
STOICA 
de Miniștri 

Romlne

Insula Hainan din sudul R. P. Chineze e a doua ca mărime 
după Insula Talvan. In această Insulă ploile sint abundente și da
torită acestor ploi locuitorii obțin trei recolte de orez pe an.

In foto: Membrii cooperativei agricole din Wan-ning, de pe 
Insula Hainan, strtngind prima lor recoltă de orez din acest an.

Proletari din tcata ții Ha, uniți • vă !

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2522

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 

Romîn
Tovarășului CHIVU 

Președintele Consiliului 
al Republicii Populare

București
Părăsind meleagurile minunatei dv. patrii, ex

primam mulțumirile noastre adinei pentru primi
rea deosebit de călduroasă care ne-a fost făcută 
de poporul romîn, de guvernul său popular și de 
Partidul Muncitoresc Romîn. Această primire miș
cătoare — expresie a prieteniei frățești de nezdrun
cinat între popoarele bulgar șj romîn — este o 
manifestare spontană a unității și coeziunii po 
poarelor țărilor socialiste care fac parte din marea 
familie socialistă în frunte cu Uniunea Sovietică

Vă urăm scumpi tovarăși, prieteni șj frați ro- 
mîni, succese noi și tot mai mari în construirea 
socialismului.

ANTON IUGOV, 
președintele Consiliului de Miniștri 

ai Republicii Populare Bulgaria
TODOR JIVKOV, 

prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar
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MAGAZIN
— Tuberculoză vindecată «Li băl În

ghețate.
— Fotbalul romlnetc In campionatele 

mondiale
— „Cărbunele roșu** va Încălzi casele 

șl serele din extremul orient.
— Maniere „elegante" In trecut
— Cuvinte Încrucișate.

Să diseuiim despre: Tinerețe - educație - răspunderi!

10 ani de la semnarea 
Convenției 

de colaborare 
culturală dintre 

R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria

Intîlnire cu eroii piesei
„Mielul turbat66F

Succese
ale tinerilor 
hunedoreni

In ziua de 14 iunie, fabrica de 
aglomerare de la Combinatul side
rurgic Hunedoara și-a încheiat 
sarcinile planului de producție pe 
semestrul I. între 1 ianuarie și 14 
iunie muncitorii de la această fa
brică au livrat furnalelor cu 34 
la sută mai mult minereu aglome
rat decît în perioada corespunză
toare a anului trecut. Productivi
tatea muncii a sporit în primele 5 
luni ale acestui an cu 21,97 la sută 
față de plan, iar prin reducerea 
prețului de cost la aglomerarea 
minereurilor s-au realizat, pînă 
la 14 iunie, economii în valoare de 
412.927 lei.

Un aport deosebit la obținerea 
acestor succese au adus brigăzile 
de tineret, care, la sfîrșitul lunii a- 
prilie, au luat fabrica sub patro
najul lor.

începînd cu ziua de 13 iunie lu
crează în contul semestrului II și 
colectivul oțelăriilor speciale vechi 
din cadrul combinatului. Aici pro
ductivitatea muncii a crescut în 
primele 5 luni cu 21,83 la sută, 
iar prețul de cost a fost redus cu 
2,75 la sută. Față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, o- 
țelarii au produs anul acesta cu 
6,83 la sută mai mult oțel special.

AVEM 0 MARE RĂSPUNDERE
Pentru cititorii „Scînteii tinere

tului “ semnătura unui procuror în 
ziarul lor va părea poate un lucru 
neobișnuit. Poate că surprinderea 
lor va fi întrucîtva justificată; 
munca noastră nu prea atrage pu
blicitatea, nu prea are nevoie de 
ea. Modestă, măruntă, ea se asea
mănă mult, deși cu totul pe alt 
plan, cu munca sanitarilor.

Dacă încalc totuși acest obicei, 
o fac pentru că am certitudinea 
că de data aceasta eforturile noas
tre, care converg întotdeauna cu 
ale pedagogilor, trebuie pe deplin 
conjugate.

Am citit de curînd în „Scînteia 
tineretului** trista poveste a unei 
fete pe care o cunoșteam foarte 
bine și din nou, ca în urmă cu 
jumătate de an, cînd am anchetat 
cazul, mi s-a strîns inima. Copila 
aceasta, nici adolescentă încă, a 
cunoscut toate treptele decăderii 
umane. Și profesia mea mi-a de
monstrat că nu e singurul caz, că 
sînt încă, din păcate destui tineri 
care nu știu să trăiască, să dis- 
cearnă binele de rău. La școală 
sau pe locul de muncă, supuși dis
ciplinei colectivului tinerii greșesc 
mai puțin și greșelile lor pot fi 
mai ușor îndreptate; îndată ce sînt 
liberi de orice supraveghere însă, 
singuri în societate, în caracterul

soci
lor se pot ivi părți atît de urito, 
îneît uneori devine necesară inter
venția miliției, a tribunalului.

Un om tînăr ajuns într-o atît de 
dureroasă situație este sinteza go
lurilor și greșelilor care s-au produs 
în mod succesiv în educația lui. 
Intr-adevăr, așa cum s-a arătat în 
articolele dinainte, o diversitate 
mare de -oameni este implicată în 
acest proces : familia, școala, co
lectivul de muncă, organizația 
U.T.M., oamenii de pe stradă. De 
aceea mă asociez chemării „Scîn
teii tineretului*4 și cred că e mo
mentul să facem efortul de a dis
cuta cu seriozitate și sinceritate 
despre aceste goluri și greșeli; să 
aflăm de ce mai există tineri care 
fură, care beau, care-și bat joc de 
sufletul și de trupul lor. de ce 
există huligani.

Tocmai 
m-a făcut 
decît alții 
întîmplări 
ziarului și _ ___ ______ ___
mai profund, cît mai multilateral 
și problema huliganismului. Aș

pentru că munca mea 
să mă lovesc mai mult 
de asemenea neplăcute 
m-am hotărit să scriu 
să cer să se discute cit

ală!
putea să dau multe exemple 
tineri care, de unul singur sau 
grupuri, au bruscat trecătorii,

Cu prilejul împlinirii a 10 ani 
de la semnarea convenției de co
laborare culturală dintre R.P. Ro- 
mînă și R.P. Bulgaria, sîmbătă 
după amiază Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat o adunare 
festivă.

Acad. P. Constantinescu-IașI a 
ținut conferința intitulată „10 ani 
de la semnarea Convenției de 
colaborare culturală dintre R. P. 
Romînă șt R.P. Bulgaria-.

Vorbitorul a făcut o amplă 
trecere în revistă a legăturilpr 
dintre țările noastre în domeniul 
teatrului, filmului, muzicii, artei 
plastice.

După conferință a fost prezen
tat filmul bulgar „Urmele rămîn".

(Agerpres)

în 1954 Andrei Tudorache ab 
solvise școala profesională de 
conserve. Era încă un copil, sfios, 
supus, însă cu multă dorință de 
a stăpini cît mai bine meseria. 
Seara se retrăgea în cameră și 
pînă tirziu citea, desena, calcula, 
pentru ca mai apoi să ia totul de 
la capăt. îl nemulfumea în fabri
că munca anevoioasă, neigienică, 
rezultatele slabe. Voia să facă 
ceva care să înlăture eforturile 
mari. De aceea studia.

Dintre toate cărțile și broșuri
le tehnice de specialitate, ma
nualul „Aparate și instalații** de 
inginerul sovietic Televitiânov a 
zăbovit cel mai mult la el. Din 
acesta a înțeles băiatul ce este 
și cum se poate realiza o meca
nizare, o inovație. Așa s-a făcut 
că Tudorache a început să stu
dieze posibilitatea executării unui 
aparat care să automatizeze cîn- 
tărirea, transportul și ambalarea 
marmeladei' Uneori, clnd închi-

mașina 
sub tn-

dea ochii. i se părea că 
concepută de el execută 
drumarea unui singur om și nu 
sub mîinile a șase oameni, toate 
aceste operații. îi venea să aler
ge, să chiuie de bucurie.

într-un asemenea moment 
prezentat Andrei Tudorache, 
atunci muncitor la fabrica „Zag- ( 
na Vădeni**, desenul unui dozator < 
pentru marmeladă inginerului șef ‘ 
Aurel Gr ou.

