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In scopul îmbunătățirii continuie a ziarului, pentru a 
reflecta mai bine preocupările tineretului, vă cerem părerea 
asupra conținutului și formei de prezentare a 
tineretului".

„Scînteii

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Duminică 2 iunie 1957

Cum vă ajută articolele noastre în activitatea practică de fiecare zi 
sate, universități și școli ?
Ce părere aveți despre articolele noastre de schimb de experiență?

în uzine, la

Ce teme noi 
credeți că ar trebui să mai abordăm în legătură cu munca tineretului în producție și 

la învățătură ?

Cum vă ajută ziarul în desfășurarea unei vieți de organizație edu
cative și atrăgătoare ? Ce ați dori să se mai publice în legătură cu 

| $ activitatea organelor și organizațiilor U.T.M.?
# « A Ce ajutor vă dă ziarul în ridicarea nivelului politic și ideologic ? Ce părere aveți 

4 despre calitatea și forma actuală a materialelor de propagandă publicate de ziar ? Ce 
J teme noi propuneți ?

j 5
r

Ce părere aveți despre paginile noastre periodice ? („Literatură-artă", „Din viața uni
versitară", „Știință și tehnică", „Sport" și „Magazin") Considerați satisfăcător acest 

mod de grupare a materialelor sau aveți alte sugestii ?

6 Ce părere aveți despre modul în care sînt tratate în ziar problemele de morală, educa
ție, cele în legătură cu folosirea timpului liber al tineretului? Ziarul vă ajută suficient 

în informarea și îndrumarea voastră în legătură cu manifestările culturale și artistice ?

7 Ce părere aveți despre felul cum oglindește ziarul situația internațională î 
Ce ați vrea să cunoașteți din viața tineretului din alte țăriî Vă interesează 

articolele documentare despre diferite țări din lume!
Ce citiți în primul rînd in pagina externă! Doriți mai multe știri! Doriți mal 
multe comentarii!

Ce părere aveți despre rubrica de sport și cum ar răspunde ea mai 
bine cerințelor voastre?
Ce părere aveți 'despre înfățișarea grafică a ziarului (paginație, titluri, ilustrație)? 
Vi se par suficiente fotografiile publicate ? Ce fel de fotografii ați mai dori ?

Ce forme de legături directe între ziar și cititori propuneți?
Ce părere aveți despre redactorii noștri, despre articolele lor? Cu
noașteți personal pe vreunul din ei?

Sînfefi mulfumlfi de răspunsurile care se dau de ziar sezisărilor voastre ?

. Daca iubiți scrisul și aveți greutăți în alegerea temelor și în 
14 tare, cereți ajutorul ziarului. Trimiteți manuscrisele voastre 
dresa redacției. Indicați vîrsta și pro fesia.

Așteptăm răspunsurile voastre la întrebările de mal sus, 
cit și propunerile și sugestiile în legătură cu oricare alte 
probleme pe care le considerați importante pentru îmbunătă
țirea continuă a ziarului.

Stmbătă au luat sfîrșlt lucrările 
celui de-al II-lea Congres al Aso
ciației Științifice a Inginerilor și 
Tehnicienilor din R.P. Romînă

Ședința din ultima zi a lucră
rilor a fost prezidată de dr. ing. 
Șt. Bălan, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., adjunct al 
ministrului Construcțiilor și Ma
terialelor de Construcții.

Ing. Oliviu Rusu a prezentat ra
portul asupra proiectului de sta
tut modificat al Asociației. Parti
cipanta la congres au discutat și 
votat pe articole noul statut al 
A.S.I.T.

Din partea comisiei de candi
date ing. Dumitru Belinschi, a 
prezentat lista candidaților pentru 
Consiliul Central A.S.I.T.

Ing. Ion Grossu a citit proiec
tul de Rezoluție a celui de-al 
II-lea Congres A.S.I.T. care pre
vede principalele linii de dezvol-

tare tn viitor ale activității Aso
ciației. Rezoluția a fost votată în 
unanimitate. .

După o pauză, participant! la 
congres au ales prin vot secret 
Consiliul Central al A.S.I.T. In 
Consiliul Central al A.S.I.T. au 
fost aleși 86 de ingineri și tehni
cieni. Ca președinte a fost ales 
acad. prof. N. Profiri, vicepreșe
dinți : ing. dr. Șt. Bălan, prof, 
ing. C. Atanasiu, ing. Șt. Nadă- 
șan, membru corespondent al A- 
cademiei R.P.R. și ing. Al. Pria- 
decencu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., iar ca prim se
cretar ing. Oliviu Rusu.

Apoi. acad. prof. C. D. Neni- 
teșcu a dat citire unei moțiuni 
prin care participanții 
la Congres cer interzi
cerea fabricării și ex
perimentării armelor 
atomice. Moțiunea a 
fost adoptată tn una
nimitate.
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Un succes al fotbaliștilor romîni 
meci nul cu campionii olimpici 

(Corespondentă specială din Moscova)

U. T. M. - SINDICAT - DIRECȚIUNE
^IHUII!lllllllMIIMiniMfllllHllț||WHMWIBrT^^m-ffl!'^UUUU^U-**‘",”ni-"l^Uj’,,^;înI^‘I1-H!f,t,?,:■ '■! 7iH!!lilll!ll'.!IIIIIIIIlll

și colaborarea lor

Creștr, dragule! Ca mîine 
vei strînge rodul plin, 
Vei stăpîni atomul 
și vei preface firea

Și limpezi-vei calea 
urmașilor ce vin 
Și în cuvinte simple 
cînta-vei fericirea.

DAN DEȘL.IU

internațională a 
sărbătorită in Ca* 
întreaga țara in-

1 iunie, Ziua 
copilului, a fost 
pitală ca și în 
tr-un cadru festiv,

Sîmbătă dimineața a avut foc la 
Palatul Pionierilor adunarea fes
tivă consacrată acestei sărbători 
și împlinirii a 7 ani de activitate 
a Palatului Pionierilor.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Petre Drăgoescu, 
membru al C.C .al P.M R., direc
tor general în Ministerul Tnvătă- 
mîntului și Culturii, Cornelia Ma- 
teescu, secretar al C.C. al U.T.M,, 
Steliana Năstăsescu, vicepreșe
dinte al Sfatului Popular al Capi
talei, D Bejan, prim-secretar al 
comitetului orășenesc București al 
U.T.M., scriitorul Marcel Breslașu, 
Maria Voican, mamă eroină și 
alții.

Luînd cuvintul tov. M. Prunea, 
directorul Palatului Pionierilor, a 
prezentat unele aspecte ale acti
vității pionierești.

Tot în cursul dimineții Ia Pala
tul Pionierilor a avut loc festivi
tatea deschiderii unei expoziții 
care cuprinde darurile trimise co
piilor din țara noastră de copii 
din țările de democrație populara 
cu prilejul zilei de 1 Iunie, pre
cum și obiecte realizate de mem
brii cercurilor pionierești.

In fotografie: copiii la expozi
ția cadourilor

Foto D. F. DUMITRU

De asemenea, participanții Ia 
Congres au hotărit in unanimi
tate trimiterea unei telegrame Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin și Consiliului 
de Miniștri al R.P.R.

S-a dat apoi citire scrisorii 
adresate de acad. prof. N. Profiri, 
th numele celui de-al 
greș și al tuturor 
A.S.I.T., tovarășului 
Groza, președintele
Marii Adunări Naționale.

Dr. ing. Șt. Bălan a citit De
cretul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale prin care se conferă 
unui număr de ingineri și tehni
cieni, ordine și medalii ale R.P.R.

(Agerpres)

Cînd doarme
Oița

Aspect de la lntilnirea de fotbal dintre reprezentativele A ale ^LER S-S.^sl PGPERpRES

$ La București, scor alb după o dispută dîrză 
# Cardifful a trebuit să plece steagul

Baciul, una din regiunile tn 
plină dezvoltare ale țării, a găz
duit pe șantierele și tn întreprin
derile sale. In ultimii ani, mii și 
mii de tineri, parte din localnici, 
parte veniți din celelalte colțuri 
ale țării, care, stabilindu-se aici, 
au îndrăgit meseria de miner, 
sondor, constructor, muncitor fo
restier...

Spre folosul lor a avut loc. de 
curind. Ia Bacău, o consfătuire 
In care s-a analizat activitatea 
desfășurată de comitetele de în
treprindere și comitetele organi
zațiilor de bază U.T.M. privind 
traducerea în viață a Hotâririi 
C.C.S. și a Biroului C.C. al 
U.T.M. privind măsurile ce tre
buie luate pentru intensificarea 
muncii in rîndurile tineretului.

Muncitorii nu se califică de la 
sine, lată un adevăr de care, dacă 
nu erau convinși dinainte, 
convins cel puțin acum r 
conducători de întreprinderi.

Practica a dovedit că a
unde există colaborare in acest 
sens intre comitetul U.T.M. și 
conducere, precum și dorința de 
a sprijini pe muncitori să-și ri
dice calificarea, se obțin rezul
tate bune.

...La fabrica de postav din Bu- 
huși, comitetul U.T.M. este ajutat 
de conducerea fabricii in rezol
varea problemelor de tineret 
Cind aici, unii tineri absolvenți ai 
școlii medii tehnice textile au fost 
incadrați nejust, organizația 
U.T.M. a sezisat acest lucru și 
tinerii au fost repartizați curind 

; din nou in raport cu calificarea 
lor. Totuși, unii maiștri mai prac
tică încă metoda de a schimba 
tinerii de la o mașină la alta, de

Să asigurăm respectarea 
drepturilor leaale 

și a îndatoririlor tinerilor

la un schimb la altul. Tov. Elena 
Borș, de pildă, lucrează de luni 
de zile numai in schimburile doi 
și trei Alți maiștri nu stimulează 
tineretul omi|imhi-l de la pre
mieri, pe motiv că ji.are greu
tăți familiare**.

...Sint numeroși tinerii care au 
venit să lucreze In cadrul între
prinderii nr. 1 foraj Zemeș. Mul
tora nu le-a trebuit timp îndelun
gat pină au invățat o meserie 
Dar pentru a deveni muncitori 
de nădejde, ei au nevoie să în
vețe continuu, să se specializeze.

Cum să-și ridice Insă 
calificarea tinerii de 
la această Întreprin
dere, cînd anul a- 
cesta nu sînt orga
nizate școli de calificare 
nu e vorba de lipsă de 
cupare — motivează membrii co
mitetului U.T.M.. Ce putea face 
conducerea întreprinderii dacă fo
rurile tutelare superioare au ,,ne- 
glijat44 să trimită instrucțiuni in 
privințM calificării ?

Tot la Zemeș economiile tine
rilor nu se calculează, pe motiv 
că sint neînsemnate și ar consti
tui o scriptologie în plus. Chiar 
dacă — prin absurd — am ad
mite că tovarășii care susțin a- 
cest lucru au dreptate, se pune 
întrebarea: Au fost ajutați oare

La fabrica textilă Buhuși se aduc filme 
vechi, care se și repetă des.

La unele I.F.E.T.-uri locuințele
" ' i locul

? Aici 
preo-

Propunere de inovație...
tinerii să învețe care slnt căile de 
realizare a economiilor?

Mari lipsuri dovedește organi
zația de bază de la șantierul 3 
Onești prin nepreocuparea de fe
lul cum sint încadrați tinerii în 
producție. Din lipsa de colabora
re intre organizațiile U.T.M., sin
dicat și conducerea șantierului u- 
nii absolvenți ai școlii profesio
nale nu sint incadrați in funcții 
corespunzătoare pregătirii lor. 
De asemenea aici nu se vădește 
destulă grijă nici pentru îndru
marea ucenicilor aflați la practică. 
Aceștia în loc să-și practice me
seria sint folosiți la transportul 
diferitelor materiale.

..Am uitat cu totul de Hotărî- 
re“ — cu această frază și-au în
ceput cuvintul mulfi din cei în
scriși la discuție. Faptele dove
desc această sinceră, dar tirzie 
afirmație. Din pricină că Comite
tul regional U.T.M. Bacău, nu a 
vegheat suficient la crearea unor 
condifii mai bune de muncă și de 
viafă tinerilor, se constată acum 
o serie de lipsuri. Despre califi
care și promovare am vorbit. Ne 
vom referi acum la o altă proble
mă : cea a cazării.

Dormitorul destinat tinerilor de 
la fabrica de prelucrare a lem-

CORNELIA BANCILA 
Desene: M. CARANHL

— De ce ruleaza filmul pe dos ?
— Ca să pară că e ceva nou 1

Să știți că Oița nu este o... 
oiță. Oița e o fetiță de patru ani, 
cu două codițe țepene și aurii și 
cu un deget pe care-1 ține tot 
timpul în gură. Nu știu a cui este 
pentru că n-a binevoit să mi se 
recomande. Era ocupată. Tocmai 
atunci își făcea toaleta pentru cul
care. O fetiță mai mare o ajuta. 
Oița s-a urcat într-un lighean și a 
început să-și spele piciorușele de 
praf, bălăcindu-se ca o rățușcă.

— De ce te speli ? am între
bat-o inutil, numai ca să - intrăm 
în vorbă.

— Pîi dacă mă culc I
— Aha, te culci.
Mă gîndesc ce-aș putea s-o mai 

întreb.
— Mămica unde este ?
Dă din umeri nedumerită. Nu 

știe.
— Acasă.
„Dădaca“ rîde și-i bagă înapoi 

un picioruș pe care-1 pusese pe 
podea drept în nasul unui gîn- 
dăcel.

