televiziune înalt de 
500 m.

Aceasta va fî cea mal mare construcție din lume din fier și 
beton. Diametrul bazei va avea 60 m, iar la vîrf 7 m.

In fotografie vă prezentăm cele două modele proiectate. Modelul 
din stingă se va executa. In interior se vor construi și localu
rile tehnice ale centrului de televiziune.



Centrele și președinții
pentru examenele de maturitate și de stat

sesiunea septembrie 1958
Printr-un ordin al Ministerului 

Tnvățămîntului și Cglțurii s-au 
stabilit centrele 
comisiilor pentru 
maturitate de la 
cultură generală 
menele de stat de la școlile pe
dagogice din sesiunea septembrie 
1958.

Examenele de maturitate și de 
stat încep în toată țara în ziua 
de 1 septembrie 1958, orele 8 di
mineața.

Publicăm mai jos centrele unde 
vor funcționa comisiile, școlile 
medii de cultură generală, școlile 
pedagogice și institutele pedago
gice de învățători ai căror candi
dați se vor prezenta la aceste 
centre, precum și președinții co
misiilor.

REGIUNEA BACAU
Școala medie „George Bacovia** 

Bacău — comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii din: Podul Turcului, Ad- 
jud și de la Școala medie „G. 
Bacovia" Bacău (învățămînt fără 
frecvență și resțanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Loghin Aurel- 
Iași.

Școala tnedie nr. 2 Bacău, — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr.
2 Bacău și de la școlile medii nr. 
1 și 2 din Roman (țțivpțănțînt 
seral, fără frecvență și restan
tieri). Președinte conf. univ. Sfi-

' clea Victor — Iași.
Școala medie „Petru Rareș" 

Piatra Neamț — comisia nr. 3. 
Se vor prezenta candidații de la 
Școala medie „Petru Rareș" Pia
tra Neamț, școala medie nr. 2 
Piatra Neamț și de la școlile 
medii din Buhuși, Tg. Neamț, 
Bicaz, Ceahlău (învățămînt seral, 
fără frecvență și resțanțieri). 
Președinte conf. univ. Găină Sil
vestru — Iași.

Școala medie Momești — comi
sia nr. 4. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii din Moi- 
nești, Comănești și Tg. Ocna (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte lector 
univ. Feldman Dorel — Iași.

REGIUNEA BAIA MARE
Școala medie nr. 1 țu limba 

predare romină Baia Mare 
comisia nr. 1 Se vor prezenta 
candidații de Ja școlile medii nr. 
1 Baia Mare, Tg. Lăpuș și Vișeu 
(învățămînt seral, fără frecvență 
și resțanțieri). Președinte conf. 
univ. Masca Gheorghe — Petro
șani.

Școala medie nr. 1 cu 
predare romină Satu 
comisia nr. 2. Se yor 
candidații de la școlile 
1 și 2 din Satu Mare 
școlile medii din Cărei și Ne
grești (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Marcu 
Cluj.

Școala medie nr. 3 cu 
predare maghiară Satu 
comisia nr. 3. Se vor 
candidații de la școlile
3 și 4 din Satu Mare 
școlile medii nr. 2 din 
nr. 2 din Baia Mare cu 
predare maghiară 
seral, fără frecvență 
fieri). Președinte prof. univ. Szas 
Arpad — Cluj.

Școala medie nr. 3 cu limba de 
predare ucraineană Sighet — co
misia nr. 4. Se vor prezenta can
didații 
limba de pr 
Sighet și S: 
țămînt 
fieri), 
Drapaca Constantin — București.

Școala medie nr. 3 cu limba 
de predare ucraineană Sighet — 
comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidafii de la școala pedagogi
că de învățători cu limba de pre
dare ucraineană Sighet (învăță
mînt de zi și fără frecvență). 
Președinte prof. Danieliuc Vladi
mir — Sighet.

REGIUNEA BUCUREȘTI
Școala medie nr. 1 Giurgiu — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 din Giurgiu, școlile medii 
din Alexandria, Roșiori, Zimnicea,

și președinții 
examenele de 

școlile medii de 
și pentru exa-

de

lirnba de 
Mare — 
prezenta 

medii nr. 
și de la

Orest —

limbă de 
Mare — 
prezenta 

medii nr. 
și de la 
Sighet și 
limba de

(învățămînt 
și restan-

de la școlile medii cu 
de predare ucraineană din 

iiret (Rădăuți) (învă- 
fără frecventă și restan- 
Președinte lector univ.

din Alexandria,
Buftea, școlile medii nr. 1 și 2 
din Tr. Măgurele (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
tieri). Președinte conf. univ. Ra
dulescu Ion — București.

Școala medie nr 1 Călărași — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 Călărași și de la școlile 
medii din Oltenița, Fierbinți, Slo
bozia, Urziceni și Bolintin (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte 
univ. Lucatu Emanoil - 
rești.

REGIUNEA CLUJ

conf. 
Bucu-

litnba
- co-

Școala medie nr. 4 cu 
de predare romînă Cluj 
misia nr. 1. Se vor prezenta can
didații de la școala medie nr. 4 
Cluj (învățămînt fără frecvență). 
Președinte conf. univ. Berețchi 
Tiberiu — Cluj.

Școala medie nr. 5 cu lirnba de 
predare romînă Cluj — comisia 
nr. 2. Se vor prezenta candidații 
de la școlile medii nr. 2, 4. 6, 8, 9 
și 10 Cluj și de la școala medie 
clasică Cluj (învățămînt seral și 
restan(ieri) Președinte conf. univ. 
Ciobanu Ion — Cluj.

Școala medie nr. 7 cu limba 
de predare maghiară Cluj — co
misia nr. 3. Se vor prezenta can
didate de la școlile medii nr. 1, 
3, 7 cu limba de predare maghia
ră Cluj, școala medie nr. 2 cu 
limba de predare maghiară Aiud, 
școala medie nr. 2 Zalău, școala 
medie nr. 3 Dej și Bistrița cu 
limba de predare maghiară (în-

yățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte conf. univ. 
Nahîik Zoltan — Cluj.

Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare romînă Gherla — comi
sia nr. 4. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii nr. 1 și 
2 Gherla, școlile medii nr. 1 și 2 
Dej, nr. 1 și 2 Năsăud, Bistrița, 
Beclean, secția serală nr. 1 
Zalău (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Preșe
dinte lector univ. Opreanu Aurel
— Cluj.

Școala medie nr. 1 cu limba de 
predare romînă Turda — comisia 
nr. 5. Se vor prezenta candidații 
de la școlile medii nr. 1 și 2 
Turda, Baia de Arieș, Abrud, 
Ocna Mureș nr. 1, Aiud și Luduș 
(învățămînt seral, fără frecvență 
și resțanțieri). Președinte conf. 
univ. Onișor Teodor — Cluj.

Școala pedagogică de învăță
tori cu limba de predare romină 
Cluj — comisia nr. 6. S.e vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică de învățători din Cluj, 
Baia Mare, Oradea, Hunedoara, 
Timișoara, Stalin 
fără frecvență și 
Președinte profesor Chindea Teo
dor — Cluj.

Școala pedagogică de învăță
tori cu limba de predare romină 
Ciuj — comisia nr. 7. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
pedagogică de învățători din 
Cluj și școala pedagogică de e- 
ducșțoarg din Cluj (resțanțieri). 
Președinte prof. Morărescu Elvi
ra — Cluj.

Școala pedagogică de educatoa
re cu limba de predare maghiară 
Cluj — comisia nr. 8. Se vor pre
zenta candidații de la școala pe
dagogică de educatoare cu limba 
de predare maghiară (învățămînt 
fără frecvență). Președinte prof. 
Szabo Aurora — Cluj.

REGIUNEA CONSTANȚA
Școala medie serală Constanța

— comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie se
rală și școala medie nr. 1 Con
stanța și de la șpolile medii din 
Medgidia și Țulcea (învățămînt 
seral, fără frecvență șj restan- 
țieri). Președinte conf. univ. Ți- 
linschi Silviu — București.

Școala medie nr. 4 cu limba de 
predare tătară Constanța — co
misia nr. 2. Se vor preeenta can
didații de la școala Dedagogică 
de învățători cu limba de preda
re tătară Constanța (învățămînt 
fără frecvență și resțanțieri). 
Președinte prof. Abdulah Che
rem — Constanța.

REGIUNEA CRAIOVA
Școala medie nr. 2 Craiova — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
2 și 4 Craiova (învățămîntul se
ral și resțanțieri). Președinte conf. 
univ. Stefureac Țraiați — Bucu
rești.

Școala medie nr. 3 Craiova — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr.
1 Craiova și școlile medii din Fi- 
liași, Calafat și Plenița (învăță
mînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte prof. univ. Mi- 
hăilescu Ion — Craiova.

Școala medie nr. 1 Tr. Severin
— comisia nr. 3. Se vor prezența 
candidații de la școlile medii nr.
2 și 3 din Tr. Severin și de la 
școala medie din Strehaia (învă
țămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte conf. univ. 
Hălălău Ion —

Școala medie 
comisia nr. 4. 
candidații de la 
2 și 3 Tg. Jiu 
medie din Novaci 
fără frecvență, seral 
țieri). Președinte conf, univ. Ma
rinescu Gh. — București.