Inginerul șef a strîmbat din 1 
nas, l-a privit insistent șț. țntop-,.' 
mai ca Mircea Cavafu din „Mie- ' 
Iul turbat**, a murmurat: „Le-a 
intrat la toți în- cap inovațiile**. 
Apoi a exclamat, tare: ,,Tocmai 
tu te-ai găsit ?**

Bucuria s-a spart în mii de 
cioburi, dar încrederea în reușită ■ 
nu l-a părăsit pe Tudorache. De 
zeci de ori și-a verificat olanurile 
și de fiecare dată vedea clar 
cum va arăta dozatorul pentru 
marmeladă.

a 
De

Joi, 20 iunie 1957 începe

Marele concurs permanent
de jocuri și probleme educativ-distractive 

a I
„Sclntcll tlncrctninl"
începînd de joi, 20 iunie, „Scînteia 

tineretului" deschide un mare con
curs permanent de jocuri și probleme 
educativ-distractive.

Acest concurs se va desfășura în 
etape de cite 20 de jocuri și proble
me, eșalonate în ziar pe timp de apro
ximativ o lună. După fiecare etapă 
vor fi distribuite premii.

Concursul va cuprinde : cuvinte în
crucișate, aritmogrife, rebusuri, șarade, 
reconstituiri, probleme de matemati
că distractivă, chestionare pentru ve
rificarea cunoștințelor de cultură ge
nerală etc. pe teme variate, îmbrăți- 
șînd numeroasele domenii de activita
te și preocupări ale tineretului.

La concurs poate participa orice ci
titor al „Scînteii tineretului" care tri
mite pe adresa ziarului dezlegările a 
cel puțin o jumătate din numărul to
tal de jocuri care compun o etapă.

Pentru fiecare joc dezlegat se acor
dă un număr de puncte. Se admit în 
concurs chiar și dezlegările care con
țin unele greșeli, dar în astfel de ca
zuri se scade un 
talul de puncte 
pectiv.

anumit număr din to- 
acordat jocului res-

Cîștigătorii fiecărei etape vor fi cla
sificați în ordinea punctajelor obținu
te. In cazul cînd mai multi participan- 
ți obțin punctaje egale cîștigătorii se 
vor stabili prin tragere la sorți.

Pentru buna funcționare a concursu
lui se stabilesc următoarele reguli>

— In termen de 5 ZILE de la în
cheierea etapei, se primesc pe adresa 
ziarului, INTR-UN SINGUR PUC, 
dezlegările a CEL PUȚIN JUMĂTATE 
din numărul de jocuri din etapa res
pectivă.

— Dezlegările trimise, vor fi înso
țite de CUPOANELE DE PARTICIPA
RE la concurs decupate din ziar.

— Se va indica numele șl pronu
mele, ocupația și adresa participantu
lui.

— Corespondența trimisă ziarului 
în orice chestiune privind acest con
curs va purta pe plic mențiunea: 
„Pentru concursul de jocuri".

Pentru orice lămuriri suplimentare 
întrebați redacția în scris, 
rile vor fi publicate în ziar 
„Poșta concursului".

Răspunsu- 
la rubrica

Premiile primei etape:
bicicletă.PREMIUL 1: 1

PREMIUL II: 1 aparat de radio.
PREMIUL III: 1 patefon cu discuri. 
15 MENȚIUNI: stilouri, mingi de 

fotbal, jocuri de șah, echipament tu-

TINERI $1 TINERE,

șl revisteristlc, abonamente Ia ziare 
etc.

Numele primilor 100 CLASAȚI vor 
fl publicate In ziar.

Cîștigătorii a cel puțin trei etape 
din cinci vor primi PREMII SPECIALE.

Participați în număr cît mai mare la acest concurs!

do 
în

__ .... _______ _ . au 
jignit femeile, s-au îmbătat, provo- 
cînd scandal, făcîndu-se în văzul 
lumii de rușine. Pe mulți dintre 
aceștia i-am cunoscut, le-am cerce
tat viața, munca, familia, obiceiu
rile. Este cunoscut și mult discu
tat cazul grupului de tineri din 
cartierul Herăstrău, care se inti
tula „Gașca Șantierului Naval" și-și 
petrecea timpul provocînd scanda
luri, bătăi, înjurînd, jucînd barbut 
etc. Revin la exemplul acesta doar 
pentru că întrunește grăitor o 
serie întreagă de cauze foarte 
răspîndite, pe care noi, procurorii, 
le întîlnim în mai fiecare caz p3 
care-1 cercetăm. Prima dintre a- 
cestea este într-adevăr lipsa de 
supraveghere din partea părinților, 
exagerata libertate pe care o 
acordă copiilor. Părinții mai tutu
ror eroilor neplăcutelor întîmplări 
susmenționate sînt oameni cumse
cade, care-și văd de treabă și 
care s-ar cruci dacă și-ar întîlni 
odraslele în exercițiul rușinoasei 
lor îndeletniciri. Puși în fața fap
tului împlinit oamenii aceștia cum
secade își frîng mîinile de durere, 
dar sînt ei oare pentru asta mai 
puțin vinovați ? Ca argument în 
favoarea acestei concluzii este și 
trista poveste a Floricăi. Viața ei 
ciudată, dublă a durat mai bine 
de șase luni — și totuși, nici pă
rinții și nici ceilalți din jurul ei 
n-au observat nimic, continuînd 
s-o creadă o școlăriță cuminte și 
silitoare, o fată cinstită și bună. 
Dar asemenea orbire din partea 
părinților nu este o 'adevărată 
crimă ?

Cred că o altă cauză care gene^- 
rcază asemenea deformări caracte-

VASILE BRAILOIU
procuror 

raionul „I. V. Stalin“-Bueurești

Cum ne îmbrăcăm •O nouă încercare: 12 ianuarie 
1956 — Ministerul Industriei A- 
limentare — Direcția conserve
lor. Tudorache era de acum elev 
la școala tehnică de maiștri din 
București.

— E interesantă propunerea 
dumitale. Un asemenea aparat 
este necesar sectorului nostru — 
a auzit.

Tudorache nu-și mai amintește 
ce a răspuns atunci inginerului 
Iulian Petrescu, șeful serviciului 
"tehnic dîfT conservelor.
De data aceasta era încredințai 
că mașina mult visată va deveni 
realitate.

Istoricul mașinii — expus de 
Tudorache — a fost înregistrat 
sub nr. 005346 la data de 12 ia
nuarie 1956. Fără să se zăboveas
că, dosarul a fost întocmit, con
sultat, discutat, aprobat și sem
nat. La foarte puțin timp, în fe
bruarie, o adresă a sburat către 
Atelierul de utilaje și prototipuri 
cu simbolicul nume „Speranța**, 
al Direcției conserve: prin ea se 
dispunea confecționarea proto
tipului. Cheltuielile de execuție 
urmau să fie suportate de fabrica 

conserve ,filaret**» unde era

none □□□□□□□□□□□o
încheiam articolul trecut spu- 

nînd că nu putem încă vorbi des
pre tendințele modei actuale, fără 
a cunoaște mai întii citeva legi 
de bază, care să ne călăuzează in 
alegerea și adaptarea acestei

mode la nevoile șl Înfățișarea 
noastră.

Pentru a face o operă de artă, 
oricare ar fi forma ei de expri
mare, trebuie să cunoști mai în- 
tîi legile .........................

LIDIA POPESCU 
CORNELIA BANCILA

1

compoziției, ale corela
ției, ale dozării și gru
pării diferitelor ele
mente din care este 
alcătuit Întregul.

Natura ne arată șl 
ea in mod permanent 
armonia care stă la 
baza vieții. Dacă, de 
pildă, am lua la In- 
timplare ochii unei 
fete frumoase, nasul 
alteia și gura unei a 
treia, rupte din an
samblul tor, ele vor 
rămine frumoase fie
care în parte, dar e 
puțin probabil că se 
vor acorda împreună 
și că vom fi creat un 
chip frumos.

