
Peste cîteva zile Congresul A S I.T.

Invenții
Proletari din toata tăfile, uniți-vă!Inaugurarea fabricii 

de regenerat cauciuc
Fabrica de regenerat cauciuc, 

o nouă unitate a marelui combi
nat de cauciuc „Zorile".Jilava a 
intrat tn funcțiune simbătă. La 
festivitatea care a avut loc cu a- 
cest prilej au luat parte tovarășii 
Alexandru Sencovici, adjunct al 
ministrului Industriei Bunurilor 
de Consum, ing. St. Bălan, ad
junct al ministrului Construcțiilor 
și Materialelor de Construcții, 
ing. Horațiu Atanasiu. secretar 
general al Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum, directori, 
ingineri și specialiști din minis
ter, numeroși constructori și 
muncitori din Combinat.

In numele specialiștilor sovie
tici care au lucrat la proiectarea 
și montarea fabricii a luat cuvln- 
tu! inginerul sovietic N. V. Kulov 

Tovarășul Al. Sencovici, ad
junct al ministrului Industriei 
Bunurilor de Consum a mulțumit 
specialiștilor și tehnicienilor so
vietici pentru ajutorul acordat in 
montarea calificată a acestei im
portante unități de producție.

Fabrica de regenerat cauciuc 
corespunde celor mai exigente ce
rințe ale tehnicii mondiale, prin 
faptul că ea funcționează pe prin
cipiul metodei neutro-apoase, 
care este mult mai productivă și 
realizează o producție de calitate 
mult superioară fabricilor de a- 
celași gen care funcționează 
principiile termice 
Prin principiul de 
care-1 are la bază 
tn Europa.

X

și inventatori
Așa dar vă povesteam în 

numărul trecut despre un ca
zangiu care purta pe urechi o 

li pereche de căști protectoare. 
>> Muncitorul era ferit de sgo- 
’> moțul asurzitor al ciocanelor 
X pneumatice, insă, tn același 
>S timp putea vorbi in modul cel 
7 mai obișnuit cu tovarășii de 
x muncă. Vă puneți desigur in- 
>S trebarea: „dacă urechile îi 
7 sînt acoperite pentru evitarea 
X sgomotului industrial, cum ii 
>$ poate auzi vorbind pe tovară- 
7 șui de muncă ?“
X După ce audio-protectorul a 
o fost experimentat, inventatorii
> lui, profesor Lean Hamburger, 
X Luciu Săveanu și Anton Nec- 
■> șulea de la Institutul de me- 
7 canică aplicată al Academiei 
x R.P.R., au explicat aceasta la- 
>> conic, intr-un referat. Astfel
> am aflat că „aparatul lucrează 

prin atenuarea selectivă a 
frecvențelor dăunătoare din 
spectrul' sgomotului. Dat fiind 
că frecvențele dăunătoare sînt 
mai înalte decît cele din spec
trul vorbirii, aparatul permite 
protecția auzului contra sgo
motului supărător, dar păs
trează posibilitatea convorbirii 
directe intre cei care-l poartă".

Două frazei Două căști care 
se aplică pe urechi! Dar cîte 
experiențe au fost pînă la a- 
ceastă sinteză !

Cunosc un moșneag care 
are împliniți 73 de ani. Merge 
drept, și cată tn Jur cu o pe
reche de ochi neobișnuit! de 
vii. Cînd ti vorbești e atent la 
mișcarea buzelor tale, căci 
altfel înțelege greu ce-I spui. 
Povestea infirmității e sim
plă : a fost ucenic, lucrător și 
maistru tn același atelier de 
cazangerie. Am să-l arăt ce se 
scrie despre invenția profeso
rilor de Ia Institutul de meca
nică aplicată al Academiei. 
Să se bucure șl el, măcar pen
tru alții I

...O dată, nu de mult, am 
văzut o femele cu figura Îm
pietrită in durere, așteptlnd la 
poarta unui spital. Nu era 
timp de vizită și portarul ii 
explica că abia peste două 
zile își poate vedea copilul.

Fii liniștită, mamă! Dacă 
copilul tău va mai căpăta o 
toxicoză. el va fi vindecat i- 
mediat cu ajutorul aparatului 
medicului Andrei Avachian.

La Oficiul de stat pentru in
venții. aparatul a căpătat ca
lificativul „Invenție", dar în 
inima mamei care-și vede co
pilul însănătoșit este un sim
bol al inteligențli și bunătății 
umane...-

Ca să închei cu exemplele, 
îmi pare rău că nu am un 
prieten apicultor. L-aș pofti 
să facem împreună o vizită 
inginerului Fotti Nicolae pe 
care să-l rugăm să ne arate 
noua metodă de iemare a 
măteilor de albine. In loc de

>>>>>>>

> >>>>
>>>>>>>>>>>
>
>
>
>
>
>
> 
>

> >>►>

5-6 mătcl după numărul stu
pilor din grădină, pot ierna 
cu noua metodă chiar o sută! 

Profesorul de fagot Ciucu- 
reanu, cînd și-a perfecționat 
instrumentul, na consultat 
A.S.I.T.-ul. Probabil, el, muzi
cian, nici nu are legătură cu 
această organizație tehnică. 
Sute și mii de inventatori și 
inovatori se consultă 
cabinetele tehnice 
și au îndrumători 
în reprezentanții 
A.S.I.T.-ului. Eroii 
noștri deci nu sînt 
singuri, ei își spri
jină, legendar, pu. 
terea pe pămînt.

Se întîmplă to
tuși cîteodată ca 
„pămîntul** să le 
refuze ajutorul ce
rut : cabinetele teh
nice din întreprin
deri stau și închise 
uneori.

Există oameni în 
ale căror suflete 
s-au închistat con
glomerate de re
ferate, adrese și 
contra adrese de acoperire. A- 
ceștia, cînd află că audio- 
protectorul s-a realizat, fac 
referate, adrese, și atît. Căci 
cum altfel se explică faptul 
că nic?, pînă acum — a trecut 
mai bine de un an de cînd a 
fost experimentat prototipul — 
aparatul n-a fost fabricat in 
serie și dat în folosință.

Există pe de altă parte și 
„inventatori** cu ghilimele, oa- . 
meni care-și încurcă timpul </ 
lor și ai altora, care cred că << 
orice le trăznește prin cap e >> 
bun, că o „inspirație** îndoiei- 2/ 
nică poate înlocui studiul în- SS 
delungat și munca. La ce poa- << 
te fi folosită o aero-presă cu o // 
presiune de ...40.000 de atmos- \\ 
fere care de altfel practic nu // 
se poate realiza, descrisă cu >> 
lux de amănunte de autor în- << 
tr-un voluminos dosar (deasu- <? 
pra căruia doar din decență >> 
lucrătorii de la Oficiul de stat <\ 
pentru invenții n-au scris ?? 
„aberație**). >>

Să revenim însă la eroii << 
noștri — adevărați Inventatori, ??

Așa dar un fagot neobișnuit, ” 
un audio-protector, un aparat « 
medical..;

Gamă variată, Inventatori 
cu preocupări. E deajuns o 
singură întrebare — la ce ser
vesc invențiile șl ce-i animă 
pe creatori ?

Profesorul Clucureanu s-a 
frămîntat ani de zile cu gin- 
dui de a face ca instrumentul 
său să cînte mai frumos, mai 
dulce. Profesorii de la Acade
mie aveau nevoie pentru ei de

audio-protectoare ? Evident că 
nu.

Omenescul — iată trăsătu
ra lor comună.

Cu multi dintre acești eroi 
ne vom intilnj probabil la 
Congresul A.S.I.T.

Iar dumneavoastră, cititorii, 
poate într-un viitor reportaj.
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însă la

Prin _____ ___ ________ r________
sunetelor, cazangiii vor outea vorbi 
rintă între ei. fără a mat îi supăratl 
moțul ciocanelor pneumat’ce.

V. CONSTANTINESCU
selecțiaInventarea unor căști pentru

EA: Te iubesc II!
EL : Mai încet, dragă, ne-aude lumea /

pe
și alcaline, 

funcționare pe 
ea este unică

(Agerpres)

Ion Gheorghe

Primul vers

co-Prin eforturile 
mune ale muncitorilor, 
inginerilor șl tebnicie-

î Mă moșeați de piept cu ciocurile mid jț 
<ț Picuri albi de ploaie-n stoluri, stoluri. I 
J Și mă-mprejmuiți cu ochi de licurici
• Și ca fluturii îmi dați și-mi dațl ocoluri.

1 î 
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J Nu-i nimic; din noi m urcă boabe pline Jj 
“ Către spicele din holdele cîmpiei.

Nu-i nimica, dacă-ntr-adevăr

i Mă moșeați de piept co ciocorii. mid 
J Picuri albi de ploaie-n atolori, atohari. 
■ Și mă-mprejmuiți cu ochi de licurici

inginerilor și tehnicie- j pentnl M vi piCTri dap4 , 
nilor romtni șl ale * Sînteți lacrimile dulci ale copilăriei ? . 
specialiștilor din R. D. 
Germană, zilele ace
stea a fost terminată 
construcția termocen. 
tralei de la noua fa
brică de zahăr din Li- Să
vezi, regiunea Craiova.

Termocentrala are o 
putere instalată de 
6400 kW. Ea va fur- 
niza de asemenea o 
însemnată cantitate de 
energie electrică ora
șului Craiova.

(Agerpres).

X ;; uumva, uciui-uu-auc»di

ț Sînteți plînsu-acela de demult J
I. Dați belșug de pîine și de poame tuturor, “ 

Fericit în toate să vă văd și-ascult

Să spălați obrajii vineți de ulei
J Ai flăcăilor legați de brazda de ogor.
J Fiindcă toți de-acolo-s frații mei
M Și să știe că am fost și sînt de-al lor.
»
» Și că port bonetă-albastră pe-o ureche 

Și că mîinile acestui suflet crapă 
n Tot călcind cu roțile o țarină veche 
v Ce-ntre haturi nu mai vrea să-ncapă.

Tot ca ei eu mi-am lăsat părinții 
înainte de a suna-mplinire ora.
Pentru dragostea țărinii și-a seminții 
Care crește-ndestnlarea tuturora.

»=: Sas S=î StJ SSrf «s! Sîi! Ad

în sprijinul colectivizării

0 discuție des
pre noua inova
ție la aparatul 
manual de în
chidere a circui
tului electric !

Roman Nicolae și Roman 
Vasile împreună cu tovarășa 
Zoe Spasinovicr, dfn partea ca
binetului tehnic fac astfel ca 
la întreprinderea Electroapa- 
rataj din București să se îm
bunătățească mai departe pro
cesul de producție, prin încă 
o inovație.

Foto. D. F. DUMITRU
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TELEGRAME
Tovarășului

JANOS KADAR
Președintele Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Socialist Ungar
Budapesta

Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a zilei dv. de naștere, Co
mitetul Central al Partidului Muncitoresc Romtn vă trimite un 
cald salut frățesc, și cele mai bune urări de sănătate și putere de 
muncă.

Vă dorim succes in activitatea dv. de conducător de seamă al 
poporului ungar, pusă in slujba făuririi năzuințelor celor mai 
înalte ale oamenilor muncii. In slujba cauzei victoriei socialismului 
in Ungaria. Ne exprimăm convingerea că legătura frățească din
tre P.M.R. și P.M.S.U., care aplică in mod creator învățătura mar- 
xist.leninistă, prietenia șl colaborarea frățească dintre popoarele 
noastre se vor dezvolta și întări in interesul păcii și al socialism 
mulul.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMIN

Tovarășului 
JANOS KADAR 

Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar

Budapesta

Cu ocazia zilei dv. de naștere vă rog să primiți, dragă tovarășe 
Kadar, cele mai sincere și călduroase felicitări.

Vă urăm din toată inima, dv., conducător încercat al clasei 
muncitoare și al poporului ungar, ani multi de sănătate și noi suc
cese in lupta pe care in fruntea poporului muncitor ungar o du
ceți pentru întărirea continuă a regimului democrat-popular, pen
tru progresul și Înflorirea patriei dvs.

îmi exprim convingerea in dezvoltarea și întărirea mai depar- 
*e A Prlet*n>«i Și colaborării frățești dintre popoarele noastre, a 
unității puternicului nostru lagăr socialist.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Cu privire la faimă

ineretului
W//////////MM.

IN CURI ND

ANCHETA

tinerii din raio- 
regiunea Galati, 
angajament în- 

Ia Festival —

Utemiștii și 
nul Călmățui, 
și-au luat un 
drăzneț. „Pînă 
sună angajamentul — vom spriji
ni colectivizarea întregului raion".

Pe lingă agitatori, bibliotecile, 
căminele culturale și celelalte 
sectoare de activitate luptă pen
tru același tel. în plus, la cere
rea tinerilor, în raion a sosit o 
caravană tipografică formată din 
doi redactori și doi tipografi. Ea 
străbate comună cu comună, sco- 
tînd zilnic cîte o foaie volantă. 
Colaboratori sint chiar tinerii din 
satele și comunele respective.

I-am surprins pe cei din cara
vana tipografică în comuna Tă- 
taru, tocmai în zori cînd sosi-

seră. Au oprit camionul tn fața 
căminului cultural iar după ce 
și-au instalat cele necesare în 
sala bibliotecii au pornit la trea
bă. Primul corespondent care s-a 
prezentat cu un material * ' 
Elena Pitulice. Ea a scris 
felul cum muncesc tinerii 
atragerea de noi membrii 
lectivă.

In cadrul foii volante, _ 
Pitulice avea să dea și o scri
soare cu titlul „Veniți alături de 
noi". Firesc. E colectivistă și cu
noaște belșugul. Ii pare rău că 
mai stnt unii care stau pe gîn- 
duri. Au mai sosit aici tineri ca 
Dobre Vitali, Ion Pitulice și alții 
cu materiale pentru ziar. Curtnd, 
secretarul gazetei și redactorul

a fost 
despre 
pentru 
în co-

Elena

puneau la punct articolele. Tipo
grafii începură să culeagă literă 
cu literă. Iar gîndurile tinerilor 
se prefăcură tn cuvinte tipărite.

înconjurați de tineretul comu
nei, cei de la ziar dau zor.

A ieșit prima „perie". S-au 
scos corecturile. Și presa intră in 
funcțiune.

Ies ziare proaspete. Antetul și 
data sînt tipărite cu litere roșii

Agitatorii s-au adunat in jurul 
camionului. Au primit zeci și 
sute de exemplare. Apoi au în
ceput difuzarea. Unii cetățeni au 
constatat cu multă satisfacție că 
in micuța gazetă stnt criticați o 
serie de oameni care 
formal sau chiar 
burîle.

In seara aceea 
cules roade de preț.

ruine fumeginde, cîmpuri de 
luptă acoperite de leșuri și a- 
mintirea unor cetăți înfloritoare.