Școala medie nr. 1 Caracal — 
comisia nr. 5. 
candidații 
2 Caracal 
Corabia și 
frecvență, 
Președinte 
nu Gheorghe —

REGIUNEA GALAȚI
Școala medie nr. 1 Galați — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr.
1 Galați (învățămint seral și 
fără frecvență). Președinte prof. 
Olaru Valeriu — Galați.

Școala medie nr. 3 Galați — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr.
2 și 3 Galați, de la școlile medii 
din Pechea și .Bujor și școlile 
medii nr. 1 și 2 din Tecuci (în
vățămînt fără frecvență și restan- 
țieri). Președinte conf. univ. Gir- 
dei Filimon — Iași.

Școala medie nr. 2 Brăila — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1, 2 și 3 Brăila și școlile medii 
din Viziru, lanca și Măcin (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte conf. univ. 
Vasiliu George

Școala medie 
comisia nr. 4 
candidații de la . 
1 și 2 Focșani și școlile medii 
din Odobești, Vidra, Panciu și 
Mărășești (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Obreja Alexan
dru — Iași.

REGIUNEA HUNEDOARA
Școala medie nr. 1 „Decebal" 

Deva — comisia nr. 1. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
medii nr. I și 2 din Deva, școlile 
medii serale Gura Barza și Hu
nedoara, școlile medii O.M. Hu
nedoara, nr. 1 Petroșani, Lonea, 
Lupeni și Simeria (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
tieri). Președinte conf. univ. Pe
tre Ion — Petroșani.

(învățămînt 
resțanțieri).

Iași.
nr. 1 Tg. Jiu — 
Se vor preeenta 
școlile medii nr. 
și de la școala 

(învățămînt 
și restan

Se vor prezenta 
de la școala medie nr. 
și școlile medii 
Balș 
seral 
conf.

din 
(învățămînt fără 

și restanfieri). 
univ. Stancovea- 
Craiova.

— București.
nr. 1 Focșani — 
Se vor prezenta 
școlile medii nr.

Școala medie nr. 1 Alba Julia
— comisia nr. 2. Se vor prezen
ta candidații de la școlile medii 
nr. 1 și 2 Alba lulia și școlile 
medii din Teiuș, Orăștie, Sebeș 
și serală Cugir (învățămînt se
ral, fără frecvență și resțanțieri). 
Președinte lector univ. Sălăgeanu 
Ion — Petroșani.

REGIUNEA IAȘI
Școala medie nr. 2 Iași — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la toate școlile me
dii din regiune (învățămînt seral 
și resțanțieri). Președinte conf. 
univ. Matei Alexandru — Iași.

Școala medie nr. 4 Iași — co
misia nr. 2. Se vor prezenta can
didații de la toate școlile medii 
din regiune (învățămînt 
frecvență). Președinte conf. univ. 
Triandaf Alex. — Iași.

Școala pedagogică de învăță
tori Iași — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
pedagogice de învățători din Iași, 
Bîrlad, Gura Humorului, Bacău 
și Galați și de la școala pedago
gică de educatoare Bacău (învă
țămînt fără frecvență, de zi 
restanțieți). Președinte prof, 
trescu Ion — Iași.

REGIUNEA ORADEA
Școala medie nr. 1 cu limba de 

predare romină Oradea — comi
sia nr. 1. Se vor prezenta candi
dații de la școala medie nr. 1 
Oradea, școala medie din Valea 
Crișului, școhle medii nr. 1 și 2 
din Șețuș și Ineu (învățămint 
seral, fără frecvență și restan
tieri). Președinte conf. univ. Me- 
saroșiu Ion — Cluj.

Școala medie nr. 2 cu limba 
de predare romînă Oradea — co
misia nr. 2. Se vor prezenta can
didații de la școala medie nr. 2 
Oradea (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Chis Gheorghe
— Cluj.

Școala medie nr. 3 cu limba de 
predare maghiară Oradea — co
misia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile țțiedii nr, 
3 și 4 cu limba de predare ma
ghiară Oradea și școala medie cu 
limba de predare maghiară din 
Săcueni (învățămint seral, fără 
frecventă și resțanțieri). Preșe
dinte conf. univ. Gabor Zoltan — 
Cluj.

REGIUNEA PITEȘTI
Școala medie nr. 1 Pitești — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr.
1 Pițești (învățămint fără frec
vență și resțanțieri). Președinte 
conf. univ. Flexi Sofia — Bucu
rești.

Școala medie nr. 2 Pitești — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr.
2 și 3 Pitești și școlile medii din 
Găești și Curtea de Argeș (invă- 
țămint fără frecvență și restan
tieri). Președinte conf. univ. 
Giurgea Margareta — București.

Școala medie nr. 1 Cimpulung — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr.
1 și 2 Cîmpulung (învățămînt se
ral, fără frecvență și resțanțieri). 
Președinte lector univ. Arginteanu 
Constantin — București.

Școala medie nr. 1 Rțn. Vilcea — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 1 și
2 Rțn. Vilcea, școlile medii Horezu 
și Drăgășani (învățămînt seral, 
față frecvență și resțanțieri). Pre
ședinte lector univ. Epuran Mihai
— București.

Școala medie nr. 1 Slatina — 
comisia nr. 5. Se vor prezenta can
didații de la școlile nr. 1 și 2 Sla
tina și școala medie Drăgănești- 
Olt (învățămînt seral, fără frec
vență și resțanțieri). Președinte 
lector univ. Dobrescu Andrei — 
București.

REGIUNEA PLOEȘTI
Școala medie nr. 1 „B. P. Haș- 

deu“ Buzău — comisia nr. 1. Se 
vor prezenta candidații de la școa
la medie nr. 1 Buzău, școlile medii 
nr. 1 și 2 Rm. Sărat (învățămînt 
seral, fără frecvență și resțanțieri). 
Președinte șef lucrări Munteanu 
Giusepe — Orașul Stalin.

Școala medie nr. 2 „M. Emine- 
scu‘‘ Buzău — comisia nr. 2. Se 
vor prezenta candidații de la școa
la medie nr. 2 Buzău și școala 
medie Pătîrlagele-Buzău (învăță
mînt fără frecvență și resțanțieri). 
Președinte prof. univ. lanu Aurel
— București.

Școala medie nr. 1 „N. Grigore- 
scu" Cimpina — comisia nr. 3. 
Se vor prezenta candidații de la 
școala medie nr. 1 Cimpina și 
școala medie Sinaia (învățămînt 
seral, fără frecvență și restan
tieri). Președinte lector univ. Broe- 
scu Ion — București.

Școala medie nr. 2 „Hie Pintilie" 
Cimpina — comisia nr. 4. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
medie nr. 2 Cîmpina și școlile me
dii din Moreni și Breaza și sec
țiile serale Filipeștii de Pădure și 
Țintea (învățămînt seral, fără frec
vență și resțanțieri). Președinte 
lector univ. Chiosa Clara — Bucu
rești.

Școala medie nr. 1 „I.. L. Cara- 
giale" Ploești — comisia nr. 5. Șe 
vor prezenta țandidații de la școa
la medie nr. 1 „I. L. Caragiale11 
Ploești, școala medie serală nr. 4 
Ploești, școlile medii nr. 2 și 4 
Ploești și școala serală nr. 3 Te- 
leajen (învățămînt seral, fără frec
vență și resțanțieri). Președinte 
lector univ. Homei Vasile — Bucu
rești.

Școala medie nr. 3 „Mihai Vi- 
teazu" Ploești — comisia nr. 6. Se 
vor prezenta candidații de la școa
la medie nr. 3 cu secție serală 
Ploești, școala serală Ploești 
nr, 1 (învățămînt seral și restan-

fără

ți
Pe-

fieri). Președinte conf. univ. Her
man Gheorghe — București.

Școala niedje nr. 3 Tîrgoviște — 
comisia nr. 7. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 1, 2 
și 3 Tîrgoviște și secția serală 
Doicești (învățămînt seral și fără 
frecvență — resțanțieri). Președin
te conf. univ. Simionescu Gheor
ghe — București.

REGIUNEA STALIN
Școala medie nr. 5 cu limba de 

predare romină Or. Stalin — co
misia nr. 1. Se vor prezenta can
didații de la școljle rpedji nr. 5 
și 1 Or. Stalin (învățămînt fără 
frecvență și resțanțieri). Președinte 
lector univ. Drăgulăneșcu Aurel — 
Or. Stalin.

Școala medie nr. 5 cu limba de 
predare romină Or. Stalin — co
misia nr. 2. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 5 și
1 Or. Stalin și școlile tineretului 
muncitoresc nr. 1, 2 și 3 Or. Stalin 
(învățămînt seral). Președinte 
conf. univ. Truțer Tiberiu — Bucu
rești.

Școala tnedie nr. 1 cu limba de 
predare romină Sibiu — comisia 
nr. 3. Se vor prezenta candidații 
de la școala medie nr. 1 Sibiu (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte conf. univ. 
Tîrnoveanu Mircea — Or. Stalin.