Hainele ce purtăm 
ne îmbracă, uneori 
modifică chiar forma 
trupului nostru, ne 
înfrumusețează sau 
ne urițesc. Făcind 
parte din înfățișarea 
noastră, sint supuse și

In cinstea Festivalului

Cu privire la literatura
științif i co-fantastică

împotriva „mîinil-deget“

ele legilor firești de armonie ț’ 
compoziție. O modă nouă înseam
nă un nou echilibru de forme și 
culori, o nouă „linie" — rezultat 
al armonizării tuturor elemente
lor ce constituie îmbrăcămintea 
noastră. De aceea nu trebuie să 
luăm la întîmplare o fustă sau o 
cravată, pantofi sau o cămașă 
pentru că se poartă, ca să nu fa
cem ca un arhitect, de pildă, care 
ademenit pe rînd de o coloană 
greacă, un balcon din secolul 
al XVIH-lea și de o fereastră mo
dernă cu linii simple, le-ar pune 
la un loc in aceeași fațadă.

Dacă am privi atent un jurnal 
de modă am putea înțelege că 
există o strînsă legătură între for
ma hainei, a pantofilor, a pălă-

CELLA VO1NESCU
(Continuare în pag. 3-a)

și

In 199 comune 
din regiunea Suceava 

s-au desfășurat 
festivaluri sătești

I în cinstea Festivalului Mon- J 
I dial al Tineretului de la Mos-) 
f cova, în regiunea Suceava au I 
[ avut loc în 199 comune și 40 J 
| de întreprinderi și instituții fes- j 

tivaluri sătești la care au parti-1 
cipat 280.000 tineri. în zilele J 
de 16 și 22 iunie au loc festi-j 
valuri raionale, iar între 6—7 j 
iulie va avea loc la Suceava J 
cel de-al doilea festival regio- j 
nai al tineretului. Tinerii din ] 
regiunea Suceava au pregătit J 
pentru Festivalul de la Mos- j 
cova peste 300 daruri, în ma- } 
joritatea lor obiecte de artă ] 
populară. I

„Scîn- 
Solo- 

litera-

Intr-un număr recent al 
teii tineretului**, tov. Max 
mon abordează problema 

1 tuni științifico-fantastice. 
i Am impresia ci în acest 
unele observații teoretice 
coexistă, alături de unele conclu
zii dăunătoare dezvoltării genului 
in cauză. Ca să facem o plăcere 
gustului științific, pe care i-l re
cunoaștem tov. Solomon, putem 
spune că dacă aserțiunile teore
tice și cele practice ale domniei 
sale ar fi fost substanțe chimice, 
— așa cum ie-a pus laolaltă in 
cuprinsul articolului, ele ar fi 
provocat neapărat o dezastruoasă 
explozie. Intrucit în scris aceste 
reacții sînt infinit mai puțin evi
dente decit in chimie ne vom 
strădui să amplificăm zgomotul 
exploziei, ca să devină auzibil 
pentru toți. Cu acest prilej vom 
încerca să arătăm și punctul 
nostru de vedere in această pro
blemă.

In introducerea articolului sint 
exprimate în linii sumare citeva 
aspecte ale genului științifico 
fantastic, care în esență mi se 
pare că e redus la tipul Jules 
Verne. Alte modalități ale litera
turii anticipative (cum ar fi vi
ziunile lui Capek, Wells etc.) 
sint considerate ca deosebindu-se 
radical de aceea jules verneană. 
ele luînd „științificul ca pe un 
pretext sau ca pe o convenție li
terară-. Chiar și pînă aici, punc
tul de vedere al tov. Solomon 
are un unghi greșit, care este 
încă prea mic, dar care, prelungit 
pînă Ia dimensiunile unui întreg 
gen literar, devine considerabil.

De bună seamă că ..idealul" 
unui roman științif ico-f antastic

irtîcol 
juste

ar trebui să aibă rigoarea știin
țifică a lui Jules Veme. Dar nu e 
mai puțin limpede că un aseme
nea ..ideal** ar trebui să aibă 
fantezia lui Wells, vigoarea acțiu
nii scrierilor lui Alexei Tolstoi, 
umorul lui Capek și stilul lui Ed
gar Poe. Din păcate nici o lucra
re literară nu țișnește din crește-

DE

VEDERE

tul autorului ei ca Pallas Athena 
din țeasta lui Zeus: perfectă și 
necriticabilă.

De aceea cred că e loc sub 
soare pentru toate speciile fan. 
tasticului științific, și a limita 
genul doar |a creația unui „ingi
ner care n are de răspuns pen- 

a

pasiunea pentru știință dovedită 
de Jules Verne în opera lui. Am 
încercat și încerc să dau roma
nului la care lucrez acum pentru 
Editura Tineretului cît mai multă 
rigoare și concordanță cu „minu
nile- științei moderne Totuși re
fuz să-l socotesc pe Jules Verne 
singurul meu maestru.

Dacă analizăm serios chiar nu
mai opera acestuia, vedem că 
geniul său generos se împotri
vește unei etichetări scolastice. 
Scriitorul francez are numeroase 
romane care nu sînt cîtuși de pu
țin fantastice, acțiunea lor fiind 
centrată în cadrul unei 
unei aventuri științifice 
numai unei simple 
(„Copiii căpitanului 
„Căpitan la 15 ani44, „Mihai 
Strogoff" etc.). Nu pot socoti că 
asemenea romane nu au o mare 
valoare educativă.

Pe de altă parte, de ce să fie 
considerat Capek inferior Iul 
Jules Veme ? Cu mult înainte să 
fi luat naștere cibernetica, scrii
torul ceh a scris piesa „R.U.R.", 
care nu numai că are o generoa
să semnificație socială, dar a dat 
științei o noțiune ce a între
cut-o în celebritate: „robotul", 

absurda aventură a lui Hec- 
Servadac — care, împreună

expediții, 
sau chiar 

călătorii 
Grant*4*

Victoria fotbaliștilor noștri

Iar 
tar

B.

tru economicitatea imediată 
proiectelor sale** inseamnă 
sărăci.

Ca scriitor, strădulndu-mă 
creez ceva trainic în acest 
recunosc că am de învățat

ADRIAN ROGOZ 
Redactor al colecției 

,, Povestiri științifico-fantastice* 
revistei „Știință și tehnică" 2

Fază din meciul de fotbal 
R.P.R. B—Grecia
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VASILE SANDOIU - Tg. 
Neamț. Am primit scrisoarea 
de mai jos:

Dragă poștașule,
Peste puțin timp dau exa

menul de maturitate al cărui 
rezultat sper să nu desmintă 
eforturile depuse de mine in 
întregul an. Din clasa a IX'a 
am simțit cr.escind, cuprinzln- 
du-mă, interesul, pasiunea pen
tru arta dramatică. Doresc să 
mă fac actor. Nu vreau să-mi 
satisfac un gust excentric. Este 
pasiunea mea autentică că
reia i-am dedicat voința și se
tea mea de cultură, de frumos. 
Nenorocirea face să locuiesc 
într-un oraș de provincie, sau 
mai obiectiv, intr-un tîrgușor 
tn care dorința pentru a ase
menea profesiune se ciocnește 
de mentalitatea părinților mei. 
Se îndoiesc că aș putea avea 
talent cind în familia noastră 
„neam de neamul nostru" n-a 
fost artist. Dar nu pot renun
ța ! Am muncit, am visat. Mi 
pregătesc pe 
examenul de

Ce să fac ?
Răspunsul 

rea dumitale 
tru nota de sinceritate și au
tentică emo)ie. Iar pasiunea de 
care ne asiguri că este adevă
rată și profundă, te obiigă să 
n-o abandonezi. Va trebui — 
spre a avea o confirmare a ap
titudinilor — să participi la 
una dintre verificările preala
bile examenului de admitere. 
Pentru că arta — numai cu 
pasiune, cu oricîtă pasiune — 
fără talent nu se poate face. 
O primă confirmare a aptitu
dinilor — rivală profesiunii a- 
lese — poate schimba și cred 
că va schimba îndoielile, re
zervele, opunerea părinților 
care desigur nu doresc altce
va decît să te realizezi în viață.

V. DEMETER-MEDIAȘ : — 
Ne întrebi cu ce să începi să 
înveți muzica ? Ne bucură do
rința ta de a cunoaște proble
mele pe care le ridică unul din
tre cele mai înălțătoare dome
nii ale creației umane. Despre 
muzică s-au scris multe cărți. 
In unele poți găsi biografiile 
marilor muzicieni, în altele 
sînt tratate problemele unor 
anumitor genuri de compozi
ție, iar în altele sînt descrise 
diverse opere muzicale. Ele se 
adresează însă celor care au 
anumite cunoștințe muzicale. 
Dumitale iți propunem altce
va. De curind In colecția „Mu
zica pentru toți" a Editurii 
Cartea Rusă a apărut lucra
rea lui V. Vasina Grosman in
titulată : „Prima cărticică des
pre muzică" unde vei putea 
găsi adunate cîieva cunoștințe 
generale pe baza cărora vei 
putea începe studiul muzicii.