— Ea nu știe, da’ e la prașilă.
— Și cît timp dormiți voi ?
— De la unu la trei.
După ce s-a spălat, Oița s-a 

șters, apoi s-a lăsat dezbrăcată 
numai într-o cămășuță scurtă și 
pantalonași de pînză cu dungi. 
Apoi s-a suit în pat rîzînd, a îm- 
brîncit un băiețaș cam mutulac 
care-i luase locul și s-a ascuns sub 
pătură. Apoi au început să ridă,. 
să se înghioldească, să țipe Am 
plecat. Dormitorul căminului de: 
copii era chiar în sediul gospo
dăriei colective din Șoldanu, lingă 
birouri. Am intrat într-un hol, ală
turi. O ușă bătută în cuie, acope
rită cu o draperie roșie, comunica 
direct cu dormitorul copiilor. Au: 
zeam tot ce se vorbea înăuntru. 
Era o gălăgie teribilă. La un mo
ment dat o voce de fată a poto
lit totul. Venise educatoarea.

— Tovarășă, ăsta mi-a luat 
perna 1

— Da’ tu de ce mi-ai omorît 
fluturele ?

— Ssst I Liniște! Nu mai 
vorbește nimeni. Toată lumea 
doarme !

Tăcere. Peste cîteva minute e o 
liniște deplină. Oița doarme. Prin 
curte e liniște. Niște boboci ciugu
lesc troscotul fraged, piuind între 
ei preocupați. Un mînz face curse 
spectaculoase, sărind peste oișteie 
căruțelor, spre groaza unor cloști

ION BA1EȘU

(Continuare tn pag. 2-a}
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PE O BANCĂ

Foto E. CSIKOȘ

in-
ar

Incepînd de astăzi va apare periodic o nouă rubrică a zia- •'# 
ruiui nostru: poșta redacției. Această rubrică iși propune să ?? 
răspundă Ia întrebările puse de cititori în cele mai diverse ft 
domenii. ft

— Reghin: 
frământările, 
părăsit abia 
de căsnicie, 

că ești „prea
po- 
in- 
tot

Dacă la mijlocul băncii v-ați fi așezat dv., ați fi fost desigur 
inoportun.

Dar examenele... au loc rezer vat.

17 ani.
Condu-o la timp acasă; altfel 

s-o mai lase

li
la 

, . In-
? venția propusă este interesan- 
> tă. Va trebui probabil să re-

Dacă, invitată Ia o cofetă
rie, fata refuză să accepte să 
i se plătească prăjitura, o ' 
sistență prea îndelungată 
jigni-o.

Ne mai întrebi dacă să 
ai o

In 
la colegi

OLIMPIA B.
Iți înțelegem 

Soțul care te-a 
după trei luni 
sub pretextul cu „j 
săraca' și nu placi familiei lui, 
lăslndu-te cu grija unui viitor vestești părinților că 
copil, merită tot disprețul. Hă- tilnire. Cum crezi... 
dăjduim insă că pină la .urmă cazul, să nu te lauzi 
își va da seama de durerea ce cu „cucerirea". 
fi-a pricinuit-o și va încerca Rodica are abia 
să-și repare greșeala.

Trebuie să fii tare. Muncind ii părinții ei n-o 
cinstit .fi cu perseverență la j să te vadă.
I.F.I.L., unde ți-ai început ac- K1.„
tivitatea, sintem siguri că vet ,WOLNAR
reuși să recîștigi încrederea in,UJ '■ Redacția noastra a 
forțele tale. Nu uita ci veiț cu^ demersurile necesare 
avea de îndeplinit o nc)bi/ă"orȘfnec de special:taie. 
datorie: datoria de mamă, ceea 
ce e lucrul cel mai important... .... , ,
La creșă, la cămin și grădiniță,’̂  ^tiha stabilitatea aparatului. 
surorile și educatoarele te vor ^lncl v“ ln Capitală, sapla- 
ajuta. Acum treci prin clipe T111.? vll ?ar.e’ 'rec! P®, a re‘ 
grele — știm. Dar copilul vai dactle ,sa-ț* facem legătură cu 
fi mai ttrziu bucuria vieții tale.\ organele de resort.

DOBRE PEPi — comuna 
Armeni, raionul Caransebeș : 
Ne-ai cerut să-ți dăm cîteva 
informații istorice cu privire 
la originea țiganilor. Ne-am 
adresat în acest sens tovară
șului Emil Cismărescu, cerce
tător științific la Societatea 
de științe istorice și filologice 
din R.P.R., care ne-a răspuns 
cele de mai jos:

Originea țiganilor este in-j 7 m.; în medie 4 m. Lacul se 
diană. Numele lor se crede că i află la o altitudine de 950 m. 
vine de la secta religioasă in- ’ față de nivelul mării. Tempe- 
diană „Antiganie". Migrația; ratura apei e in funcție de 
țiganilor din India s-a făcut; anotimp.

Vulcanii își au origina în 
țara noastră încă din era ne- 
ozoicâ, așa că și lacul Sfinta 
Ana datează tot din acea erât 
și anume din perioada neo- 
genă.

Aceste detalii ne-au fost 
date de tov. Constanța Rusă- 
nescu, cercetător științific la

NICOLAE PETRESCU-Cra- 
iova: Sîntem de acord cu tine: 

. profesiunea trebuie aleasă pe 
cît posibil după înclinațiile 

, și aptitudinile personale. Da
că pasiunea ta pentru tehnică 
este întemeiată pe înclinații 
reale, trebuie sprijinită. Dacă 
ne-ai fi indicat adresa exactă 
s-ar fi putut deplasa un re
dactor care te-ar fi ajutat 
printr-o discuție cu părinții 
tăi. Adresează-te directorului 
școlii sau dirigintelui și roa- 
gă-i să discute cu părinții. 
Intervențiile competente ca a- 
cestea dau de multe ori rezul
tatele cele mai bune. Scrie-ne 
cum s-a rezolvat problema.

II.T.M. — sindicat — direcțiune 
și colaborarea lor

(Urmare din pag. l-a)

CORESPONDENȚA SPECIALA DIN MOSCOVA

Un succes al fotbaliștilor romîni 
meci nul cu campionii olimpici

Jucâtorii noștri au condus cu 1-0 dar au fost egalați 
cu 12 minute înainte de finalul meciului

IOAN ROȘU — Sf. Gheor- 
ghe : Vizita voastră este desi
gur, interesantă. Iți răspun
dem întrebărilor ce ne-ai pus 
in legătură cu locul ales pen
tru excursie:

Lacul Sfinta Ana este de 
natură vulcanică. Are o su- 

j prafață de circa 20 ba. și un 
volum de 786.360 metri cubi. 
Adincimea lui maximă e de

in triburi într-o epocă foarte 
îndepărtată. Sosirea acestor 
triburi în Europa și deci și 
pe teritoriul patriei noastre 
nu poate fi precizată istoric. 
Cele mai vechi documente de 
cancelarie domnească 
de „robii țigani".

înainte, la noi în , , ___ _ ... ...... ............... .... „
ganii erau exploatați și bat-, secția V-a (Geologie-geogra- 
jocoriți. Acum ei se bucură fie) a Academiei R.P.R. 
de drepturi egale cu ale tutu
ror cetățenilor. Din ce în ce 
mai mulți se stabilesc în orașe 
și sate, muncind alături de 
toți oamenii muncii.

vorbesc

țară ți-

:sr.

GELU B. — Iași: Dacă în 
general nu ești un băiat ti
mid, atunci să nu te sperii 
de prima întîlnire cu o fată. 
După cum înțeleg, pe Rodica 
b cunoști abia de puțin timp. 
De aceea, n-ai face decît s-o 
îndepărtezi dacă purtarea ta 
ar trece acum marginile unei 
simple prietenii.

Fii deci atent la ținuta și 
comportarea pe care o ai. Fe
tele apreciază un băiat cu co
stumul bine călcat, dar nu 
suferă pe cei cu freza prea 
pomădată. Le plac băieții 
culți, dar le e teamă tot pe 
atit de lăudăroșii care fac 
paradă de cunoștințe ca și de 
șmecherii de bulevard.
«e»- = ks «s Ks: Rs sw ess st: se S3 Rs;

nului Pipirig arăta ca o casă 
părăsită, murdară, fără geamuri, 
fără ușițe la sobe. La unele par
chete aparțintnd unor I.F.E.T.-uri 
cabanele destinate muncitorilor 
pentru locuințe stnt terminate... 
odată cu lucrările de efectuat in 
parchetul respectiv cînd munci
torii merg de acum la alt punct 
de lucru.

Orele libere se scurg pe nesim
țite atunci cînd ai preocupări plă
cute. La unele întreprinderi, 
însă, tinerii nu-și petrec destul de 
folositor și plăcut timpul liber. 
Și aceasta nu din cauza lor, d 
pentru că nu au nici un club, 
nici bibliotecă. Ce pot face în 
timpul liber ? Să meargă la ci
nema ? Ar fi o idee bună dacă a- 
paratul de proiecție ar funcționa. 
Aceeași întrebare și-o pun adesea 
și tinerii de la fabrica de încăl
țăminte „Partizanul", de fie
care dată cînd. ies din schimb. 
Colțul roșu existent pină
nul trecut a fost desființat Bi-

a-

bliotecă, jocuri de șah — n-au. 
Stația de radio-amplificare din 
Bacău „neglijează" să le instale
ze măcar difuzoare în dormitoa
re. In lipsă de alte preocupări u- 
nii tineri joacă acum cărți iar 
alții beau.

★
Cu toate că a evidențiat lipsuri 

grave, consfătuirea organizată la 
Bacău, pentru a analiza cum este 
aplicată hotărîrea comună a 
C.C.S. și a Biroului C.C. al 
U.T.M. privind măsurile pentru 
îmbunătățirea muncii In rindul 
tinerilor, constituie un punct po
zitiv în activitatea comitetului re
gional U.T.M. și a Consiliului 
sindical regional.

Ea cere însă organelor locale 
mai multă hotărîre pentru asigu
rarea unor condiții corespunză
toare de muncă și de viață tine
retului.

Asemenea consfătuiri se pot or
ganiza și In alte regiuni. Numai 
că la ele e bine să fie invitați și 
conducătorii întreprinderilor, pen
tru ca măsurile ce se vor lua să 
fie grabnice și eficiente.

Cînd doarme Oița
(Urmare din pag. l-a)

care se zburlesc la el fioroase. La 
atelierul de tîmplărie cineva cio
cănește monoton. O femeie a ve
nit încet, în vîrful picioarelor, 
pină la fereastra dormitorului și 
privește printre perdele, înăuntru. 
Poate dânsa o fi mama Oiței. O 
urmăresc încordat. Se uită atenta 
prin mai multe colțuri ale fe
restrei, ridieîndu-se în vîrful pi
cioarelor. A văzut-o. A zâmbit șt a 
plecat

Pe urmă e liniște. în toată 
curtea numai bobocii de pscă- 
minzul și găinile. Dar uite, au 
venit vreo trei oameni și au înce
put să se certe in gura mare chiar 
lingă fereastra dormitorului.

— Asta-i atelaj reparat ? N-ai 
văzut ?

— Iete-te, dom Te 1

MOSCOVA 1 (prin telefon).— 
Cu o săptămină în urmă la Mos
cova s-a schimbat timpul. In lo
cul căldurii au venit ploile. — 
„Dacă 
atît de 
rînd o 
ne-au 
echipei 
care au sosit joi cu avionul la 
Moscova. Din fericire ploile au 
încetat. Astăzi, deasupra capitalei 
sovietice a strălucit din nou soa
rele. Terenul s-a uscat și fotba
liștii au putut să-și arate pricepe
rea.

Nu este pentru prima oară cînd 
fotbaliștii romîni vin in Uniunea 
Sovietică. Noi am avut prilejul 
să-i vedem și în vara anului 1952. 
Moscoviții mai țin bine minte și 
zilele de toamnă din 1953 cînd 
centrul vostru atacant Alexandru 
Ene a marcat două goluri în 
poarta echipei Spartak aducind 
campioanei U R S.S. unica înfrîn- 
gere pe care a suferit-o această 
populară echipă în competițiile 
internaționale pe propriul ei te
ren.

Dar abia astăzi selecționata 
Rominiei a întllnit .pentru prima 
oară Intr-un meci oficial echipa 
selecționată a U.R.S.S. și nu e- 
chipa vreunui club. Peste 100.000 
ie mosccviți s-au adunat In tri- 
bcaele stadronuiui central „V. I. 
Lex—* din Lujniki. Fotbaliștii 
noștri au deschis astăzi sezonul 
caațet pilor mtemapooale în țara 
tseastrî Interesul spectatorilor 
ese cn atît mai mare cn ct ama- 
tarâ se fotbal au revăzut astăzi 
pene- pr-rsa oară seteepoxata 
UJUS5 după Jocurile OFmpice.

Formația sovietică: Iașin—O- 
goaftne. Krijeniri. Kuznețov — 
voâov, Metro — Tatuțin. Isaiev. 
StrrJȘOT. Ivanov Rîjkm (!n repriza 
a oxa Ob-uxxtJ.

FApa selecpoca’-I a Rctxînief: 
Wcu—Zzvoia. Apoizax. Neacșa 
— Ca cc x Bene — AngheU. Con-

am fi știut că la voi e 
frig am fi trimis mai cu- 
echipă de hocheiști" — 
spus în glumă fotbaliștii 
selecționate a Romîniei

In prima jumătate a jocului 
sportivii sovietici au dominat, dar 
loviturile lor nu și-au atins scopul. 
Fie că ele au trecut pe lîngă poar
tă, fie că au fost bine respinse 
de portarul Toma. Se simte că li
nia de atac a campionilor olimpici 
nu este bine echilibrată și de a- 
eeea combinații frumoase rămîn 
neterminate.