Dar pentru ei faima în di
strugere era tot atit de bună 
ca oricare alta. Chirurgii noștri 
fac transplantări de organe 
vitale, extind eficacitatea bi- 
sturiului pină în zona inimii, 
operează asupra materiei ner
voase. Savantii noștri stau la 
căile de acces ale reîntineririi 
organismului, 
profundă este 
voltătoare a

— »

muncesc 
încurcă tre-

TRADIȚII DE FAMILIE?
— Fără nici o discuție, sînt lucruri pe care 

n le pot accepta. Nu pentru a fi original 
rin „contratimp** și nu neapărat pentru că 
n rădăcinile vîrîte adine într-o familie de 
telectuali. Nu pot accepta, fiindcă nu sînt 
ipabil de renunțare. Am ideile mele pre
se despre familie și evoluția ei, despre lo
ll pe care familia mea trebuie să-l ocupe 
i societate. La ce nu pot eu renunța ? Căci 
i fond despre asta ai vrut să discuți cu mine, 
a respectarea întru totul a tradițiilor 
i familie.
— Cred că nu s-a găsit încă omul care să 

i ceară un astfel de lucru, atît timp cît tra- 
țiile de familie nu se contrapun principiilor 
orale și politice ale societății noastre.
— Intr-adevăr, nu s-a găsit. Totuși...
— Nu înțeleg.
— Ai acceptat că familia trebuie să se în- 
rijească de copii în vederea stabilirii locului 
b care aceștia trebuie să-l ocupe în societate.
— Adevărat.
— Deci familia este și aceea care poate și 
ebuie să aleagă locul pe care copilul îl va 
supa în societate.
— Intr-o anumită măsură și aceasta este 

levărat.
— Numai într-o anumită măsură ? Cred că 

i totalitate. Pregătirea copilului pentru viață 
u se poate face numai „în general**. în- 
-adevăr, etica umană, curățenia sufletească, 
»ată gama de virtuți, necesare omului ci- 
lizat, sînt lucruri pe care le încrustează în 
rimul rînd familia în sufletul copilului, in- 
iferent de profesia pe care o va avea. Dar 
iată această muncă de educație nu poate
făcută în general, ea trebuie axată pe ceva.

ri, acest ceva rezidă tocmai în aplicațiile 
>pilului, în acel simț care ia la el o des- 
oltare mai amplă și-1 îndreaptă deci în mod 
resc spre o anumită profesie.
— Aveți perfectă dreptate. Intr-adevăr așa 
numai așa trebuie să se întîmple.
— Nu vă contraziceți ? — surise domnul 

lanoliu.
_  Delcc Fair ilia este aceea are poate cu-

>
noaște într-o anumită perioadă mai bine ca 
oricine in ce direcție să fie îndrumat copilul. 
De aceea tot ea este și primul sfătuitor al lui. 
Dar, să nu uităm un lucru : copilul nu pășe
ște in societate rupîndu-se de familie. Ci 
dimpotrivă. El suferă influența societății în 
timp ce se află în familie și, cu sau fără voia 
familiei, el începe să facă comparație între 
ceea ce îi oferă societatea și ceea ce-1 îndea
mnă familia. Sînt foarte rare cazurile cînd 
un copil se pronunță — prin temperamentul, 
prin aptitudinile sale — de mic, spre un anu
mit domeniu de activitate. De obicei, copi
lul își schimbă de zeci de ori dorințele. In 
zilele noastre foarte mulți copii sînt atrași 
spre profesia de șofer, aviator, mecanic 
sau marinar.

— Dacă înțeleg bine — întrerupse domnul 
Manoliu — vreți să spuneți că primul lucru 
spre care e atras copilul este meseria cu un 
caracter mai spectaculos, mai apropiat de do
rința de aventură.

— Da, fiindcă copilul rămîne credincios 
pornirilor firești, vîrstei Iui. Și, aceasta, consi
der eu, este un lucru foarte bun care tre
buie stimulat.

— Veți găsi puțini intelectuali cu preten
ție care să accepte o asemenea idee.

— Nu-i adevărat. Sînt foarte mulți intelec
tuali cu și fără pretenție care au îmbrățișat-o 
cu plăcere. Dacă copilul — indiferent din ce 
familie provine, dar absolut indiferent — eș’.e 
înzestrat pentru o muncă intelectuală, socie
tatea noastră îl va ajuta să se pregătească pen
tru aceasta. Exemple : cîte vreți. Artiști, lite- 
rați, profesori, ingineri, tehnicieni- medici, cer
cetători în diferite ramuri științifice, găsești 
astăzi provenind din rîndurile familiilor de 
muncitori, țărani, intelectuali. Li s-a cerut nu
mai să aibă aptitudini, să fie înzestrați pentru 
o astfel de muncă și posibilitatea de a se rea
liza au avut-o. Nu cred că există în momen
tul de față un om cinstit, atașat poporului 
nostru, un om cu posibilități intelectuale care 
să nu și le poată realiza.

Dacă am intuit bine insă, în cazul de față 
este vorba de Paul, copilul dumneavoastră.

— Da, într-adevăr, de el este vorba. Nu 
pot accepta, nu pot nici măcar să mă gîndesc 
că Paul, copilul meu, nu va fi medic. Știi că 
începînd cu cîteva generații în urmă toți băr
bații din familia noastră au fost medici. Este 
adevărat că nici unul dintre ei nu a ajuns un 
savant. Dar medicina, meseria aceasta, a de
venit o tradiție de familie și nu pot re
nunța la ea.

— Are Paul aplicație spre această meserie ?

— Să iau tăcerea dumneavoastră ca o 
negație ?

— Nici eu nu mai știu. Anul acesta va da a 
treia oară examen la Facultatea de medicină.

— Și dacă nu va reuși din non — vă rog 
să mă credeți că nu doresc lucrul acesta — 
atunci probabil că-1 veți mai ține un an acasă 
și va încerca din nou. 11 satisface pe el viața 
aceasta ?

— Nu știu... Dar nu pot, nu pot renunța. 
E o problemă de prestigiu în fața propriilor 
mei ochi.

— Ați spus un adevăr. Nu vreau să vă 
jignesc, dar de multe ori unii părinți, crezînd 
că luptă pentru fericirea copiilor lor, nu fac 
decît să-și satisfacă propria vanitate. Că ajung 
de multe ori să regrete lucrul acesta — asta-i 
cu totul altceva. Cred că este un moment în 
viață cînd părinții trebuie să se depășească, 
să fie capabili de acea putere de a-și judeca 
propriul lor copil la justa lui valoare. Numai 
o astfel de judecată le va da posibilitatea să 
ajute copilul să-și găsească drumul cel mai 
potrivit în viață. Altfel, se poate întîmplă ca 
prețul vanității lor satisfăcute să lipsească de 
plinătate, de satisfacție personală, viața 
copilului.

— Ai o logică căreia nu-i pot opune decît 
sentimentele, cărora unii oameni le rămîn 
robi toată viața. Iți promit însă că am să mă 
gîndesc la discuția noastră.

I. PETRU

agitatorii au 
,1/ cereri noi 

pentru intrarea* în gospodăria a- 
gricolă colectivă „Tudor Vladi- 
mirescu" din sat.

La plecare, colectivul carava
nei a fost răsplătit cu un buchet 
mare de flori.

Pe același drum de Bărăgan, 
mai departe, caravana a pornit 
să ajute și alți tineri, pentru ca 
ia Festival aceștia să poată spu
ne cu mîndrie: „Ne-am îndepli
nit angajamentul. Raionul nostru 
este complect colectivizat".

ION TEOHARIDE

Analiza mancii 
de contractare a cerealelor 

și florii soarelui
In zilele de 24 și 25 mai a avut 

loc in București la Comitetul de 
stat pentru valoriîicarea produse 
lor agricole o ședință de lucru 
pentru analiza muncii de contrac
tare a cerealelor și florii soarelui. 
La ședință au luat parte tovară
șul Alexandru Moghioroș. vicepre
ședinte al Consiliului de M niștri. 
conducerea Comitetului de stat 
pentru valorificarea produselor 
agricole și a Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum (Centro- 
coop) etc.

Cu acest prilej s-a făcut o ana
liză a mersului contractărilor de 
cereale și floarea soarelui. S-au 
scos în evidentă cu acest prilej 
rezultate bune obținute de regiu
nile București și Constanța. De 
asemenea s.au arătat insuficienta 
preocupare pentru contractările 
de cereale din regiunile Galați, 
Cluj, lași, Ploești, Oradea, re
giuni cu mari posibilități. S-a 
discutat apoi stadiul de pregătire 
a campaniei de receptionare a 
produselor agricole.

i
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Opinia publică internațională 
acordă Romîniei o notă foarte 
mare pentru lucrările științifice 
din domeniul medicinei. Este 
un fapt. De la Babeș și Mari
nescu la Parhon, Danielopolu 
și Nicolau, un șir strălucit de 
maeștri au impus o țară mică 
atenției lumii medicale. Citați 
in lucrările de specialitate apă
rute pe toate meridianele, ' sa- 
vanfii noștri au răsfrint acest 
nimb asupra poporului din rîn
durile căruia s-au ridicat. Așa 
dar omenirea ia cunoștință că 
pe pămînturile dintre Carpați 
și Dunăre se depune nobila 
strădanie de a 
se găsi leacuri 
pentru cele mai 
felurite suferin
țe ale indivi
dului.

Faima unui popor nu poate 
fi unilaterală, nici 
pentru totdeauna, 
astăzi Elveția, se 
ceasornicarii de 
hotelierii de înaltă clasă, la 
crescătorii de vaci cu mare pro
ductivitate și la bancherii ver- 
sați Și prudenți. însă in epoca 
Renașterii, din locuitorii can
toanelor elvețiene se recrutau 
mercenarii cei mai căutați de 
războinicii principi — și acești 
mercenari erau cei care acordau 
celebritate locurilor natale, im- 
părțind-o, cel mult, cu Reforma 
care făcuse din Geneva capi
tala lumii calvine. Erau oameni 
crescuți in dragostea de aur, 
de vin și de femei, și tn dispre
țul morții. Pentru leafă se bă- 
teau cu oricine, fără alegere, 
nu-i interesa. Aveau partea lor 
de pradă și jaful le era promis 
înaintea asalturilor, ca stimu
lent eficace. Se băteau bine, 
erau viteji, dar nu-i iubea ni
meni pentru vitejia lor. Pe ur
mele mercenarilor rimineau

fixată odată 
Cine spune 
gindește la 
precizie, la

spunem: Coreea 
Ce însemnează re- 
O inimă insănăto- 
o asemenea putere

de 
de 
se

mă- 
om 

pre

Convingerea lor 
că scurtimea re- 
viefii omenești 
trebuie învinsă; 
ei descoperă ar
me cu care 
moartea poate fi 
împinsă cu ju
mătate pas îna

poi ; asta deocamdată. Pe me
dicii practicieni recunoștința 
îi însoțește, umbră fidelă,
de-a lungul și de-a latul 
lumii. Să spunem: Spania 1936 
—1938. Sd 
1953—1956. 
cunoștința ? 
șită bate cu
incit pulsațiile ei se aud pe 
celălalt emisfer. Un braț vin
decat poate urni munții din 
loc. Ochii cărora li s-a redat 
lumina au o strălucire unică. 
Nu știu ceva mai plin 
reție decît un trup 
smuls neantului care 
gătea să-l înghită.

Cinste, cinste vraciului I
Să nu uităm că, în lume, i 

se remarcă totdeauna naționa
litatea.

Avem faima de oameni care 
știu să vindece, nu să ucidă. 
Trebuie să păstrăm acest re
nume și să-l justificăm mai de
parte, de-a lungul generațiilor.

ȘTEFAN IUREȘ

Sîmbătă la amiază tovarășul 
dr. Petru Groza, președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale 
a R.PR., a primit Ia sediul Marii 
Adunări Naționale delegația 
Scupșcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslav a in frunte cu 
Blajo Jovanovici.

La întîinire au fost de fată to
varășii : Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Națio- 
na'e. Anton Moisescu și Tiță Flo- 
rea, vicepreședinți ai Marii Adu
nări Naționale, Avram Bunaciu, 
secretar ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, M. Gh Bujor, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale.

A participat Nikola Vujanovici, 
ambasadorul Republicii Populare 
Federative Iugoslavia la Bucu
rești.

Adresîndu-se oaspeților, tovară
șul dr. Petru Groza a spus:

înainte de toate vă rog să-mi 
permiteți să vă adresez din partea 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale. d'n partea mea personal, 
călduroase urări de bun venit în 
tara noastră

Noi apreciem vizita delegației 
parlamentare iugoslave, care con
sfințește extinderea și adtncirea 
raporturilor pe care noi le culti. 
văm cu prietena și vecina noa
stră Iugoslavia, cu popoarele iu
goslave.

Declarația de la București șl 
Declarația de la Brioni sint doi 
pivoți importanți pentru colabora
rea noastră frățească pe plan e- 
conomic. comercial, tehnico știin- 
tific și cultural, care toate contri
buie ia întărirea colaborării noa
stre in muncă spre un (el comun.

Tovarășul dr. Petru Groza a 
vorbit pe larg despre prietenia 
străveche care leagă poporul ro- 
mîn de popoarele iugoslave, dez
voltarea actuală a legăturilor de 
colaborare așezate pe cmeniul 
înțelegerii frățești și pe năzuin
țele comune de pace.

In încheiere tovarășul dr Petru 
Groza a mulțumit președintelui 
Tito pentru bunele sentimente ce 
i-a adresat tn timpul bolii. Astăzi

(Continuare în pag. 2-a)

St... Să nu-î tulburăm. Nici măcar c-o explicație... la fotografie.
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Parlamentarii iugoslavi 
la Prezidiul Marii Adunări Naționale

(Urmare din pafr l-a)

etnd tovarJșul Tito Împlinește 65 
de ani tl transmit prin dvs. me- 
aajul meu de bun» aentimente 
prietenești și urări de sănătate. 
Salutul meu se adresează condu
cerii poporului iugoslav, conduce
rii de stat și de partid, bravului 
popor iugoslav căruia îi doresc 
prosperitate și un viitor fericit.

In răspunsul său conducătorul 
delegației iugoslave Blajo Iovano- 
vici a arătat :

Vizita noastră se apropie de 
sfîrșit. Plecăm din R. P R. 
foarte mulțumiți și fericiți că am 
contribuit, credem, prin vizi
ta noastră ia Întărirea priete
niei dintre popoarele noa
stre. Dealtfel sint întru totul de 
acord cu cele spuse de tovarășul 
președinte dr. Petru Groza.

Sentimentele noastre fa(ă de 
poporul romtn, fată de R.P.R. ve
cină, prietenă, sînt sentimente de 
prietenie și dorim din toată inima 
— așa cum poate dori un prieten 
unui alt prieten, succese în con
struirea socialismului, înflorirea 
R.P.R., un viitor fericit poporului 
romîn și multă fericire.

De asemenea, permiteti-mi să 
exprim adtnca mea mulțumire 
președintelui dr. Petru Groza pen. 
tru urările de bine, de sănătate, 
adresate președintelui R.P.F. Iu
goslavia, tovarășul Iosip Broz 
Tito și pentru urările sale adre
sate poporului iugoslav.

In numele delegației aș vrea să 
exprim cele mai bune urări de 
sănătate tovarășului dr. Petru 
Groza.

Din însărcinarea Prezidiului 
Scupșcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia conducătorul 
delegației iugoslave a transmis 
Marii Adunări Naționale invitația 
de a trimite o delegație parlamen
tară în R.P.F. Iugoslavia.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Constantin Pîr
vulescu a transmis prezidiului" 
Scupșcinei Populare Federative a 
R.P.F. Iugoslavia mulțumiri pen
tru această invitație pe care o 
primește cu plăcere.

Tovarășul dr. Petru Groza s-a 
Întreținut apoi îndelung cu parla
mentarii iugoslavi.

Intîlnirea a decurs intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Conferință de presă
Simbătă dimineață, Uniunea 

Ziariștilor din R.P.R. a organizat 
o conferință de presă cu membrii 
delegației Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F. Iugoslavia, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făcut o vizită de 
două săptămîni in (ara noastră.

La conferința de presă au luat 
parte membri ai delegației parla
mentare iugoslave în frunte cu 
tovarășul Blajo Iovanovici, con
ducătorul delegației.

A fost de față Nicola Vujano
vici, ambasadorul R.P.F. lugo. 
slavia la București.

Oaspeții au fost salutați de to
varășul Nestor Ignat, redactor șef 
adjunct al ziarului „Scînteia*, 
vicepreședinte al Uniunii Ziariști, 
lor.

In declarația pe care a făcut-o 
tov. Blajo Iovanovici a spus, 
printre altele :

Vizitînd numeroase instituții și 
întreprinderi din Republica Popu
lară Romlnă și venind în contact 
cu oamenii muncii din Romînia, 
care ne-au primit foarte cald și 
cordial, noi ne-am convins că 
poporul romîn și factorii de con
ducere din Republica Populară 
Romînă doresc să colaboreze cu 
popoarele Iugoslaviei și să între
țină cu ele legături cît mai strîn- 
se In eforturile lor de construire 
a socialismului. Această dorință 
a poporului romîn este identică 
cu dorința popoarelor iugoslave, 
pentru prietenie și colaborare 
multilaterală cu poporul romin.

Clasa muncitoare din Iugoslavia 
și clasa muncitoare din Romînia, 
popoarele Iugoslaviei și poporul 
romîn sînt legate prin principiile 
comune ale construirii socialismu
lui și ale luptei pentru păstrarea 
păcii în lume. De aceea nu pot 
și nu trebuie să fie piedici de ne
învins pe calea întăririi prieteniei 
și colaborării dintre popoarele și 
tarile noastre.

In timpul vizitei noastre noi 
am văzut succesele obținute de 
oamenii munci; din Romînia în 
construirea socialismului în țara 
lor frumoasă și bogată.