După ce vei citi „Prima căr
ticică despre muzică" scrie-ne. 
Te vom sfătui ce să faci mai 
departe.

DOGARU D. AUREL - 
G.A.S. Mavrodin, raionul Ale
xandria.

Pe șantierele naționale pot 
merge mai ales tineri necali
ficați, recomandați de organi
zațiile de baza U.T.M, din 
care fac parte. Doritorii tre
buie să aibă cel puțin 17 ani 
și să nu depășească 30 de ani. 
In timpul cît muncesc pe șan
tier primesc salariu în raport 
cu munca prestată.

ascuns pentru 
la facultate.

nostru : Intreba- 
ne bucură pen-

Organizațiile U.T.M. de pe 
șantiere se îngrijesc, ca acești 
tineri să se califice. Ei pot de
veni zidari, fierari, betoniști, 
dulgheri, vopsitori, montori și 
chiar maiștri. Brigadierii care 
au realizat 2.100 ore de mun
că, primesc gratuit cîte un cos
tum de haine. Tinerii pot ră- 
mine pe șantier pînă la termi
narea lucrării.

BOȚEA ILIE — Rîmnicu 
Vtlcea. Rezultatele concursu
lui „Verificați-vă cunoștințele 
de cultură generală" au apă
rut în „Scînteia tineretului" 
nr. 2518 (miercuri 12 iunie 
a.e.).

POPESCU L. NICOLAIE, 
comuna Morunglav, raionul 
Balș

(ta întrebarea dumitale răs
punde tov. Săndulescu Mircea, 
directorul Școlii Populare de 
Arte din București). In școlile 
populare de arte pot intra nu
mai artiștii amatori, care acti
vează în formațiile artistice 
ale căminelor culturale, între
prinderilor și instituțiilor. Șco
lile populare de arte funcțio
nează în afara orelor de mun
că și nu au scopul de a scoa
te profesioniști. Ele au meni
rea de a contribui la ridica
rea măiestriei artistice a 
cursantilor. Pe lîngă aceste 
școli există secții de muzică, 
teatru și sculptură. Școala are 
o durată de 3—5 ani avindu- 
se în vedere vîrsta elevilor și 
cerințele

Soldat 
PETRE 
primit o 
care consătenii și rudele te fe
licită cu prilejul primirii de 
către părinții tăi a scrisorii 
de mulțumire trimisă de Uni
tatea din care faci parte. Poș
tașul te felicită și el și-ți urea
ză noi succese în pregătirea 
politică și de luptă.

POPESCU LAURENȚIU — 
comuna Prundeni, raionul 
Drăgășani.

încă nu se știe de cine a 
fost introdus fotbalul tn tara 
noastră. In 1893, la București, 
se amintește de o echipă de 
fotbal improvizată. Prima e- 
chipă de fotbal care s-a impus 
a fost „Olimpia", Ia București 
în anul 1905, echipă organi
zată după sistemul austriac.

Abia din 1907 se poate vorbi 
de începerea unei adevărate 
mișcări fotbalistice în tara 
noastră.

CRISTINA P. — Constanța. 
Va să zică, dumneata ai în

totdeauna dreptate, iar soacra 
— niciodată. După exemplele 
pe care ni le-ai dat — greu 
de ghicit. In sflrșit, poate că-i 
așa : dar dacă o femeie tinără 
vrea să aibă armonie în fami
lie, nu e bine să-și impună 
părerea în toate mărunțișurile. 
Oricum, un om în virstă are 
mai multă experiență.

Mai ales, n-ai de ce să te 
superi, dacă soacra d-tale iși 
iubește fiul. Ia-o în lumina 
asta : îți îngrijește soțul 1 E 
un motiv în plus ca s-o sti
mezi.

Te prevenim mai ales fiind
că ai un fiu. Candidezi deci 
și d-ta la titlul de soacră...

fiecărei secții, 
fruntaș COLȚEANU 
II.M. nr. 03667. Am 
corespondentă prin

pixtxiaixaraTOixanrrînnmr-ncx
(Urmare din pag. l-a) 

eu o fîșie de uscat african, e ră
pit de o cometă și readus in a- 
celaș loc — scade oare valoarea 
cunoscutului roman al lui Jules 
Verne ? Nu e clar că în cazul 
acestei lucrări convenția științifi
că, de care tov. Solomon vorbeș
te atît de disprețuitor nu e decît 
pretextul unor peripeții pasionan
te și a unei călătorii prin univers?

Deși eu însumi îmi impun ri
goare în scrierile mele, deși sfă
tuiesc pe scriitori să se apropie, 
să se documenteze și să „atace" 
genul literaturii anticipative, deși 
am luat și iau apărarea autorilor, 
care, abordînd acest gen dificil 
(și Ia noi — tînăr) au izbutit să 
stăpinească mai mult latura știin
țifică decît cea artistică a lucră
rilor scrise, totuși 
ba de împingerea 
un făgaș pri
mejdios, trebuie 
să trag semna
lul de alarmă.

Vorbind de 
lucrările apăru
te în colecția 
„Cutezătorii" a 
Editurii Tinere
tului și de aceea 
de povestiri a 
revistei „Știință 
și Tehnică", tov. ■■ 
Solomon le inti
tulează scurt 
aventuri", păstrind pentru ge
nul științifico-fantastic doar ro
manul „Drum printre aștri" 
și desigur (deși nu-1 
mește) „Sahariana", o 
re care abundă în date . 
(ifice și care după opinia noas
tră este superioară „Drumului 
printre aștri".

Recunosc fără nicio sfială 
slăbiciunile tuturor lucrărilor po
menite de tov. Solomon (care insă 
a trecut cu o nedreaptă ușurință 
peste interesanta povestire a fi
zicianului M. Naumescu „Marea 
experiență", peste „Ultimul văl" 
al lui I. Hobană și mai ales peste 
romanul lui J. Popper „Taina albă" 
— nu numai extrem di instructiv 
dar și foarte frumos scris). Slă
biciunile acestea sint însă de alt 
ordin decît acela arătat de tov. 
Solomon. Nu aventura constituie 
un defect al lor ci tocmai faptul 
că aventura multora e doar un 
pretext pentru vehicularea unei 
idei științifice.

cind este vor- 
acestui gen pe

DIN FRUMUSEȚILE PATRIEI

CASTELUL BRAN

AVEM 0 MARE RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. l-a)

rologice rezidă dintr-o nefericită 
îmbinare între incultură și o ciu
dată cuituro-fobie. Cei care, asis
tând la un spectacol, își închid 
sufletul mesajului de idei al aces
tuia, ocupîndu-se de siluetele ve
cinelor sau făcînd schimb de tri
vialități, sînt oameni care n-au în
țeles nimic din frumusețile vieții, 
din comorile literaturii și artei. In 
cazul cînd sînt elevi ei stau pe 
băncile școlii nu din dragoste pen
tru învățătură ci fie din inerție tn 
fața voinței părinților, fie din 
meschinul calcul al dorinței de par
venire.

Cred că această constatare im
pune o preocupare sporită, în toa
te verigile — părinți, școală, or
ganizație U.T.M .etc. — pentru 
cultivarea gustului de cultură în 
conștiința tineretului. Să ne stră
duim ca fiecare tînăr să citească 
cît mai mult, să dobîndească chiar 
pasiunea lecturii — izvor inepui
zabil de idei generoase.