Oaspeții s-au apărat calmi. 
Foarte bine au jucat în apărare 
Za vodă și Apolzan. Dar pînă la 
pauză înaintașii Romîniei nu au 
fost activi. Fazele palpitante s-au 
desfășurat abia în a doua repriză. 
Cinci minute după reînceperea

jocului Ozon deposedează de ba
lon pe Krîjevski și pasează lui 
Ene care printr-o splendidă lovi
tură a deschis scorul. Echipa Ro
mîniei este însuflețită de succes 
și atacă cu mai multă energie. 
Curînd după aceasta Iașin reu
șește să salveze echipa sa de cel 
de ,al doilea gol. După aceasta, 
inițiativa trece din nou în mîinile 
jucătorilor gazdă, dar romînii în
cearcă să mențină scorul 1—0 și 
joacă mai mult în apărare. Cu 12 
minute înainte de terminarea Jo
cului printr-o lovitură neașteptată, 
Streltov reușește să marcheze un 
gol. Mingea a nimerit în bară

și ricoșînd a intrat în pla.să. 
zultatul este 1—1. Astfel s-a 
minat acest meci interesant. Fot- . 
baliștii romîni au dovedit o tehni- . 
că bună, putere de luptă și nu . 
și-au pierdut calmul nici în mo- ■ 
mentele grele.

Am vrea să evidențiem în mod ■ > 
deosebit pe portarul Toma, Apol
zan și Călinoiu și înaintașii Ene , 
și Ozon. Jocul campionilor olim-- v 

lasăpici deocamdată de dorit.

NICOLAI KISELEV 
redactor sportiv al ziarului 

„Komsomolskaia Pravda"

LA BUCUREȘTI SCOR ALB după o dispută dîrză

Un rr.ed de mare luptă, dirze- 
nie și foarte raoid. Pe scurt, un 
veritabil joc de campionat — iată 

iadlnlriî interna- 
patsaia dt tintre renrezen-
tAzea secunde sie i R S<S fi 
R-FJȚ itri in jaM celor
peste TOJÎDO de spectatori dt pe 
Mbceial ,23 August,

Dacă nici una dintre echipe n-a 
re-^ȚA niă măcar odată să intro-

car**

ducă balonul in plasă aceasta se 
datorește în primul rînd faptului 
că apărările celor două echipe în 
frunte cu stoperii Golubev și 
gr'.nz^i am funcționat foarte bine 
ș: In a: do.ea rind că atacanții 
soci^ad și ia special cei romini 
au ratat de nenumărate ori oca
zii favorabile de a marca.

Dar iată pe scurt filmul meciu
lui.

CARDIFF a trebuit să plece steagul
In cadrul acordului cultural 

dintre L’.R.S.S, și R.P.R., sîmbătă 
a sosit în Capitală o delegație 
culturală din R.S.S. Ucraineană 
și R.S.S. Moldovenească în frun
te cu L. T. Kuropatenko, prim 
locțiitor al ministrului Culturii 
al R.S.S. Ucraineană. Din dele
gație fac parte Anatoli Korop- 
ceanu, locțiitor al ministrului 
Culturii al R.S.S. Moldovenești, 
V. S. Jaremenko, artist al po
porului al U.R.S.S., P. D. Gai- 
damaka, conducător artistic al Fi
larmonicii din Harkov, compozi
tor, Kiril Știrbul, artist al po
porului al R.S.S. Moldovenești, 
Isaac Grecul, scriitor, directorul 
Editurii de stat din Chișinău, și 
P. A. Kruceniuk, redactor șef al 
revistei „Cultura Moldovei".

La sosire membrii delegației au 
fost intimpinați de tovarășii: Ion 
Pas și C. Nicuță adjuncți ai mi
nistrului Invățămîntului și Cul
turii, Eugen Rodan, secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
Aura Buzescu și G, Georgescu, 
artiști ai poporului, Ion Marin 
Sadoveanu, directorul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale", Sică 
Alexandrescu, maestru emerit al 
artei, și alți oameni de cultură și 
artă. .

Au fost de față V. I. Barah- 
nin, prim-secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, și 
V. V. Skorniakov, secretar.

Delegația a fost salutată de 
tov. Ion Pas, adjunct al minis
trului Invățămîntului și Culturii.

PE K RAM
Dragoste de mamă

J Un film austriac închinat ace- 
[ lui sentimeni unic, ce nu cu- 
| noaște piedici și greutăți de 
[ neînfrint — dragostea de ma
lt mă. Avînd o creație remarca- 
? în rolul mamei, renumita 
J actriță Paula Wessely prileju* 
î iește învățăminte de preț pen- 
r tru tînăra generație.
> Ce nu face o mamă pentru 
j copiii ei ? Rămasă văduvă prin- 
i tr-un stupid accident — urmare 
■ a monstruozităților războiului, 
’ Kăthe Zeller pleacă la Viena 
i unde își cîștigă o existență mi- 
1 zeră pentru ea și copiii ei, spă- 
' lînd rufe. Dar o nenorocire nu 
’ vine niciodată singură. Multe 
necazuri se abat asupra Kăthei 
dintre care mai mare este orbi
rea băiatului Paul. După ani si 
ani de muncă istovitoare însă, 
Kăthe, ajutată de soartă, devine 
mai înstărită și poate asigura 
copiilor o viață frumoasă, con
formă cu aspirațiile lor.

Sacrificiul ei nu s-a sfîrșit 
însă. Deși trăind în condiții bu
ne, Indeplinindu-și năzuințele 
cele mai arzătoare — Walter a 
devenit un cunoscut dirijor, iar 
Franziska o talentată baletistă, 
copiii mai au nevoie de îndru
marea mamei. Și mama stă tot
deauna gata să le dea un sfat, 
să mai sufere alături de ei, să-l 
ajute să învingă greutățile.

Walter șl Felix au apucat pe

drumuri greșite. Mama ti ajuți 
Să-fi înțeleagă păcatele. Felix 
va întemeia o familie, Indepli- 
nindu-și datoria de onoare față 
de femeia care-l iubește, Tal
ter va lua viața de ia început 
răscumpdri ndu-și vina. Fran
cis Sa va fi ajutată sd-jf lecu
iască suferința dragostei 'înșe
late de un om nedemn. Durerea 
cea mai aprigă i-o pridnuiește 
insă mamei Paul, orb, izolat, 
irascibd, gata să-și piardă în
crederea In viață. Mama nu-l 
va părăsi. Va chema cei mai 
mari doctori, pină la urmă, îl va 
salva dină un ochi de-a! ei pen
tru a fi transplantat fiului iu
bit ce oa începe să vadă

Cum se observă deși pă
cătuiește prin sentimentalism și 
melodramatism, filmul are un 
mesaj profund umanist și me
rită să fie văzut.

Romeo și Julieta
Realizat dună minunata tra

gedie a genialului Shakespeare, 
filmul italiano-erglez „Romeo 
și Julieta-. ce va intra săptă- 
mina viitoare pe ecrane, se va 
bucura de aprecierea unanimă a 
spectatorilor.

Semnind adap
tarea pentru ecran 
și regia filmului. 
Renato Castellani 
a îmbinat cu price
pere aportul speci-

fie național al părților co- 
prodjcătoare, realizing In su
perbele decoruri, in bună par
te naturale ale Evului Me
diu italian, o tragedie ju
cată in cel mai pur stil al tea
trului clasic englez. Realizatorii 
filmului vădesc un mare res
pect și veridicitate in ceea ce 
privește nu numai textul shakes
pearian. d și plastica spectaco
lului : mai ales scenele de inte
rior sin: parcă — prin combi
nația de culori și perspectivă, 
prin accesorii și costume, întrea
ga atmosferă — tablouri ale 
maeștrilor picturii italiene a 
Renașterii.

De-a dreptul cuceritori sfnt 
cei doi interpreți principali • 
Susan Shentall in rolul Julie 
tei — suavă, melancolică, în- 
bind pină la sacrificiu, și Lau
rence Harvey in rolul lui Ro
meo — spontan, de un neastim- 
păr juvenil, viteaz și in același 
timp gingaș, pasionat și medi
tativ.

Un film care contribuie, ală
turi de altele de același gen. la 
înălțarea falnicului monument 
ce a purtat și va purta peste 
veacuri faima marelui cunoscă
tor și cîntăreț al sufletului ome- , 
nesc — William Shakespeare. J

I
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Da^ă dai am de la meaaî pier- 
dat pe Se-eael de la Arms Park 
dia CarAtf — -jnde aiaieai a-a 
reașlt ia 14 am să iavângă fai
moasa echipă locală, cea mai 
bonă formale de rafii <Sa Țara 
Galilor — X¥-le becsreșleaa și-a 
luat o meritată revanșa,

latimplarea face ca rcgblștfi 
bucureștem să se revanșeze ca a- 
celași scor ca care aa fost iatre- 
cuți in l»SȘ U Cardift Spanem 
intimplarea. peatra că făcători 
Capitalei s-aa dovedit saperiori 
adversarilor lor. lacra ce aa.l i- 
lustrează insă grăitor acei 4-d ca 
care s-a încheiat tnecîal de ieri.

Deși lipsiți de aportul lai Mo
rarii, dar cu Pircalăbesca și Ghia- 
zelea reintrați in formație, rag- 
biștii bucureștesn aa făcut a par
tidă buna arai ales sah sepert 
tactic. Se pare că briețu noș:ri 
au invățat ceva din intîlnirea ca 
echipa FranțeL Poate că anii 
spectatori au fost rr.irap de re
zerva cu care a iecepjt XV-le 
nostru partida. Dozarea justa a 
efortului le-a permis bucjieștesi - 
lor să accelereze pe parcurs și 
să termine tare, fără să -se șuier 
ce. Au fost momente cînd com- 
ponenții bucureșteni au oferit 
faze excelente de rugbi, exjetn 
de spectaculoase și care au rișt'- 
gat irevocabil noi adepți al aces
tui frumos sport Bueureștenii 
merită felicitați călduros pentru 
victoria lor asupra echipei Car
diff. Este edificatoare in această

privință declarații făcută ziara- 
tai nostru de către Peter Good- 
Mow căpitanul echipei Cardiff:

— Felicit pe romîn: pentru fru- 
m:stl lor joc Bucureștenii au ju
ca’ mult mai bine 
Cardiff și sau dovedit 
rațL Mi-a plăcut linia 
•ierturi a rond ni lor. Din 
insă uneori In loc să paseze ime 
ăia: ucăte-ii din hnia trei sier- 
tnri încep să se uite în jur. pierd 
ta? și ajută apărarea adversă. 
Când ataci trebme să pasezi nu 
naidecit nu să începi să te uiți 
împrejur. Mi-a plăcut lonescu ș» 
Penei.

In discuția noastră a intervenit 
Glees John care a susținut re
marca căpitanului său de echipă 
ca privire Ta jocul frumos al lui 
Penciu. „Intr-adevăr D. lonescu 
ma placat foarte bine..". »

Apoi căpitanul echipei Cardiff 
a încheiat: „Sper că jocurile rug- 
MștJor romini și englez; se vor 
desfășura și In viitor*.

iar acum pe scurt fihnal jo
cului : ia minutul 15 Gleen John 
trece ia trombă pe aripă și deși 
ia calea sa se aflau patru rng-

ca îa 
inspi- 

de tră 
păcate

bițti romîni, el reușește să culce 
balonul și deschide scorul pentru 
Cardiff. Penciu și D lonescu ra
tează copilărește lovituri clare in 
fața buturilor echipei din Țara 
Galilor. Cu 3-0 pentru Cardiff se 
termină prima repriză. Patru mi
nute după pauză, Penciu transfor
mă o lovitură de pedeapsă și sco
rul devine egal: 3-3. In minutul 
50 Paloșeanu conduce excelent a- 
tacul bucureștenilor și Nanu Ra
du culcă mingea In linia de țintă 
a oaspeților. Rezultatul este 6-3, 
scor cu care se termină Intîlnirea 
in favoarea selecționatei orașului 
București.

In concluzie: a fost un joc 
deschis, spectaculos, englezii au 
impresionat prin viteză, bucu- 
reștenii s-au apărat admirabil, 
reușind placaje corecte dar la 
riadul Ier an ratat ne perm is de 
■nalte lovituri de pedeapsă.

O victorie frumoasă, meritată 
și care pune capăt seriei de insuc
cese din ultimul timp ale rugbiș- 
tilor noștri.

Foarte bun arbitrajul italianu
lui Silvio Pozzi.

M. i

La închiderea ediției

Scenă din filmul „Romeo și Julieta"

1I Gheorghe Negrea
campion european la box

PRAGA 1. (Prin telefon, 
de la trimisul special Ager 
preș) :

Simbătă seara pe arena 
sportivă Zimny Stadion din 
Praga a luat sfîrșit cea de-a 
6-a ediție a campionatelor 
europene de box.

O victorie splendidă a re
purtat pugiiistul romin 
GHEORGHE NEGREA, care 
l-a învins în finala catego
riei semigrea pe Spasov 
(R. P. Bulgaria), după un 
meci de o duritate puțin o- 
bișnuită. Negrea a avut ini
țiativa în toate cele trei re
prize și a înfrint rezistența 
dîrză a adversarului său cu 
lovituri puternice la corp și 
la față. Juriul a acordat în 
unanimitate victoria la punc
te boxerului romîn care a cu
cerit astfel titlul de campion 
european și medalia de aur.

La categoria muscă. Mir
cea Dobrescu a pierdut la 
limită meciul cu Homberg 
(R. F. Germană).

|

*

ill J < fi ă w tiL J u L

Âl treliea finalist al nostru Vasile Mariuțan, a fost întrecut 
la puncte de campionul U.R.S. S. la categoria grea Abranșov.