Școala medie nr. 1 cu limba de 
predare romină Făgăraș — comi
sia nr. 4. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii nr. 1 Fă
găraș, Or. Victoria și Agnita (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte lector univ. 
Gliga Ion — Cluj.

Școala medie nr. 1 cu limba de 
predare romină Mediaș — comisia 
nr. 5. Se vor prezenta candidații 
de la școlile medii din Mediaș, 
Tîrpăveni și Sighișoara (învăță
mînt seral, fără frecvență și re- 
stanțieri). Președinte lector univ. 
Hagan Teofil — Cluj.

Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare germană Or. Stalin — co
misia nr. 6. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii cu limba 
de predare germană djn Or. Stalin, 
Sibiu și Sighișoara (învățămînt 
seral, fără frecvență și resțanțieri). 
Președinte lectpr univ. Nichifor 
Natalia — București.

Școala medie nr. 4 cu limba de 
predare maghiară Or. Stalin — 
comisia nr. 7. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii cu limba 
de predare maghiară din Or. Sta
lin și Tîrnăveni (învățămînt seral, 
fără frecvență și resțanțieri). Pre
ședinte conf. univ. Maroși Pali — 
Cluj. '

REGIUNEA SUCEAVA
Școala medie nr. 1 Suceava — 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. I 
și 2 Suceava, 
pulung, Gura 
și 2 Fălticeni 
fără frecvență 
ședințe conf. 
stantin — lași.

Școala medie nr. 1 Botoșani — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 1 și
2 Botoșani, nr. 1 și 2 Dorohoi, 
nr. 1 și 2 Rădăuți, Darabani și 
Trușești (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Președinte 
lector univ. Opaiț Gheorghe — 
Iași.

REGIUNEA TIMIȘOARA
Școala medie nr. 1 Timișoara— 

comisia nr. 1. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 1 
Timișoara și școlile medii din Jim- 
bolia și Sînnicolau Mare (învăță
mînt seral, fără frecvență și re- 
stanțieri). Președinte prof. univ. 
Gheorghiu T. Gheorghe — Timi
șoara.

Școala medie nr. 5 Timișoara — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 5 
Timișoara (învățămînt fără frec
vență și resțanțieri). Președinte 
prof. univ. Drăgulescu Coriolan — 
Timișoara.

Școala medie nr. 1 Arad — co
misia nr. 3. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 1 și
5 Arad și școala medie Lipova (în
vățămînt fără frecvență și restan- 
țieri). Președinte prof. univ. Nanu 
Ion — Timișoara.

Școala medie nr. 2 Arad — co
misia nr. 4. Se vor prezenta can
didații de la școală medie serală 
nr. 2 Arad (învățămînt seral și 
resțanțieri). Președinte prof. univ. 
Curea Ion — Timișoara.

Școala medie nr. 1 Caransebeș 
— comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
1 și 2 Caransebeș, școlile medii 
Oțelul Roșu,’ Reșița, Bocșa Veche 
și Oravița (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Președin
te prof. univ. Silaș Gheorghe — 
Timișoara.

Școala medie nr. 1 Lugoj — co
misia nr. 6. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii din Lu
goj, Făget și Nădrag (învățămțnt 
seral, fără frecvență și restan- 
țieri). Președinte conf. univ. Ro- 
tenștein Bernard — Timișoara.

Școala medie nr. 4 cu limba de 
predare maghiară Timișoara — co
misia nr. 7. Se vor prezenta candi
dații de la școlile medii nr. 4 și
6 cu limba de predare maghiară 
Timișoara, școlile medii nr. 3 și 
4 cu limba de predare maghiară 
Arad, școala medie cu limba de 
predare maghiară Lugoj (învăță
mînt seral, fără frecvență și re- 
stanțieri). Președinte conf. univ. 
Imreh Istvan — Cluj.

Școala medie nr. 2 cu limba de 
predare germană Timișoara — co
misia nr. 8. Se vor prezenta can
didații de la școlile medii nr. 2 și 
9 cu limba de predare germană Ti
mișoara, școala medîe nr. 6 cu 
limba de predare germană Arad,

Vatra Dornei, Cîm- 
Humorului și nr. 1 
(învățămînt seral, 
și restantieri). Pre- 

univ. Burduja Cop-

școala medic nr. 4 cu limba de 
predare germană Lugoj (învăță
mînt seral, fără frecvență și res- 
tanțieri). Președinte lector univ. 
Binder Ștefan — Timișoara.

Școala pedagogică de învățători 
cu limba de predare sîrhă Timi
șoara — comisia nr. 9. Se vor 
prezenta candidații de la școala 
pedagogică de învățători cu limba 
de predare sîrbă Timișoara (învă
țămint fără frecvență și restan
tieri). Președinte prof. Sablici 
Dușan — Timișoara.

Școala medie cu limba de preda
re slovacă Nădlac — comisia nr. 
10. Se var prezenta candidații de 
la școala pedagogică de învățători 
cit limba de predare slovacă 
Nădlap (învătămînt fără frecvență . .. ... ..u . ... - A_și resțanțieri). Președinte prof, 
damik Pavel — Nădlac.

REGIUNEA AUTONOMA 
MAGHIARA

Școala medie nr. 4 cu limba 
predare maghiară Tg. Mureș 
comisia nr. 1. Se vor prezenta toți 
candidații de la școlile cu limba 
de predare maghiară din regiune 
(învățămint seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte prof. univ. 
Rozsa Eugen — Cluj.

Școala medie „Al. Papiu |larjan‘‘ 
cu limba de predare romină Tg. 
Mureș — comisia nr. 2. Se vor 
prezenta candidații de la toate șco
lile și secțiile cu limba de predare 
romină din regiune (invățămînt 
seral, fără frecvență și restan
tieri). Președinte prof. univ. Cîm- 
peanu Virgil — Cluj.

Școala pedagogică de învățători 
cu limba de predare maghiară O- 
dorhei — comisia nr. 3. Se vor 
prezenta candidații de la școlile 
pedagogice de învățători cu limba 
de predare maghiară din Cluj și 
Odorhei (învățămînt de zi, fără 
frecvență și resțanțieri). Președinte 
prof. Astalos Emeric — Tg. Mureș.

ORAȘUL BUCUREȘTI
Școala medie nr. 7 „1. L. 

giale" București — comisia 
Se vor prezenta candidații 
școala medie nr. 7 (invățămînt se
ral și fără frecvență). Președinte 
prof. univ. Sabac Ion — București.

Școala medie nr. 12 București — 
comisia nr. 2. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
10, 11 și 12 (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Președinte 
lector univ. Diaconescu Ion — 
București.

Școala medie nr. 12 București — 
comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
10, 11 și 12 (învățămînt seral, fără 
frecvență și resțanțieri). Președinte 
conf. univ. Murgulescu Elena — 
București.

Școala medie nr. 13 București — 
comisia nr. 4. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
13 (invățămînt seral, fără trec- 
vență și resțanțieri). Președinte 
prof. univ. Lascăr Burian — Bucu
rești.

Școala medie nr. 15 București — 
comisia nr. 5. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
15 (învățămînt șerpi și resțanțieri). 
Președinte lector univ. Velichi 
Constantin — București.

Școala medie nr, 16 Rucurești — 
comisia nr. 6. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
16, 26 și școala medie muncito
rească „Timpuri Noi11 (învățămînt 
serai, fără frecvență și restan
tieri). Președinte conf. univ. Pufan 
Constantin — București.

Școala medie nr. 17 București — 
comisia nr. 7. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 
17 (învățămînt seral, fără frecven
ță și resțanțieri). Președinte conf.« 
univ. Antonescu Matei — Bucu
rești.

Școala medie nr. 20 „Gh. Șin- 
cai“ București — comisia nr. 8. Se 
vor prezenta candidații de la șco-

de
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nr. 1. 
de la

Să dăm
mai mult,

(Urmare din pag. l-a)

Iile medii nr. 18, 19 și 20 (învă
țămînt seral, fără frecvență și re- 
stanțieri). Președinte conf univ. 
Stan Șuciu Marta — București.

Școala inedie nr. 20 „Gh. Șm- 
cai" București — comisia nr. 9. Se 
vor prezenta candidații de la șco
lile medii nr. 18, 19 și 20 (învă
țămînt șeral, fără frecvența și re- 
stanțieri). Președinte prof. univ. 
Sălăgcan Nicolae — București.

Școala medie nr. 20 „Gh. Șin- 
cai" București — comisia nr. 10. 
Se vor prezenta candidații de la 
școlile medii nr. 18, 19 și 20 (în
vățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte prof. univ. 
Kreindler O. — București.

Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr" 
București — comisia nr. 11. Sc 
vor prezenta candidații de la școa
la medie nr. 22 (învățămint seral, 
fără frecvență și resțanțieri). Pre
ședinte prof. univ. lonescu Viorica 
— București.