Fiecare din noi poate să con-

SOCI
state cu ușurință că cei care se 
abat mai des de la cele mai ele* 
mentare reguli de conviețuire în 
societate sînt în mare majoritate 
oameni foarte tineri — de cele 
mai multe ori băieți și cîteodată și 
fete de 16, 17, 18, 19 sau 20 de 
ani. Din dorința de a părea „ori
ginali “, dintr-un spirit de aven
tură rău înțeles, ei săvîrșesc acte 
degradante care-i aduc uneori în 
rîndul delicvenților. Pe lîngă sem
nificația faptului în sine și a pre- 
mizelor sale, el comportă și conse
cințe. E trist, dar adevărat; mulți 
tineri care încep așa sfîrșesc cobo- 
rînd una cîte una treptele socie
tății, ajung delicvenți. Cu toa
te că sîntem nevoiți, în Intere
sul societății, să procedăm ou 
asprime, ne doare ca pe fiecare 
părinte atunci cînd trebuie să in
vocăm asprimea legii față de cîte

ala

!

j 
i 
)

Ceea ce pot dori autorilor scrie
rilor de anticipație (și mie în
sumi) este să ne apropiem cit 
mai mult de literatură, să stir- 
nim ceva din magica aventură a 
științei nu prin anodine însăilări 
belfereștl ci prin puternice și ad
mirabile biografii umane și mai 
cu seamă să încercăm, fiecare cum 
poate și cum știe, să deschidem 
cititorilor noștri o mare poftă de 
informare științifică, o nezdrun
cinată Încredere în forfa transfor
matoare a științei. De o sută de 
ori e mai folositor tineretului, și 
deci mai dorit, romanul „Taina 
albă" care e „numai științific", 
dar e bine construit artisticește, 
decît un roman fantastico-știin- 
țific, prost scris și neinteresant.

Și fiindcă veni vorba de do
rințele cititorilor, iată un frag
ment dintr-o scrisoare a tovară
șului Olimpiu Nacu, electrician

Tn raionul Ilia, regiunea Hunedoara, unele ,Jo 
turi ale F'estivalului" sint năpădite de buruieni 
din cauza nepăsării organizațiilor de bază U.T.M. 
care nu s-au îngrijit ca să fie prășite nici pini 
acum culturile de pe aceste loturi.

Amu-h

BURUIENILE :
— De ce acoperi tăblița ?
— De rușine, înțelegi ? N-aș vrea să fim luate drept porumb!

Fotbaliștii romîni au obținut 
victoria în ultimele 10 minute

— R. P. Rominâ (B) — Grecia (B); 4-2 (1-0)
Cînd am Intrat In cabine, după 

consumarea meciului, l-am găsit 
pe Jucătorul grec cu nr. 16 — 
Saravacoș — plîngînd. Nu pen
tru faptul că echipa sa a pierdut, 
ci pentru minunata ocazie pe care 
a ratat-o in minutul 79 la scorul 
de 2-2. Singur în fața porții, cu 
Dungu pe jos, Saravacoș trage 
în bara laterală. Și așa cum ne-a 
declarat el: „a fost pentru noi 
momentul psihologic, dacă mar
cam poate altul ar fi fost rezul
tatul".

In tabăra romtnilor era bucu
rie, jucătorii și antrenorii erau 
mulțumiți pentru că, în sifîrșit au 
spart ghiața. Bucuria pentru a- 
ceasta victorie, însă, noi o con
siderăm nu pe deplin justificată

Ocazii de gol au fost numeroase. 
Demien ratează primul prilej; 
trage la poarta goală și in ulti
mul moment fundașul Darakis 
salvează de pe linia porții. Apoi 
Hașoti de două ori și Zavoda îl 
imită din situații bune de gol.

In această parte a jocului gre
cii n-au periclitat de loc poarta 
lui Dungu. Rarele incursiuni sint 
hotărît oprite de apărătorii noș
tri. In min. 35, Demien și extre
mul loanu sint accidentați și în
locuit) cu Meszaroș și respectiv 
Saravacoș, Intrarea scundului 
Saravacoș, care joacă centru ata
cant, produce un reviriment tn 
jocul adversarilor. Astfel in mi
nutul 40, Dungu este nevoit să 
plonjeze la picioarele proaspătu-

11 m. Execută Meszaroș ,care în
scrie: 2-1.

Jucătorii greci revin imediat in 
atac. Saravacoș Întoarce balonul 
peste cap în careul nostru. Mi- 
hăilescu interceptează mingea și 
o trimite prea încet lui Dungu. 
De acest lucru profită Avramidis, 
care înscrie plasat: 2-2. Sîntem 
în minutul 70 și rezultatul părea 
că nu se va mai schimba. In mi
nutul 79, Saravacoș pierde ocazia 
de a marca, de care am pomenit 
la Început. Fotbaliștii rominl for
țează jocul. Asistăm la ultimele 
10 minute in care jucătorii noștri 
se apropie de valoarea lor reală.

In minutul 80, Suru centrează 
la Meszaroș care înscrie pe lîngă 
portarul grec, iașit în inttmpina-

nele zburătoare" sau la mai 
știu eu ce mijloace de transport. 
Afară de asta omul nemaiavind 
nimic de făcut va 
și cred că pînă la 
se vor ucide unii 
numai 
seala.

Din 
să vă 
din povestirile colecției, morală 
care poate influența, mai ales pe 
copii, într-un 
dacă peste mai 
ani, o să avem 
trebuie de ce 
vătăm sau să mai 
să-mi 
știu eu ce, cînd mîine voi a- 
păsa pe buton și voi avea tot 
ce-mi dorește inima ?

pentru a-și

deveni leneș, 
urmă oamenii 

pe alfii așa 
omorî plicti-

vedere, vreaualt punct de 
arăt și morala care reiese

mod 
știu 

tot 
să 
lucrăm? De ce 

mai bat capul cu mai

negativ: 
eu 
ce 

mai

cfți 
ne 
tn-

țios și demn de reținut din „por
tretul" pe care tov Nacu l-a 
făcut „omului secolelor viitoare", 
este acel singur deget în care 
s-a transformat mina acelora 
obișnuiți să aibă totul prin a- 
păsarea butoanelor. Această „mî- 
nă-deget“ ar trebui veșnic să 
stea ca o sperietoare înaintea o- 
chilor scriitorilor de romane știi- 
țifko-fantastice. Această „mină- 
deget" rezumă una dintre pri
mejdiile de moarte care pasc li
teratura de anticipație: primej
die care se mai numește TEH
NICISM. Adică aducerea pe 
prim plan a elementelor tehnice, 
descrierea amănunțită a diferite
lor principii științifice, aparate, 
dispozitive etc. In detrimentul oa
menilor, al luptei, gîndurilor și 
simțămintelor acestora, care de
vin un fel de

Cu privire la literatura

științî£ico-£antastîcă
literatură „de

nu- 
lucra- 
știin-

din Rișnov adresată colecției 
„Povestiri științifico-fantastice".

...Vreau să vă arăt cum îmi 
eu omul secolelor ur- 
așa cum reiese din ma- 
povestirilor apărute în 
Dvs. Țin să vă amin- 
omul în starea actualăîn starea actuală 

vedere fizic și 
astfel prin muncă 
nenumărate greu-

,. ... veacurilor.
Acum să trec la esențial. O- 

mul secolelor viitoare va arăta, 
după povestirile dumneavoastră, 
astfel: va avea în primul rînd 
un cap enorm, capabil de a în
magazina în el o droaie de cu
noștințe. Ochii lui vor fi mici, 
deoarece va fi lumină atît noap
tea cit și ziua. Gura va fi un 
orificiu, cît să poată trece prin 
el o pastilă care-i va tine mai 
știu eu cîte luni de foame. Mii- 
nile vor avea un singur deget 
cu care să poată apăsa pe bu
toane. Corpul va fi atît cît să-și 
poată t>ne capul și miinile. Pi
cioarele vor fi capabile nu
mai să-l ducă pînă la „scau-

Închipui 
mătoare, 
joritatea 
colecția 
fese că
din punct de 
moral a ajuns 
și întimpinînd 
tați in lungul

Acum să vă arăt cum aș dori 
eu să arate oamenii deceniilor 
viitoare:

Să fie oameni puternici din 
punct de vedere fizic și normali. 
Să fie capabili, ori cîte greutăți 
și eșecuri ar întîmpina, să-și 
ducă visul la îndeplinire, chiar 
fantastic să fie el. Să aibă ce 
învăța din eșecuri să nu se des
curajeze, să muncească dacă 
este nevoie zeci de ani, dar 
pînă la urmă să izbindeaseă, iar 
izbînda să-i aducă fericirea.