M

Lovitura de începere o au jucă
torii romini. care inițiază imediat 
un atac la poarta lui Razinski. 
Rezultatul: primul corner in fa
voarea noastră, rămas fără re-, 
zultat. In continuare cei ce atacă 
stnt jucătorii sovietici care se re
marcă printr-un joc bărbătesc șl 
rapid. Aripa Fomin-Mamikin „lu
crează" bine, la care se adaugă 
și mobilitatea centrului atacant 
Babukin. Atacurile insă stnt o- 
prite de către apărarea noastră.

Balonul este purtai rapid de la 
o poartă la alta, mijlocașii ro- , 
mini Al. Vasile și Mibăilescu ali
mentează mereu înaintarea noas
tră. In minutul 16 Sura centrea
ză foarte bine șl Golubev este ne
voit să respingă în corner. După 
puțin timp, pericol la poarta lui ■ 
Dungu: Fedosov centrează și Ilib ■ 
reia cu capul pe lingă poartă. 
Din nou jucătorii romini slnt in 
atac, Suru ll servește perfect pe 
Zavoda, care trage puternic pe 

, jos și Razinski — in extremis — 
l acordă corner.
\ După jumătatea reprizei, jucă

torii sovietici se bucură de o oa- 
, re care dominare teritorială. Mij

locașii Beța și Țariov joacă me
reu înainte inițiind atacuri la 
poarta noastră. Atacanții sovie
tici joacă în forță, angajlndu-i pe 
jucătorii romini tn lupta la corp, 
ciștigind astfel multe dueluri. Fe
dosov și Mamikin trag din po
ziții favorabile la poartă, însă 
Dungu reține.

In această parte a jocului 
(min. 38) Alexandrescu are o - 
foarte bună ocazie de a marca, ll

Sftrșttul reprizei găsește pe ll 
fotbaliștii sovietici la poarta lui ' 
Dungu.

Cea de a doua parte a întilnirii 
aparține aproape în întregime ju
cătorilor romîni. Introducerea lui 
tiașoti tn locul lui P. Moldovea- 
nu, care în prima repriză s-a 
încurcat mai mult în propriile 
sale driblinguri, este binevenită 
și dă un plus de agresivitate e- 
chipei noastre.

Linia de atac a echipei noastre 
funcționează mai bine, folosind 
mult extremele unde Suru și Ha- 
șoti sini foarte periculoși. Rind 
pe rind, Suru, Zavoda, Alexan
drescu au bune ocazii de a mar
ca.

Se părea că golul plutește in 
aer. Atacanții romini însă se pri
pesc, șl nu reușesc să fructifice 
nimic.

Apărătorii sovietici dau dova
dă de mult calm și resping toate 
aceste atacuri, incercind totodată, Z 
să lanseze pe proprii lor înain- l Ș 
tași. In min .65, Fedosov face un 
schimb de pase cu Ilin, care de
rutează apărarea noastră Ulti
mul trage la poartă in timp ce 
Dungu este pe jos, insă in ulti
mul moment răsare Sbircea r.are 
salvează un gol gata făcut.

In ambele echipe survin acum 
modificări: D. Munteanu ia locul., 
lui Meszaros șl Sokolov pe al lui 
Fedosov. . ".liț

In continuare cei ce atacă sînt Z- i 
jucătorii romîni. Astfel, Hașoti™J & 
centrează excelent insă Suru ln- -ur-^ 
ttrzie la balon. Mai ttrziu, același ’ - 
Hașoti ti trimite o minunată pasă . ' 
lui Alexandrescu, care singur In' 
fața porții de la 6 metri trage £ 
slab in Razinski. A fost cea mai 
bună ocazie, pe care Alexandres--^'- 
ou a ratat-o copilărește. Astfel, "' 
tabela de marcaj rămlne ne- 
schimbată la fluierul final al ar-' 
biirului Geonev.

Am asistat la un meci cu mul- 
te faze spectaculoase, de fotbal 
bun Și dacă n-a satisfăcut in in- 
tregime aceasta se datorește ine
ficacității liniilor de atac.

Jucătorii sovietici au arătat că 
posedă un frumos bagaj de cu-.".- 
noștințe tehnice. Ei practică un " 
joc bărbătesc, tn forță, au un bun . 
control al balonului și sint foarte ,“Ț 
dirzi atunci cînd este vorba de 
ciștigarea duelurilor. Ne-au plă- 
cut Golubev — un excelent sto
per care a știut să anihileze mul
te atacuri. De asemenea Razinski, 
Krutikov, Mamtkin, llin și Fe
dosov. Echipa sovietică a demon
strat că este o echipă bine înche
gată.

Reprezentativa noastră secun
dă s-a prezentat mult mai bine 
dectt echipa pe care am aliniat-o 
in meciul cu Polonia B.

R. LUCIAN

?

7

*

I

V

t



-■ii

Popoarele lumii cer încetarea
experiențelor cu arma atomică

* „Către toate universitățile mari din Răsărit ți Apus** * Adunări 
în R. D. Vietnam * Părerea unor oameni de știință din Europa 

* Mișcarea „femeilor în negru"
BONN 1 (Âgerpres). — După 

cum anunță agenția D.P.A., Con
siliul studenților al Universității 
din Gottingen a adoptat un apel 
Către toate universitățile mari 

I din Răsărit și Apus44 chemindu-le 
i să ceară încetarea experimentării 
; armei atomice și să se pronunțe 
pentru dezarmarea generală con
trolată.

★
1 (Âgerpres). — La 

care au loc în prezent 
Vietnam reprezentanții 
pături sociale cer în

Spectacol de gală 
al Ansamblului de 
cîntece și dansuri 

CJF.R.-Giulești
ATENA 1 (Âgerpres). — Vineri 
ara a avut loc la Teatrul 
',ex“ din A^ena un spectacol de 
ilă dat de Ansamblul de cîn- 
te și dansuri C.F.R.-Giulești 
K întreprinde un turneu in 
recia.
La spectacol au asistat: An- 
eas Apostolidis. vicepreședin- 
le Consiliului de Miniștri, Evan- 
lelos Averoff, ministrul Aface- 
or Externe.
Spectacolul s-a bucurat de un 
are succes, majoritatea numere- 
■ din program fiind repetate la 
rerea publicului. Cei prezenți 

aplaudat călduros cîntecele și 
rurile romînești. In ziarele de 
nbătă au apărut aprecieri elo- 
oase asupra măiestriei artiști- 
r romîni.

HANOI 
adunările 
in R. D. 
diferitelor 
unanimitate puterilor occidentale 
încetarea experiențelor cu armele 
de exterminare tn masă.

La adunarea din 30 mai, la 
care au luat parte reprezentanți 
al intelectualității, preoți, patroni 
a fost adoptată o rezoluție care 
cere guvernelor puterilor occi
dentale să accepte propunerile 

■ prezentate de Uniunea Sovietică 
1 cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma termonucleară.

_ ★
PRAGA 1 (Âgerpres). — Agen

ția CETEKA transmite răspunsu
rile date de unii oameni de știință 
din Europa la întrebările adresate 
de Agenția savanților și oamenilor 
de știință din diferite țări cu pri
vire la efectele dăunătoare pe care 
Ie pot avea asupra viitorului ome
nirii experiențele cu armele nu
cleare.

Astfel JOHN DESMOND BER
NAL, profesor de fizică la Cole
giul Birchsead de la Universitatea 
din Londra, vicepreședinte al 
Federației oamenilor de știință din 
Marea Britanie, subliniază în răs
punsul său că nu există nici o în
doială asupra realității pericolului 
provocat de armele atomice.

în răspunsul la întrebarea ce 
trebuie &cut în privința înlătu
rării pericolului experiențelor cu 
armele atomice el a spus :. După 
părerea mea este necesară mobi
lizarea întregii opinii publice pen
tru a se obține încetarea expe
riențelor cu armele nucleare și 
tratatele care să prevadă inter
zicerea armelor nucleare.

Academicianul ALEXANDER 
[VANOVICI OPARIN, renumit 
biolog sovietic, a confirmat posi- 

’ bilitatea unor efecte dăunătoare 
ale stronțiului 90 asupra sănătății 
omului și asupra vitalității orga
nismului. Pericolul constă în mod 
special în acțiunea stronțiului 90. 
care aparține acelor elemente care 
sînt acumulate în cantități mari 
de către organele omului. Deși 
cunoștințele noastre în acest do
meniu (acțiunea radioactivității a- 
supra organismelor vii) este încă 
limitat, acest fapt ne alarmează.

Profesorul IVAN THORALF 
ROSENQUIST, eminent geolog și 
director al Institutului de cerce
tări geologice din Oslo, susține că 
problema de care se ocupă apelul 
dr-lui Schweitzer a fost discutată 
de cîtva timp de către oamenii de 
S norvegieni din domeniul

„iei, medicinei, chimiei, fi
zicii și geofizicii. De aceea mulți 
dintre ei și-au dat seama de serio
zitatea situației actuale și astăzi 
cei mai mulți dintre ei și-au ex
primat sprijinul față de ideile de 
bază pe care le conține apelul 
prof. Schweitzer.

Academicianul PAVLE SAVIC 
din Iugoslavia, renumit fizician și 
director al Institutului „Boris 
Kidric" pentru cercetări nucleare 
din Vinca, în concluziile sale s-a

In

alăturat celor trei savanți prece
dent în ce privește sublinierea 
efectelor dăunătoare ale radioacti
vității asupra organismelor vii. 
Singurul mijloc eficace pentru 
eliminarea pericolului general este 
să se înceteze în mod necondițio
nat orice fel de explozii nucleare 
și să se interzică producția și fo
losirea armelor nucleare.

★
LONDRA 1 (Âgerpres). —

ultimul timp s-a intensificat lupta 
femeilor engleze împotriva expe
riențelor cu arma nucleară.

Una din formele acestei lupte 
este mișcarea „femeilor în negru** 
care au căpătat această denumire 
deoarece participantele la această 
mișcare, inițiată la 9 mai, vin în 
mod sistematic în Camera Comu
nelor îmbrăcate în haine de doliu 
simbolizînd urmările dezastruoase 
ale politicii cursei înarmărilor ato
mice.

N. A. Bulganin 
ți N. S. Hruțciov 
vor pleca în Finlanda 

la 5 iunie
MOSCOVA 1 (Agerpreș). — 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anun|at tn presa sovietică, 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri ai U.R.S.S., și 
N. S. Hrușciov, membru al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., au acceptat invitația 
președintelui și guvernului Fin
landei de a vizita Finlanda. La 
5 iunie N. A. Bulganin și N S. 
Hrușciov vor părăsi Moscova pie
rind spre Finlanda. La 6 iunie ei 
vor sosi la Helsinki.

in călătoria lor 
N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov, 
vor fi Însoțiți de A. ‘ "
ministrul Afacerilor ______
U.R.S.S., N. A. Mihailov, minis
trul Culturii al U.R.S.S., I. A. Se
rov, general de armată, P. N. 
Kumikin, locțiitor al ministrului 
Comerțului Exterior, M. S. Mali
nin general de armată, L. F. Ili- 
cev, membru al Colegiului M.A.E. 
al U.R.S.S., F. F. Molocikov, șef 
de serviciu la M.A.E. al U.R.S.S. și 
S. A. Afanasiev, șef adjunct de 
serviciu la Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

Se prevede ca vizita conducă
torilor sovietici în Finlanda să 
dureze pină la 13 iunie.

în Finlanda,

Gromîko,
al

A. 
Externe

Criza de guvern din Franța continuă
PARIS 1 (Âgerpres). — Criza 

de guvern din Franța continuă 
și nu se întrevăd posibilități 
imediate pentru rezolvarea ei.

Liderul M'.R.P., Pierre Pflim- 
lin, care a fost însărcinat de 
președintele Republicii, Coty, cu 
formarea guvernului, continuă 
consultările in cadrul cărora se 
ivesc tot mai multe dificultăți. 
Comentatorii politici ' subliniază 
că Pflimlin a fost nevoit să re
nunțe la încercările de a forma 
un guvern al „unității naționale** 
cu participarea socialiștilor, a 
centrului parlamentar și al „re
publicanilor independenți**. El 
încearcă să obțină din partea „re
publicanilor independenți** dacă 
nu participarea la guvern cel 
puțin un „sprijin binevoitor**.

Potrivit relatărilor presei, tra-

tativele dintre Pflimlin și repre
zentanții partidului socialist nu 
au dat deocamdată rezultate con
crete. Răspunsul socialiștilor nu* 
va fi dat mai devreme de luni, 
cînd se reunește Consiliul națio
nal al S.F.I.O. In orice caz nu 
se așteaptă un simplu răspuns 
afirmativ sau negativ din partea 
socialiștilor, aceștia anunțînd că 
vor pune condiții prealabile pen
tru o viitoare participare la gu
vern. In ochii membrilor de rind 
ai partidului socialist, scrie zia
rul „L’Echo**, „M. R. P. este 
M.R.P., cu alte cuvinte, partidul 
conservator și clerical**.

La I iunie, Pflimlin l-a vizitat 
pe președintele Coty și i-a pre
zentat un raport preliminar de- 
spre desfășurarea consultărilor 
sale.

forțele democratice
progresiste nu vor admite un nou război

Convorbirea lui N. A. Bulganin cu un grup 
de turiste americane

MOSCOVA I (Âgerpres). — 
TASS transmite: Intr-o convor. 
bire cu un grup de turiste ame
ricane, colaboratoare ale societă
ților de radio și televiziune, 
N. A. Bulganin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
s-a declarat optimist în ceea ce 
privește viitorul popoarelor.

Cred — a declarat el — că a- 
cum este limpede tuturor că ul
timul război a adus multe neno
rociri și suferințe omenirii și 
este greu de crezut că omenirea 
poate să accepte încă odată asa 
ceva. Sînt încredințai, a adăugat 
el, că forțele democratice progre
siste, inclusiv femeile, nu vor 
admite un război.