Școala medie nr. 27 București — 
comisia nr. 12. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 
27 și 23 și școljle tineretului mun
citoresc „Mao Țze-dun11 și „Gri- 
gofe Preoteasa11 (învățămint seral, 
fără frecvență și resțanțieri). Pre
ședinte prof. univ. Ghermănescu 
M. — București.

Școala medie nr. 1 „N. Bălcescu" 
București — comisia nr. |3, Se 
vor prezenta candidați; de la școa
la medie nr. 1 „N. Bălcescu" ?> 
școaja tineretului muncitoresc F. C- 
,Qh. Gheorghiu-Dej“ (învățămînt 

" ” Președinte 
Andrei —

La G.A.S. Drăgășani, regiunea Pitești, a început culesul strugu
rilor de masă.

In fotografie: Maria Țahacni. muncitoare la G.A.S. Drăgășani, 
culegind struguri.

INFOR

seral și resțanțieri). 
prof. univ. Ilfețirad 
București.

Școala medie nr. 24 Bucureștt — 
comisia nr. 14. Se vor prezenta 
candidații de la școlile medii nr. 2 
și 24 (învățămînt fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte prof. univ. 
Potop Aurel — București.

Școala medie nr. 3 București — 
comisia nr. 15. Se vor prezenta 
candidații de la școala medie nr. 3 
(învățămînt seral, fără frecvență 
și resțanțieri). Președinte conf. 
univ. Rabega C-tin — București.

Școala medie nr. 4 „Aurel Vlai- 
cu" București — comisia nr. 16. 
Se vor prezenta candidații de la 
școlile medii nr. 4 și 6 și școala 
medie muncitorească C.F.R. (in
vățămînt seral, fără frecvență și 
resțanțieri). Președinte lector univ. 
Bratu Bianca — București.

Școala pedagogică de învățători 
București — comisia nr. 17. Se 
vor prezenta candidații de la școa
la pedagogică de învățători (invă
țămînt fără frecvență) și școala 
pedagogică de educatoare (învătă
mînt fără frecvență, de zi și res- 
tanțieri). Președinte conf. univ. 
Giurgea Maria — București.

Școala pedagogică de învățători 
București — .comisia nr. 18. Se 
vor prezenta candidații de la șco
lile pedagogice de învățători Bucu
rești, Buzău, Constanță, Cîmpu
lung, Craiova și institutele pedago
gice de învățători București, Cra
iova, Cluj, Timișoara, Iași, Galați 
(învățămint de zi și resțanțieri). 
Președinte conf. univ. Năstăsescu 
Steliana — București.

La invitația Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă, miercuri a sosit în Capi
tală pentru a ne vizita țara o de
legație a partizanilor păcii din 
Argentina. Delegația este alcătuită 
din Felix Granovsky, secretar al 
Consiliului Păcii din Buenos Ai
res și Roberto Arnaldo Rosua, a- 
vocat, membru în conducerea 
Uniunii civice radicale intransi
gente.

★
In cursul zilei de ieri Isabelle 

Blume, vicepreședintă a Consiliu
lui Mondial al Păcii și Marcel 
Beaujean, profesor la Ateneul Ver- 
viers din Belgia, care se află în 
țara noastră la invitația Comite
tului național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă au fost 
oaspeții orașului lași. Ei au vizi
tat fabrica de antibiotice. Universi
tatea „Al. 1. Cuza", Palatul Cul
turii și biserica „Trei ierarhi'1.

★
Miercuri au părăsit Capitala 

plecînd spre Bruxelles pentru u 
lua parte la lucrările Congresu
lui Federației internaționale a fe
meilor juriști, tovarășele Elena 
Vîlcoci, secretară a Consiliului 
Național al Femeilor din R. P. Ro
mînă și Maria Bobu, juristă.

*

Joi a avut loc la Casa universi
tarilor din Capitala o seară de 
cultură finlandeză organizată de 
Institutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea.

Cu acest prilej, George Ivașcu, 
redactor șef al revistei „Contem
poranul1* a împărtășit impresii 
din călătoria sa făcută în Fin
landa.

Actorul Septimiu Sever de. la 
Teatrul Municipal, laureat al Pre-

MÂȚII
miului de stat, a citit fragmente 
din epopeea națională finlandeză 
„Kalevala1*.

în continuare s-a prezentat fil
mul documentar „Aceasta este 
Finlanda".

ÎMPARTEPREMIIDE SUTE DE III DE LEI 
a a ,i, i «huMLaMiu

ANUNȚ
Se aduce Ia cunoștința abo- 

naților telefonici și tuturor ce
tățenilor Capitalei că la data 
de 31.VIII, a.c., intră în func
țiune numerotația cu 6 cifre a 
telefoanelor din București.

Toate numerele incepind cu 
cifra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor primi 
înainte cifra 1, iar numerele 
care încep cu cifra 8, vor primi 
în loc de cifra 8, 27, 
merele cu 9 vor primi

De 
Nr. 

va fi
Nr. 

va fi
Nr. 

va fi
ta - -

P.T.T.R. a Capitalei și regiu- 
nji București a luat măsuri ca 
incepind cu data de 31 iulie șă 
pună in vinzare noua 
telefon ediția 1958, cu 
tația de 6 cifre.

Distribuirea cărții se 
zilnic intre orele 8-14 
1-3 ghișete fixate în acest scop, 
in holi-ul Telefoanelor din Cal. 
Victoriei 37 contra cast de vin
zare 10 lei

Noua carte de telefon cuprin
de toți abonații (abonați par
ticulari, instituții de stat, în
treprinderii cooperatiste, școli, 
spitale etc.) în ordine alfabe
tică spre deosebire de cartea 
de telefon ediția 1954.

De asemenea mai cuprinde o 
paț-te clasificată imprimată in 
albastru, unde abonații pot 
găsi ușor telefoanele de utili
tate publică (spitale, farmacii, 
miliții, hoteluri etc.).

Odată cu intrarea in vigoare 
a noii cărți de telefon, rugăm 
insistent abonații și marele pu
blic de a o consulta in prea
labil, pentru a nu se provoca 
deranjamente în centralele 
noastre prin formarea vechilor 
numere cu 5 cifre, sau numere 
greșite.

Procurarea cărții de telefon 
este obligatorie pentru toți a- 
bonații telefonici din București.

iar nu-
21.

exemplu : 
de telefon 
15-25.39; 
de telefon 
27-16.22; 
de telefon 

21-43.17.
acest scop Direcția

fost

fost

fost

5-25.39

8-16.22

9-43.17

carte de 
numero-

va face 
și 17-20

I

patriei material lemnos
mai ieftin și de calitate superioară

țiilor U.T.M. au fost larg dezbă
tute la consfătuirea de la Reghin. 
Dezvoltarea la tineri a conștiinței 
socialiste, a atitudinii noi față de 
muncă și avutul obștesc a făcut 
ca tinerii să înfrunte cu curaj 
greutăjile, să dea dovadă de abne
gație și eroism în muncă. In luna 
mai de pildă, la parchetul Petroa- 
sa, tinerii tractoriști Ion Tudoran, 
Dan Pintilie, Gliga Emil și alții, 
au apropiat cantitatea de 700 m. 
cubi bușteni de fag în cursul a 14 
nopți, cînd drumul eră înghețat, 
făcînd astfel ca producția să nu 
stagneze. La Secuieni, Valea Gîtii, 
utemiștii și tinerii răspuhzînd la 
chemarea organizației de partid au 
vegheat zi și noapte, salvînd în 
repetate rînduri de furia apelor 
instalațiile de transport și în
semnate cantități de material lem
nos.

S-a discutat însă în consfătuire 
și despre lucruri care nu fac cin
ste unor organizații U.T.M. Sînt 
încă tineri muncitori care nu res
pectă disciplina socialistă a mun
cii, care nu păstrează cu gri
jă mașinile, mecanismele, care 
țisipesc materialul lemnos. O ast
fel de atitudine au avut-o tracto
riștii Gliga Florea și Todoran Ia- 
cob — I.F.E.T.-Reghin, Deși cu
noștea această situație, multă vre-

me organizația U.T.M. n-a 
nici un fel de măsuri.

Mai sînt multe de făcut 
ce prțvește ridicarea nivelului’cul
tural și profesional al tinerilor 
muncitori forestieri. Deși sus îq 
exploatările forestiere, au fost a- 
menajate dormitoare, cantine, clu
buri, biblioteci, există cărți, apa
rate de radio, reviste și ziare, nu 
peste tot aceste condiții pentru o 
viață civilizată sînt folosite din 
plin.