Noi subliniem cu multă satis
facție încă un fapt care trebuie 
scos în evidență : în multe pos
turi de conducere în producție, 
ale organelor puterii de stat și 
în comitetele Partidului Muncito
resc Romîn se află muncitori. In 
marile întreprinderi industriale 
majoritatea muncitorilor sînt ti
neri, care lucrează cu abnegație 
la locurile lor de muncă.

Vizita noastră, sperăm, câ va 
fi rodnică pentru dezvoltarea con
tinuă a colaborării multilaterale 
dintre țările noastre. Noi vom 
transmite oamenilor muncii iugo
slavi toate impresiile noastre și 
le vom arăta dorința poporului 
romîn de a întreține și dezvolta 
colaborarea prietenească cu po
poarele iugoslave.

Conducătorul delegației Darla- 
mentare iugoslave a răspuns apoi 
la întrebările puse de ziariștii ro- 
mîni.

o< lfa>

ajja &
O PIESĂ în două interpretăr

ambasadorul 
la București, 
a oferit în 

o recepție în 
parlamentare

Simbătă seara 
R.P.F. Iugoslavia 
Nikola Vujanovici, 
clădirea ambasadei 
cinstea delegației 
iugoslave care a vizitat țara noa
stră.

La recepție au participat tova
rășii : Gh. Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C C. al P.'M.R., Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri, Gh. Apostol, preșe
dintele C.C.S., general de armata 
Emil Bodnăraș. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Iosif Chi- 
șinevschi, secretar al C.C. al 
P.M.R., Constantin Pîrvulescu, 
președintele Marii Adunări Na
ționale a R.P.R., membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Grigore Preoteasa, mi
nistrul Afacerilor Externe, Tiță 
Florea și I. G. Maurer, vicepreșe
dinți ai 'Marii Adunări Naționale, 
Avram Bunaciu, secretar al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Simion Bughici, membru al C.C. 
al P.M.R., Dr. Voinea Marines
cu, ministrul Sănătății și Preve
derilor Sociale, general-colonel 
Iacob Teclu, general-locotenent 
I. Tutoveanu, A. Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, acad. P. Constantinescu- 
Iași, acad. N. Gh. Lupu, Romulus 
Zăroni, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale,

Popa, Gh. Vidrașcu, prof, univ 
Traian lonașcu, Iacob Coțovea- 
nu. Stefan Voicu. Ladislau Ba 
nyai. Elena Livezeanu și alți de- 
putați în Marea Adunare Națio 
nală, M. Macavei, președinte de 
onoare al I.R.R.C.S., Al. Buican. 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., con
ducători ai organizațiilor obștești, 
ziariști romîni și străini.

Au fost de față membrii dele
gației Scupșcinei Populare Fede
rative a R P F- Iugoslavia, in 
frunte cu Blajo Iovanovici, pre
ședintele Scupșcinei Populare a 
R.P. 'Muntenegru membru al Co
mitetului execf'iv al C.C al U- 
niunii Comun: Tor din Iugosla
via, secretar al Uniunii Comuniș
tilor din Muntenegru.

Au asistat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la 
rești.

Recepția s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

Bucu-

Intr-o

SPECTACOLELE
Corului popular din Omsk

De-a lungul spectacolului Co
rului popular din Omsk simți.pre
zenta unei gindiri unice artistice, 
a unui gust personal clar contu
rat, care rodește prin talentele 
numeroase ale celor care alcătu
iesc formația. Există o gingășie, 
o delicatețe, o sobrietate fină care 
învăluie tot spectacolul. în care 
este ușor de intuit o sensibilitate 
feminină. Este sensibilitatea Ele
nei Kalughina. maestră emerită a 
artei din R.S.F.S.R., conducătoa
rea artistică a ansamblului. Ea 
se face simțită în unitatea Je sen
sibilitate și stil a spectacolului 
(regizat coregrafic, condus muzi
cal, pregătit coral de un grup de 
artiști) așa cum, de pildă, perso
nalitatea. „mina" lui Obraztov se 
făcea simțită din plin In „Concer
tul neobișnuit* in care mlinile 
sale nu apăreau...

Programul era cit se poate de 
obișnuit: cintece și dansuri din 
Siberia. Dar fiecare număr era 
prezentat cu o gingășie deosebi
tă. Din capul locului această 
sensibilitate a fost vădită de dn- 
tecul „Bucureștiul ne-a împrie
tenit* compus de Elena Kalughina 
și avînd ca soliști pe A. Șlikov, V. 
Martinov, V. Abramov (sau V. 
Torianin) și S. Maxinsk. Era un 
cin tec de salut care ne amintea 
vechea prietenie stabilită

corciră-

a fi men- 
iqetod'.ifo 

■Autoarea

COKCURSUL TINERILOR ACTORI In ambele sped 
cole s-au făcut rema 
câți o seamă de tini 
interpreți de real i 
lent. Dacă cei de 
Pitești au apărut in. 
legați de întreaga d. 
tribuție, fără a-și imp 
ne o superioritate nei 
tn celălalt spectac 
cîțiva actori s-au a 
iașat, lăstnd tn umb 
pe ceilalți.

Ne vom mărgii 
tn spațiul limitat 
care dispunem, să me 
ționăm pe unii dini 
acești actori. Elis 
beta Raicu tn Valea 
avut o finețe și o ca 
doare perfect adecvc 
acestei fete, care int 
cu sfială tn lum 
comsomoliștilor, a li 
tătorilor revoluționa 
Nu lipsită de sensii 
litate, Eti Marmor, i 
terpreta aceluiași i 
la Teatrul Evreesc 
părut lndeajuns de e 
pansivă și avtntai 
Rostea, poetul grupu. 
comsomolist, a at 
mult patos In int 
pretarea lui Zigu Ca 
na (lași), iar Moisei 
fost întruchipat de C 
stei Petrican (Piteș 
cu mult gust și gr 
pentru detaliul ar 
stic. O mențiune sț 
cială merită și c< 
două interprete pline 
vervă și haz ale ro. 
lui Tosea-Getta Ian 
(Pitești) și Sari, 
Rrauss (Iași).

MIRCEA ANDREI

Nu este de mirare că 
poemul dramatic ,,Pe
ste douăzeci de ani- de 
Mihail Svetlov a tentat 
tineretul artistic din 
clteva teatre, dintre 
care două — Teatrul 
de Stat din Pitești și 
Teatrul Evreesc „A- 
vram Goldfaden- din 
Iași — s-au și calificat 
tn finala concursului 
cu acest spectacol. Cu 
suflul ei romantic, e- 
motionanta evocare a 
tinereții celor căliți 
In furtuna revoluției și 
războiului civil, piesa 
lui M. Svetlov, oferă 
multiple posibilități de 
afirmare interpreților 
tineri Ce-i drept, nu 
există tn piesă un rol- 
cheie, un personaj do
minant ; portretul ge
nerației anului 1919 se 
încheagă din imaginea 
feluritelor individuali
tăți care compun co
lectivul comsomolist, 
aflat tn centrul acțiu
nii. Fără a prilejui 
creații actoricești de 
mare tntindere, piesa 
este tocmai nimerită 
pentru a pune tn va
loare tnsușirile și în
clinațiile artistice ale 
tinerilor actori distri- 
buiți.

Compararea celor 
două spectacole „Peste 
douăzeci de ani- pre
zentate In finala con
cursului, este fără în
doială in favoa-ea ar
tiștilor de la Pitești. 
Regizorul acestui din

se arăta demni de 
sarcina grea și de răs
pundere ce le-a fost tn- 
credințată. Iar ,clnd 
Iacov și Rostea se a- 
dresează urmașilor de 
peste ani și ani, sala 
luminată treptat vibrea
ză la unison cu cei de 
pe scenă-, care formea
ză un grup sudat or
ganic, părlnd un ta
blou viu dintr-un al
bum cu fotografii din 
timpul războiului civil.

Unele momente, bine 
realizate regizoral, au 
fost și tn spectacolul 
Teatrului Evreesc de 
Stat din Iași, pus In 
scenă de artistul eme
rit Mauriciu Szekler 
care însă nu participă 
tn concurs.

Cu toate acestea, ex- 
ceptlnd ansamblul, ex
trem de sugestiv așezat 
plastic, din prolog și 
epilog, spectacolul de 
la Iași nu este stră
bătut de acel patos 
revoluționar avlntat, 
propriu eroilor din „Pe
ste douăzeci de ani". 
Cadrul fix al decorului 
(V Dobrian) a sporit 
acest neajuns, unifor- 
miztnd in mod neplăcut 
mișcarea In scenă, tm- 
piedictnd larga desfă
șurare a acțiunii, re
darea variată a cloco
tului epocii In care se 
petrece piesa.

urmă spectacol, C. Di- 
nischiotu. a urmărit să 
redea attt tumultul re
voluționar șl avtntul 
poetic care-i însufle
țește pe comsomoliștii 
lui Svetlov, cit și ve
selia șl exuberanța lor 
juvenilă (uneori exa
gerat reliefată). Și a 
reușit tn bună măsuri, 
ajutat cu pasiune de 
interpreta care alcă
tuiesc pe scenă un tot 
omogen, Sint mai ales, 
In spectacol, o seamă 
de momente nodale, 
realizate la un nivel 
artistic cu totul remar
cabil. Nu vom da dectt 
un singur exemplu. 
Ultimul detașament al 
Armatei Roșii pără
sește orașul. Comso
moliștii evocați de 
Svetlov urmează să 
rămlnă sub ocupație 
pentru a duce muncă 
ilegală. Regizorul i-a 
strtns pe toți laolaltă, 
la fereastră, (situată 
printr-o interesantă so
luție scenografică cu 
fața spre sală). Și pri- 
vindu-i cum tși iau 
rămas bun de la tova
răși, cu glasul sugru
mat de emoție, cu pri
virile gata să se înece 
in lacrimi, simți dincolo 
de regretul lor că nu 
pot lua parte la luptele 
de pe front, hotărlrea 
fermă a eroilor de a

ceea ce era admirabil era laptul 
vizibil că toți membrii ansamblu
lui participă la actul creației 
spectacolului — atît ca intemreți 
cit și ca compozitori, textieri etc.

De asemenea se simte o depli
nă spontaneitate, naturalețe în 
cadrul interpretării, faptul că ni
mic nu este căutat, forjat, se 
vede clar că membrii ansamblu
lui cintă potrivit tradițiilor locale. 
De aceea și nota specifică este 
păstrată (de pildă, cu multă 
pregnantă tn „Unde alergi cără
ruie dragă* de Radrîghin) și cu 
siguranță că dacă se va menține 
pe această linie, corul nu-și va 
pierde niciodată vitalitatea.

Inventivitatea populară, gustul 
șlefuit de veacuri de către popor, 
bucuria de viată care emană din 
tot programul ii conieră un ca
racter sărbătoresc, marcat și de 
marile succese ale corului. Mani
festările lui contribuie la cunoaș
terea artei vaste, multilaterale cu 

tradiții, a marelui popor

neau unor melodii mai lente, mai 
triste dind imaginea bogatei și 
variatei arte populare siberiene. 
Aproape fiecare dans aducea mid 
inovații in prezentarea 
ficâ.

Dintre cintece merită 
tionate in primul rind 
Agrafenei Oleniceva.
este o colhoznică extrem de talen
tată care inventează melodii pe 
texte proprii și le cintă, ele deve
nind apoi cunoscute tn intreața 
tară sovietică. Este poate lucrai 
cel mai greu să realizezi un dn- 
tec pregnant pentr- o voce so
listă. neacompaniată. I-a feusit 
însă pe deplin această încercare 
Agrafenei Oleniceva in met:-: a 
„O fată se plimbă pe după pcir- 
ti* (din punct de vedere maz ca!
— un mare crescendo pe an mo
tiv ostinat pregnant) Maria Se
livanova. solist, care 
pretat, a izbutit să * 
sala, s-o poarte cu 
cintecului. Ea crrîeriS 
reveniri a temei un car 
ușor nuanțat, fără a al 
nimic linia generală. Ua 
tec al Agraî 
titulează 
tie* $ 
sincer.

„cupa europei" ‘Q întrecere a celor mai bune
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cor și publicul nostru la Festiva
lul de la București.

Desfășurarea programului i 
fost concepută astfel inct piesele 
învecinate să 
pefltn a 
(ea nu a 
acele cintece pe meiod:: m 
bate, in care textul avea 
dinamic, de variere a im agi 
Cintece și dansuri hazlii se opu-

Continuîndu-și vizitele In țara, 
delegația oamenilor de cultura din 
R.S.F-S.R. in frunte cu E- L Afa
nasenko, ministrul Invățămintuliri 
din R.S.F.S.R. a sosit sîmbâtâ di. 
mineața la Sibiu. Membrii delega
ției au vizitat muzeul Bruken- 
thal.

După-amlază, ei au fost oaspeții 
muncitorilor de la Combinatul 
chimic „I* V. Stalin". In timpul 
vizitei prin întreprindere s-au in
teresat de procesul de producție 
exprimîndu-și satisfacția fața de 
înaltul nivel tehnic al instalațiilor 
și față de priceperea cu care se lu
crează aid. Apoi au avut o In-
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gimnaste de pe continent
La ora prînzului Sala Sporturi

lor de la Floreasca își recăpătase 
liniștea. Gmnastele terminaseră 
antrenamentele iar cei ce se ocu
pau de amenajarea sălii se apro
piau de capătul eforturilor. Doar 
la comisia de organizare domnea 
febrilitatea. Munca ei va lua sfîr- 
șit de abia duminică seara atunci 
cind se vor cunoaște învingătoa
rele competiției ce a reunit cele 
mai bune gimnaste de pe conti-

petiția pe care o găzduiește Bucu
rești al se bucură de o partici
pare din cele mai interesante. 
Drapelele a zece țări care te în- 
tîmpină la intrarea în Sala Flo
reasca glăsuiesc despre ecoul pe 
care l-a stimit „Cupa Europei44. 
Ia ultimele zile au sosit în Bucu
rești gimnaste renumite în lumea

întreagă. Cîteva nume sînt sufi
ciente pentru a demonstra valori
le ce se înfruntă pentru a cuceri 
prețiosul trofeu. Vom putea ve
dea la București pe Larisa Latî- 
nina, campioană olimpică, una 
din cele mai talentate gimnaste 
ale lumii. Din Cehoslovacia a 
venit Eva Boșakova pe care am 
mai avut prilejul s-o vedem Ia 
București cu ocazia Festivalului. 
In numeroase întreceri interna
ționale numele Boșakovei s-a im- 
poș la foc de cinste. Culorile Ita
liei sânt reprezentate de Miranda 
Cicognani. campioană in anal tre
cut și Liliana Scaricabarozzi. Po
menind de valoroasele concurente 
participante la startul întrecerii 
nu putem omite pe Olga Tass. 
Dar acestea nu sînt decît cîteva 
din cele 19 participante (Finlan
da are o singură reprezentantă, în 
timp ce celelalte 9 țări au cîte 
două reprezentante). Culorile 
Romîniei sînt apărate de Elena

Leușteanu-Teodorescu și Soi 
Inovan. Gimnastele noastre sj 
într-o formă bună, ceea ce ne j 
dreptățește să sperăm într-o ft 
moașă comportare a lor.

Pronosticuri sînt greu de făc 
asupra unei competiții la cs 
sînt prezente atîtea vedete : 
gimnasticii feminine europei 
Sîntem convinși că organizar 
la București a acestei mari coi 
petiții va însemna un remarcai 
succes. Forurile noastre sporti 
au depus toate eforturile în aci

Preocupări ia început de Spartachiadă

Elena Leușteanu-Teodorescu.

Este știut că raionul Sighet s-a 
clasat printre primele pe re
giune, în ceea ce privește 

mobilizarea tinerilor la Spartachia- 
da de iarnă a tineretului din acest 
an. Acest succes se datorește comi
siilor comunale, cît și organizațiilor 
de bază U.T.M., care au mobilizat 
un mare număr de tineri și tinere 
la practicarea sportului.