Stenograma acestei convorbiri 
care a avut loc la începutul 
lunii mai a fost publicată in

Se spune, a arătat N. A. Bul
ganin, că sintem înconjurați de 
o cortină de fier. Ați văzut.o 
oare cînd ați venit la noi ? — 
a întrebat el pe interlocutoarsle 
sale ”

Nu, nu am văzui — s-au aujit 
răspunsuri in risetele celor de 
fată.

Transmiteți poporului dv., a 
spus tn încheiere N. A. Bulganin,- 
că stntem împotriva războiului^ 
Vom face tot .ce depinde de noi* 
pentru a nu îngădui un război. 
La voi există unii care susțin

După hotărîrea Angliei de a reduce embargoul față de R. P. Chineză

Norvegia a luat o hotărîre realistă
Danemarca și Olanda se vor decide în curînd

se teme de o „reacție în lanț“Washingtonul
OSLO 1 (Âgerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului de 
Externe norvegian a anunțat sîmbătă 
că NORVEGIA A HOTARIT SĂ 
URMEZE EXEMPLUL ANGLIEI 
ȘI SĂ REDUCĂ CONSIDERABIL 
RESTRICȚIILE IN COMERȚUL 
CU R. P. CHINEZA. Guvernul 
norvegian consideră că Norvegia 
trebuie să aibă cu China legături 
comerciale similare acelora pe care 
le are cu toate celelalte țări ale 
lagărului socialist.

Transmițînd știrea referitoare la 
hotărîrea Norvegiei de a reduce 
restricțiile. în comerțul cu R. P. 
Chineză, agenția americană Uni
ted Press subliniază că potrivit re
latărilor corespondenților ei din di
ferite capitale vesteurop^ne, nume
roase alte țări se pregătesc să a- 
dopte hotărîri similare în cursul 
saptămînii viitoare.

Astfel, , corespondentul agenției 
United Press din Copenhaga subli
niază că comisia economică a gu
vernului danez se va întruni la în
ceputul saptămînii viitoare pentru 
a lua o hotărîre în problema co
merțului cu China, dar că se poate 
prevedea de pe acum în mod cert 
că DANEMARCA va urma și ea 
exemplul Angliei și Norvegiei.

In ceea ce privește OLANDA, 
agenția United Press relatează că 
„cercurile bine informate din

Haga consideră că guvernul olan
dez va urma curînd exemplul An
gliei și va reduce restricțiile în co
merțul cu China.

Corespondentul din Bonn al A- 
genției mai sus amintite relatează 
că deși cercurile conducătoare 
vestgermane nu sprijină acțiunea 
Angliei, în cercurile economice ho
tărîrea britanică a provocat o im
presie puternică,

★
WASHINGTON 1 (Âgerpres). 

Agenția United Press informează 
că „în anumite cercuri din S.U.A. 
se cere insistent o reconsiderare 
a întregii politici americane față 
de țările din Asia și zona Ocea
nului Pacific" în urma celor două 
„lovituri puternice4* primite în 
ultimul timp de S.U.A. în aceste 
regiuni. Este vorba de puternice
le manifestații antiamericane din 
Taivan și de hotărîrea Angliei de 
a reduce restricțiile asupra co
merțului cu R. P. Chineză.

Oficialitățile americane se stră
duiesc din răsputeri să salveze 
aparențele și să prezinte lucrurile 
ca și cum nu politica S.U.A. ar 
fi răspunzătoare de creșterea os
tilității față de S.U.A. în Asia.

în același timp cercurile oficia
le americane sînt neliniștite de 
atitudinea pe care o vor adopta 
țările asiatice ca urmare a ho-

tărîrii Angliei în privința comer
țului cu China.

Se exprimă temeri la Washington 
că una din primele țări care ar 
putea urma exemplul Angliei va 
fi Japonia.

Este interesant de subliniat că 
după prima reacție violent nega
tivă a Departamentului de Stat 
oficialitățile și presa americană 
se străduiesc să creeze impresia 
că S.U.A. sînt gata să recunoas 
că o situație de fapt, dar că mo
tivele care au determinat Anglia 
să slăbească embargoul și care 
ar putea fi valabile și pentru alte 
țări nu sînt în nici un caz vala
bile pentru S.U.A.

Ziarele americane „New York 
Herald Tribune4*, „Daily News*4 
și altele și-au exprimat aprobarea 
față de acțiunea britanica, cu re
zerva că ea a fost dictata de in
terese specifice ale Angliei.

Punctul de vedere cel mai rea
list este exprimat insa de ziarul 
„Washington Star44 care scrie că 
politica de embargo total împo
triva Chinei promovată de S.U.A 
„și-a trăit traiul și este acum de
pășită44. Ziarul arată că „acesta 
constituie unul din aspectele po
liticii noastre oficiale fața de A 
sia care cere o reconsiderare pro
fundă, fie că o socotim sau nu 
tragică44.

»>>>>>>»>»»>»>

numărul pe iunie al revistei 
„Sovietskaia Jenscina".

Răspunzind la întrebarea: ce 
pot face femeile sovietice și fe
meile din S.U.A. pentru cauza 
păcii, Bulganin a spus:

Cred că femeile trebuie să a- 
jute la stabilirea prieteniei intre 
popoarele noastre, la stabilirea 
încrederii intre țările noastre, la 
lărgirea și dezvoltarea contacte
lor între statele noastre. Fiți 
prietene cu femeile sovietice, căci 
cu cit va fi mai puternică prie
tenia voastră, cu cit se va întări 
mal mult încrederea Intre voi, cu 
cit vor exista mai multe legături că țintim spre dominația mon- 
intre femeile sovietice și 
americane, cu atit va fi mai 
pentru pace.

N. A. Bulganin a salutat 
girea schimbului de turiști.

Cu cit vor exista mai multe le
gături intre popoarele noastre, a 
subliniat el, cu atit mai bine se 
vor cunoaște ele. Noi trebuie să 
întărim prietenia. Salut și sprijin 
prin toate mijloacele un schimb 
cît mai larg de turiști. Consider 
că în acest domeniu nu trebuie 
să existe nici un fel de obstacole.

cele -diată. Aceasta este o absurditate, 
bine

lăr-

Nu am vrut niciodată aceasta și 
nu căutăm să obținem acest 
lucru. Vrem să coexistăm pașnic. 
Voi urmați-vă calea voastră, Iar 
noi — pe a noastră. Altfel nici 
nu se poate. Trebuie să trăim 
laolaltă pe aceeași planetă. Există 
două căi: există calea războiului 
și există calea coexistenței paș- 
nice și a întrecerii economice 
pașnice. Noi sintem adepții celei 
de-a doua căi șl adversari ai 
războiului.

Congresul P. C. din
Cuvîntarea tov. Florian Dănălache ir-*

HELSINKI 1 (Âgerpres). — 
La 30 mai, în cadrul celui de-al 
11-lea congres cd P-C. din Fin
landa au început dezbaterile pe 
marginea raportului de activitate 
al C.C. al partidului. Vorbitorii 
și-au împărtășit experiența în 
munca de partid, 
lipsurile existente 
căile de lichidare

In ședința din după-amiaza 
zilei de 31 mai tov. Florian Dă- 
nălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comite
tului Orășenesc București al 
P.M.R., a rostit un cuvint de 
salut.

Comuniștii și oamenii muncii 
din țara noastră — a spus vor
bitorul — urmăresc cu mult in
teres și adîncă simpatie activi
tatea pe care o desfășoară P.C. 
din Finlanda, în vederea reali
zării unității clasei muncitoare. 
fientru mobilizarea maselor popu- 
are in lupta pentru pace, demo

crație și progres social
Partidul dv. întruchipează cele 

mai bune tradiții revoluționare și 
patriotice aie clasei muncitoare 
și ale poporului finlandez în 
lupta pentru apărarea intereselor 
naționale, pentru politica de în
tărire a relațiilor prietenești a’e 
Finlandei cu Uniunea Sovietică 
și țările de democrație populară.

Cercurile imperialiste agresive 
și-au iniensif cat in ultimul timp 
provocările și atacurile împotriva 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, împotr va popoa- 

I relor dornice de libertate din ță
rile coloniale și dependente, des
fășoară cu febrilitate cursa înar
mărilor, amenință pacea și secu
ritatea popoarelor. Eșecul rușinos 
al agresiunii anglo-franco.israe- 
liene împotriva Egiptului, zdrobi
rea putchului contrarevoluționar 
din Ungaria constituie o dovadă 
in plus că țările socialiste și for-

au dezvăluit 
și au trasat 

a lor.

țele păcii devin din ce în ce măi 
puternice, că acestea dispun de 
posibilități reale ca să determihe 
pe agresori să renunțe la planu
rile lor războinice. Ideile păcii și 
socialismului cuprind și mobili
zează la acțiune mase tot mai 
largi de oameni ai muncii de 
pretutindeni. Se întărește unita-., 
tea partidelor comuniste și mun
citorești, crește încontinuu miș
carea largă a partizanilor păcii.

Țările de democrație populară 
își string tot mai mult rîndurile 
și își întăresc neîncetat unitatea 
lor. Ele folosesc din plin expe
riența și ajutorul Uniunii Sovie
tice, primul stat socialist din 
lume. Aceasta unitate a marii 
familii a țărilor socialismului 
constituie chezășia, construirii cu 
succes a socialismului în țările - 
lor și un factor important în 
menținerea și consolidarea păcii... 
Spre țările lagărului socialist se 
îndreaptă, ca spre un far lumi
nos, privirile și năzuințele de . 
pace și libertate ale oamenilor 
muncii și popoarelor din lumea 
întreagă.

Tov. Florian Dănălache s-a re
ferit apoi ia succesele obținute 
de poporul romin sub conducerea 
P.M.R. în constr-scția socialistă, 
la colaborarea cu țările lagărului 
socialist și la politica externă de 
pace a R.P.R.

In ședința din dimineața zilei 
de 1 iunie a Congresului al 
XI-lea al P.C. din Finlanda s-au 
încheiat discuțiile pe marginea 
raportului de act v late al C.C. și 
a proiectului de program al par
tidului. Cuvîntul de închidere a 
fost rostit de V. Pessi, secretarul 
general al partidului.

Congresul a ascultat apoi ra
portul lui P. Kosk nen, membru 
al Biroului Politic al C. C., cu 
privire la modificările în statutul 
partidului.
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Boală contagioasă
„La ce gîndești acum ? Nu cum- 
... Ce intenții ai, ce intenții au 
legii dumitale ?** Aceste între- 
ri sînt puse tot mai frecvent de 
guranța engleză. Lucrurile au 
uns pînă acolo îneît lordul 
iarley a ridicat această proble- 
i în Camera lorzilor. Acesta a 
atat, printre altele, următoarele: 
-au întîmpl-at lucruri de necre- 
t. Un profesor universitar a fost 
s să examineze cîteva „docu-

mente4* care se aflau în camera 
colegilor săi. Cu alte cuvinte, unui 
profesor i s-a cerut să se intro
ducă în camera colegilor săi și să 
forțeze sertarele. Acesta este in
tr-adevăr un lucru grav**.

Aceste simptome maccartyste 
neliniștesc. Intr-adevăr e un lucru 
grav — dar ce să-I faci ? S-ar pu
tea ca din strînsele relații de 
„prietenie44 cu F.B.I.-ul american, 
respectiva instituție să nu se mo
lipsească ?

Fericirea mutilatului Numai ciudățenii!
în fundul unei gazete „Le Monde", la rubrica 

„Legiunea de Onoare**, printre primari și antre
prenori, comisari și consilieri, l-am găsit și pe 

următorul: „Paye Dame Baye, fost sergent în 
al 22-lea regiment de infanterie colonială (mu
tilat 100%)**

Nu-I cunoaștem, dar după nume nu este fran
cez ; mai curînd un băștinaș ,,de peste mări44.

De unde vine — reiese clar : de pe front. Pro
babil din Algeria.

Ce înseamnă „mutilat 100%** — știe oricine: 
ciung și olog — și de multe ori și surd și orb.

Cînd era întreg, volnic și tînăr, puțin pro
babil că notabilitățile cu care se află acum pe

listă l-ar fi primit chiar în bucătărie. Acum, 
cînd și-a trădat poporul său, i-a slujit pe colo
nialiști, și-a împușcat frații și a rămas un ciot 
de om — acum e altceva... Acum, toată onoarea!

Ne închipuim scena decorării. Primarii și an
treprenorii, comisarii și consilierii își bombează 
pieptul, string mina care li se întinde și, după 
festivitate, dacă urmează un bal, valsează gra
țios cu doamnele Parisului.

Paye Dame Baye nu întinde mîna — n-are 
așa ceva. De dansat — nu știe să danseze. Ar 
sări într-un picior de bucurie — dacă măcar 
picioare ar avea...

Decorația îi apasă pieptul. ,,Legiune de O- 
noare“ ? Ce onoare ?! E o greutate pe inimă.

Da, e timpul!
Făcîndu-șî calculele sale, proba

bil pe seama unor zvonuri care 
s-ar putea adeveri, colonelul care 
comandă ultimul batalion englez 
din Coreea de' sud a exclamat: 
„Slavă domnului, vom pleca cu 
toții cu mult Înainte de crăciun. 
Nu sintem nimic altceva — a măr
turisit dl. colonel — decît o ar
mată simbolică costisitoare".

Mai există o armată simbolică

costisitoare care ar trebui de ase
menea retrasă înainte de crăciun 
— trupele engleze din R. F. Ger
mană.

Aceste divizii costă anual 74 
milioane lire sterline.