In cuprinsul regiunii organiza
țiile U.T.M. din întreprinderile fo
restiere au organizat anul trecut 
17 cercuri de învățămînt politic 
în special cercuri „Să ne cunoaș
tem patria11. O activitate rodnică 
au desfășurat cercurile politice de 
la exploatările Corbu și Stînceni 
(I.F.E.T.-Toplița) de la Lăpușna 
(I.F.E.T.-Reghin) și altele. Dar 
pe tărîmul educării politice a ti
neretului, organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile forestiere au încă 
foarte multe de făcut. Munca de 
educație politică se face încă în 
multe locuri formal. Cercurile poli
tice au fost organizate la unele 
I.F.E.T.-uri doar la centru. In 
alte locuri, cercurile au existat 
doar pe hîrtie. Fără să controleze, 
doar pe baza unor informații cu
lese la întîmplare, Comitetul raio
nal U.T.M. Tg. Secuiesc a rapor
tat, — C- 
Somaadău

luat

și în

tic 
în

•M. Ig. Secuiesc a ra1 
de pildă — că 1a l.F.1 

în cadrul cercului poli-
:.t.

s-au predat patru lecții, dar 
urma uțiui control efectuat de 

comitetul regional, a reieșit că a- 
cest cerc politic nici n-a existat. 

Mulți vorbitori, printre care to
varășul Nicolae Darie, Pandelea 
Gheorghe au arătat că principalul 
centru de greutate al muncii de 
educare trebuie pus în sectoarele 
hotărîtoare ale producției, acolo 
unde lucrează majoritatea tineri
lor : la parchetele de tăiere și la 
gurile de exploatare. Sus, la gu
rile de exploatare trebuie organi
zat învățămîntul politic, trebuie 
ținute conferințe, recenzii, trebuie 
organizată activitatea culturală.

Pentru continua 
activizare a 

organizațiilor U.T.M. 
din industria forestieră

In cadrul I.F.E.T.-urilor din Re
giunea Autonomă Maghiară există 
18 organizații de bază U.T.M. care 
cuprind 475 membrii. Numărul 
destul de mic de utemiști se ex
plică în primul rînd prin faptul că 
atît comitetul regional U.T.M. cît 
și unele comitete raioqale U.T.jVL 
au stat multă vreme departe de 
viața tinerilor muncitori forestieri, 
s-au mulțumit că există organiza
ții U.TJW. la centrele I.P.E,T,-uri-

neglijînd în mod condamnabillor
faptul "că" majoritatea tinerilor lu
crează în parchetele din păduri și 
nu la centru. Comitetele raionale 
U.T.M. Odorhei, Miercurea Ciuc, 
și Gheorghieni au neglijat crearea 
de organizații U.T.M. la locurile 
de muncă din pădure, unde lucrea
ză cea mai mare parte a tineretu
lui. Participant au cerut activiș
tilor comitetului regional și ai co
mitetelor raionale U.T.M. să se 
deplaseze mai des în mijlocul tine
rilor din exploatările forestiere, să 
se ocupe personal de educarea ti
nerilor, de organizarea lor, să-i a- 
jute la introducerea și generaliza
rea metodelor noi de muncă, să-i 
ajute să-și organizeze mai bine 
viața, timpul liber.
.Consfătuirea tinerilor lucrători 

din industria forestieră a Regiunii 
Autonome Maghiare a scos la 
iveală numeroase învățăminte pen
tru organizațiile U.T.M. Una din 
cele mai importante și căreia co
mitetul regional U.T.M. trebuie 
să-i acorde o mare atenție, este 
problema creșterii continue a rîn- 
durilor utemiștilor și a îmbunătă
țirii educării politice a tinerilor 
muncitori din industria forestieră, 
baza viitoarelor succese ale mun
cii tinerilor din industria forestie
ră a Regiunii Autonome Maghia- 
re pentru a da patriei mai mult 
material lemnos și de calitate su
perioară.



Profesie împotriva 
acfluniior ferorisfe ale 
autorităților polițienești 

din Hongkong

Conferinfa 
tineretului 

afro-asiatic 
va avea loc 
la Cairo

In apărarea 
drepturilor 

vitale

45 de țări au 
IV Y fost invitate să 
/\'\ participe la Con- 
V'-'J y-J ferința tinere- 

' ' tului afro-asia
tic care se va 

la Cairo in februarie 1959ține 
conform uneia din rezoluțiile 
Conferinței de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice. Aceas
ta informație a fost dată de 
Secretarul Consiliului Suprem 
al Tineretului din Republica 
Arabă Unită, 
Conferinței, cu 
conferințe de presă.

In afară de organizațiile de 
tineret din țările oare au par
ticipat la Conferința popoare
lor afro-asiatice de la Cairo, 
Conferința tineretului afro- 
asiatic este deschisă de aseme
nea și organizațiilor de tineret 
din celelalte țări afro-asiatice.

Comitetul internațional de 
pregătire se va întruni la Cairo 
in luna octombrie pentru a pu
ne la punct programul Confe
rinței.

Conferința are drept scop 
întărirea 
precum 
prieteniei între tinerii din Asia 
și Africa, In cursul conferinței 
vor avea lac discuții asupra 
rolului tineretului în întărirea 
solidarității afro-asiatice în 
domeniile: social, cultural, teh
nic și sportiv. Cu ocazia Con
ferinței, Consiliul Suprem al 
Tineretului din Republica Ara
bă Unită va organiza un festi
val local al tineretului și va in
vita pe participanți să viziteze 
șantierele, precum și valorile 
istorice ale R.A.U.

organizatorul 
ocazia unei

cunoașterii mutuale 
și a solidarității și

Nu de mult, Tineretul De
mocrat din Suedia a adresat 
guvernului suedez o scrisoare 
în care i-a cerut să ia măsuri 
împotriva șomajului crescîndîn 
rîndurHe tineretului. Numărul 
tinerilor suedezi fără posibili
tăți de lucru a atins iarna tre
cută cifra cea mai ridicată în
registrată de după cel de al 
doilea război mondial. Tinere
tul Democrat din Suedia pro
pune ca fenomenele existente 
de creștere a șomajului să fie 
înlăturate prin dezvoltarea ra
murilor industriale sub contro
lul direct al Statului precum fi 
prin crearea de condiții pentru 
toți tinerii oare doresc să în
vețe o profesiune sau o mese
rie.

In scrisoarea adresată tuturor 
partidelor politice reprezentate 
în Parlament, Tineretul Demo
crat din Suedia cere ca pro
blema limitei de vîrstă pentru 
dreptul eligibil să fie discutată 
în Parlament și să fie fixată 
la 18 ani în loc de 21. Scri
soarea subliniază că fi tinerii 
sub 21 de ani au multe înda
toriri față de societate, ca, de 
pildă, serviciul militar, fără a 
avea posibilitatea să-și exprime 
prin reprezentanții aleși în a- 
dunările legislative de stat sau 
municipale părerea lor în pro
blemele care-i privesc direct.

PEKIN 28 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, la 26 august 
autoritățile polițienești britanice 
din Hongkong au intrat în clădi
rea școlii medii chineze „Ciun 
Hua“ și au bătut și brutalizat 
membrii corpului didactic, elevii și 
cîțiva ziariști chinezi care erau la 
fața locului. Această acțiune te
roristă ia autorităților polițienești 
britanice a provocat indignarea și 
protestul populației chineze. Par- 
ticipanții la mitingul de la Can
ton au cerut ca autoritățile bri
tanice să-și ceară scuze, să pe
depsească pe vinovați, să plăteas
că stricăciunile produse și să dea

vor 
sa- 
au

asigurări că în viitor nu se 
mai întîmpla asemenea acte 
mavolnice. Mitinguri similare 
avut ]oc și la Hongkong la care 
au participat reprezentanții a pe
ste 100 de organizații sindicale, 
lucrători din învățămînt și repre
zentanți ai diferitelor organizații 
de masă.

------------•------------

însemnate pierderi 
suferite de 

colonialiști în Algeria
CAIRO 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : în comunicatul 
dat publicității la Cairo de către 
reprezentanța Frontului național 
de eliberare al Algeriei se arată 
că în urma operațiunilor militare 
desfășurate de armata algeriană 
de eliberare națională în cursul 
săptămînii trecute, 306 soldați și 
ofițeri francezi au fost uciși și 
alți 118 răniți.

în comunicat se arată că săp- 
tămîna trecută armata algeriană 
de eliberare națională a partici
pat la 14 lupte împotriva trupe
lor de ocupație franceze și a a- 
tacat 17 puncte de concentrare 
de trupe și echipament militar 
francez. In cursul săptămînii au 
fost distruse 19 mașini blindate 
franceze, au fost doborîte și a- 
variate 13 avioane militare. Pa- 
trioții algerieni au capturat în 
cursul luptelor o mare cantitate 
de echipament militar și muniții 
ale trupelor franceze.

S. U. A. și clica ciankaișistă
intensifică pregătirile militare 

în regiunea Taivanului
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

Știrile transmise de agențiile de 
presă occidentale arata că cercu
rile militariste americane și clica 
ciankaișistă își intensifică pregă
tirile militare în regiunea Taiva
nului și în jurul insulelor din a- 
propierea coastei R.P. Chineze o- 
cupate încă de ciankaișiști. La 
Taipe continuă astfel de cîteva 
zile tratative militare secrete în
tre oficialitățile militare america
ne și ciankaișiști, urmărind mai 
ales, după cum relatează agenția 
„France Presse", „întărirea po
tențialului militar al insulelor 
Quemoy și Matsu", unde după 
cum se știe se află, pe lîngă tru
pe ciankaișiste și un grup de 
consilieri militari americani.