Dar nu numai asta. Uitați-vă 
la eroii zilelor noastre. Cîte 
se realizează azi l Luatl ori 
ziar, ori care revistă 
dea. Citi nu luptă 
trai mai bun. Oare 
realizează astăzi, se 
apăsînd pe buton ?“

Desigur că in scurta lui satiră, 
unul din cititorii noștri a folosit 
ceea ce artiștii numesc „exage
rarea conștientă". Nu toate lu
crările apărute suferă de me
teahna arătată, iar acelea care 
o au, nici ele nu o au în egală 
măsură. Ceea ce este însă pre-

nu 
ce 

ve
un 
se

și veți 
pentru 
tot ce 
realizează

fundal, un fel de 
decor pentru e- 
roul-aparat sau 
eroina-mașină.

In concluzie, 
(in să accentuez 
necesitatea uma
nizării literatu
rii științifico - 
fantastice. Iată 
veriga principa
lă, iar literatu. 
ra de aventuri 

- este o cale si
gură și fecun

dă. Fie fantezia științifică ori 
cit de mare, dar opera pe care 
o scrii să fie literatură, să placă, 
să captiveze 1 Altminteri eșuează 
și ideea sau mai exact spus strici 
o idee bună pe o proză proastă. 
Și findcă vorbeam în termeni 
de chimie despre cele susținute 
de tov. Max Solomon, ii pot 
spune că pină și in domeniul 
experiențelor scrise, există un 
infailibil mijloc de detectare a e- 
fectului : este tirajul respectivei 
lucrări și numărul exemplarelor 
returnate, care exprimă într-o 
formă aritmetică atenția acor
dată de public; Și 
stă ordine de idei 
înșine milităm pentru 
mare preponderentă a
lor științifice In lucrările noa
stre ne pune pe ginduri faptul 
că unele povestiri supra-saturate 
de idei științifice au fost primite 
de public cu un sfert din entu
ziasmul arătat altor lucrări apă
rute în colecția noastră.

in acea- 
deși noi 

o cit mai 
elemente-

unul din aceștia. De aceea, nici 
un efort nu este prea mare ca să 
înlăturăm acest rău. Să ne spunem 
cusintul asupra tuturor verigilor 
slabe ale educației, să nu îngăduim 
nici o jignire la adresa societății 
sau a vreunuia din membrii ei. 
Fiecare tînăr pe care-1 întoarcem 
la drumul drept este o victorie 
pentru care, sîntem siguri, organi
zația U.T.M. merită sâ fie ajutată.

Sînt cazuri în care tinerețea tre
buie apărată și altfel decît prin- 
tx-o părere, exprimată în fața vi
novatului. Tovarășul Ion Dioaisie 
m-a Impresionat rehtînd, cu sufle
tul hri de părinte, povestea tinere
țe schingiuite a^fetelor Teodoru dio 
Galați- Pe oamenii cinstiți, fie ei 
aproape sau departe, o poveste ca 
aceasta îi revoltă. Dar sînt foruri 
care pot și sînt datoare să ia mă
suri. Printre acestea se numără or- 
mele locale ale puterii de stat, 
sfatul popular, în speță, căruia prin 
lege îi sint atribuite largi îndatoriri 
de autoritate tutelară. E datoria a* 
eestuia sâ inters-ină, să-și exercite 
ce energie aceste atribuții, punînd 
capăt acestor condiții neomenești 
de viață.

Sâ nu uităm că pe umerii noștri, 
ai tuturora stă marea răspundere 
de a forma din fiecare tînăr un om 
adevărat și pentru aceasta nici un 
preț nu e prea mare.

COMUNICAT
f

Se aduce la cunoștință 
absolvenților fostelor școli 
medii tehnice pentru indus
trializarea lemnului care din 
diferite motive nu s-au pre
zentat la examenul de diplo
ma sau nu au luat exame
nul de diplomă in sesiunea 
respectiva, ci in localul șco
li profesionale pentru indus
trializarea lemnului din Pia
tra Neamț str. Ștefan cei 

Mare nr. 29—31, este centrul 
de examen pentru speciali
tatea „iadustrializarea lem
nului**.

Examenul se va ține de la 
I la 7 septembrie 1957. Can- 
didații pentru acest examen 
se vor adresa cu cereri înso
țite de certificat de absolvi
re, tema proiectului le va fi 
comunicată de către școală.

ș

I

față de Jocul prestat. Dar să vă 
redăm pe scurt filmul meciului.

Jucătorii romini sînt surprinși 
de replica adversarilor și se re
găsesc cu greu. Elenii se apără 
in 7-8 oameni, în schimb trec 
foarte rapid la atac. înaintașii 
noștri fac numeroase greșeli dînd 
multe pase înapoi sau la adver
sar, Zavoda, Demien și Suru sînt 
in această privință cei mai „a- 
plaudați** de către spectatori, 
care-și manifestă zgomotos ne
mulțumirea. Cu toate că jucătorii 
romîni domină — cu insistență 
chiar — nu pot fructifica nimic.

In concursul atletic 
de la Praga

* Iolanda Bala; a ocu
pat primul loc la săritura 
în înălțime * Aurel Raiea 
a realizat uu nou record 

republican la ari'n-ar ea 
greutății

Alexandrescu înscrie primul gol. 
lui jucător, care pare a fi foarte 
periculos.

In min. 42, cînd nimeni nu 
spera, „cade“ primul gol. Suru 
centrează în fața porții lui Sera
fidis și Aiexanorescu înscrie cu 
capul. Astfel prima repriză se 
termină cu 1-0 în favoarea noas
tră.

La reluare, afirmația pe care 
am făcut-o în legătură cu Sara
vacoș se adeverește. Grecii trec 
la atacuri hotărîte și, datorită vi
tezei, unei foarte bune detente și 
joc de cap, reușesc să pună în 
pericol poarta noastră. Saravacoș 
este cel ce produce panică în ca
reul nostru. De altfel, el preia 
conducerea atacului grec. In min. 
49 șl 59, Saravacoș il pune la 
încercare pe Dungu trăgînd la 
poartă foarte periculos și din 
unghiuri dificile. Minutul 60 adu
ce egalarea : se execută o lovitu
ră de pedeapsă de la aproximativ 
20 m- Balonul se lovește de zi
dul făcut de apărătorii noștri, 
care ezită să degajeze și interul 
Kaliodgis profită și trage sec în 
plasă : 1-1. In minutul următor, 
la un atac al echipei noastre 
Alexandrescu este faultat în ca
reu. Arbitrul dictează lovitură de

re. Peste puțin timp Alexandre** 
cu ratează de Ia 3 m., pentru ca 
în min. 84 Zavoda de la 20 m. 
să „prindă** un șut tras fulgeră
tor la care portarul Serafidis nu 
mai poate interveni. Cu acesta 
scorul este pecetluit: 4-2,

Jucătorii greci, neob’șnuiți cu 
gazonul, au reușit totuși să de
monstreze multe calități: viteză, 
o foarte bună detentă, un joc în 
forță, care a derutat echipa noas
tră. In orice caz această primă 
națională B a Greciei ne-a lăsat 
o impresie bună deoarece jucă
torii au mari perspective. Sara
vacoș a entuziasmat publicul 
nostru pentru jocul făcut. De a- 
semenea ne-au plăcut Darakis. 
care a salvat multe goluri, Ha- 
șiotis, Kaliodgis, Theofonis, A- 
vramidis.

Selecționata noastră secundă 
nu i-a mulțumit pe cei 40.000 de 
spectatori de pe stadionul Re
publicii, în primul rînd datorită 
slabelor execuții tehnice. Din pă
cate nu putem menționa în mod 
special pe nici unul dintre jucăto
rii noștri, toți jucînd sub valoa- 
rea lor reală.

Sîmbătă a început pe stadionul 
„Strahov** din Praga, tradiționalul 
concurs internațional de atletism 
^Memorialul Rosicki**. La această 
competiție participă atleți din 
U.R.S.S^ Austria, Australia, R. 
Cehoslovacă, R.P. Romînă, R. P. 
Bulgaria, R.P. Ungara, R.P.F. Iu
goslavia, R.P. Polonă, Islanda și 
Norvegia.

In proba de săritură în înăl
țime victoria a revenit campioa
nei R.P. Romîne, Iolanda Balpș 
care a trecut ștacheta la 1,64 m. 
Pe locul doi s-a clasat Knapp 
(Austria) cu 1.61 m. In remarca
bil progres, Aurel Raica a stabilit 
un nou record republican în proba 
de aruncarea greutății cu un re
zultat de 16.58 m. Vechiul record 
era de 16,32 și era deținut de 
același atlet Pe primul loc în a- 
ceasta probă s-a clasat cehoslovacul 
Bliha cu 16,78 m.