Imediat după ce s-au încheiat 
finalele Spartachiadei de iarnă a 
tineretului din raionul nostru — 
au început pregătirile în vederea 
unei bune desfășurări a competiții
lor pentru Spartachiada de vară. Ca 
să reedităm succesele din sparta- 
chiadele precedente au fost luate 
măsuri din timp pentru desfășu
rarea în bune condițiuni a con
cursurilor. La mai multe întreprin
deri, școli și comune au fost ame
najate și reamenajate baze sportivie. 
Astfel, amintim-Școala profesională 
silvică unde a fost amenajat un te
ren de baschet și unul de volei. In 
comunele Rona de Jos, Berbești, 
Giulești și altele au fost amenajate 
terenuri de fotbal.

în multe localități au fost create 
echipe de fotbal, volei și handbal. 
Astăzi, există o echipă care parti
cipă cu regularitate la antrenamen
te și se pregătește intens pentru 
faza comunală.

Numărul participanților crește pe 
zi ce trece, datorită popularizării 
ce se desfășoară în comune. In 
Rona de Jos pînă în prezent sînt

In vizită 
la prieteni

La invitația Centrului profesio
nal agricol din Ruse, azi dimi
neață pleacă cu un autobus tn 
R. P, Bulgaria un grup de elevi 
ai școlii profesionale de ucenici 
„23 August-, aparținlnd asocia
ției „Energia" Lotul compus din 
40 de persoane este condus de 
Sinici llie, directorul școlii și 
Săvulescu Ion, conducător tehnic 
— profesor de educație fizică.

Această deplasare constituie 
prima intilnire sportivă interna
țională școlară. Elevii se vor tn- 
trece cu colegii lor bulgari la 
fotbal, handbal, voter, șah și te
nis de masă. Inttlnirile vor avea 
loc la Sofia și Russe, iar vizita 
ua dura 5 zile.

Printre elevii care fac deplasa
rea sint fruntași în învățătură și ' 
sport ca Petre Ion (fotbal) — ' 
anul II strungari, Tudor Gheor. ■ 
ghe (fotbal) anul I forjări. Da- ' 
neț Mihai (șah) anul II strun- ; 
gări, Alexe Niculai (volei și , 
handbal), Vizoni Gh. (tenis de • 
masă) etc.

înscriși 400 de participanți (secre
tarul U.T.M., Ieremia Ion), Rona 
de Sus, 500 (secretarul U.T.M., A- 
nuțeac Vasile) Barsama 600 (secre
tarul U.T.M. Iura Gheorghe).

Deși există rezultate frumoase 
totuși se mai manifestă încă lip
suri în direcția mobilizării tinere
tului, la această importantă compe
tiție de masă. Multe comisii comu-, 
nale lasă pe planul doi Spartachia- 
da. Abia zilele trecute colectivul

PROGRAMUL I
i.-ki afoari romineasci;

Informații
La 23 mai Ministerul Afacerilor 

Externe ai R.P.R. a fâan cunoscut 
directorului generai ai Organiza 
ției Mondial-e a Sănătăți-. dr. M. G 
Candau. că guvern _i rxnfc a ho
tărî: reiuarea activnâ-u Republici*. 
Populare Rosine in Organizația 
Mondială a SânâtâțiL

♦
Muzeul de Istorie a Partidului 

achiziționează obiecte și fotografii 
care au aparținui hiptitoritor re
voluționari. Cei care dețin aseme
nea obiecte sau fotografii sint ru
gați să comunice Muzeului de Is
torie a Partidului, strada Biserica 
Amzei nr. 5-7, telefon 5.7S.4& sau 
4.36.55.

Tncepînd de astăzi de la ora 
cele 19 concurente se vor între 
la sărituri, paralele, bîmă și s 

sportiv Progresul din orașul Sighet, ®Pre a cuceri „Cupa Europei 
După amiază, primele șase clas 
te în „Cupa Europei44 vor par 
cipa la concursul ce va preci 
clasamentele pe aparate.

întrecerea se anunță dificil 
Valoarea apropiată a multora d 
concurente face mai aprigă Iu] 
ta pentru victorie. Sperăm că c 
lorile patriei noastre vor fi 
prezentate cu cinste.

a început să prelucreze regulamen
tul Spartachiadei în colectivele 
sportive. Satele Crăciunești, Lunca 
la Tisa, Bociconul Mare nu au încă 
terenuri sportive.

Comisia raională pentru organi
zarea Spartachiadei de vară, tre
buie să ia măsuri urgente pentru 
lichidarea acestor neajunsuri. Nu
mai astfel vom putea să reedităm 
succesele dobîndite în anii trecuți.

NICOLAE RACZ 
activist U.T.M.

Mnri II00 — Muzici:
I9JD — _Dmețu veseli". Concurs cu 

i pr.n pldwe" <pefti-
cfaX 4e sffafafltmri din cemu-
.-.e’.e Briaeșt și Periș): 20.00 — Din 
repertorii rfnîArețuin? Alexandru Gro. 
zuți; 3DJ5 — Teatru la miaofoa: 
„Don G£I cu eoraph verzi”: 2200 — 
Buletin de știri, bufatia aeteerologfc 
Și «port; 22.15 — Emisiune sportivi;
22.30 — Cnd muzica ne cbeami.

PROORAMUL H
Î ’O — Ar3 «b opert Interpretate de 

cînUre(i: roarfoi: IJG — Mezici ușoa- 
ri; WL20 - ..Decada «hurii R.S.F.S. 
Ruse”. Ia pac^-em assici popalari 
ruși: KL5Q — Tranșau stane din «ala 
Aîeoeufoi a «oncertufai orchestrei sim
fonice a FîlarmnniHi de stat 
Enescu". Dirijor : Mircea 
13.00 — Concert de
Noi înregistrări de muzici 
romîneesci; 14.45 — Muzici ______
15.15 — Pagini alese din opere; 15.45
— Muzici diatractfvi; 16.00 — Vorbeș 
te Moscova 1 16.30 — Muzici ceruti 
de ascultători; 18.30 — Muzici ușoară 
interpretată pe discuri ..Electrecord”; 
19JX) — Pagini de satiră și umor; 20.00
- Buletin de știri ; 20.05 — Muzică de 
dans; 21.00 — Seară de romanțe;
21.30 - Poftiți la dans; 22.30 - Mu
zică 'populară romînească.

| însemnări 
| de spectator

Creatorii filmului „Ora H“ au 
încercat să găsească limbajul ci
nematografic care să trezească 
deopotrivă interesul copiilor și ma
turilor. Și uneori, ce-i drept, au 
reușit. Nu poți să nu te amuzi 
chiar dacă ai trecut de prima ti
nerețe, văzînd-o pe Ofelia — o 
puștoaică de un cot făcînd apre
cieri în legătură cu stilul lui Bal
zac, iar pe copii nu poate să nu-i 
pasioneze numeroasele peripeții 
prin care trec elevii unei clase.

Povestea acțiunii lui Dinu Ion, 
copilandrul care află întîmplător 
că tatăl său ar putea deveni hoț; 
sprijinul dât de întreaga clasă pen
tru a-1 împiedica pe tatăl lui Dinu 
să facă un lucru necinstit, sînt 
fapte care au un tîlc și o semni
ficație educativă de preț. Scena
riștii și în același timp regizorii 
Andrei Bleier și Sinișa Ivetici s-au 
ferit să ne ad în film niște 

\umai cu un
se poartă și 
\ai așa cum 
care popu- 
rint inven- 
r garduri.

copii i

Doru Căpraru, interpretul rolului principal — Dinu Ion

cele mai multe ori. acest lucru. 
Eroii — copiii Chivu, Rădulescu 
etc. sînt într-adevăr adorabili, ur
măresc pătimaș mașina lui Ste
rică. excrocul care-1 îndemnase pe 
tatăl lui Dinu să fure, depun cele 
mai mari eforturi, se agață de ma
șină, duc în spinare pancarte 
care anunță reparația străzilor, 
lasă bariera, toate pentru ca să 
împiedice furtul... și asta cu o 
dăruire și sinceritate remarcabilă. 
Dacă ar fi să ne amintim măcar 
momentul în care cei doi băiețan- 
dri merg să fure manivela mași
nii pentru a-1 împiedica pe Ste
rică să ajungă la depozit, și tot

se joacă de-a conspirația, dar a- 
ceasta nu le scade farmecul ci 
dimpotrivă. Cred că dacă li se 
poate reproșa ceva realizatorilor 
apoi aceasta se leagă de pierde
rea pe parcurs din acțiune a lui 
Dinu Ion, a cărui portretizare o 
îheepuseră foarte bine, lucru care 
face să scadă oarecum valoarea 
filmului.

Se spune că cei mai sinceri și 
mai naturali interpreți sînt în
deobște copiii. Principalul e să 
știi să le valorifici spontaneitatea 
proprie vîrstei, în fața aparatului 
de filmat. Și Andrei Bleier și Si- 
nișa Ivetici au știut să facă de

r

M. R.

ar fi deajuns pentru a dovedi con
fundarea sinceră a copiilor cu ro
lurile lor. Unul dintre băieți se 
suie în mașină tiptil, cu teamă; 
dacă ne vor prinde ?—exprimă ges
tul lui. mimica spontană a băia
tului, iar cel de al doilea, culcat 
pe burtă, agitat și nerăbdător, 
smulge din cînd în cînd cîte un 
fir de iarbă pentru a-și stăpîni' 
„nervii44 încordați la maximum.

Un interpret bun au găsit re
gizorii și în Doru Căpraru. Băia
tul redă de minune sbuciumul lui 
Dinu Ion, în momentul descoperi
rii planului tatălui său ; drumul în 
noapte pe străzile singuratice, la
crimile care-i strălucesc în ochi, 
tristețea copilărească care i se ci
tește în expresia feții vădesc sen
sibilitatea interpretului iar felul 
în care a fost filmat, în diferite 
unghiuri, a pus în lumină frămîn- 
tarea copilului.

Nu putem aduce din păcate prea 
multe laude regizorilor pentru fe
lul în care au lucrat cu actorii 
maturi. Silvia Popovici (profesoa
ra), Antoaneta Gîlmeanu (mama), 
George Fera (Sterică) au fost tot 
atît de neinteresanți și schematici 
ca în scenariu. Nu s-a vădit nici 
o strădanie de a depăși prin in
terpretare limitele rolurilor.

Filmul „Ora H“ — dinamic și 
antrenant, avînd un montaj izbutit 
(păcat că finalul e cam „lipit44) 
atrage așa cum am mai spus, a- 
tenția deopotrivă a maturilor și ti
nerilor. Și aceasta e victoria in
discutabilă a tinerilor scenariști, 
regizori și operatori care l-au 
creat.

ADA S1MIONESCU

«
Două examene

d

..George 
Basarab; 
estradi ; 
populari 

ușoară:

Pentru București în următoarele 24 
de ore. Vreme schimbătoare cu în
seninări mai persistente, noaptea și di
mineața. Acoperiri trecătoare urmate 
de ploi sub formă de averse tn cursul 
după amiezii. Temperatura tn scădere 
ușoară. Noaptea va fi cuprinsă între 
8 și 10 grade, iar ziua ya atinge 18 la 
20 grade. Vînt moderat din sectorul 
estic. ,
ÎN ȚARA ÎN URMĂTOARELE 3 ZILE

Vremea rămîne instabllă'.șf. favorabilă 
averselor de ploaie însoțite de descăr
cări electrice și local de. grindină cu 
deosebire în timpul zilei. La sftrșitul 
intervalului, înnourări mâi accentuate 
cu ploi intermitente tn sud vestul 
țării.

Vînt moderat din sectorul nord-est. 
Temperatura în scădere ușoară în nor
dul țării și staționară tn sud. Mini
mele vor oscila între 5 și 13 grade 
iar maximele între 17 și 27 grade.

Astăzi dnpă-imiază, fotbalul rominesc suportă două examene st 
noase. La Bruxelles „ll-le“ nostru, întilnește pentru a treia oai 
naționala de fotbal a Belgiei. Intîlnirea de astăzi dintre fotbalisi

, romim Șl „diavolii roșu aniversează 20 de ani de Ia prima pârlii 
> de fotbal dintre Romînia și Belgia. La București, în 1937, Romîdi 
; ciștigă cu 2—1 pentru ea în 1955, tot la București să cîștige cu 1—1 
, In vederea meciului cu echipa noastră, belgienii au întîlnit r< 
, prezentativa Olandei la Amsterdam, meeinl soldat cu scorul de 1— 
: Pe selecționerii belgieni în definitivarea echipei.
, Avînd in vedere că aliniem o formație care cuprinde pe <ci 
, mai buni jucători ai țării și care s-au arătat în ultimul timp într- 
• țorma bun, se pare că balanța victoriei ar înclina din nou de park 
, fotbaliștilor romîni. Rămine însă de văzut cum se va desfășura c< 
. laborarea Ene I-Ozon, factor important în realizarea unei victorii r< 
' minești. In fața echipei masive a belgienilor, un cuvînt greu ar ave 
de spus și halfia reprezentativei noastre. Poate că n-ar fi exclus dei 

i un rezultat de egalitate... ‘
AI doilea examen îl vor da speranțele fotbalului rominesc juca 

. torn sub 23 de ani, care intîlnesc Ia orele 17,30 pe stadionul „2 
August" din Capitală, echipa de tineret a Angliei.

Credem că acest meci ne va da emoții de la începutul joculi 
și pînă la fluiera] final al arbitrului iugoslav E. Damjan, dat film 
valoarea deosebită a componenților reprezentativei de fotbal 
Marii Britanii. E drept că fotbaliștii acestei echipe beneficiază d 
un avantaj asupra tinerilor noștri jucători ; ei au „in picioare" mult 
jocuri internaționale în prima reprezentativă a Angliei. Așa de pild 
interul sting Haynes a jucat în ultimul an de zece ori ti 
naționala britanică, Clayton de nouă ori, portarul Hodldnson de pâ 
tru nri, extrema stingă Pegg odată, iar mijlocașul sting Edwards.- 
speranța numărul „1“ a fotbalului britanic — de nouă ori. Opt din 
tre fotbaliștii englezi sosiți la București au fost introduși în lotu 
Angliei în vederea campionatului mondial de fotbal din anul vil 
tor. Tinerii noștri fotbaliști nu au încă o astfel de „carte de vizită" 
Așteptăm însă de Ia Bodo, Neamțu, Seredai, Ene II, Hașoti, o jus 
tificare a speranțelor pe care iubitorii de fotbal din țara noastră ș 
le pun în ei. Avantajul „hîrtiei" nu ne dă dreptul la un rezulta 
de egalitate în fața fotbaliștilor englezi. Dar, prin dîrzenia băiețildi 
noștri și mai ales prin încurajările pe care tribunele sînt datoare si 
le susțină fără rezervă tot timpul meciului, am putea obține un rel 
zultat bun în meciul de astăzi de pe stadionul „23 August".

M. ZAMFIR



In legătură cp evenimentele din Iordania

O declarație a Agenției Tass
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: Situația din 
Iordania continuă să atragă a- 
tenția opiniei publice internațio
nale.

Fiecare zi aduce noi și noi 
fapte care dovedesc că eveni
mentele din Iordania sînt un re
zultat al complotului colonialiș
tilor care, sprijinindu-se pe forțele 
ultrareacționare din această țară, 
și-au propus să frîngă împotri
virea poporului iordanian și să 
pună pe grumazul lui un nou jug 
colonial sub forma faimoasei 
„doctrine Dulles-Eisenhower".

In această ordine de idei, nu 
se poate trece peste interviul re
gelui Hussein al Iordaniei, trans
mis zilele acestea de agenția a- 
mericană - United Press. In acest 
interviu se încearcă să se scoată 
basma curată pe adevărații vino- 
vați ai evenimentelor din Iorda
nia și totodată să se arunce um. 
bră asupra politicii Uniunii So
vietice față de țările Orientului 
Apropiat și Mijlociu. In acest in
terviu, evenimentele din Iordania 
sînt înfățișate ca un rezultat al 
acțiunii „comunismului sovietic" 
sau ca „tulburări" provocate tot 
de acțiuni ale Uniunii Sovietice.

Firește că regele Hussein știe 
prea bine că tot ceea ce a spus 
în legătură cu Uniunea Sovietică 
nu are nimic comun cu realita
tea. Probabil că pentru organiza
torii și inspiratorii străini ai re
presiunilor împotriva patrioților 
iordanieni adevărul nu este plă
cut și de aceea ei se străduiesc 
să șteargă urmele.’