Cele relatate și-au găsit oglin
direa în ziarul englez „Daily Ex
press4* sub titlul: „E timpul să ne 
retragem**.

Da, e timpul!

De la biberon la pistol

O nouă acțiune huliganică 
a soldaților americani

Abdar să le deschidă bariera. 
Atunci cînd cantonierul a refuzat 
să le îndeplinească cererea, de
oarece se apropia un tren de pa
sageri, americanii l-au lovit, au 
spus cuvinte injurioase la adresa 
Pakistanului și au deschis ba
riera in mod samavolnic. Șeful 
stației a fost nevoit să oprească 
trenul, ceea ce a provocat o 
tlrziere de 30 de minute.

CARACI 1 (Âgerpres). —TASS 
transmite: Ziarul „Pakistan Ti
mes** din 31 mai relatează despre 
comportarea huliganică a doi a- 
mericani, unul din ei fiind ofițer. 
Americanii au cerut unui canto
nier de la bariera de cale ferată 
situată în apropierea gării Hazal

♦ 
♦

in-

Nici cînd în istoria S.U.A. 
criminalitatea și dezmățul în 
rîndurile copiilor și tineretului 
n-au atins asemenea proporții 
catastrofale ca acum.

Edgar Hoover, șeful Birou
lui Federal de Investigații 
(F.B.I.) este cel mai in mă
sură să cunoască adevăratele 
proporții ale pervertirii și a- 
brutizării în masă a copiilor 
americani.. îngrozit el însuși 
de avalanșa*-criminalității in
fantile, Hoover declară că 
dacă hd se * fvor lua măsuri 
grabnice de stăvilire a ,,jocu
lui morții**, Statele Unite ris
că să ajungă la renașterea ce
lei mai brutale ^criminalități și 
la domnia lu'mțți interlope.

Cîteva isprăvi ale ,,super- 
oamenilor** minori, educați la 
școala crimei sînt suficiente 
pentru a reflecta întreaga dra
mă a tinerei generații ameri
cane.

Cînd, după îndelungi cerce
tări poliția new-yorkeză a 
capturat una din cele mai pe

riculoase bande de copii- 
spărgători, s-a constatat că 
nici unul dintre ei nu atin
sese vîrsta de 10 ani și că 
banda lor săvîrșise nu mai 

puțin de 30 de spargeri.
Altă bandă, formată din 

elevi sub 16 ani, a comis pe
ste 30 de delicte, inclusiv o- 
moruri și violuri. Un școlar 
din Maryland (in vîrstă de 14 
ani) și-a ucis profesorul și, a 
rănit grav alte două persoane, 
chiar in incinta școlii.

S-ar putea prelungi la ne- 
sfîrșit enumerarea nelegiuiri
lor oomise de copii în țara do
larului. Asemenea unei plăgi 
incurabile, criminalitatea se 
întinde cu repeziciune pe tru
pul Americii.

„Ceva grav se petrece cu 
cel mai prețios bun al nostru 
— copiii noștri — spune scrii
torul progresist american Al
bert Kahn — ceva ce nu-și 
are precedent in istoria Ame
ricii. Copiii se ascund sub 
bănci în timpul exercițiilor de 
„apărare antiatoniică**. Prin 
radio și televiziune, ca și prin 
film, cărți și reclame deșăn
țate, copiii fac cunoștință cu

violența și sadismul. Hrăniți 
cu propaganda „războiului 
rece**, copiii americani sînt 
abrutizați și militarizați'* (din- 
tr-un discurs rostit la o în
trunire a sindicatului munci
torilor din industria electrică 
americană).

Ca atare, drumul de la bi
beron la revolver e parcurs 
de copiii americani cu viteza 
unui avion cu reacție.

Intr-adevăr, cît de originală 
idee a avut 
new-yorkeză atunci cînd 
lansat pe piață milioane 
periuțe de dinți în formă 
revolver! In magazinele 
jucării revolverul de orice 
ocupă loc de cinste. Iar 
casele multor americani pur- 
sînge, copiii, echipați ca niște 
cowboy, poartă cite două re
volvere la centură, din zori și 
pînă la rugăciunea de seară.

Și acum două fotografii care 
ilustrează legătura nemijlo
cită dintre reclamă și... reali
tate în Statele Unite ale Ame
ricii :

1) Micul cowboy înarmat o- 
cupă o întreagă pagină într-o 
revistă americană 
clamă, după cum 
ropului „Karo**.

Fabricanții s-au 
exploateze moda

o mare firmă 
a 

de 
de 
de 
tip 
în

și face re- 
vedeți, si-

gîndit să 
criminalis-

4-

♦

♦

♦
♦

♦♦

mului și de aceea au pus in 
reclamă un puști care-și ame
nință mama cu două revol
vere.

2) Jimmy Thompson n-are 
decît 13 ani. Nu știe ce gust 
are siropul „Karo**, dar ll ad
miră pe neînfricatul cowboy 
ce-i face reclamă. Imaginile 
din reclame, film, comicsuri, 
l-au inspirat. Micul ucigaș din 
Pomdolo (California) și-a o- 
morît mama trăgînd asunră-i 
trei focuri de revolver în timp 
ce aceasta curăța cartofi In 
bucătărie.

La proces micul ucigaș a 
declarat că, împușeîndu-și 
mama, „a vrut să le arate ce
lorlalți copii din clasa lui că 
el.,, nu este un laș**.

4-

♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
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♦
♦
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♦

♦
♦
♦
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mulțumiri
Nu înțelegem de ce, de curînd 

în cadrul unei solemnități, dl. 
Dulles a mulțumit companiilor 
maritime americane pentru efor
turile depuse în aprovizionarea 
Europei occidentale cu petrol pe 
timpul crizei Suezului“.

Dimpotrivă, companiile ar fi 
trebuit să-i mulțumească ele d-Iui 
Dulles. Fără eforturile lui, în E- 
gipt ar fi fost pace. Și atunci — 
adio afaceri!

g Dintr-un număr recent al g 
8 ziarului francez „Franc.Tireur*4 ? 
< aflăm că mai mult de 500 aus- j 
? traliene au telefonat stațiunii f 
8de televiziune din Sydney. 8 

oferindu-se de bunăvoie să li l 
? se tundă părul cu mașina zero ' 
8in studioul de emisiune și să? 
^aibă in felul acesta un craniu | 
g tot atit de lucios ca acela al | 
8 lui Yul Bryner, cunoscut ac- 8 
por de cinematograf american? 
8 care umblă cu capul ras. | 
8 Acest entuziasm poate fi în- 8 
|țeles dacă se ține seama că^ 
g persoana aleasă va primi drept g 
8 compensație un aparat de te- 8 
Șleviziune, un ceas de mină bă- ? 
g tut cu diamante, o mașina de g 
8 spălat, un frigider și o perucă 8 
^fabricată de unul din cei mai 
gbuni peruchieri din Australia, g 
? Este vorba de un număr ” 
g special din cadrul emisiunii: 
g „Ciudățenii care rentează*4.
8 Studioul a fost in așa fel g 
? asaltat incit a fost nevoie să ? 
g se emită un anunț pentru g 
8 descurajarea ofertanților. 90 la ? 
? sută dintre ele sînt tinere că- ? 
g sătorite. ?
8 Toată această Istorie cu iz g 
? senzațional relatată de „Franc- ? 
g Tireur44 ar părea la prima ve- g 
8 dere ciudată. Nu este insă 8 
| chiar așa. Una din concurente, 8 
g Margarete Henley, care după | 
8 cit se vede este sătulă de go- ? 
|gorița raiului capitalist, decla- ? 
g ra cu sinceritate : „Mi-ar tre- g 
8 bui o veșnicie să-mi pot pro- 8 
| cura aceste minunății, iar pă- 8 
8 rul mi-ar crește in mai puțin g 
8 de șase luni".
g O declarație edificatoare 8 
8 pentru a trage vălul de g 
? pe emisiunea „Ciudățenii care 8 
g rentează44.

iOOOOOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
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Premiații concursuiui tinerilor actori
Juriul celui de-al doilea Con

curs republican al tinerilor actori 
din teatrele dramatice, a acordat 
premii și mențiuni unor tinere 
colective de teatru, tineri artiști, 
regizori și scenografi care s-au 
distins la concursul încheiat 
recent.

La spectacole a fost acordat 
premiul I Teatrului de Stat din 
Baia Mare pentru interpretarea 
piesei „Inspectorul de poliție" de 
J. Priestley și Teatrului Național 
din Craiova pentru piesa „Ultima 
generație" de V. Nițulescu și Fi. 
Vasiliu. Premiul 11 Teatrului 
Maghiar din Sf. Gheorghe pentru 
interpretarea piesei 
de H. ” 
matei 
de K. 
țional 
piesa 
M. Stehlik. Premiul Iii au primit 
Teatrul „C. Nottara" pentru 
piesa „Ulița fericirii" de Prințev, 
Teatrul de Stat din Timișoara, 
secția maghiară pentru specta
colul „Montserrat" de Em. Robles 
și Teatrul de Stat din 
pentru spectacolul „Căsuța 
marginea orașului" de A. 
zov.

Juriul, apreciind valoarea 
tică a spectacolelor 
Annei Franck" de F. Goodrich și 
A. Hackett, interpretat de Tea-

, „Speranța**
Heyermans, Teatrului Ăr- 

pentru piesa „Așa va fi** 
Simonov și Teatrului Na- 
„1. L. Caragiale“ pentru 
„Steaguri pe turnuri44 de

Bacău 
de la 
Arbu-

artis- 
„Jurnalul

trul Evreesc de Stat din Bucu
rești și „Pogoară iarna44 de M. 
Andersen, jucat de Teatrul Na- , < 
țional din Iași, prezentate în 
afara concursului deoarece regi
zorii respectivi au depășit virsia 
cerută de regulament, 
să acorde celor două 
„Diploma de onoare44.

La regie premiul I 
Horia Popescu pentru 
„Inspectorul de poliție4'.' Premiul
II regizorii Taub Janos penuu 
spectacolul „Montserrat44 și Radu 
Penciulescu pentru spectacolul... 
„Uitima generație44 iar prem.ul
III regizorii Lucian Pintilie pen
tru spectacolul „Așa va fi“ și ' 
Adriana Kunriei Moisescu pentru 
spectacolul „Căsuța de la mar
ginea. orașului44.

La scenografie au primit pre
miul I, Mihai Tofan, Dan Nem- 
țeanu și Adina Reich, iar pre
miul III Sergiu Singer.

Pentru interpretare au obținut 
premiul 1, Olga Tudor ache, Lia 
Konig Stolper, Dem. Radulescu 
și Matei Alexandru (București), 
Gh. Vrînceanu (lași), Karolv 
Sinea (Timișoara), C. Rautzki 
(Craiova).

De asemenea au mai fost acor
date pentru interpretare 10 pre
mii II, 16 premii III și 26 men
țiuni.

(Âgerpres).

a hotarît 
spectacole

l-a obținut,., 
spectacolul

REVERSUL MEDALIEI
Sub titlul „Mizeria din El

veția44, citim în ziarul „Die 
Tat“ din 26 mai 1957, urmă
toarele :

„Străinii care călătoresc prin 
Elveția felicită deseori cunoș
tințele lor de aici pentru ni
velul de trai neînchipuit de 
înalt al Elveției. Elvețienii în
șiși se felicită cu multă plăcere 
pentru aceasta. Dar se trece 
din păcate cu vederea faptul 
că aspectul strălucitor este în
șelător. Mizeria oamenilor de 
rind este trecută cu vederea, 
înalta conjunctură nu a reușit 
să înlăture această mizerie, ci, 
dimpotrivă, a accentuat-o, da
torită scumpetei din ce în ce 
mai mari. Toți acei car» sînt 
de părere că în Elveția situa-

ția este cît se poate de bună, 
trebuie să citească raportul în
tocmit de profesorul Maurice 
Erard, din însărcinarea uni
versității din Neuenburg, des
pre condițiile de viață ale 
populației din âceastă localita
te. Numeroase ziare l-au trecut 
pînă în prezent sub tăcere. Re
zultatul cercetărilor amănunțite 
aie profesorului Erard arată că 
10 la sută din populația ora
șului trebuie sa trăiască cu un 
venit mult mai mic decît mini
mumul de existență. Este vor
ba mai ales despre următoarele 
grupuri sociale : bătrînii, fami
liile de muncitori și familiile 
compuse numai din mame și 
copii".

Așa arată reversul medaliei 
de aur.