R. L.

La tenis, primele cîștigătoare: 
Kuzmenko și Filipova

PROSPECT
^0^rir*i C.C. al P.M.R. și Consiliului de Miniștri 

nr. 91/1955 și In anul școlar 1957—58 va funcționa Școala pro- 
lesională Legumicolă din comun» Iemut, Raionul Luduș, re
giunea Cluj.

Pe întreaga durată de școlarizare elevii școlii noastre vor 
beneficia de următoarele drepturi:

a) Școlarizare; b) Hrană; c) Cazare de internat; d) Articole 
de igienă corporală; e) Manuale școlare; f) Rechizite școlare 
necesare; g> Costul integral al transportului In vacanță dus 
și întors cu trenul; h) îmbrăcăminte și încălțăminte (uniforme 
școlare pe timpul cursurilor teoretice și in plus echipament de 
protecție pe durata practicii școlare; i) Asistență medicală.

Pentru desivirșirea pregătirii projes onale a elevilor școala 
este înzestrată cu:

— Laboratoare datate cu utilaj complect.
— Fermă didactică model pentru executarea lucrărilor prac

tice din specialitatea școlii, dotate cu mașini și unelte agri
cole, sere etc. cum și animale-elită.

— Terenuri experimentale.
— Pentru complectarea procesului instructiv educativ, școala 

este înzestrată cu bibliotecă, club și aparat de radiof
Școala este asigurată cu localuri corespunzătoare, clase, in

ternet spațios, dormitoare, vestiare, băi. cantină igienică, spă
lătorie. etc. și personal de deservire necesar.

In timpul școlarizării in școală funcționează cercurile literar, 
artistic și sportiv, dotate cu materiale necesare.

Durata de școlarizare este de 3 ani. Absolvenții anului 111 
au dreptul de a-și continua studiile în școlile tehnice de maiștri 
și chiar în învățămintul superior, după efectuarea unui stagiu 
de doi ani in producție. In anul I se primesc prin examen de 
admitere tinerii care îndeplinesc următoarele condlțiunl:

1. Absolvenți a 7 clase elementare.
2. Vîrsta intre 14—17 ani împliniți pină la data de 1 sep

tembrie 1957.
3. Să fie sănătoși, să nu aibă infirmități ce i-ar putea îm

piedica în practicarea meseriei.
Examenele de admitere vor fi din următoarele materii:
1. Limba romină scris și oral,
2. Științele naturale oral
Pentru examenul de admitere se vor înainta următoarele acte 

la secretariatul școlii:
Cerere timbrată.

Restul semnelor de întrebare se vor lămuri
Tribunele de pe terenurile din 

str. Dr. Staicovici au fost mai 
populate decît oricînd în această 
veritabilă săptămînă bucureșteană 
a tenisului. Afluența de public a 

evident 
întâlniri 
valoroși 

de la 
------------—.......căldura 

moleșitoare, n-au reușit să dimi
nueze dtrzenia disputelor.

Unul din cele mai , frumoase 
meciuri a fost furnizat de cel 
dintre tinăra și talentata jucătoare 
sovietică Kuzmenko și rutinata 
franceză Kermina. Evoluția scoru
lui a fost de-a dreptul palpitantă. 
Ambele jucătoare făceau apel la 
toate resursele lor, desfășurînd un 
joc cu schimburi rapide, prompte, 
pline de fantezie. Kuzmenko con
duce în primul set cu 2—0, apoi 
cu 3—1, 3—2, 4—3, 5—3 dar 
pierde la 5—7. Setul următor îi 
aparține categoric : 6—1. In setul 
trei, obosită de eforturi, ea nu 
mai reușește să-i țină piept Ker- 
minei și pierde cu 2—6. O luptă 
la fel de dîrză s-a dat între fran
ceza Bucaille și sovietica Filipova. 
A învins Bucaille cu 6—3, 8—6 
după o dispută presărată cu mo
mente dramatice. Deci, cîștigătoa- 
rea probei de simplu femei ur
mează să fie disputată „în fami
lie", între cele două reprezentante 
franceze.

Finala probei de dublu femei a 
dat posibilitate cuplului sovietic 
Kuzmenko-Filipova să-și ia revanșa 
asupra celor două jucătoare fran
ceze2—6, 7—5, 6—4. Scorul 
dezvăluie pasiunea cu care au fost 
disputate șansele. Kuzmenko și 
Filipova sînt deci primele cam
pioane internaționale de tenis ale 
R.P.R. Pentru locurile 3—4 s-au 
întâlnit perechile Namian-Ponova 
și Jdrzejowska-Stăncescu. Primele 
au învins cu 6—2, 6—3.

fost determinată în mod 
de întîlnirile programate, 
ce reuneau pe cei mai 
participant la concursul 
București. Soarele nemilos,

azi

Tinăra jucătoare sovietică Kuz
menko, care împreună cu Filipova, 
a cucerit primul titlu de campion 
internațional al R.P.R. la dublu 
femei.

N-au lipsit întrecerile dîrze nici 
la simplu bărbați și dublu bărbați. 
Gh. Viziru l-a învins pe Birkaș iar 
Andreev pe Radzio. Deci, ultimul 
cuvînt îl va avea întâlnirea Viziru- 
Andreev. La dublu bărbați, An
dreev și Anisimov s-au dovedit 
mai buni ca Rakosy și Turdeanu 
și au cîștigat cu 6—0, 6—2, 3—6, 
6—4. Radzio și Piatek s-au cali
ficat și ei în finală.

Astăzi se consumă ultimul act 
al concursului. Vom căpăta astfel 
răspunsul definitiv la întrebările 
pe care duminica trecută ni le 
puneam privind panourile cu nu
mele concurenților.

M. RAMURA

3 a)
8 6) Certificatul de naștere-copie legalizată de Notariatul de
| stat.
8 c) Certificatul de absolvire a 7 clase elementare, în original
| d). Certificatul de sănătate eliberat de dispensar.
g e) Act din care să rezulte starea materială a părinților sau
8 susținătorilor legali.

TINERI ȘI TINERE!
8 Invățămintul profesional agricol vă asigură un viitor fericit 

și vă dă posibilitatea de a deveni cadre de folos ale agriculturii 
g patriei noastre.
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Pionieri și școlari aeromodeliști II ;!
Incepînd din luna iunie 1957, revista „Aripile Patriei", or- (i 

ganizează, pentru voi, un interesant concurs de probleme aer o- p 
modelistice cu tema: „Aeromodeliști, știți să răspundeți?"

La acest concurs pot participa toți pionierii si școlarii aero- (i 
modeliști care nu depășesc vîrsta de 16 ani inclusiv. Concursul 
se închide tn luna decembrie a.c, și este dotat cu i 
premii:

— Premiul I — o bicicletă. 1 [
— Premiul II — un aparat de fotografiat. ‘
— Premiul III — un trening și o trusă traforaj. ’
Premiile se vor acorda celor ce vor întruni numărul maxim (> 

de puncte și vor prezenta cel mai reușii plan de aeromodel p 
construit. 7 (i

Participind la acest concurs vă îmbogățiți cunoștințele despre (► 
„mica aviație sportivă" — aeromodelismul, (l

Pentru amănunte, procurați-vă la timp revistele ,,Aripile 
Patriei". (i

u. Concursul (I 
următoarele (i



ne îmbrăcăm
(Urmare din pag. l-a) 

riel etc. Anul acesta, de pildă, 
predomină două aspecte: rochiile 
cu fuste largi și cele de linie, 
strimte pe trup. Să încercăm a 
desluși cu ce se acordă fiecare 
din aceste forme. Rochia cu fustă 
largă cere neapărat să fie subli
niată talia și se poartă numai cu 
o jachetă foarte scurtă, pentru a 
lăsa trupului zvelteța in pofida 
fustei ample. Vă puteți Închipui 
ce înfățișare de balon am avea 
purttnd o jachetă largă și lungă 
peste o fustă amplă ! Fusta amplă 
însă te face să pari mică și tre
buie să-ți vină in ajutor un toc 
mai înalt la pantofi, iar ca o ul
timă consecință, volumul pălăriei 
se mărește la rlndul lui, pentru 
ca să creeze un echilibru cu par
tea de Jos a siluetei. Șl lungimea 
rochiilor depinde de amploarea 
fustei. O fustă largă descoperă 
mai mult picioarele și ca atare 
trebuie să fie in realitate mai 
lungă decit o fustă strimtă, chiar 
dacă in aparentă pare să aibă a- 
ceeași lungime.