Orice om cinstit nu poate să 
nu vadă că tîlcul real al recente
lor evenimente din Iordania con. 
stă în transformarea teritoriului 
ei într-un focar de noi diversiuni 
și aventuri împotriva libertății și 
independenței statelor arabe, în 
încercarea de a atrage Iordania 
și alte țări arabe în blocuri mi
litare agresive ale căror țeluri 
sînt străine intereselor naționale 
ale acestor țări.

Potrivit declarației fostului șef 
al statului major general al ar
matei iordaniene Abu Nuvar, sco. 
pul complotului imperialist din 
Iordania este de a lichida toate 
elementele liberale din Iordania,

de a impune doctrina Eisenho
wer și de a lega Iordania de pac
tul de la Bagdad, separînd-o de 
Egipt și Siria. Din relatările 
presei este bine cunoscut de a- 
semenea 
de stat, 
Iordania 
speciali 
turii de 
siunilor 
dameni

Organizatorii complotului îm
potriva Iordaniei nu s-au mulțu
mit cu aceasta. Știind că ma
joritatea covîrșitoare a popu
lației iordaniene se pronunță îm
potriva acestui nou complot im
perialist, în partea răsăriteană a 
Mediteranei a fost trimisă flota 
a 6-a americană. Comandantul 
acestei flote a amenințat cu fo
losirea armei atomice, iar minis
trul Armatei al S.U.A. a amenin
țat fățiș că trupele americane 
vor intra în Iordania „în decurs 
de cîteva zile*. In afară de a- 
ceasta, un detașament din infan
teria marină americană a fost 
debarcat în Liban în cadrul de
monstrației militare în legătură 
cu evenimentele din Iordania. Si
multan La frontierele cu statele 
arabe au fost concentrate forte 
armate ale Turciei și Irakului — 
state participante la blocul de la 
Bagdad — și s-au intensificat 
pregătirile militare provocatoare 
ale extremiștilor din Israel.

Toate aceste fapte demonstrea
ză de asemenea cit valorează a- 
firmațiile că ar fi vorba de apă
rarea libertății și independentei 
Iordaniei.

Pînă în prezent, colonialiștii 
din S.U.A. nu au reușit să atra
gă statele arabe, cu excepția 
Irakului, în blocuri militare a- 
gresive, îndreiptate împotriva in
tereselor independentei popoare
lor arabe, împotriva păcii. Fap
tele arată însă că ei continuă 
încercările în această direcție. 
De data aceasta „doctrina Dulles- 
Eisenhower" este folosită pentru 
a dezbina țările arabe, pentru a 
crea o atmosferă de neîncredere 
și suspiciune între ele, pentru a 
le subjuga cîte una, pentru a 
slăbi rezistența lor fața de pla
nurile colonialiștilor.

că, în preajma loviturii 
la ambasada S.U.A. din 
au sosit sute de agenti 

pentru organizarea lovi- 
stat și aplicarea repre- 

împotriva patrioților ior-

Definuful nevinovat 
de pe „Insula diavolului"

la cale

Se știe că în politica sa exter
nă, Uniunea Sovietică respectă cu 
strictețe principiul neamestecu. 
lui în afacerile interne ale altor 
state.

Ea pornește de la premiza că 
poporul iordanian are dreptul, ca 
și oricare alt popor, să-și rezolve 
singur treburile interne ale sta
tului său. Evenimentele din Ior
dania însă nu reprezintă rezulta
tul evoluției interne din această 
țară. Ele sînt rezultatul interven
ției străine grosolane, fapt care 
a creat o situație ce prezintă un 
pericol pentru pace în regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu. 
Tocmai din această cauză aceste' 
evenimente suscită atenția gene
rală și provoacă îngrijorare pen
tru soarta păcii în această re
giune.

Uniunea Sovietică urează po
porului Iordaniei fericire și suc
ces pe calea unei evoluții națio
nale independente. U.R.S.S. a 
fost și rămine prietenul consec
vent și credincios al popoarelor 
arabe și a dovedit prin fapte a- 
cest lucru, atunci cînd în legătură 
cu evenimentele din regiunea Ca
nalului de Suez independența po
poarelor arabe și cauza păcii ge
nerale au fost amenințate de o 
primejdie gravă.

în ce privește relațiile econo
mice ale Uniunii Sovietice cu sta
tele arabe, U.R.S.S. manifestă o 
înțelegere deplină față de nevoi
le popoarelor arabe, inclusiv ale 
Iordaniei, în pofida afirmațiilor 
făcute de regele Hussein în inter
viul Său. Uniunea Sovietică acor
dă și este hotărîtă să acorde și 
pe viitor ajutor popoarelor din 
Orient care se eliberează de ju
gul colonialismului, pe baza ega
lității în drepturi și a respectării 
suveranității; a neamestecului re
ciproc în afacerile interne și a 
avantajului reciproc. Se știe prea 
bine că Iordania nu a cerut aju
tor economic Uniunii Sovietice. 
Aceasta Înseamnă că încercările 
de a semăna îndoială în privința 
motivelor Uniunii Sovietice în le
gătură cu problema ajutorării e- 
conomice a țărilor din Orientul 
Apropiat și Mijlociu sînt lipsite 
de temei.

Este evident că inspiratorilor 
evenimentelor din iordania nu le 
este pe plac politica prietenească 
de pace a statului sovietic față 
de țările arabe întrucît ea se pune 
de-a curmezișul colonialiștilor și 
acelor cercuri din aceste țări care 
sînt gata să pună oricind Ia me
zat interesele naționale ale po
poarelor lor pentru a fi pe placul 
miliardarilor americani.

Imperialiștii nu au nevoie de 
pace și liniște în Orientul Apro
piat și Mijlociu; ei se strădu
iesc să transforme țările arabe 
în baze de atac ale lor, într-un 
izvor de îmbogățire, intr-un focar 
de permanente conflicte și pro
vocări militare.

In cercurile conducătoare din 
Uniunea Sovietică se declară că 
U.R.S.S. este vital interesată ca 
în regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu să domnească pacea 
și liniștea. După cum s-a mai 
declarat Uniunea Sovietică nu 
poate trece cu vederea situația 
creată în regiunea Iordaniei în 
urma uneltirilor imperialiștilor, 
întrucît situația din Orientul A- 
propiat și Mijlociu care se află 
la frontierele Uniunii Sovietice, 
nu poate să nu afecteze interese
le securității ei.

(Text prescurtat)

Vestea a produs 
consternare pretutin
deni. Campania de 
masă în favoarea eli
berării lui Morton So
bell, intelectualul a- 
merican coacuzat In 
monstruosul proces al 
soților Rosenberg In- 
drituia nădejdea oa
menilor că deținutul 
nevinovat de la Alca
traz va putea fi smuls 
din ghiarele temnice. 
rilor yankei. Telegra
ma laconică, rece, a 

spulberat aceste nă
dejdi : Curtea de Apel 
din New York a res
pins recursul tui Mor
ton Sobell, cu toate 
că In acest zdrobitor 
act de acuzare a jus
tiției americane de azi, 
intelectualul cinstit 
azvtrlit in temniță de
masca întreaga însce

nare judiciară ce s-a pus
împotriva lui ou ajutorul unor 
mărturii false.

Decizia Curții de apel new-yor- 
keze este încă o dovadă a faptu
lui că deși moartea l-a înlăturat 
pe Mc Carthy din viața politică a- 
mericană viciată de atmosfera 
isteriei anticomuniste, macarțhiș- 
mul continuă să facă ravagii In 
S.U.A. sub oblăduirea cercurilor 
influente suspuse.

Soții Rosenberg au fost elec
trocutați din ordinul acelorași vtr- 
furi cirmuitoare care decid acum 
asasinarea lentă a lui Morton 
Sobell.

Acolo, departe, dincolo de o- 
cean, pe stînca cenușie ce domină 
portul San Francisco, un cetățean 
american îndură chinurile iadului 
tntr-una dintre cele mai groaznice 
închisori din S.U.A. — cea de pe 
,,Insula diavolului". îl așteaptă a- 
casă soția și doi copii, bătrtna sa 
mamă, precum și cei ce l-au cu
noscut pe omul care a avut cu
rajul să-i înfrunte pe inchizitorii 
maccarthiști. Refuzul lui Sobell de 
a depune mărturii false la proce
sul soților Rosenberg a stirnit 
furia anchetatorilor. Răzbunarea 
lor a fost cumplită pentru Morton 
Sobell: 30 de ani de temniță. 
Pretextul ? Clasica diversiune: 
spionajul. Soții Rosenberg au 
murit, Sobell continuă să fie mar
tirizai. 0 întreagă omenire con
damnă mtrșăvia. De pretutindeni 
se înalță glasuri de protest. Dar 
judecătorul Irving Kaufmann Iși 
continuă jocul sinistru. Curtea de 
Apel ti confirmă sentința nedreap
tă. Sobell este ținut dincolo de 
gratii din 1952. Intre timp au 
fost scoase, la iveală toate dede
subturile procesului înscenat. S-a 
dovedit fără echivoc că pînă și 
martorii mincinoși angajați de 
F.B.I. și-au recunoscut sperjurul. 
Totuși cetățeanul american So
bell nu poate părăsi temnița de 
pe „Insula diavolului". ,----- -- ------- , _ ,

Cuprins de indignare legitimă, novat de la Alcatraz. Dincolo de 
cunoscutul filozof englez Bertrand gratiile temniței americane un vuuosvu i , s . omlșistrigadreptatealȘistriga-
RuseU, care nu poate fi bănuit nici denun(ă . primejdia
decum de simpatii față de comu- transformării Americii de azi in- 
nism, a luat atitudine odată cu tr-un stat polițist pornit pe aven- 
alte numeroase personalități inter, turi militariste in epoca descătu- 
naționale.

„Mi-g rușine — a declarat el -r- 
că la vremea cuvenită n-am cer
cetat „dovezile" invocate de acu
zatori. Acum le-am cercetat. Am 
certitudinea că Rosenbergii erau campania pentru salvarea deținu- 
absolut nev,inovafi. Rosenbergii tului _ de . la Alcatraz.^ Bătrtna
au murit și nu mai ) 
nimic altceva decit să (intuim la smu]s jjn'” temniță, va părăsi 
stllpul infamiei pe asasinii ofi- „Insula diavolului" abia în anul 
riali. Dar Sobell trăiește și nu este 1980, în vîrstă de 64 ani.

nu s-a

prea tlrziu pentru guvernul S.U.A. 
ca să-și repare greșeala față de 
acest intelectual nevinovat". Ho- 
tărlrea Curții de Apel din New 
York arată cit de dispus este Wa
shingtonul să facă dreptate.

Zilele acestea rulează in S.U.A. 
un film documentar zguduitor. 
Pelicula intitulată: „S-a făcut 
oare dreptate ?" dezvăluie între
gului popor american complotul 
contra soților Rosenberg și a lui 
Morton Sobell. Pe dinaintea ochi
lor spectatorilor se perindă zeci 
de imagini, documente In legătu
ră cu procesul Rosenberg și ca
zul Sobell. Toate laolaltă ilus
trează, cu dramatism, cum
făcut dreptate, cum a fost sugru
mată dreptatea.

La proces n-au existat, probe. 
S-au produs însă destule mărturii 
false, intre care „decisivă" a fost 
depoziția mincinoasă a agentului 
Elitcher căruia, după cum s-a 
dovedit mai tîrziu, i se promisese 
absolvirea de alte pedepse, dacă 
va „turna" alte persoane (între 
care și Sobell) drept complici, 
înainte de a-și pronunța sentința 
judecătorul Kaufmann a ținut să 
precizeze cu cinism că el nu poate 
da crezare tn același timp și lui 
Sobell și lui Elitcher. Ca atare 
„mărturia" acestuia din urmă a 
servit drept „act justificativ" al 
unei sentințe nedrepte și odioase. 
Condamnarea lui Sobell n-a pu
tut ascunde totuși nevinovăția a- 
cestuia. A fost sezisat însuși pre
ședintele Eisenhower prin zeci de 
mii de scrisori din toate țările. 
Zadarnic. Asasinii soților Rosen
berg se încăpățtnează să țină sub 
obroc adevărul și dreptatea, pen
tru că și adevărul și dreptatea nu 
slnt de partea lor.

Afum, o bătrînă cu părul nins 
și o soție îndurerată cutreieră oraș 
cu oraș, țară cu țară, chemind pe 
oamenii iubitori de libertate și 
dreptate să lupte mai departe 
pentru salvarea deținutului nevi-

șării atomului.
D. BABOIAN

Tn fotografie :
Mama lui Morton Sobell um- 

blind pe străzile Romei, pentru a-i 
îndemna și pe italieni să sprijine

putem face poartă p. tutindeni fotografia fiu- 
f >U1 ?■ drag care daca nu va

Vizita delegației parlamentara 
ramine în ft Cehoslovacă

PRAGA. 25 Corespondentul A- 
jerpres transmite : Programul ce- 
ei de-a doua zile a vizitei pe care 

delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare . Rdmîhe o 
face în R. Cehoslovacă la invita
ția Adunării Naționale a țarii 
prietene; a fost deosebit’de intere
sant.

In cursul dimineții, delegația 
romînă în frunte cu tov. Gheorghe 
Stoica, membru îd'PrezidipI Marii 
Adunări Naționale.-și membru al 
C.C. al P.M.R.. ă*Y)ritat uzinele 
„Gheorghi tțimitr<av“ de la- Let- 
nany, lingă Praga» cea, mai impor- Ja Monumentul -Eroului Necu- 
tantăj întreprindere , .a industriei noscut Pe panglica acestei co- 
acronadtice- a țMrikprietene. ‘ roane se afla inscripția „Slavă

Vizită delegației parlamentare eroilor cehoslovaci care și-au dat 
romîne la. „Gheor^i, Di-ellberr?a Patriel
mitrov"'a prilejuit „un «nțuziast lor ■ Delegația ; roimna a depus 
miting care s-»a sala .as(eIP?ț^a 0 c?r^?na a,j
de festivități a -c-Lubt^uF întreprin-,; leiIl I.U1 Klemenl Gottwald. Pe 
derii. La mrtîtigr a vorbit cpndp- panglica acestei coroane se afla * v a v ... c r* r t rx.ii n I îi rxi T11 lin rrivoroc k IP.

subliniat incăodată faptul că Intre 
poporul romîn și cehoslovac s-au 
închegat legături de trainică prie
tenie.

Delegația romînă a vizitat apoi 
halele uzinei. Membrii delegației 
.au stat de vorbă cu muncitorii în
treprinderii, s-au Interesat de pro
cesul de producție șt au cerut a- 
niănunte în legătură cu modul de 
fabricație al diferitelor piese ale 
avioanelor de transport, produse 
în prezent de uzină.

în cursul după-amiezii delegația 
romînă a depus o coroană de flori

cătorul delegației Marii Adunări inscripția „Iubitului tovaraș Kle- 
.............. - - - . . < ment Gottwald din partea delega- 

•ției Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.“
' In cursul după-amiezii membrii 
delegației au vizitat diferitele mo
numente istorice și clădirile unor 
instituții importante din capitala 
R. Cehoslovace. Deputății romîni 
s-au oprit 
străvechea 
din cele 
mente ale 
precum și 
monumente istorice din Praga 
veche.

Naționale a R.P.R. toy.-Gheorghe 
Stoica. Cuvîntarea sa a fost îti 
repetate rînduri subliniată de a- 
plauze calde și ovații.

Conducătorul delegației romîne 
a subliniat că vizita delegatei 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
în Cehoslovacia va contribui ,1a 
întărirea tradiționalei prietenii 
care' leagă cele două popoare. Ei 
a vorbit apoi despre realizările 
obținute de poporul romîn în anii 
de democrație populară.

Directorul uzinelor „Gheorghi 
Dimitrov" a mulțumit apoi condu
cătorului delegației noastre pentru 
cuvintele adresate. El a făcut în 
continuare un scurt istoric al în
treprinderii de avioane a cărei 
existență datează încă din 1918. 
In cuvîntul său tov. Jan Ceska a

la Hrad, au vizitat 
catedrală Sft. Vit, unul 
mai frumoase monu- 
artei gotice din Praga 
alte diferite clădiri și

Un demers colectiv 
al celor 11 state 

arabe

Seara, delegația Marii Adunări i folosește pentru 
Naționale a R.P.R. a asistat la 
concertul dat de Filarmonica ce
hoslovacă în cadrul Festivalului 
internațional al muzicii „Primă
vara la Praga".