<< CINE M ATO G HAFE J
DRAGOSTE DE MAMA - Patria, 

București, Grădina Progresul, Alex. 
Popov, T. Vladimirescu (grădină), 1 
Mai (sală și grădină); CRONICA A- 
MANȚILOR SĂRACI - Republica, I. 
C. Frimu (sală și grădină), Gh. Doja, 
Libertății; PRIMUL PUNCT - V. Alec- 
sandri, Lumina; FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VIENA, complectare „Către absol
venții școlilor medii" — Maglieru, 
Elena Pavel (sală și grădină), Infră-

ÎMP’OR-
țirea între popoare, Moșilor (sală și 
grădină); OAMENI FĂRĂ
TANȚA, complectase „Cetatea Histria"
— Doina, Munca; DISPĂRUT r.'.r.'. 
URMA — Volga, Aurel Vlaicu; ORA H, 
complectare „Pe muntele Retezat” — 
T. • Vladimirescu (sală), M. Eminescu, 
G. Coșbuc (sală și grădină); AVEN- 
TURILF LUI ART1OMKA - Maxim 
Gorki, Central; AVENTURILE UNUI 
CĂȚELUȘ. Șl ALE UNEI PISÎCUȚE
— Timpuri Noi; MĂGĂRUȘUL MAG-

FARA

DANEI - rineietui.il; JAN ZISKA — 
Grivlța 23 August (sală și grădină,; 
CITADELA SFARfMATA, complectare 
„Farmecul adîncurilor" — Vasile 
Roaităr Miorița; PRIETENE DE 
NOAPTE - ,£ultu.-aj;- BALADA SIBE
RIEI - Unirea (sală și grădină): CIO 
CIO-SAN - Const. David, CĂSNICIA 
DR. DANWITZ - Al. Sahia (sală si 
grădină); FRUMOASELE NOPȚIi — 
Flacăra; AIDA - Arta (sală și gră
dină); VAGABONDUL (ambele serii) - 
Donca Simo (sală și grădină); BON- 
JOUR, ELEFANT ! - (lie Pintilie (sală 
și grădină); CINDVA LA PARIS - 
Popular; IN TOIUL LUPTEI - N. Băl- 
cescu (sală și grădină); SINHA MOCA 
— Olga Bancic; CU FAȚA SPRE PU
BLIC, complectare ..Yves Montand 
cîntă pentru prietenii filmului" — 
Alianța; INIMA' CÎNTA — Boleslaw *“ 
Bierut.
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Inerel'ului
cinreia In luptă cu valurile

72 de zile intr-un caiac. • •

u N TITLU
ORIGINAL

Jungbeck din orașul Ismaning țR. F. Germană)' Tînăra Maria
a cucerit la vîrsta de 20 de ani un titlu pe care, după cite se pare, 
nimerii n-a mai avut „cinstea** să-l poarte înaintea ei. Cu prilejul 
unui concurs la care au participat numeroase concurente. Maria 
Jungbeck a fost declarată „Mî«s... varză acră** pe anul 1957. Nu 
știm exact ce cantitate de varză acră a trebuit să înghită tînăra 
campioană pentru a cuceri titlul, nici motivele care au determi- 
nat-o să ia parte la concurs cu o poftă atit de mare. Dar vorba 
bătrinească : ce nu face omul pentru o bucățică de... celebritate I

In clișeu: „campioana" în.., exercițiul funcțiunii.

Șî«a construit un helicopter
Deși epoca de 

pionierat a aero
nauticei a trecut 
de mult și deși 
vremea îndrăzneți
lor care-și cons
truiau singuri o 
mașină de zburat 
cu care să înfrun
te văzduhul apar
ține 
mai 
încă 
nați 
făurească cu 
priile mîini 
pile pe care șe vor 
înălța către albas
trul zărilor.

Tinărul german 
este unul dintre aceștia. Deși de 
meserie muncitor electrician, ma
rea pasiune a lui Karl a fost în
totdeauna aviația și mai ales 
construcția unui avion propriu. 
După ani de așteptări și pregă
tiri, Raichle a trecut in cele din

amintirilor, 
sffnt și astăzi 
uneori pasio- 
care vor să-șl 

pro- 
ari-

Karl Raichle urmă la lucru. Muncind timp 
2800 de ore fără ajutorul nimă
nui, el a reușit să-și vadă visul 
împlinit. Helicopterul pe care și 
l-a construit poate să pară ru
dimentar... asta nu-1 împiedică 
sa zboare foarte bine I

Cu picioarele
■xjocoooc oeooooooooao000000000000000000

Tn toamna anului trecut, din portul american La Palmas, un 
vehicul ciudat și-a făcut drum spre mare: un simplu caiac flu
vial. Pe mal se aflau abia cîteva persoane, care-și luau cu ade
vărat rămas bun de la tînărul care se afla tn caiac — medicul 
Hans Lindemann- din Hamburg. Prietenii aveau conștiința împă
cată că au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l face s ’ re
nunțe la acest drum fantastic și, dacă totuși el a luat calea O cea- 
nului Atlantic în această bărcuță ca o coajă de nuca, pentru a il 
primul în istorie, care a traversat absolut singur oceanul, acolo 
unde acesta e mai lai — îl privește.

PE VALURI
Barca a alunecat ușor 

fața morii Santa Catarina, 
juns la intrarea golfului și 
în largul mării, vîntul s-a agățat 
numai decît de vela înălțată a 
caiacului. Caiacul cu vele a în
ceput să zboare. Nu peste mult,

prin 
a a- 
apoi,

îndrăznețul călător n-a mai vă
zut decît cer și apă. L-a cuprins 
groaza singurătății. Timp de trei 
săptămîni, lucrurile au mers re
lativ bine. Dar. într-o zi pe la 
amiază, vîntul a devenit neregu
lat. imensa oglindă netedă a a- 
pei era biciuită de un bici puter
nic, iar valurile se năpusteau de 
la . o înălțime de opt-zece metri 
feste caiacul construit pentru un 
Juviu liniștit. De multe ori a cre

zut Lindemann că a sosit sfirși- 
tul. Și-a adus aminte cît s-a ris 
de el pentru faptul că se încume
tă să ia drumul Oceanului At
lantic într-un caiac fragil, de 
cinci metri, care, cu greutatea lui 
cu tot abia dacă face 200 de ki
lograme.

Nu mult după furtună, alimen
tele tinărului medic s-au împu
ținat în aș a măsură. Incit a luat 
hotărîrea ca, de acum înainte, pe 
cit va fi posibil nu se va atinge 
de rezerve. Chiar și planul sau 
original era că. după un anumit 
timp, „oceanul va trebui să-l hră
nească**. Dacă din cînd in cind 
reușea să prindă cîte un pește 
pe care-1 prăjea pe mica lui lam
pă de benzină, gingiile îi erau 
de fiecare dată inundate de sin
ge. A început să se prezinte lipsa 
de vitamine. Și din ce în ce reu
șea să prindă tot mai puțini 
pești. Nu peste mult au început 
să-l chinuie vedeniile imaginare-

însă aceste păsări se știe 
zboară spre largul mării 
cel mult la 150 de mile, 
patru zile putea deci să ajungă 
la mal... $i iată că doar peste 
cîteva ore se porni o nouă furtu
nă. Cea mai groaznică dintre 
toate prin care a trecut. De data 
aceasta i se răstoarnă caiacul. Lin
demann se menține însă în apa. 
Cînd apărură zorii zilei doctorul 
încearcă să întoarcă barca. Fiind 
ușoară, reușește chiar de la prima 
încercare. Urmează apoi un in
ventar trist. Cele două aparate 
de fotografiat Leica-, toată îm
brăcămintea, încălțămintea, buso
la lui Lindemann se aflau pe fun
dul mării. Ceasul i s-a spart. 
Singurul lucru care i-a mai ră
mas era pușca pentru vînătoare 
submarină și cîteva conserve, 
puse la o parte pentru extrema 
eventualitate.

PAMINT

BUTELIE... CU CRABI ■

că nu 
decît 
Peste

TELEVIZIUNEA
din Italia, Germania și U. R. S.

la... CONSTANJ

Nu credeți?
In unele țări baia era con

siderată într-o vreme ca pericu
loasă pentru sănătate. Astfel, 
statul Massachussetts (S.U.A.)

în 
în

anul 1845 a fost promulgată o lege 
care considera drept ilegală face
rea unei băi dacă aceasta nu era 
prescrisă prin rețetă de medic.

Rezistența la frig

După o altă furtună a răcit 
considerabil și avea febră. De 
data aceasta, la viziunile foame
tei s-au mai alăturat și haluâ- 
națiile. Odată, In zorii z.lei. a 
văzut o sticlă care plutea spre el. 
Rațiunea i-a poruncit să nu în
tindă mina după ea, deoarece și 
aceasta nu este decît o vedenie 
Dar cînd sticla a ajuns în ime
diata lui apropiere, a luat-o in 
barcă. Era o sticlă goală arunca
tă de pe vreun vapor și de care 
s-au lipit clțiva crabi mărunți. Și 
iată că medicul nostru om ci' iri
zat a consumat cu o voluptate 
de nedescris darul ciudat a! ocea
nului,..

Starea sănătății lui deveni tot 
mai proastă, aproape insuporta
bilă. De multe ori se pomenea că 
vorbește cu voce tare. Și parcă 
și valurile discutau cu el. la în
ceput in șoapte, apoi țipau, ge
meau. urlau. Și, Inir-o dimineață, 
auzi adevărate voci omenești. 
Și-a încordat atenția Zări silueta 
unui vas care se pierdea in cea
ță, silueta vasului „Blitar** din 
Rotter dam Auzi chiar întrebarea 
dacă dorește să fie luat pe vas.

„SA VA LUAM „NU!"

Tnaintează mereu. Ar trebui să 
se vadă și pămtntul, dar acesta 
nu se zărește nicăieri. O'frică în
grozitoare îl sfîșie pe ti nărui me
dic : undeva o fi greșit direcția, 
căci nici pescărușii nu se mai 
văd nicăieri. Apoi, in fine, deoar- 
te apare o fîșie, dar, pe măsură 
re cade amurgul, din nou nu se 
mai vede nimic. Să fi fost o sim
plă amăgire a ceții sau o închi
puire? La apariția zorilor, urmă
rește cu privirea încordată vede
nia de aseară. Și o zărește. A- 
cum nu mai poate fi discutat: în 
fața sa se afla orașul Saint-Mar - 
tin.

Sub stropii unei ploi liniștite 
coboară tn apă și încearcă să 
tragă la mal barca. Localnicii au 
început să zimbească văzind e- 
forturile pe care le depune sche
letul cu barbă. Apoi, după șapte
zeci și două de zile fantastice, 
Dr. Hans Lindemann din Ham
burg. pășește pe pămlnt solid, 
printre oameni.

SCURT

pe PEREȚI!

de locuitori ai săi este cel mai 
teritoriu din lume.

După mal multe zile de experimentare în seara zilei de 31 
tînărul radioamator Mircea Liesning a reușit să recepționeze în 
șui Constanța cu un televizor TEMP 2 și un sistem original de 
plificator pentru antenă, emisiuni ale posturilor de radio televiz 
italiene, germane, sovietice precum și postul București.

Tînărul radioamator Mircea Liesning continuă experimentarea 
lor mai bune procedee pentru recepționarea posturilor de televia 
și pentru selecționarea cît mai perfectă a imaginilor și a sonori

A. CONSTANTIN’ESC

Tn multe localități de coasta 
din insulele Barbados (America 
Centrală) locuitorii au ochi care 
strălucesc în întuneric ca cei ai pi
sicilor. Se presupune că fenomenul 
se datorește unei stranii calități a 
peștilor care abundă în acele locuri 
și care sînt consumați de localnici.

☆ Toată berea 
Germania în

aquarium, briliante* și alte p 
prețioase pentru a întregi pri 
ștea.

☆ Insula Haiti cu cei 3 mili

consumată în 
1956 ar putea forma

Moda veșnic schimbătoare nu 
evoluează — după cite se pare — 
numai in ceea ce privește îmbră
cămintea. Judecind după clișeele 
alăturate, este neîndoios că există 
la ora actuală in Apus și o modă 
nouă pentru zugrăvirea pereților. 
Sistemul pare să fie de altfel 
destul de simplu. în loc de ta
pete sau „calcio vechio" — am
prentele... picioarelor unei tinere 
excentrice care nu are prea multe 
prejudecăți. După luarea ampren
telor, puțin retuș asigură... este
tica perfectă a noului tapet.

Cu alte cuvinte, o modă ,, cu 
picioarele pe pereți!**

rîu larg de 15 m., adînc de 
și lung de 25 km.

☆ In Roma antică, familiile 
ristocratice obișnuiau să atîrne < 
gîtul peștilor pe care-i aveau

un 
m.

3

a- 
de 
în

CARBONUL 14
orologiul mileniilor

Ați întllnit desigur adesea în 
coloanele ziarelor știri consemnîn- 
du.se noi succese ale cercetărilor 
arheologice în diferite colțuri ale 
lumii și v-ați întrebat poate cum 
reușesc savanții să stabilească cu 
atita precizie perioada de 
din care datează diferitele 
descoperiri. Cum se explică 
ceasta prezicere uimitoare in 
bilirea unor date de care ne 
part milenii întregi ?

METODA CLASICĂ

nuclear încetează și procentul de 
carbon radioactiv scade într-una 
fără a mai putea fi reîmprospătat.

Exiști desigur o metodă 
sici-, pe care cunoștințele

timp 
lor 
a- 

sta- 
des-

CARBONUL 14 TRĂDEAZĂ 
SECRETELE TIMPULUI

★ In urma unor cercetări < 
tuate în Anglia s-a constatat că ț 
se lasă mai ușor prinși în ] 
de nylon decît în cele de l 
bac sau alte țesături.

☆ Specialiștii afirmă că osu 
mai rezistent din corpul ome 
este femurul care poate supoi 
greutate de 350 kg.

în principiu, temperaturile ma
xime și minime ar trebui să se 
înregistreze la Ecuator și la Pol 
deoarece, la o suprafață egală, 
regiunile ecuatoriale sînt cele care 
primesc cea mai mare cantitate 
de căldură solară, iar regiunile 
polare cantitatea cea mai mică.

în realitate însă alte conside
rente intră în joc și situația se 
prezintă puțin schimbată. Aceste 
considerente sînt în primul find 
originea și direcția vînturilor prin
cipale și acțiunea moderatoare a 
mărilor (în țările calde, tempera
tura este mai scăzută pe coastă, 
iar în țările reci clima este mai 
dulce pe malurile apelor).

Punctul cel mai răcoros al glo
bului se găsește astfel la 2.500 
km. de Polul Nord la Verhoiansk 
tn Siberia, unde departe de ac
țiunea temperatoare a oceanelor, 
termometrul scade pînă la 72 de 
grade sub zero.