La Washington 
„una din primele 
acestor convorbiri* 
rea în regiunea Taivanului a încă 
patru vase militare americane, 
ceea ce face — scrie France Pres
se — ca „flota a 7-a americană, 
care patrulează în regiunea Tai
vanului, să fie cea mai puternică 
escadră navală a Occidentului...". 
După cum se știe, vasele flotei a 
7-a efectuează „patrulări" în a- 
pele Taivanului în apropierea 
coasei R.P. Chineze, în scopuri 
provocatoare.

Tot în cadrul actualei „desfă
șurări de forțe“ a Statelor Unite 
în regiunea Taivanului, agenția 
Associated Press anunță că „toa
te avioanele de luptă ale marinei 
din bazele din Filipine au primit

TELEGRAM E

s-a anunțat că 
consecințe ale 

i“ este trimite-

ordinul să se mențină în stare 
de alarmă". „Săptămîna trecută 
— adaugă France Presse — o 
unitate de avioane de vînătoare 
cu reacție de tio „Super Sabre" 
a fost detașată în Taivan".

★
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

TASS transmite : După cum a 
anunțat Ministerul Apărării, pur
tătorul de avioane „Essex", unul 
dintre cele mai nvari ale S.U.A.. 
avînd la bord aproximativ 80 de 
avioane militare, a primit ordinul 
dfi a părăsi Marea Mediterană 
pentru a întări flota a 7-a a 
S.U.A. care patrulează în regiunea 
Taivanului. Purtătorul de avioa
ne ,(Essex" este însoțit pe patru 
contratorpiloare de escadră de cele 
mai moderne tipuri.

Cu prilejul Zilei Inde
pendenței Republicii In
donezia, președintele Pre
zidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii 
Populare Romîne, Icn 
Gheorghe Maurer, a tri
mis președintelui Republi
cii Indonezia, dr. Ah
med Sukarno, următoa
rea telegramă :

Permiteți-mi ca în numele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne și 
al meu personal să transmit Exce
lenței Voastre și poporului indo
nezian cele mai sincere [felicitări 
cu ocazia zilei de 17 august — 
Ziua Independenței Republicii In
donezia.

Cu acest prilej fericit, urez 
Excelenței Voastre și poporului ii * 
donezian succes deplin în lupt i 
pentru apărarea independenței și

integrității țării dv., chezășia pro
pășirii și bunăstării poporului in
donezian.

★
La aceasta, președintele 

Republicii Indonezia, dr. 
Ahmed Sukarno a trimis 
următorul răspuns preșe
dintelui Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine, 
Ion Gheorghe Maurer.

numele poporului Indone-In
ziei și al meu personal vreau să 
exprim Excelenței Voastre și Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 
sincerele mele aprecieri și mu țu- 
miri pentru mesajul prietenesc de 
felicitare ce mi-a fost trimis de 
Excelența Voastră cu ocazm Zilei 
Independenței Republicii Indone-. 
zia.

•a„Zilele culturii rominești*
în R.S.S. Moldovenească

din partea S.U.A. nu taceAmenințarea
decît să intensifice încordarea în Asia

DELHI 28 (Agerpres). — Co- 
mentînd evenimentele din Extre
mul Orient, presa indiană își ex
primă serioasa neliniște în legă
tură cu poziția S.U.A. în această 
regiune, subliniind că președinte
le Eisenhower în cadrul conferin
ței de presă din TI august nu a 
împrăștiat de loc această neliniște 
ci, dimpotrivă, a intensificat-o.

Ziarul „Assam Tribune** subli-

niază că insulele Țzlnmtndao (Que- 
moy), Matzushan (Matsu), Taivan 
și celelalte fac parte integrantă 
din teritoriul Chinei Populare. Ele 
aparțin de drept Republicii Popu
lare Chineze. Relevînd că politica 
dușmănoasă a S.U.A. față de Chi
na se explică prin orînduirea so
cială a R.P. Chineze, „Assam Tri
bune", arată netemeinicia unei a- 
semenea politici, întrucît alegerea 
acestei orînduiri este o chestiune a 
poporului chinez însuși, iar nu a 
Statelor Unite.

Amenințarea din partea S.U.A. 
nu face decît să Intensifice încor
darea în Asia, scrie la rîndul său 
ziarul „Bombay Chronicle", și nu

există nimic înțelept în încercările 
S.U.A. de ia dezlănțui o nouă psi
hoză războinică.

Lipsia de consistență a politicii 
americane în Asia este arătată de 
asemenea și de către ziarul „Times 
of India". Ziarul subliniază că a- 
ceastă politică este negativă și 
lipsită de eficiență. El subliniază 
că opinia publică în majoritatea 
covîrșitoare a țărilor din Asia 
este în favoarea recunoașterii Chi
nei.

Ziarul „Free Press Journal", re- 
ferindu-se la manevrele flotei a 
7-a americane și la debarcarea in
fanteriei marine a S. U, A. la 
Singapore scrie că toate acestea 
demonstrează încă odată falimen
tul politicii Statelor Unite față de 
China.

Conferința ac presă 
a președintelui Elsenhower

In cursul unei mari întruniri ce a avut Ioc în orașul Surabaya, tineretul indonezian s-a pronunțat In unanimitate pentru 
eliberarea Irianului de Vest, de sub jugul colonialist. M

(Urmare 
din pag. I-a)

schilozi mintali, robi 
docili ai capitalismu
lui. Din 
urmările < 
lor sînt 
Nu de azi 
ieri lumea 
grozită de , 
senzaționale cu care 
se mîndrește F.B.I., 
în care se arată că 
începînd din 1950 
criminalitatea a cres
cut în S.U.A. de pa
tru ori mai repede 
decît populația țării. 
La fiecare 12 secun
de se săvârșește un 
delict serios, la fie
care patru minute un 
asasinat sau un atac 
în scopuri de jaf. Și 
„perfecționarea" ado
lescenților îndopați 
cu comicsuri conti
nuă. Pentru ca citito
rul acestor rînduri 
să aibe o imagine a 
celor ce se petrec în 
S.U.A. în mod coti
dian și banal, ca de 
pildă fumatul unei 
țigări, redăm mai jos 
un caz relatat de pre
sa americană :

într-o seară de 
lie doi băieți — Ro
ger Shane de 16 ani, 
și Michael Farmer de 
15 ani, pe cînd se 
întorceau acasă au 
fost atacați de rău
făcători, Iată 
povestit Sckane 
târziu, poliției : 
un fluierat, au 
din ascunzători 
15 băieți și 
năpustit asupra noas
tră. Am fost doborîți 
la pămînt și în timp 
ce eram cu fața în 
jos ei ne înfigeau cu
țite în spate. Am a- 
vut noroc că am pri
mit numai două lo
vituri.". După cîteva 
zile au fost arestați 
membrii bandei. U- 
nvl dintre ei, în ver
stă de 14 ar.i a po
vestit : „Am luat un 
cuțit de măcelărie și 
l-am înfipt în el 
alît de mult pînă 
cînd am simțit osul, 
întotdeauna, după ce 
am citit un comics 
„fair" am dorit să 
săvîrșesc ceva asemă
nător. Doream să do
vedesc bandei mele 
că nu sînt novice și

păcate 
comicsuri- 
groaznice. 
și nici de 
este în- 
statisticile

iu-

ce a 
mai 
„La 
ieșit 
vreo 
s-au

cînd am scos cuțitul 
afară din pieptul ce
lui atacat m-am în
tors către șeful nos
tru și i-am spus : 
îți mulțumesc că 
mi-ai dat voie să fac 
aceasta".

Comicsul — iată u- 
nul din canalele prin 
care burghezia ame
ricană otrăvește con
știința majorității ti
neretului, Evident, nu 
de florile mărului 
fac marii potentați 
aDta reclamă și vil- 
vă în jurul crea
ției lor iubite și in
fecte — comicsul, 
care scoate la iveală 
mobilul social și eco
nomic al burgheziei 
americane : a supu
ne întreaga lume, a o 
exploata cît mai sîn- 
geros. După morala 
burgheză comicsul

mericani H. Blumer 
și F. Hanser după ce 
au organizat o anche
tă care întreba tine
retul american „Ce 
ai învățat din comic
suri ?“ trăgeau con
cluzia : „Ne este 
groază să ne gîndim 
la pericolul pe care-1 
prezintă pentru socie
tatea americană mo
lima comicsului, care 
este chiar mai teribi
lă decît bomba ato
mică. Comicsul asasi
nează zilnic conștiin
țe, imbecilizează, dă- 
rîmă ceea ce a clădii 
secole de civilizație". 