0 zi festivă pentru pavilionul 
P tîrgul de la

încheierea lucrărilor
Congresului U.T.C. din China

WASHINGTON 25 (Agerpres) 
— La 24 mai reprezentanții a 11 
state arabe — Egiptul, Iordania, 
Siria, Arabia Saudită, Irakul, 
Libanul, Yemenul, Sudanul, Li
bia, Maroc și Tunisia — l-au vi
zitat pe secretarul de Stat Dul
les și, după o convorbire cu el 
de peste o oră au dat publicității 
următoarea declarație:

„Statele arabe consideră că 
acțiunile îndreptate împotriva 
drepturilor și suveranității sta
telor arabe în regiunea Ăkaba și 
a Canalului de Suez pot sili 
ceste state să ia orice 
necesare pentru realizarea 
turilor lor la autoapărare 
mă pe baza articolului 51 
Carta O.N.U

Reprezentanții 
Departamentului 
memorandum in 
protestul împotriva ajutorului a- 
merican acordat

a- 
măsuri 

drep- 
legiti- 

din

arabi au remis 
de Stat și un 
care iși exprimă

Franței care îl 
înăbușirea crun- 
eliberare din A-

PEKIN 25 (Agerpres). — La 
25 mai s-au încheiat lucrările 
celui de al III-lea Congres pe în
treaga Chină al Noii Uniuni De
mocratice a Tineretului din 
China.

Timp de zece zile în sala Con
siliului Consultativ Politic Popu
lar din China, 1.493 de delegați 
.care reprezintă pe cei 23.000.000 
de membri ai Uniunii au discutat 
problemele arzătoare ale activi
tății organizației. în acest timp, 
la discuții au luat cuvîntul 73 
de persoane iar 51 de cuvîntări 
scrise au fost împărțite printre 
delegați. La congres au partici
pat reprezentanți ai organizații
lor de tineret din 16 țări printre 
care din Uniunea Sovietică, Bul
garia, Ungaria, Romînia, Anglia, 
Franța, Italia, Japonia, Coreea 
și din alte state.

In încheierea ședinței delegații 
congresului au adoptat in una
nimitate o rezoluție pe marginea 
raportului de activitate al C.C. 
al Uniunii. Apoi președintele șe-

dinței a anunțat închiderea celui 
de-al treilea Congres pe întrea
ga Chină a Uniunii Tineretului. 
Au răsunat acordurile solemne 
ale „Internaționalei". In sală au 
răsunat timp îndelungat ovațiile 
furtunoase ale delegaților la 
Congres.

La 25 mai Mao Țze-dun și Liu 
Sao-Țzi au primit pe delegații la 
Congres.

★
(Agerpres). — A-PEKIN 25 , ,

genția China Nouă anunță că la 
25 mai Mao Țze-dun, Liu $ao- 
ți, Ciu En-lai, Ciu De și aiți con
ducători ai Partidului Comunist 
Chinez au primit pe reprezentan
ții tineretului din Uniunea So
vietică, Vietnam, Romînia, Bul-1: 
garia, Cehoslovacia, Coreea. Ger-, 
mania. Italia. Ungaria, Indone
zia. Albania, Franța, Iugoslavia^* 
Mongolia. Anglia și Japonia, care 
au asistat la lucrările Congresu
lui al 3-lea al Noii Uniuni Demo
crate a Tineretului din China.

Țze-dun, Liu $ao-

PARIS 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Slmbăt'ă 25 
mai a avut loc in capitala Fran
ței in prezența d-lui Maurice Le
maire, secretar de stat la Mi
nisterul Industriei și Comerțului 
al Franței, deschiderea oficială a 
Tirgului de la Paris.

Comitetul de organizare a Tir
gului a hotărit să fixeze ziua de 
27 mai ca zi festivă pentru pa
vilionul Republicii Populare Ro
mine la acest Tîrg.

Simbătă, principalele ziare 
franceze — „Combat11, „L’Infor- 
mation**, ,tUHumanitiu — au 
publicat articole in care sublinia
ză participarea Republicii Popu
lare Romine ia Tirgul de la Paris. 
Ziarele comentează in mod favo
rabil prezența la Paris a delega
ției romi ne.

La 24 mai Ana Toma, adjunct 
al ministrului Comerțului al R.P. 
Romine, conducătoarea delegației 
romîne care participă la Tirgul 
Internațional de la Paris, și Mir
cea Bălăneșcu, ministrul R.P. Ro
mine la Paris au avut o intreve-
==================

dere cu M-aurice Lemaire, secretar 
de stat la Ministerul Industriei și 
Cumerfului al Franței. întrevede
rea a decurs intr-o atmosferă 
cordială.

! tă a mișcării de 
; frica de Nord.

In cercurile din
1 crede că demersul 
lor 11 state arabe 
lor la declarația instigatoare fă
cută de Dulles la conferința de 
presă din 14 mai, cînd a reco
mandat Israelului (care, după 
cum se știe, se găsește 
juridică de război cu o 
state arabe) să trimită 
bă" o navă a sa prin

I de Suez.

Washington se 
colectiv al ce- 
este răspunsul

în stare 
aerie de 
,4e pro- 

Canalul

Demisia 
guvernului libian

TRIPOLI. S-a anunțat că la 25 
mai regele Idris al Libiei a pri
mit demisia cabinetului Libiei 
condus de Mustafa Ben Halim. 
Cauza demisiei cabinetului nu se 
cunoaște.

Perspectivele relațiilor 
comerciale între Grecia 
și R. P.

ATENA 25 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută unui cores
pondent al Agenției Romîne de 
Presă Agerpres, ministrul Comer
țului și Industriei al Greciei. 
Papaliguras s-a referit la pers
pectivele relațiilor comerciale în
tre Grecia și R.P.R.

„Reluarea relațiilor romîno- 
elene, a arătat dl. Papaiiguras, 
este calificată de către cercurile 
competente elene drept un eveni
ment îmbucurător deoarece* pe 
de o parte, pr<?dtisele grecești re
găsesc o piață cunoscută de multi 
ani, iar pe de altă parte produ
sele romîneștj bine cunoscute vor 
fi importate în Grecia în avanta
jul celor două țări.

Referindu-se la sporirea volu
mului de schimburi comerciale 
între Romînia și Grecia, minis
trul grec a spus: „Timpul va do
vedi dacă sporirea volumului de

Romînă
schimburi între țările noastre ar 
putea fi realizată în cadrul con- 
dițiunilor existente astăzi" și a 
adăugat că „este fără îndoială că 
prin contactele cercurilor intere
sate se va facilita în general dez
voltarea ac iun*:or sd

Vorbind despre apropiata inau
gurare a Tîrguiui internațional 
de mărfuri de la Salonic, la care 
va lua parte Și Romînia, dl. mi
nistru Papaliguras a spus: „Este 
îndeobște cunoscut că organiza
rea tîrgurilor internaționale con
tribuie la cunoașterea de către 
participant; a produselor diferite
lor țări și in același timp la dez
voltarea schimburilor comerciale 
între ele. Or. în mâsura în care 
participarea la aceste tîrguri con
tribuie efectiv la dezvoltarea 
schimburilor comerciale, organi
zarea lor contribuie în același 
timp la adîncirea colaborării și a 
prieteniei între popoare".

Reacții în S.U.A. la manifestațiile 
antiamericane din Taivan

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
Revolta populației din Taivan 
împotriva samavolniciilor pe care 
își permit să le săvîrșească ame
ricanii pe această insulă a produs 
o mare îngrijorare în Statele U- 
nite unde se consideră că trupele 
americane răspîndite în Extremul 
Orient ca și în alte părți ale lu
mii nu fac decit să înmulțească 
numărul celor care.și manifestă 
deschis ostilitatea față de S.U.A.

Acest punct de vedere a fost 
exprimat de numeroase persona
lități politice americane precum 
și de unele ziare influente.

Iată cîteva asemenea declarații:
• Senatorul John Cooper, fost 

ambasador al S.U.A. în India a 
declarat că acțiunea de masa din 
Taivan „oglindește antagonismul 
crescind față de prezența trupe
lor americane în Formoza**.

• Senatorul EUender a decla
rat la rindul său că In Taivan 
^există an profund resentiment 
împotriva prezenței a atit de 
mulți americani, in timp ce ma
joritatea poporului nu trage nici 
ua folos de pe urma ajutorului 
paf care-l dăm noiu. El a arătat 
că esența ajutorului acordat de 
S.U.A. lui Cian Kai-și constă In 
faptul că „un om bogat este a- 
itrtat pentru ca afacerea lui să 
înflorească fără nici un avantaj 
pent'u cei ce lucrează pentru elu.

• John Vorys. membru al Co- 
afaceri externe

al camerei reprezentanților a de
clarat că americanii care sînt îm
potriva trimiterii de trupe în 
străinătate vor găsi în eveni
mentele din Taivan un argument 
în favoarea tezei lor. care preco
nizează că ^băieții să fie aduși 
acasă**.

• Ziarul „New York Times" a- 
rată că „fricțiunile slnt Inevita
bile attta timp cit există forțe, 
americane staționate tn toate col
țurile lumii". Agenția „United 
Press" subliniază că sentimentele 
populației din Taivan slnt bine 
înțelese în țările Europei occi
dentale, unde au avut loc de a- 
semenea numeroase incidente pro
vocate de prezența și de sama
volniciile trupelor americane,

ir
NEW YORK 25 (Agerpres), — 

Referindu-se la surse demne de 
încredere, corespondentul din 
Taipe al agenției United Press 
anunță că la 25 mai primul mi
nistru al guvernului ciankaișist 
O, K, lui a prezentat lui Cian 
Kai-și demisia cabinetului tn le
gătură cu acțiunile antiamericane 
din Taivan.

Se anunță că Cian Kai-și nu 
a primit demisia cabinetului.

mitei Ml
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„Excentric 
de originală"
Nu-l lucru tocmai ușor să devii 

un star celebru tn cinematografia 
occidentală. Ca să te impui, tre
buie să știi să lucrezi cu cap, 
adică să știi să speculezi la maxi
mum... picioarele și alte detalii 
ale trupului. La această înțeleaptă 
concluzie a ajuns se pare șl ac
trița debutantă italiană Lydia 
Alfonsi, care se bucură și așa de 
reputația de „femeie ispititoare". 
Pentru a deveni și mai atrăgă
toare, actrița și-a dat seama că 
trebuie să fie In primul rtnd „ex
centric de originală" — ca la 
Hollywood. In virtutea acestui 
principiu aducător de bani și 
succese, „femeia ispititoare" și-a 
făcut apariția pe străzile Romei 
îmbrăcată în zdrențe și desculță, 
jăstndu-se fotografiată tn cartie
rele mărginașe, în fața unor co
cioabe mizere. Acest record de 
perversitate publicitară, mergind 
ptnă ta exploatarea mizeriei în 
scopuri de reclamă nu putea sd 
scape unei case de filme din 
S.U.A. care i-a și oferit un con
tract.

IN CUBAt 21 de
în Cuba se: desfășoară o miș

care activă împotriva guvernului 
Batista. Legăturile telegrafice și 
telefonice între capitala Cubei 
și provinciile răsăritene ale țării 
au fost întrerupte. Majoritatea 
muncitorilor și funcționarilor a 
două societăți care asigură în
treaga țara cu curent electric, 
„Cuban Electric Company* și

studenți uciși
„Foreign Light and Power* au 
încetat lucrul.

Guvernul încearcă să înăbușe 
cu forța manifestațiile antiguver
namentale. Trupele împrăștie de
monstrațiile studențești. In ulti
mele zile au fost aruncați în în
chisori sute de studenți.

Studenții din Cuba au atacat 
la Havana, în semn de protest 

împotriva subjugării 
țării lor de către a- 
mericani, Casa ra
diofoniei (fotogra
fia). In cursul unui 
atac împotriva pa
latului dictatorului 
Batista, vîndut 
Wall-Street-ului, 21 
de studenți au fost 
uciși de gloanțele 
trupelor guverna
mentale înarmate 
cu arme americane. 
Ziarul „U. S. News 
and World Report* 
a confirmat că 
tancurile care au 
luat parte la înă
bușirea revoltei e- 
rau de provenien
ța americană.

Campionat
în urmă cu zeci 

de ani, celebrul 
Mark Twain, în schi
ța ..Broasca săltă
reață din ținutul 
Calaveras’* a istori
sit pățania unui 
traznit pe nume fim 
Smilney, care și-® 
dresat o broască — 
botezată Daniel — 
să sară cel mai mult 
din ținut, și cum în- 
tr-o zi, un oarecare, 
i-a cîștigat un pariu, 
după ce l-a păcălit, 
umplîndu-1 pe Da
niel cu alice pînă la 
gît și îngreunîndn-1 
de parcă era anco
rat.

Și iată că după a- 
proape o sută de 
ani de cînd e data
tă întimplarea se 
găsesc alți... Smil
ney și organizează 
chiar campionate 
mondiale ale orâcăi-

mondial de... broaște
toarelor. La 21 mat 
ziarul „France-soir“ 
publica o corespon
dență specială din 
S.U.A. în care arăta 
drept important că 
„de 24 de ore, A- 
merica numără încă 
o campioană a lu
mii la săritura în 
înălțime. Bean, o 
minunată broască 
din California, cu 
ochii verzi și cu pi
cioare de oțel a cîș
tigat duminică la 
Los Angelos cam
pionatul mondial al 
broaștelor de toate 
categoriile la săritu
ra în înălțime**. Im
portanta relatare 
subliniază că Bean 
noua campioană 
mondială la săritura 

în înălțime a totali
zat o înălțime de 
4,21 metri în trei

salturi uimitoare *. un 
rezultat extraordinar 
care a adus învin
gătoarei un sărut e- 
moționant dat de stă- 
pîna ei și o porție 
suplimentară de 
muște.

Mai departe cro
nica „sportivă* con
semna faptul ca re
prezentanta grațioa
să a Franței, Espoir 
de Mai, nu a obți
nut decît modestul 
loc al 19-lea. Din
păcate nu am putut 
afla nimic despre 
Denise, o altă broas
că de pe malurile 
Senei, care, după 
cum relata la 16 mai 
„New York Herald 
Tribune**, a traver
sat oceanul într-un 
superb avion în com
pania a trei broscoi 
parteneri.

C. R.

Bismarck în loc de...

In timp ce Strauss vorbește...
Agențiile de presă au anunțat 

în mod solemn :
La 24 mai s-au încheiat trata

tivele îtitre ministrul apărării al 
Germaniei occidentale, Strauss și 
ministrul apărării al Angliei, 
Sandys. Cele două țări vor coor
dona acțiunile de înarmare meni
te să „preîntîmpine războiul11, in 
mod special este relatată însă, o 
declarație a lui Strauss pentru a 
liniști spiritele, în care se spune 
că Germania occidentală „își res
pectă angajamentul de a nu în
treprinde nimic în direcția pro
ducției de armament atomic."

Pe de altă parte, ziarul italian 
„II Giorno“ din 20 mai publică 
următoarea relatare a lui Ar
thur Brittenden, corespondentul 
ziarului la Essen :

„Alfred Krupp — împăratul in

dustriei grele germane, eliberat 
din închisoare în 1951, cu 6 ani 
înainte de terminarea pedepsei de 
12 ani închisoare pe care trebuia 
s-o ispășească în calitate de cri
minal de război — va construi o 
uzină atomică. Aici se va produce 
uraniu și plutoniu, componenți e- 
sențiali ai armelor nucleare. în
treprinderile Krupp nu vorbesc 
nimic despre aceist proiect. Dar 
directorul biroului de cercetări al 
unei alte firme germane, care va 
furniza utilaj pentru uzina ato
mică, m-a asigurat: „Totul este 
hotărît. Lucrările vor începe chiar 
înainte ca proiectele să fie desă- 
vîrșite“.

In timp ce Strauss vorbește, 
Krupp acționează. Ei doar s-au 
mai înțeles și în timpul celui 
de al doilea război mondial...

CAIRO. Un purtător de cuvînt 
al organizației „Frontul de elibe
rare națională din Algeria*1. Ah
med Ttewfik el Madani, a decla
rat că în cazul cind noul guvern 
care va fi format în Franța nu 
va recunoaște independența 
totală și complectă a Algeriei, 
armata de eliberare națională din 
Algeria va continua să lupte pînă 
la obținerea independenței țării.