în ceea ce privește punctul 
mai călduros, el este situat 
4.000 km. de Ecuator, în așa 
mita „vale a morții" din Califor
nia, unde se înregistrează tempe
raturi de 75 grade la soare și 55 
grade la umbră.

Care sînt de fapt temperaturile

extreme pe care le poate suporta 
corpul omenesc ?

Toată lumea știe că vara, la 35 
de grade plus, ca și iarna la 20 
grade minus, temperatura internă 
a corpului este totdeauna aceeași 
— aproximativ 37 de grade. Acest 
echilibru este asigurat de un me
canism automat care există in 
corpul nostru. Totuși daca tem
peratura atmosferică scade incon- 
tinuu, acest . mecanism nu mai 
poate să lupte împotriva frigului, 
în acest moment, temperatura 
corpului coboară sub normal și 
pericolul morții devine inevitabil. 
La o temperatură internă de 36 
de grade, apar frisoanele care 
pun în acțiune concomitent toți 
mușchii organismului. Ele consti
tuie astfel o armă de apărare a 
corpului prin care temperatura se 
ridică fără nici o intervenție din 
afară. Pe măsură ce temperatura 

• coboară, corpul este cuprins de 
l o stare de somnolență care se da- 
i țorește încetinirii circulației sîn-
■ gelui. La 30 de grade, apar o 
- serie de tulburări ale rinichilor și
■ ale inimii. Dacă temperatura con- 
» tinuă să scadă, leșinul devine in

evitabil iar la 20 de grade tem-
i peratură internă, omul moare.

în ceea 
rezistenta f
foarte scăzute este deosebită de la 
caz la caz. S-a stabilit astfel, în 
urma mai multor experiențe, că 
temperatura minimă pe care pot 
s-o suporte timp de o oră este 
următoarea : cobaiul minus 15 
grade, șobolanul minus 25 grade, 
rîndunica minus 30 grade, iepurele 
minus 45 grade, găina minus 50 
grade, porumbelul minus 
grade, rața minus 
minus 100 grade, 
160 grade, iar 
minus 190 grade.

ce privește animalele, 
lor la temperaturile

85
90 grade, gîsca 

clinele minus 
bacilul tifoidei

Credem că puțini oameni în 
viață sînt puși in fața unor astfel 
de încercări. Acest bărbat, sufe 
rind, slăbit într-o asemenea mă
sură, incit a devenit doar propria 
sa umbră a luat cu nota excep
țional examenul de voință. Nu. 
mulțumesc — a strigat din toată 
puterea și a pornit mai departe.

Intr-o zi a zărit deasupra sa 
un pescăruș american. Nici că 
și-ar fi putut imagina o surpriză 
mai plăcută. După calculele lui, 
trebuia să fie la o distanță de 
cel puțin 400 de mile de țărm,

,cla- 
. ---- ------- ,__,__ mereu

îmbogățite ale arheologiei și isto
riei au perfecționat-o cu trecerea 
timpului, dîndu-i o siguranță tot 
mai mare. Este vorba de cunoaște
rea în amănunt a caracteristicilor 
fiecărei epoci preistorice și situarea 
oricărei noi descoperiri în cadrul 
acestor epoci bine stabilite.

Această metodă consacrată 
însă și scăderile ei inerente, 
multe ori resturile descoperite 
insuficiente pentru situarea __
oricît de aproximativ în limitele 
unei anumite epoci.

Pornind de la acest fenomen 
natural, savantul Libby a elaborat 
metoda sa simplă și precisă. Pen
tru aplicarea ei, nu este nevoie 
decît de o bucățică cît de mică de 
lemn sau alt țesut vegetal care 
să fie găsit odată cu celelalte re
licve arheologice. Bucata de lemn

se carbonizează în laborator 
un gram din cărbunele astfel 
ținut este pus în prezența unui 
contor Geiger. El indică, spre 
exemplu, 6 semnale pe minut. Se 
înlocuiește apoi gramul de cărbu
ne provenit din relicve cu un gram 
de cărbune obținut prin arderea 
unei plante recent culeasă. Conto
rul indică de astă dată 10 sem
nale pe minut.

Bucățica de lemn găsită în mor- 
mîntul unui nobil egiptean tră
dează astfel secretul perioadei 
construcției la care a servit și ea : 
anul 2900 î.e.n.

★ Tn multe insule din oce 
Pacific a avea dinții negri 

semn de distincție și lux.

tru aceasta, cei care vor să fi 
modă își vopsesc dinții cu o 
stanță neagră special fabricat 
acest scop.

are
De 

sînt
lor

Cuvinte ÎNCRUCIȘATE
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

cel 
la 

nu-

ORIZONTAL: 1. „Rîsete în...
— Regizorul filmului „Moartea u- 
nui ciclist**. 2. „Coasta lui...“ — 
„Misterul celor două...** — inter
jecție. 3. „...lui Chariot** — Joacă 
biliard cu Cezar în filmul „Indră- 
gostiții**. 4. Divinitate în Shintoism
— Soția lui Ghiță din „Moara cu 
noroc** — Rîu în U.R.S.S. — Carte 
de legi 5 A ascunde — Comună 
lîngă Orașul Stalin 6. Terminație 
slavă — Măsura chineză — ...Ma- 
chada din filmul „Mi-e sete** — 
Epoca istorică — Pronume. 7. In
terpretul lui Iavy din „Hoții de 
copii — Fertilizez 8. Lucrau cu 
plugul — Tăios 9. Hain — „cu 
orice preț", film cunoscut—„Nicki** 
din documentarul „La Londra1*. 
10. Roman de M. Sadoveanu — 
Ales. 11. Unul din realizatorii fil
mului „Mai presus de dragoste** — 
Nume masculin. 12. Sinonim cu 1 
orizontal — Curelușe — La tablou
rile din holurile cinematografelor. 
Și, în franceză. 13. Populație din 
răsăritul Asiei — Decor din filmul 
„Aida“ — Interpretă din filmul

„Uraganul” 14. ...și 
pronumele prece
dentei — Curățat

VERTICAL: 1.
Comedie satirică a 
studiourilor ma

ghiare (2 cuvinte) 
„Othello” din fil

mul cu acelaș nu
me 2. Filmul „Mis
terul celor două 
oceane a fost rea
lizat după romanul 
cu acelaș nume al 
acestui autor — 
Tînăr poet (Aurel) 
— Rîu în Anglia. 
3. Interpretă din 
„Moara cu noroc” 
— Deține un rol în 

„Afacerea Protar” 4. Mama fără...m
— Prim regizor al filmului „Moara 
cu noroc” — Diftong — Șmecher 
5. Aprobare — Prepoziție — Te-ai 
aprins (fig.) 6... Bulcă interpreta 
din „Moara cu noroc** — „...și dul
gher, film al Studioului „Defa** 
Berlin — Le savurăm în „Aida” 
(sing) 7. începutul lui Scandiu — 
„Drumuri și...“ film din viața me
dicilor. 8. — F — Interpreta lui 
Kirsty din „Hoții de copii** — So
diu 9. Lică Sămădăul în filmul 
„Moara cu noroc** — Portari 10. 
Interpret din filmul „Uraganul** — 
Fruct originar din Antile — „Două 
inimi într-un...“ 11. Privitoare la ri
nichi —- Apuc-o 1 12. Ocolesc — 
Autorul cărții „Desfășurarea** după 
care s-a realizat un film cu ace
laș nume 13. A minți — Alt inter
pret din „Moara cu noroc** — Pro
nume 14. Interjecții „Stan... Bran“
— interpretă din filmul „Coasta 
lui Adam“ 15. Film italian de 
Mauro Bolognini.

Cuvinte rare: Air, Ame, Att, 
Tna.

O METODĂ ȘTIINȚIFICĂ

Începînd din anul 
login s-a îmbogățit 
metodă mult mai 
mai precisă datorită 
cantului Libby.

Se știe că pentru 
tele au nevoie de anhidrida car
bonică pe care o iau din aer. 
Mare parte din atomii de carbon 
ai anhidridei sînt carbon simplu, 
notat cu C 12. Un anumit pro
cent din acești atomi se compune 
însă din carbon radioactiv — 
— C 14 — care are proprietatea 
de a se transforma In carbon 
simplu prin emiterea unor parti
cule radioactive. Particulele emise 
pe această cale pot fi numărate 
de un contor Geiger, putîndu-se 
stabili astfel cîți atomi s-au trans
format într-un minut din C 14 în 
C 12.

Carbonul radioactiv nu dispare 
însă niciodată din anhidridă atîta 
timp cît planta trăiește, deoarece 
pe măsură ce se transformă în 
C 12, printr-un proces nuclear se 
formează alt atom de C 14. După 
moartea țesutului vegetal, procesul

1946. arheo- 
însd cu o 

științifică și 
lucrărilor sa-

a trăi, plan-

I. LOCKAR

C u ș i e
Cînd, dintr-o 

unor prieteni 
cioșî**, am fost ,__
perisabilul gazetei de 
perete 
U.T.M. 
mi-am 
sarcina 
prea ușoară, 
tărit să iau 
măsuri 
gazeta 
meargă bine.

glumă a 
„răută- 

pus res-

al organizației 
din facultate, 

dat seama că 
aceasta nu este 

. Și am ho- 
de îndată
munca 
perete

r. Prima mă
sură pe care am luat-o 
a fost să păstrez o oare
care distanță față de 
ceilalți colegi, întrucît 
calitatea de responsabil 
al gazetei de perete 
U.T.M., te situează pe 
cu totul altă poziție, de
oarece una e să fii stu
dent responsabil, și alta 
e să fii student simplu. 
A doua măsură a fost 
micșorarea distanței în
tre mine și profesori, 
căci acum, devenisem un 
fel de mină dreaptă a 
corpului didactic, care 
corp este sprijinit în 
munca sa și de activi
tatea gazetei de perete, 
deci a mea. Am început 
deci să alcătuiesc tema
tici, să ridic probleme, 
să cer articole, să rezolv 
diverse cazuri și cînd 
unii din colegi mă in
vitau să învăț împreună 
cu ei, îi priveam cu dis
preț, întrucît ei nu-și 
dădeau searria că eu, în 
calitatea mea, aveam

ca 
de

la 
să

acum sarcini mult mai 
importante de dus la 
bun sfîrșit. E adevărat 
că gazeta de perete 
nu apărea niciodată, dar 
asta nu mă deranja. 
De fapt nici nu treceam 
vreodată pe la organiza
ția U.T.M. Așa

Cînd am intrat la exa
menul de anatomie, îna
inte de a mă așeza în 
bancă, lingă ceilalți co
legi din seria mea, m-am 
dus și am dat întîi mina 
cu profesorul la care fu
sesem în urmă cu o săp- 
tămînă cerîndu-i să-mi

— Da, făcui eu. In 
general cred că exame
nul a decurs mulțumi
tor !

— Sigur, sigur, spune 
profesorul, dar aș vrea 
să aud acum cam ce ai 
să ne spui dumneata I

— Eu ? Păi, tovarășe 
profesor, eu ce să 
spun ?... La luptă pen
tru însușirea cît mai te
meinică a materiei I

Și m-am uitat mustră
tor spre unul din colegi 
care se prezentase 
mai slab.

Profesorul începu 
sugereze o temă pentru șteargă ochelarii, 
gazetă. ” " ’

Cind m-am îndreptat 
și eu spre locul meu, am 
rostit vesel: „Ei băieți, 
ați învățat ?** „Da T* 
mi-a răspuns înecat de 
emoție unul 
„Bravo, făcui 
vă vedem!“. 
așezat.

Examenul a început. 
Toți am tras cîte un 
bilet și colegii au în
ceput să răspundă. Eu 
mi-am scos carnețelul și 
am notat la fiecare mo
dul în care a răspuns: 
„slab**, „bine**, „foarte 
bine**, și așa mai departe. 
Și în sfîrșit, profesorul 
și-a îndreptat privirea 
asupra mea.

— Cred, mi se adresă 
el, că și dumneata ești 
la curent cu problemele!

că...

ceva

să-șî

al de spu 
cu problei

— Da, rosti el, 
te rog să-mi spui

știu ce 
legătură 
de pe bilețele!

Am citit atunci ti 
bările de pe bi 
meu.

— Da, rostii eu t 
întrebările sînt fust 
corect formulate! 
clare și asta e bine l

Profesorul oftă 
rărunchi.

— Ce întrebări 
dumneata ? spuse el.

Am citit din bil
— Sistemul
— Atunci, 

despre asta I
Am tăcut

osos I 
vorl

din ei. 
eu, ia să 
Și m-am

însă, 
............ceva 

în legătură cu proble
mele examenului de as
tăzi.

M-am ridicat.
— Tovarășe profesor, 

în legătură cu proble
mele examenului, pot să 
spun următoarele: nici 
o absență nemotivată la 
examene!

Și m-am așezat. în 
clipa aceea mi s-a părut 
că ceilalți colegi își dă
deau coate și zîmbeau. 
Am notat imediat în 
carnet o nouă temă pen
tru gazetă : „Seriozitatea 
în timpul examenului*.

Profesorul, după ce 
m-a lăsat să notez, mi 
s-a adresat din nou:

meu\ nu 
vrea să

__ . o c
mirat. Nu vedeam 
legătură putea avea 
temui osos cu gazete 
perete la care eu € 
responsabil. Am des 
gura să spun ceva, 
iar am tăcut. Mă ui 
la profesor care 
privea zîmbind am 
și aștepta răspunsul, 
tr-un tîrziu el rosti:

— Hai tinere! Vi 
dumitale: la li
pentru...

— ...însușirea cît 
temeinică 
complectai 
viață.

a mater 
eu plin

învăț peiStau și 
examen. E nemaipo 
nit. învăț ca un stud

SADI RUDEANIm-ai

Lin lanț

Desen de EUG. TARU
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