Numai că în S.U.A. 
guvernanții nu iau în 
seamă grozăviile ară
tate de acei doi pro
fesori americani, pen
tru simplul motiv că 
burghezia americană 
distruge din calea ei

lității trustmenilor și 
a uneltelor lor din 
diferitele organisme 
<ale statului american, 
lată de pildă soarta 
pe care a avut-o pie
sa „Bun ca aurul" a 
dramaturgului ame
rican John Patrick, 
după cunoscutul ro
man al lui Alfred 
Toombs. înainte de 
toate să vă prezentăm 
pe scurt subiectul 
piesei: Un tînăr chi
mist care trăiește în 
orașul american Uto
pia a elaborat o me
todă de cultivare a 
unor legume de pro
porții uriașe. Desco
perirea lui constă în 
aceea că cu ajutorul 
aurului se poate spo
ri de mii de ori pro
ductivitatea solului. 
Savantul pleacă la 
Washington. El vrea

mova un element 
progresist, democratic 
și se străduiesc să e- 
ternizeze puterea lor. 
In asemenea situații 
apologeții burgheziei 
„uită" să mai pălăvră
gească despre așa-zisa 
„libertate" americană.

Există și alte „for
mule" rușinoase fo
losite pentru a înă
buși critica făcută 
concepțiilor de poli
tică internă și exter
nă ale truslmenibir 
și acoliților lor. Pe 
o scară foarte largă 
este folosit procedeul 
mistificării, răstălmă
cirii. în urmă cu 
cîtva timp a avut loc 
la New York premi
era filmului „Ameri
canul liniștit". Sce- 
xaristul și realizatorul 
acestui film, regizo
rul Josef Mankieivicz

„pun- 
al lui 
schim-

Zodia comicsurilor"
îi face pe 
aibe nervi 
nu trebuie

„călește", 
băieți să 
„tari". Ei 
să se intimideze sau 
să aibe simțăminte de 
milă. Morala jefuito
rului este cea a „e- 
r oului" din comicsu
ri, de pe ecranele de 
televiziune, din filme. 
Crearea bandelor și 
crimele comise in 
urma intoxicării cu 
comicsuri constituie 
exercițiile cotidiene 
pe care burghezia a- 
mericană le dorește 
din toată inima. A- 
ceste bande sînt surse 
din care se recrutea
ză cei care reprimă 
mișcările anticolonia
liste, cei ce reprimă 
orice mișcare socială 
progresistă în inte
riorul țării.

Există în S.U.A. și 
oameni lucizi, care-și 
dau seama de perico
lul pe care-l prezintă 
comicsul, de faptul 
că el otrăvește con
știința unor mase de 
tineri care. în ultima 
instanță sînt transfor
mați în cinici, în 
hoți, în asasini. Așa 
de pildă profesorii a-

tot ceea ce încearcă 
să se opună transfor
mării tineretului în 
mase de manevră, la 
discreția ei.

Reflectînd la con
ținutul literaturii bur
gheze americane a- 
pare distinct că 
cercurile capitaliste 
pornesc de la pre
misa că masele îna
poiate, ignorante pot 
fi mai ușor ținute in 
frîu, pot fi ușor ex
ploatate și manevra
te pentru a deveni 
carne de tun în răz
boaie agresive. Lite
ratura bună, cu tema
tică socială, realistă 
ar constitui un peri
col, deoarece 
conștiința 
oamenilor 
lidaritatea 
împotriva 
rilor.

Dar
nu se 
pentru 
rițva unof lucrări ce 
exprimă un protest 
chiar și timid la a- 
dresa „modului de 
viață american", ori 
o demascare a vena-

ridică 
de clasă a 
muncii, so- 
în lupta 

exploatato-

cile fărădelegi 
fac în S.U.A. 
a înăbuși apa-

să convingă pe func
ționarii guvernamen
tali să-i dea măcar o 
mică parte din stocu
rile de aur pentru ca 
să salveze de la foa
mete oamenii din lu
mea capitalistă, dar 
ajunge... într-o închi
soare. Procesul lui 
este examinat de Bi
roul Federal de Inves
tigații (F.B.I.) și de 
comisiile Congresului, 
în cele din urmă sa
vantul este învinuit 
de... înaltă trădare.

Cum s-a aflat de e- 
xistența acestei piese 
au început să fie fă
cute tot felul de pre
siuni pentru a fi 
scoasă din reperto
riu. Atît autorul cît 
și actorii au primit 
numeroase scrisori de 
amenințare. Faptul că 
piesa abaca direct mo
ravurile și ordinea 
din S.U.A. a făcut ca 
piesa să 
„rebelă", 
Urmarea: piesa a fost 
scoasă de

lată
trustmenii înăbușă în 
S.U.A, cea mai mică 
încercare de a pro-

fie numită 
„decăzută".

pe afiș. 
așa dar

din Hollywood a lua- 
ca subiect povestirea 
cu același nume a scri
itorului englez Gra
ham Greene, schim- 
bînd însă atît de 
mult conținutul ei în- 
zit din povestirea care 
iemască politica o- 
dioasă a S.U.A. în 
Vietnam a ieșit un 
film care proslăvește 
colonialismul.

Unul din eroii prin
cipali ai cărții este 
°yl, reprezentant al 
guvernului american. 
Momentul culminant 
d povestirii este ex
plozia unei bombe la 
Saigon organizată de 
Pyl din însărcinarea 
S.U.A, cu scopul de 
a acuza pe comuniști 
de acțiuni teroriste 
in Vietnam. Or, regi
zorul îl transformă 
pe Pyl din reprezen
tantul unei instituții 
guvernamentale în- 
tr-un salariat al unei 
societăți particulare 
americane cică „de 
binefacere", care ar 
căuta să ajute chipu
rile poporul vietna
mez.

Chiar și criticii din 
New York au fost 
nevoiți să sublinieze 
că filmul a denaturat 
conținutul cărții. Zia
rul „New York Post" 
publică o recenzie în 
care spune că 
ctul de vedere 
Greene a fost
bat pe placul ameri
canilor".

T oate acestea se 
*,omit din indicațiile 
cercurilor interesate 
rare dirijează în de
talii propaganda re- 
îcționară. Și, desigur, 
ii în acest domeniu 
există experți. Așa 
ie pildă una dintre 
somități care a făcut 
carieră în S.U.A., este 
numitul Roy Cohn 
fost consilier al sena
torului Mc. Carthy. 
Acest Roy Cohn în 
timp ce era directorul 
revistei pornografice 
„Tiger" și consilier 
juridic și director al 
firmei „American 

News Co", a primit 
sarcina de a face mai 
multe călătorii în Eu
ropa pentru a consta
ta ce cărți cuprind 
bibliotecile serviciilor 
americane de 
mație. Aceste 
s-au soldat cu 
roase epurări^
cărți pornografice, ci 
de cărți care ar fi a- 
mt chiar și cea mai 
mică nuanță progre
sistă și care au fost 
botezate de Roy... 
„marxiste". Poate că 
o persoană mai potri
vită nici nu există 
oentru a recomanda 
in străinătate litera
tura burgheză din 
Statele Unite.
„Zodia comicsurilor" 

— astăzi la modă în 
Statele Unite și cele
lalte țări occidentale 
constituie o expresie 
i putreziciunii capi
talismului, care în
cearcă să se mențină 
prin otrăvirea con
științei tinerei gene
rații, în scopurile 
burgheziei. Corespon
dentul pe plan eco
nomic-social al „zo
diei comicsurilor" este 
„zodia capitalismului 
în agonie".

infor- 
vizite 
nume- 
nu de

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
TASS transmite: La conferința 
de presă din 27 august a preșe
dintelui Eisenhower, coresponden
ții au pus numeroase întrebări 
legate de situația din regiunea 
insulelor chineze de coastă, ocu
pate, după cum se știe, de cian
kaișiști cu sprijinul militar al 
S.U.A.

Răspunzînd la aceste întrebări, 
președintele a declarat că insu
lele chineze de coastă au pentru 
S.U.A. o importanță crescîndă, 
întrucît naționaliștii (adică ră
mășițele ciankaișiste — N.R.) au 
staționat pe unele din aceste 
insule aproximativ o treime din 
forțele lor armate.

Președintele a amintit că S.U.A. 
acordă sprijin militar ciankaișiști- 
lor și nu vor refuza să îndepli
nească obligațiile sau declarațiile 
pe care S.U.A. le-au făcut în 
această problemă.

Președintelui i-a fost pusă de 
asemenea o întrebare avînd drept 
scop să lămurească ce forme și 
proporții poate căpăta amestecul 
militar al S.U.A. în această re
giune. Printre altele el a fost în
trebat asupra eventualității folo
sirii armei atomice tactice de că
tre forțele armate americane.

Eisenhower a răspuns evaziv 
că nu se pot lua hotărîri militare ■ să lege și de acum înainte pro- 
atîta timp cît nu se cunosc toate 
împrejurările. Totodată el a lăsat 
să se înțeleagă că S.U.A. nu in
tenționează să pună capăt ames
tecului lor militar în această re
giune. Răspunzînd la o întrebare 
asupra eventualității folosirii ar-

mei atomice tactice în regiunea 
Taivanului, Eisenhower a spus 
că această armă poate fi folosită 
numai în urma unui ordin special 
al președintelui.

Eisenhower a vorbit în termenii 
cei mai vagi despre situația din 
Orientul Apropiat, declarînd că 
în această regiune s-a creat o 
atmosferă care poate da Statelor 
Unite cele mai bune șanse de 
progres. El nu a vorbit nimic 
despre planuri sau intenții ale 
S.U.A. în legătură cu îndeplinirea 
cît mai grabnică a 
dunării Generale a 
privire la retragerea trupelor a- 
mericane din Liban.