★
LONDRA. Conform datelor pu

blicate de revista „Board of Trade 
Journal11, organul Ministerului 
Comerțului ai Angliei, în 1956 au 
emigrat din Anglia numai în 
statele' neuropene 66.000 de per
soane — cu 22.000 mai mult de- 
cît în 1955. In comparație cu a- 
nui 1955 numărul emigranților 
din Anglia în Canada a crescut 
cu 58 la sută și în Noua Zeelandă 
cu 13 la sută.

Gusturile nu se discută, tot 
așa cum nu poți să-i scoți 
cuiva stîcleții din cap. Cindva, 
slăninosul satrap Goering urla 
în gura mare că ori de cîte 
ori aude rostindu-se cuvîntul 
„Kultur** îi vine să scoată 
pistolul. Au trecut ani de atunci 
și iată că repulsia goeringiană 
față de cultură se manifestă 
cu virulență la fostul nazist 
Schneider, unul din liderii de 
azi ai partidului „democrat- 
naționalist" din Saar.

Prima „reformă1* a discipo
lului lui Goering a fost aceea 
operată în ghidul străzilor 
saareze. Nu se știe dacă „re
formatorul*1 revanșard a scos 
pistolul cînd a dat cu ochii de 
străzi purtînd numele unor 
clasici ai literaturii și culturii 
universale, cert este însă că a

scos... tăblițele respective. Și 
timp de cîteva săptămîni au
toritățile saareze n-au făcut 
decît să... „reabiliteze" spiritul 
militar prusac, repunind „în 
drepturi* pe faimoșii ei purtă
tori de-a lungul veacurilor. 
Așa se face că locuitorii de 
pe strada Beethoven din Dolin- 
gen s-au trezit într-o dimi
neață locuind în strada... Bis
marck. Tăblița din colțul 
străzii Goethe a fost înlocuită 
cu alta purtînd numele gene
ralului prusac Roon, colabo
rator apropiat al cancelarului 
de fier. Heinrich Heine care a 
trecut cîndva și prin pîrjolul 
rugurilor hitleriste de cărți a 
fost de asemenea înlocuit cu 
mareșalul Moltke, pentru ca 
strada Bach să fie botezată

MOSCOVA. Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice a adresat o telegra
mă de felicitare tovarășului losip 
Broz-Tito, secretar general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a nașterii sale.

WASHINGTON. — La 25 
mai a avut loc la Casa Albă 
o conferință specială convo- 
cată de președintele Eisenhower 
pentru a stabili noile propuneri 
ale guvernului Statelor Unite in 
problema dezarmării.

PEKIN. La 24 mai Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat af 
R.P. Chineze, a primit delegația 
parlamentară a partidului labu
rist englez, condusă de Harold 
Davies, care a sosit î-n China lâ 
23 mai, venind din Republica 
Democrată Vietnam.

Recepție la legația 
Republicii Argentina

Sîmbătă seara însărcinatul cu 
afaceri ad-interim ai . Republicii 
Argentina la București, d-r. Jose 
Medoro Delfino, a oferit la sediul 
legației o recepție cu prilejul zilei 
de 25 mai, sărbătoarea națională 
a Argentinei — Ziua Independen. 
tei- . .

La recepție au luat parte Miroh 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Preoteasa, ministrul Afacerilor 
Externe, Ăl. Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Al. Buican, vicepreședinte al In
stitutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ion 
Georgescu, director ad-interim tn 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Caius Franțescu, șeful protocolu. 
Iui din Ministerul Afacerilor Ex
terne, atistul poporului Gedrjfd 
Georgescu, compozitorul Mibail 
Andricu, maestru emerit al artși, 
scriitorul Petru Dumitriu, laureat 
al Premiului de Stat, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Beethoven
la rîndul ei cu un nume de 
general Războinic.

Recordul „reabilitărilor** îl 
deține însă fieful lui Schneider 
— capitala Saarului. Munici
palitatea din Saarbriicken a 
decis să reboteze cu mare 
pompă aproape o sută de 
străzi și bulevarde, în dorința 
de „a face să strălucească la 
fiecare colț de stradă" numele 
unor căpetenii militariste ca 
Bismarck, Moltke, Hohen- 
zollern*.

Continuîndu-și „reformele11 
Schneider și ceilalți discipoli 
ai lui Goering ar putea să 
oiere populației saareze o serie 
de poeme de... Moltke, sau 
concerte simfonice cu muzică 
de... Bismarck. Ce nu face 
Schneider cînd vrea să-1 imite 
pe Goering !...



Ce au devenit
cele 7 minuni ale antichității

ci expresie încetățenită în vor
birea noastră curentă — „Este a 
opta minune a lumii..." — amin
tește adesea de cele șapte minuni 
ale lumii antice.

Cinci din aceste șapte minuni 
ale lumii antice se datorau ge
niului creator al poporului grec : 
Colosul din Rodos, mormintul lui 
Mausol din Helicarnas, temolul 
Dianei din Efes, farul din Ale
xandria și statuia lui Jupiter din 
Olimp. Una din celelalte două 
minuni ale lumii, grădinile sus
pendate, a fost construită din or
dinul regelui Babilonulul pentru 
soția sa, iar ultima, marea pira
midă, a fost înălțată pentru imor
talizarea unui faraon din dinas
tia a IV-a, Keops.

Marea Piramidă este singura 
dintre minunile antice care a re
zistat acțiunii distrugătoare a 
timpului Și a oamenilor. Ea a 
fost construită acum 50 de secole 
cu sacrificii uriașe din partea 
poporului egiptean. Intre cele 
2.300.000 blocuri uriașe din pia
tră din care se compune, nu exis- 

„ tă nici un gram de ciment și to
ur tuși legătura a fost atit de per

fect realizată incit nici astăzi nu 
se poate introduce nici măcar o 

u lamă de cuțit între aceste „cără
mizi" cu latura de 10 m. fiecare. 
Construcția a necesitat munca și 
jertfa unor „echipe" de cile 
100.000 de lucrători, care erau 
schimbați Ia fiecare 3 luni, timp 
de 30 de ani. Piramida are 137 
metri înălțime iar latura pătratu
lui de la bază este de 227 de 
metri.

De la „grădinile suspendate" 
ale Babilonului nu ne-au rămas 
decit descrierile admirative ale 
scriitorilor timpului. Se pare că 
aceste minunate grădini erau 
sprijinite pe piloni inalți de 15 
metri care susțineau o terasă cu 
o suprafață totală de 45.000 m.p. 
Grădinile erau împodobite cu cele 
mai frumoase flori aduse din toa
te colțurile lumii antice și cu 
pomi inalți de peste 20 de metri. 
Acțiunea timpului și a războaie-

alor a șters însă orice urmă 
acestei minuni arhitectonice.

Farul din Alexandria a fost 
construit între anii 265—247 îna
intea erei noastre, de arhitectul 
grec Ptolemeu Filadelf. Pietrele 
din care se compunea erau lega
te între ele cu plumb topit. Di
mensiunile sale erau de 170 de 
metri înălțime și 100 metri latu
ra bazei. Farul putea fi văzut de 
la o distanță de 60 kilometri și 
a existat pînă în secolul al XIV- 
lea.

Colosul din Rodos era de fapt 
o uriașă statuie a zeului grec 
Apollo. Terminat în anul 280 îna
intea erei noastre, el a fost răs
turnat de un cutremur de pămint

ren pentru a-și apăra construcția 
de cutremurele de pămint foarte 
frecvente. Fundațiile templului 
au fost clădite pe straturi alterna
te de cărbune și lină. 36 din cele 
127 de coloane ale templului erau 
capodopere de sculptură iar in in
terior se găseau depozitate tot 
felul de comori. Templul a fost 
distrus din pricina unui nebun, 
Erostrat, care vrînd să facă o 
faptă prin care să-și cîștige o 
celebritate veșnică, a dat foc 
construcției în anul 365 Î.e.n.

Ultima minune a lumii antice a 
fost gigantica statuie a lui Jupi
ter din Olimp, opera sculptoru
lui grec Phidias, Statuia, [naltă 
de circa 17 metri, era construită 
din marmoră, fildeș și aur. Tran
sportată mai tirziu la Constan- 
tinopole, a căzut și ea pradă unui 
incendiu care a avut Ioc tn a- 
nul 475. •

T CEASORNICELOR„împarapa din alte secole

56 de ani mai tirziu, în anul 224 
î.e.n. Nu se cunosc dimensiunile 
exacte ale Colosului, savanții au 
evaluat însă înălțimea sa la cir
ca 32 de.metri și se știe că in 
anul 672, cind califul Moabia I 
a vindut resturile statuii unui 
antreprenor de construcții, acesta 
a avut nevoie de 900 de cămile 
pentru a-și transporta marfa.

Mormintul lui Mausol a fost 
construit in anul 352 î.e.n. de 
către soția regelui Mausol. Arte- 
miza, in întregime din marmură 
albă. Celebritatea acestei minuni 
antice nu se datora atît dimensi
unilor sale cit frumuseții extra
ordinare a sculpturilor cu care 
era împodobită, la care au lucrat 
cei ma| buni artiști ai timpului.

Templul Olanei din Efes a fost 
construit in secolul al IV-lea 
Î.e.n. pe un teren mlăștinos. Arhi 
tectul grec Chirocrat, autorul 
templului, a ales special acest te

TREI CĂUTĂTORI DE AUR
încă nebuni pe 
revista ilustrată

iMai există 
lume — scrie 
italiană „Europeo" in legătură cu 
(aptul că trei „nebuni" francezul 
Edouard Desenîants, americanul 
John Moses și elvețianul Max 
Stadler „vor să se avînte pe 
mare" pe vasul cu pinze „Yanu- 
tha", lung de 11 metri și lat de 
3 metri. Cei trei prieteni buni 
vor să caute tezaurul pe care co
mandantul unui submarin ger
man l-a ascuns tn anul 1945 pe 
nsulele Marquesas.

Max Stadler, organizatorul an
treprizei, afirmă că are dovezi 
indiscutabile cu privire la exis
tența tezaurului. Tezaurul 
compune din trei tablouri 
pictorului Van Dyck. pe care na
ziștii le-au furat din muzeul de 
la Brema și din bijuterii tn va

se 
ale

nrrnryrrym
PEȘTE Inspirație!

CU... AUR

Zilele trecute d-na Silvia de 
Montis din orașul Cagliari (Ita
lia) a avut o mere surpriză : în- 
tr-un pește cumpărat de la piață 
spre a-1 găti a găsit un mic lin
gou de aur în greutate de pesta 
100 grame. Partea humoristică a 
faptului este că înainte de a 
cumpăra peștele Silvia de Montis 
s-a tocmit îndelung cu vinzătorul 
asupra prețului, nelipsindu-i mult 
ca să renunțe.

Fotbal femenin

Monumente identice 
la antipozi

mult în ultimele de. 
origina raselor și a

Moda pariziană este celebră nu 
numai prin estetica ei incontesta
bilă ci șl prin originalitatea crea
torilor de modele din „Orașul lu
mină" care — ce e drept — fri
zează de multe ori ridicolul. Tn. 
tr-adevăr, cum am putea califica 
altfel „originalul" model de voa
letă pe care ll vedeți In clișeul 
nostru, lansat de curind de „Casa 
de încredere" Jaques Heim? După 
părerea creatorului ei, noua voa
letă ar fi de „inspirație"... orien
tală ll

S-a vorbit 
cenii despre 
culturilor umane. Nu o dată adep- 
ții teoriei fasciste a „rasei supe
rioare44 au încercat să izoleze iz
vorul culturii unui popor de pîn- 
zele de ape subterane ale cultu
rii mondiale, întotdeauna întinse 
pretutindeni sub continente și de 
la care au băut și beau toate po
poarele.

Este dat încă o dată să fie sta
bilite fără putință de tăgadă 
elementele comune ale omenirii.

Astfel, în Asia, în Cambodgia, 
la vechiul palat din Angkor Thom, 
și în Mexic, în America, au fost 
identificate două temple străvechi 
a căror arhitectură este aproape 
identică.

Aceste construcții, denumi‘e 
azi „temple-munți“, au amîndouă 
ca element de bază o scară aproa
pe verticală, cu foarte multe 
trepte, tăiată în piatră, la al că
rei capăt se află încăperile de 
rugăciune. In dreapta și în stin
gă scara este parcă repetată de 
o succesiune de trepte uriașe, 
personificînd — pare privitoru
lui — la o altă dimensiune, ace
eași idee simbolică, a legăturii 
între cer și pămînt.

Să fie o expresie universală a 
gîndirii ? Să fie un simbol găsit 
întimplător de doi arhiteeji an
tici, aflați aproape la antipozi, 
pentru a reda același sentiment 
care îi copleșea ? Să fie dovada 
unor 
două 
atîtea

loare de 350 milioane de franci 
francezi, jefuite de naziști în ță
rile europene in ultimele zile ale 
războiului.

In timpul ocupației germane, 
Max Stadler a lucrat ca telegra
fist, împreună cu un german tu 
numele Wolfgang, de la care a 
aflat mai tirziu că. dună căderea 
lui Hitier. în anul 1945. un mic 
grup de fanatici grupîndu-se în 
jurul comandantului unui subma
rin ancorat intr-un port, a hotărit 
să continuie lupta. Doisprezece 
bărbați și cinci femei au pornit 
la drum cu submarinul, spre Ja
ponia. La un moment dat, 
o femeie din grup a anun
țat că i-a sosit timpul si 
nască. Se aflau exact la mijlo
cul Pacificului. Situația lor era 
agravată prin două evenimente 
deosebit de importante: dea
supra orașului Hiroșima se 
aruncase bomba atcmică, iar Ja
ponia a capitulat fără condiții* în 
felul acesta au trebuit să renun
țe la planul lor de a continua 
lupta împreună cu japonezii. 
Submarinul s-a îndreptat spre 
uscat, mai bine zis spre o insu
lă aproape părăsită, pe care nu 
locuiau decît cîteva triburi primi
tive. Au coborît cu toții din sub
marin și-au descărcat bagajul, 
inclusiv picturile și bijuteriile. 
Comandantul a rămas singur pe

submarin, și-a întors nava, Iar 
naufragiații, aflați de acum pe 
pămint sigur, au putut fi marto
rii mortii voluntare a acestuia. 
O explozie a fărimat în bucăți 
nava.

O viață plină de lipsuri îi aș
tepta pe cei 16 nemți. Nu mult 
după naufragiu, femeia gravidă a 
dat naștere unei fetițe. Ei n-au 
avut posibilitatea să hrănească 
copilul nou născut. De aceea l-au 
încredințat unei femei indigene. 
După Max Stadler, fetița, care a- 
cum are 16 ani, trăiește și astăzi 
printre indigeni șl știe unde a 
fost ascuns tezaurul.

Deocamdată nu se știe ce s-a 
întimplat cu naufragiații. Max 
Stadler a spus doar atit că unul 
dintre pasagerii submarinului s-a 
întors de mult tn Europa și a 
scris o carte despre aventurile 
sale.

Dintre cei trei întreprinzători 
îndrăzneți francezul este singu- 
rul care este la curent cu știința 
navigației. Americanul John Mo
ses. prietenul lui Stadler, se o- 
cupă cu propaganda tn jurul an
treprizei, El este medic oculist 
din statul Ohio, tn vtrstă de 27 
de ani, și a anunțat că va pre
găti un film colorat despre acea
stă călătorie și va relata prin re
portaje despre desfășurarea eve
nimentelor.

Oricît ar părea de paradoxal 
„împărăția** ceasornicelor din alte 
secole — cum o numește un 
străin într-o scrisoare — nu este 
întinsă ca în basme peste mări 
și țări. E o cameră modestă, ră
coroasă, scundă care te întîmpi- 
nă cu o avalanșă de „tic-tacuri“ 
melodioase și cristaline. Oriunde 
ți-ai întoarce privirea vezi numai 
ceasuri de diferite forme și mă
rimi, ceasuri din diferite epoci. 
Ne surprinde pe un raft vestitul 
ceas „la modă44 al antichității 
„Clepsidra44 (ceasul cu nisip). O 
luminare cu gradațiuni vestește 
o altă preferință, mult mai ief
tină a oamenilor din aceeași epo
că. La ea se adaugă „solarul44 
(ceasul de măsurat orele după 
umbra pe care o lăsa soarele pe 
pămînt) și atîtea alte aparate.