Președintele a fost întrebat 
dacă politica S.U.A. în domeniul 
dezarmării a fost revizuită în lu
mina acordului de la Geneva cu 
privire la inspecție sau 
S.U.A. continuă să ducă 
lor politică.

Eisenhower a spus că 
nu au renunțat de loc la 
piui politicii lor. S.U.A., 
clarat el, vor accepta să înceteze 
experiențele pe un an. Credem 
că încetarea experiențelor trebuie 
să fie legată de încetarea produc
ției materialelor pentru arma nu
cleară.

Așadar, S.U.A. intenționează

CHIȘINAU 28 (Corespondentul 
Agerpres transmite) :

In ziua de 27 august, delegația 
romînă de oameni ai culturii oare 
participă |a „Zilele culturii romt- 
nești“ a plecat din Tiraspol spre 
colhozul ,,Lenin" din satul Cio- 
bruci. Locuitorii satului eu ieșit cu 
flori și cu fanfară în întîmpi- 
narea oaspeților romîni. Președin
tele sovietului sătesc. Ion Mun- 
teanu, a urat delegației bun ve
nit-

Oaspeții romîni au fost conduși 
la casa de cultură a colhozului 
construită în anul 1956. Casa de 
cultură are o sală de spectacole 
de 800 țocuri, bibliotecă proprie, 
săli de lectură. Intr-o vitrină fru
mos ornamentată erau expuse 
cărți de literatură romînească. E- 
chipa artistică a colhozului a dat 
un spectacol în cinstea delegației. 
A impresionat programul bogat și 
variat de cîntece și dansuri, cîn- 
tecele populare moldovenești, ro- 
mînești și ucrainene.

In numele delegației, Mircea 
Avram, directorul teatrelor din 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii din R.P.R. a mulțumit arti
știlor amatori pentru concertul fru
mos, pentru primirea oaldă și fră
țească.

Membrii delegației s-au întreți
nut apoi cu președintele colhozu
lui ,,Lenin", Erou al Muncii So
cialiste, deputat al Sovietului Su
prem al R. S. S. Moldovenești, 
I. D. Vasilache, care a informat 
pe oaspeți despre realizările col
hozului. ,

Colhozul „Lenin" are un bogat 
parc de mașini agricole șl 7500 
ha de pămînt, dintre care 1800 
ha livezi, 500 ha vie, 100 ha legu
me, restul alte culturi. Venitul 
global al colhozului se cifrează a- 
nul acesta la 31 milioane ruble.

Delegația a v'zitat pămînturile 
colhozului și parcela unei brigăzi 
de cîmp în care lucrează 30 de 
tractoriști. Oaspeții romîni au 
cercetat cu mult interes tabăra de 
cîmp a brigăzii, bine amenajată, 
cu club, cantină, cinematograf. In 
colhoz sînt 3 școli, dintre oare 
una medie.

In seara .aceleiași zile delegația 
s-a întors la Chișinău.

Joi 28 august, oaspeții romîni au 
vizitat fabrica de încălțăminte 
„Serghei Lazo", fabrica de tex
tile „Steaua Roșie", uzina de re
parații și alte întreprinderi.

★
Ansamblul de cîntece șl dansuri 

al Ministerului Forțelor Armate ale 
R.P.R. este acum In turneu prin 
raioanele R. S. S. Moldovenești, 
Primul concert al ansamblului a 
avut loc în centrul raional Brățu- 
șeni unde a fost întîmpinat cu 
multă căldură. Peste 7.000 colhoz
nici au asistat la spectacolul pre
zentat in parcul colhozului ,,Ki
rov". Fiecare număr al programu
lui a fost răsplătit cu aplauze en
tuziaste și o ploaie de flori.

Turneul ansamblului Ministeru
lui Forțelor Armate ale R.P.R. 
continuă.

In legătură cu acțiunile algerienilor 
în sudul Franței

hotărîrii 
O.N.U.

A-
cu

dacă 
vechea

S.U.A. 
princi- 
a de-

blema încetării experiențelor de 
încetarea producției materialelor 
pentru arma nucleară.

Eisenhower a acordat multă a- 
tenție problemei înzestrării S.U.A. 
cu arme rachetă.

ALGER 28 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Frontului de 
eliberare națională din Algeria a 
declarat că activitatea naționaliș
tilor algerieni în sudul' Franței 
care s-a concretizat prin aprinde
rea unor depozite petrolifere con
stituie un răspuns dat lui De 
Gaulle care încearcă să-și impună 
constituția în cadrul turneului său 
în Africa. El a subliniat că acțiu
nile algerienilor în Franța pe care 
De Gaulle nici nu le-a menționat 
în discursurile rostite în Africa, 
vor avea repercusiuni asupra răz
boiului din Algeria și va fi impo-

sibil ca Franța să trimită încă 
80.000 de militari în Algeria cum 
a cerut generalul Salan, deoarece 
trupele franceze sînt necesare pen
tru a păzi fiecare pod și fiecare 
uzină din Franța.

Purtătorul de cuvînt al F.L.N. a 
ridiculizat declarația ministrului de 
Interne Francez că organizația 
F.L.N. din Franța va fi înăbușită 
în următoarele șase luni. Dimpo
trivă, a spus el, atacurile F.L.N.- 
ului în sudul Franței au arătat că 
războiul împotriva Franței poate fi 
dus ori unde și ori cînd.

Declarațiile belicoase ale lui 
Norstad la sosirea sa în Greciasa

ATENA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: Generalul american
Norstad, care a sosit la 27 august 
la Atena, a început tratativele cu 
conducătorii militari greci. La so
sirea pe aerodromul din Elevsin,

S.U.A. nu intenționează să-și retragă trupele din Liban
Greva generală continuă

BEIRUT 28 (Agerpres). — După 
cum reiese din relatările agenții
lor de presă occidentale, deplasă
rile de trupe americane în Liban 
contribuie la crearea unei „atmo
sfere încordate" în capitală și în 
jurul orașului Beirut. După cum 
se știe, zilele acestea trupele ame
ricane au ocupat poziții în j 
cartierului arab Basta al capitalei, 
organizîndu-și poziții întărite, să- 
pînd tranșee, ridicînd rețele dc 
sîrmă ghimpată, pregătind mortie- 
rele „gata de intrat în acțiune" 
etc. Au fost aduse, de asemenea, 
unități de tancuri care „patrulea
ză" în jurul cartierului. Agenția 
United Press International reia 
tează că comandantul trupelor a- 
mericane debarcate în Liban, ge
neralul Adams, a declarat că tru-

jurul

pels sale „vor rămîne pe pozițiile 
ocupate" și că refuză să se re
tragă, așa cum au cerut reprezen
tanții opoziției libaneze, care au 
arătat că prezența acestor trupe în 
jurul cartierelor arabe ale Beiru
tului reprezintă o primejdie seri
oasă pentru liniștea și securitatea 
regiunii.

Tot agenția United Press Inter-

national relatează că în Liban con
tinuă 
tanții 
greva
sia lui Șamun.

greva generală. Reprezen- 
opoziției au anunțat că 
va continua pînă la demi-

Norstad a făcut o declarație răz
boinică. In primul rînd el a amin
tit că la sesiunea Consiliului 
N.A.T.O , care s.a ținu' în decem
brie 1957 la Paris, țările membre 
a'e N A.T O. și-au asumat obliga
ția de a se. înzestra cu arma ato
mică. El a comunicat că a înce. 
put înzestrarea armatei Greciei 
cu proiectile teleghidate de tip 
..Honest John" și ,,Nike“. Norstad 
a arătat că există un program de 
înzestrare a tuturor țărilor mem
bre ale N.A.T O. cu arme moder
ne. Răspunzînd la o întrebare a 
reprezentanților presei dacă exis
tă un nou program al N.A.T.O. cu 
privire la transformarea aerodroa- 
melor d'n Grecia în baze atomice, 
Norstad a declarat că aerodroa- 
mele existente și cele care vor ff 
construite în Grecia vor fi folo
site potrivit necesităților.

Autobusul sovietic pitic
MOSCOVA 28 (zXgerpres). — 

TASS transmite : La uzina de 
automobile de mică capacitate ci
lindrică din Moscova a fost reali
zat prototipul unui autobus pitic 
cu opt locuri (inclusiv șoferul).

Autobusul pitic dezvoltă o vite
ză de pînă la 90 km. pe oră și 
consumă 10 litri de benzină la un 
parcurs de 100 km. Mașina cîntă- 
rește 1.200 kg. împreună cu re
zervele de carburant.

în caz de nevoie autobusul pi
tic poate fi ușor reprofilat în ve
derea transportului de încărcături 
în greutate de aproape o tonă.

Pertiru a se pune la adăpost de mișcarea tot mai mult eres, 
cîndă a forțelor populare iordaniene, regele Hussein intenționează 
să ceară un mare împrumut din S.U.A., pentru a-și întări armata 

(ziarele)

Desen de V. VAS1L1U
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