Se înșiră în fața noastră cea
suri bătute în diamante, rubine, 
safire, pietre prețioase sau false. 
Ceasuri de argint cu ornamente 
cu f'.ori și puncte de aur. Cea
suri cu medalioane prețioase în- 
fățișînd doamne de la curte cu 
peruci albe, rochii de mătase și 
fir strălucitor. Mecanisme din 
secolele XVI, XVII și XVIII, ade
vărate opere de artă cu rame de 
metal gravat ca o dantelă fină. 
Pe unul dintre ele este reprezen
tată o scenă vînătoreașca încrus
tată în email, cu pietre sclipi
toare. Scena reprezintă un nobil 
în haine de vînătoare cu pușcă 
la picior făcînd o declarație de 
dragoste unei fete sfioase, cu o 
pălărie îna’tă, plină de funde. 
Totul este proiectat nefiresc de 
romantic, pe un cer izbitor de 
roz

Piese deosebite, 
piese rare

O colecție atît de variată cu
prinde piese deosebite, mult rîv- 
nite de colecționari. Ei pot vedea 
aci, deopotrivă, o pendulă din 
lemn sculptat de acum 200 de 
ani, cu modele de frunze și flori, 
prezentînd din oră-n oră un ță

ran care etntă din fluier, un 
cîntec tirolez, precum și „ceasul 
eliberării" (un interesant ceas de 
buzunar) construit în anul 1789, 
imediat după revoluția franceză de 
Robert Courvoisier. Pe cadranul 
lucrat în email albastru apar de
senate două figurine: un bărbat 
și o femeie. Din sfert în sfert de 
oră figurinele bat simbolic un clo-

Unceas de buzunar de pe vremea 
lui Ludovic al XVl-lea

pot de mărimea unui vîrf de un
ghie și fac să răsune cristalin 
primele note ale „Marseillezei".

E rîndul să admirăm ciudățe
niile. Intîrziem îndelung asupra 
„Oului din Nurenberg" primul 
ceas cu mecanism de buzunar din 
lume, executat în 1500 de ceasor
nicarul german Henlein care a 
deschis în istoria ceasornicelor o 
nouă epocă : epoca ceasornicelor 
de buzunar. Părăsim exemplarul 
pentru a ne îndrepta atenția spre 
o uzină cu aburi in miniatură 
(ceas de masă). Paris 1850 și ad
mirăm un aparat cu cadran tran
sparent a cărui mașinărie este în
gropată în., ramă.

Un aparat „binevoitor" ne indf. 
că deodată ora, ziua, luna și anul 
în care ne găsim. Altul, fără ca

dran și minutar, ne face să citim 
direct pe foițe ora și minutele.

Constructorii anonomi londo
nezi, parizieni, elvețieni, plini de 
ingeniozitate, n-au uitat nici cea
sornicele distractive pentru copii. 
Aci se află o pendulă în perete 
înfățișînd un motan. Ochii săi 
parcă vii. tși plimbă, privirile șă
galnice, de la un capăt la altul 
al odăii, în ritmul bătăilor pendu- 
lei.

Toate aceste aparate de măsu
rare a timpului ne fac să ne gîn- 
dim cu recunoștință la acei rea
lizatori modești din toată lumea, 
care și-au consacrat viața con
strucției unor astfel de aparate 
de preț.

O scrisoare de peste 
hotare

Scrisoarea are dată recentă. 
Vine din Germania. Autorul ei: 
ceasornicarul Friedrich Burkert 
Citim :

„Stimate coleg,
Duminica aceasta am ascultat 

în cadrul emisiunilor noastre de 
radio un reportaj despre Bucu
rești. Cu această ocazie am aflat 
că Bucureștiul este un oraș fru
mos, cu multe statui și grădini 
odihnitoare. In emisiune s-au ros
tit și cîteva cuvinte despre „îm
părăția" ceasurilor dumneavoas
tră. De aceea îmi iau inima în 
dinți și vă rog să-mi trimiteți o 
schiță detailată asupra modelului 
ceasornicului acționat cu apă. 
V-aș fi foarte recunoscător.

Cu salutările mele cele mai 
prietenești,

Al dvs. Friedrich Burkert.
Mică, scundă și modestă „îm

părăția" ceasornicelor din alte 
secole aparține ceasornicarului S. 
Sebastian din București. Faima ei 
a trecut cu mult hotarele capi
talei noastre. O dovedesc nume
roșii vizitatori din străinătate și 
din provincie, reportajele trans
mise la radio .scrisoarea primită 
din străinătate.

GEORGE R1CUS

Mai sînt

33 zile

UMOR
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Din cauza lipsei de Interes dovedită 
de organele de resort, tn unele locuri 
competițiile pentru Spartachiada sate
lor n-au tnceput încă.

legături materiale Intre 
civilizații, despărțite de 
oceane ?

Ce greutate aveți?
că

co-

Dacă la noi și în majoritatea 
celorlalte fări în care se practică, 
fotbalul este un joc prin excelentă 
masculin, în Anglia șl în Germa
nia occidentală sportul cu balonul 
rotund se bucură de o mare popu
laritate șl în rîndul femeilor. în 
Anglia, există peste 80 de echipe 
feminine, iar recent s-a desfășu
rat prima întîlnire internațională 
feminină Olanda—R. F. Germa
ni. Ce importantă are faptul că 
doctorii socotesc fotbalul foarte 
periculos pentru sănătatea Jucă
toarelor, din moment ce se pot 
cîștiga bani grei pe această cale!

In clișeu : „portarul44 unei e- 
chipe vest-gerriane așteaptă să... 
.plonjeze" la picioarele unei ,a- 
tacante44.

Dacă socotiți 
puteți răspunde 
rect la această între, 
bare, înseamnă că 
v-ați cîntărit desigur 
de curind. Nu uitați 
insă că această cin- 
tărire s-a făcut pe 
planeta noastră șl că 
greutatea nu este 
altceva decit forța 
cu care sînteți atrași 
de pămint. De fapt, 
am putea spune că 
nici nu aveți o greu-

tate absolută. Șl ca 
să vă convingeți, a- 
flați că un om care 
clntărește 60 de kilo
grame pe pămint, ar 
cintări: 1.654,20 kg. 
pe Soare, 154,80 kg. 
pe Jupiter, 66 kg. 
Saturn, 57 kg. 
Neptun, 52,80 kg. 
Uranus, 51,60 kg. 
Venus, 31,20 kg. 
Mercur, 22,80 kg. 
Marte și 9,60 kg. 
Lună.

pe 
pe 
P« 
P« 
P« 
P« 
pe

Mai mult dectt 
atit: in spațiile u- 
riașe dintre aceste 
planete, greutatea 
dumneavoastră ar fl 
exact zero; Vedeți 
deci bine că greuta
tea, care vă produce 
de multe ori atltea 
necazuri, nu este 
decit o iluzie a că-

o 
a-

Cunoscutul fachir Burmah face 
în prezent experiențe in orășelul 
francez Nancy, pentru a dobori un 
record.

Fachirul Burmah, tn vtrstă de 
47 de ani, de 66 de zile s-a închis 
intr-un sicriu de sticlă, unde vrea 
să stabilească un nou record mon
dial al foamei. Ce s-a gindit el 
— dacă tot trebuie să rabde foa
me — cel puțin locul în care-și 
petrece timpul să și-l facă agrea
bil. A avut grijă să evite singură
tatea : și-a procurat circa 100 de 
vipere. Una din ele, chiar de Ia în
ceput a dai dovadă de un caracter 
prietenos: l-a mușcat — s-ar zice 
din plictiseală. Dar pe Burmah nu 
'.-a deranjat cîtuși de puțin acea
stă formă de a face cunoștință. 
Fachirul zace tn sicriul de sticlă 
deja de 66 de zile și, potrivii pă
rerii celor cinci medici cared țin 
sub permanentă observație, po
stul se desfășoară fără nici o tul
burare supărătoare. Pînă la atin
gerea recordului mondial mai stnt 
33 de zile..

O mică dificultate există Insă In 
ceea ce privește șerpii: mulți din
tre ei se află tn agonie din cauza 
foamei.

Model de costum de baie rea
lizat de cooperația meșteșugă
rească. El se va găsi de vinzare, 
curind, In magazine.

zei unică vină 
poartă forța de 
fracție...

URSULEȚUL SPĂLĂTOR"
33

„Ursulețul spălător" este un animal puțin cunoscut dar foarte In
teresant care trăiește în America de Sud. Indienii îl numesc Maynato. 
In Argentina este o vorbă: „Rău ca un Maynato". Intr-adevăr, acest 
mic animal carnivor este foarte agresiv și curajos; el se luptă uneori 
cu mai mulți dini deodată. Ceea ce-l caracterizează pe Maynato 
este faptul că înainte de a mînca prada el o spală foarte bine. Dar 
„spala intr-adevăr „ursulețul spălător" ? In anul 1938, in Ger
mania, s-a făcut o experiență — publicîndu-se fotografii în reviste 
— care a demonstrat că Maynato bagă hrana în apă înainte de a o 
consuma și o freacă cu -putere, nu pentru liigienă ci pentru a o ■ 
muia și a o putea astfel mînca mai cu ușurință. Origina acestui 
obicei al „ursulețului spălător" rămine încă necunoscută.

) (după „Paese Sera")

Succesul tinerilor
Că țara noastră a avut o mare 

faimă in ceea ce privește ramura 
problemistică a șahului, este un 
lucru bine cunoscut.

Se știe doar că titlul suprem 
de campion al lumii l-a avut atît 
un concetățean de-al nostru — 
I. Schiffman (1929) cit și echipa 
republicană (1951).

Insă se mai știe și că tn ul
timii ani succesele ne-au fost tot 
mai puține, fapt care a pus multe 
„probleme" problemiștilor noștri. 
Iată însă cum' aii început să re
zolve unele din ele : la concursul 
internațional de compozițiepe a- 
nul 1956, organizat de Revista 
de Șah, reprezentanții noștri au 
ocupat primul loc la ambele secții! 
Liderul secției „meredith" (cu cel 
mult 12 piese) este studentul bu-

problemiști romîni 
cureștean Mircea Manolescu, Iar 
secția „generală" are tn frunte o 
lucrare colectivă de înaltă clasă, 
aparținînd talentaților problemiști 
Aschenazi și Nestorescu — tot 
tineri, însă spre deosebire de pri
mul, de mult cunoscuți în lumea 
șahului Meritul lor este cu atît 
mai mare cu cit un concurs de 
tăria acestuia țara noastră nu a 
mai cunoscut, el întrunind parti
ciparea celor mai.huni componiști 
din 36.de țâri. -Iată problema 
premiată a lui Mtrcea Manbtescu.

Problema nr. 33

— Ești băiat mare și te ții de prostii! Află 
că eu de mic copil stau pe propriile mele 
picioare.

— Ce probă e asta ? !
— Probă de delăsare.

Desene de FRED CHENADESCU

Din cugetările unor student! bulevardiști
UN STUDENT 

DE LA FIZICĂ
Culorile de pe discul 

lui Newton sînt rupte de 
realitate. Pentru ca să le 
reținem mai ușor, discul 
ar trebui să aibă urmă
toarele culori: blond, șa
ten, brunet și oxigenat.

ir
Cea mai minunată in

venție a secolului nu e 
cinematograful, cit mai 
ales holul său.

Mașinile cu explozie 
sînt de două feluri: *31" 
care merge la Herăstrău, 
și „32~ care merge la șo
sea.

ir
O rază de lumină re

fractată în anumite con
diții se descompune în 
diferite culori. Iată cite- 
ca culori și condițiile in 
care iau ele naștere.

roz : cind ești pe bu
levard.

verde : cind ești în aș
teptare la stop.

alb : cind ești la exa
men.

negru : cînd ești după 
examen.

UN STUDENT 
DE LA ISTORIE

Intre mine și Mihai Vi
teazul e o mare asemă
nare : amîndoi stăm tot 
timpul pe bulevard vis-a- 
vis de Universitate. Dar 
există și o deosebire în
tre noi: el e de piatră in 
fața oricui, pe cînd eu 
nu pot fi așa...

ir

îmi place feudalismul, 
fiindcă pe atunci „cava
lerii" umblau pe străzi 
in zale și măști metalice, 
Și deci nu puteau fi re- 
cunoscuți de colegi și nici 
pălmuiți de femei.

Sînt invidios pe Napo
leon. El a cucerit jumă
tate de Europă iar eu 
nici măcar pe colega de 
bancă.

★

în vremea lui Solon, 
Atena i?i trăia epoca ei 
de aur. Era probabil for
mată numai din bulevar
de.

★
Socrate iși ținea prele

gerile cu studenții, în 
pietde publice.

Asta zic fi eu profesor 
înțelegător...

UN STUDENT 
DE LA MEDICINĂ
Aparatul circulator este 

format din: bulevardul 
Magheru, 6 Martie si Ca
lea Victoriei. Aici se cir
culă cel mai bine.

★

Cel mal important or
gan al capului este freza.

. Cea mai periculoasă 
boală de sezon este după 
părerea mea examenul, 
fiindcă poate da compli
cații care să țină pini în 
toamnă.

★
Urechea, cred eu, a de

venit un organ inutil de 
cînd colegii nu mai vor 
să sufle.

ir
Inima e făcută ca să 

tresalte.
Principalul scop al din

ților este acela ca, după 
examene, să ai cu ce să-ți 
muști degetele.

★

Omul are singe cald. 
Cînd însă e tn acțiune pe 
bulevard trebuie să aibe 
singe rece.

★

Dintre toate organele, 
mina mi-e cea mai anti
patici fiindcă are palmi.

I. AVIAN

AR.D' BEA ADA UNDE .A SPĂLAT 
CARNEA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Bunjiejti Ptaț» ..SJnteii

- ■ ;■ I' ■ I . ‘ ' I . ,
Mat în două mutări.
Alb : Ra6, Dd2, Tb5, Ng5, Cg4. 

Pd5, 16.
Negru : Rc4, Ta3, Th5, Nai. Pa4.

I. CRJSAN
-------------------------------- ,,a.£x2-.-_

ORIZONTAL:
I. Din ce stnt formate paralelele, aparat la 

care lucrează gimnastele (sing.). Aparate pentru 
sărituri. 2. început de., cilindru I A înregistrat 
oficial un record sportiv. 3. Componentă s echi
pei de gimnastică a R.P.R. — Element geo
metric. 4. Sport tematic — Tipsie. 5. Textilă — 
Pantalonul schiorilor — Rîmnicul.„ 6. Specific 
iernii — Măsură agrară — Invîrtire. 7. Zvîrlit
— Aparat de gimnastică — Priit el se face să
ritura ! 8. Clar — Parte a corpului — Pene. 9. 
O gimnastică de efect 1— Elena Zidiru. 10. 
Alifie — Adresă prescurtată — Primește I — 
Nu e scrisă. 11. Gimnastica îi dă suplețe și 
sănătate — Greșeli — Sprinten ca un gimnast 
bun. 12. Gimnaști fruntași — A face onoare — 
Cu conținut. 13. Parte a unui tanc—Afirmație. 
14. Ridicați — Gimnastele 1 15. Soare pe

Nil. Așa cum trebuie să fie gimnastele in tim
pul executării probelor de concurs.
VERTICAL:

I. O figură de gimnastică de mari proporții 11 
2. Le are calul... de gimnastică — Uzați 3. A- 
proximativ — Itinerar de parcurs — Trebuie 
păstrat cu grijă în timpul gimnasticii de an
samblu. 4. Probă de concurs tematică. Dacă nu.l 
ai, vai de picioare... I — Fluviu tn Elveția. 5. 
Plantă aquatică — înțelegere perfectă — Ra- 
diu. 6. Nu e netedă, ca bîrna de echilibru — Un 
gimnast fruntaș al țării noastre. 7. Vas sanguin
— Un cilindru gol — Figură de gimnastică pre
tențioasă. 8. Părți ale corpului cu rol prim în 
gimnastică — Grad în armată — Pantalon. 9. 
Plutește pe apă --- Urcat „pe frînghie". 10. A-

luminiu — Mișcări făcute cu... încetinitorul. 11. 
Alean — Probă de gimnastică — Cobalt — Va. 
loare (fig.) 12. Atirnat „de bară" — Niște bare 
pentru concursul de gimnastică. 13. Sportiv so
vietic de renume mondial — Vioaie, sprintene. 
14. Zgircite — Leuștcan, gimnasta nr. 1 a 

țării noastre. 15. Sfîrșilul unui exercițiu de să
rituri.
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