Rochia strimtă are de asemenea 
legile ei, cere anumite raporturi 
de linie și formă. Pentru ca trupul 
să nu apară plat din pricina fus
tei foarte strimte jos, se accen
tuează pu(in, prin cute șoldurile, 
Iar talia se accentuează de obicei 
printr-un cordon mai lat care sus
ține corsajul ce se cere a fi pu
țin bluzat. Acest corsaj bluzat, la 
rindul lui, Interzice un decolteu 
mai larg, care n-ar sta fix din 
pricina lărgime! corsajului, așa 
că se recurge la singurul decolteu 
ce va putea sta fix, anume la de
colteul mai larg, pe umeri. Și, 
bineînțeles, un asemenea decolteu 
cere neapărat măcar o mt- 
necă scurtă in complectarea umă
rului pe jumătate dezgolit, dar 
locul unde se încheie mineca fiind 
foarte redus, din aceeași pricină, 
se preferă mineca chimono, adi
că mineca tăiată dintr-o bucată 
cu corsajul. Vedeți dar că există 
• logică strinsă, aș spune un ra-

Intîlnire cu eroii piesei
Mielul turbat44

(Urmare din pag. l-a)

stabilită și experimentarea doza
torului.

Au înflorit caișii fi s-au scutit, 
rat. Ștrandurile și-au închis por
țile. Fulgii de nea au țesut covor 
moale pe străzile BucureștiuluL 
Au apărut din nou primii ghiocei. 
Au tnflorit chiar și teii... Numai 
prototipul inovației lui Tudorache 
nu s-a născut.

Luni tn șir tlnărul a bătut zi 
de zi drumul atelierului „Spe
ranța".

— MergeI Se face! S-au fă
cut modelele 1

Asigurările erau cam tntotdeau- 
na aceleași.

A trecut un an și jumătate. Tu
dorache, ajuns la capitul răbdă
rii, a scris ziarului nostru. în 
ancheta făcută ne-am tntilnit cu 
..eroii" piesei „Mielul turbat"

Primul „erou": inginerul Iu
lian Petrescu, șeful serviciului 
tehnic din Direcția conservelor.

— Concret care stnt 
tărăgănării ?...

Răspunsul se străduia 
convingă.

— Din partea noastră 
cut totul. Am trimis
Ne-am dat seama că e un tlnăr 
cu perspectivă și am vrut să-l a- 
jutăm. De rest trebuia să se in
tereseze 
tltea pe 
nu face 
rea s-a 
bună și 
idee au 
de la Institutul de 
Așa că...

Al doilea „erou": inginerul 
Gheorghe Cantaragiu, tot de la

cauzele

să ne

s-a fă- 
adrese.

inovatorul. Noi avem a- 
cap... In fond inovafia 
nici doi bani (Aproba- 
dat ca fiind o lucrare 
necesară). O asemenea 
avut-o și unii ingineri 

proiectări.

(KiSEMATOMtAFE)
\

Patrla: RICHARD AL III-LEA 
(ambele serii). Nava școală pleacă 
tn larg; Republica, București, 1 
Mal: ROMEO Și JULIETTA: Ma- 
gheru. Elena Pavel: ÎNCOTRO; 
înfrățirea intre popoare. Al. Sa- 
hia: VOCAȚIE: V. Alecsandri: RI
CHARD AL III-LEA; 1. C. Frimu: 
FLOAREA DE PIATRA: Lumina, 
Gh Doja, Moșilor, Volga: DACA 
TOȚI TINERII DIN LUME; Cen- . . - . -------------- FARA

DRA-

PROGRAMUL I: 10.00 „De toate, 
pentru toți**; 11.10 Program muzi
cal alcătuit la sugestia elevilor 
clasei a VUI-a de la Școala medie 
mixtă nr. 1 din Tîrgu-Mureș; 12.20 
Din operetele Iul Johann Strauss;
13.15 Ctntă orchestra de muzică 
populară Radio; 14.00 Muzică u- 
șoară romînească; 14.30 Radloma- 
gazin; 15.15 „In vdîrtejul jocului**;
15.45 Concert simfonic popular;
16.30 Jurnalul satelor; 17.10 Cîntă 
Corul Casei de Cultură Armeană 
„Stepan Sahumian'*; 17.30 Muzică 
ușoară romînească; 18.00 Muzică;
19.30 „Drumeții veseli** — „Cu 
Vlahuță prin munții noștri** (par
ticipă elevi ai școlilor din Sibiu); 
20.00 Jocuri populare romînești;
20.15 Teatru la microfon: „Stri
goii** de Henrik Ibsen; 22.15 Emi
siune sportivă; 22.30 Muzică de 
dans; 23.52—23.55 Buletin de știri.

PROGRAMUL II: 9.10 Voci cele
bre; 9.50 Muzică ușoară de com
pozitori romîni: 10.20 Din muzica 
popoarelor; 10.50 Transmisiune din 
sala Ateneului a concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enescu**; 13.00 
Concert de prînz; 14.15 Program 
de muzică populară romînească;
14.45 Muzică ușoară; 15.15 Pagini 
de mare popularitate din operele 
lui Puccini; 15.45 Muzică distrac
tivă; 16.00 Vorbește Moscova! 17.30 
Program de muzică populară; 18.30 
Muzică ușoară imprimată pe 
discuri „Electrecord**; 19.15 „Viața 
muzicală**; 20.05 Muzică de dans; 
21.00 Album din cele mai fru-

ploaiejcu caracter parțiaMn jjimă- moașe romanțe; 21.30 Muzică de 
dans; 22.30 Muzică populară romî
nească; 23.10—24.00 Ciclul „Sim
fonii de Brahms**; Simfonia a Il-a 
tn Re major, — orchestra Filarmo
nica din New-York, dirijor Bruno 
Walter.

trai. Flacăra: DISPĂRUT 
URMA, Doina, Libertății: 
GOSTE DE MAMA; Maxim Gorki, 
Timpuri Noi: VRĂJITORUL. Com- 
plectare: Activitatea Crucii Roșii; 
Tineretului: MUNTELE BĂTUT DE 
VINT; Olga Bancic, Al. Popov: 
INIMA CINTA; Vasile Roaită, 
Donca Stmo; AVENTURILE LUI 
ARTIOMKA; Cultural: PRIMUL 
PUNCT; Unirea: VAGABONDUL 
(ambele serii); C. David: ULTIMA 
TNTTLN1RE; T. ............
TAINA NOPȚII ETERNE: 
AL 41-LEA: Munca: JAN ZIZKA; 
Miorița, Aurel Vlaicu: ORA H. 
Complectare: Muntele Retezat; 23 
August; FIICA MEA TRĂIEȘTE 
LA VtENA; llie Pintilie. Alianța: 
OAMENI FARA IMPORTANȚA: 
Popular: CĂSNICIA DR. DAN- 
WITZ; M. Eminescu, Grivlța: DON 
JUAN.

Vladimirescu: 
Arta:

(TIMHIIL PnOKAiilL)
Vreme frumoasă cu cerul varia

bil, vînt slab ptnă la potrivit din 
nord-est și est. Temperatura aeru
lui ușor variabilă, va fi cuprinsă 
noaptea între 15—17 grade iar ziua 
25—27 grade.

In tară următoarele trei zile: 
Vreme la început relativ răco
roasă și favorabilă averselor de 
tatea de răsărit a tării. Pe alocuri 
grindină slabă. Cer senin noaptea 
și dimineața Vînt slab ptnă Ia po
trivit din sectorul estic. Tempera
tura staționară la început apoi în 
creștere. Minimele vor oscila între 
5—15 grade iar maximele între 
12—29 grade. 

port de necesități nu 
numai Intre diferitele 
părți ale îmbrăcămin
tei noastre, dar ln În
săși construcția ace
leiași haine. Acest a- 
devăr este rare ori în
țeles și de multe ori, 
ie întrebi de ee este 
urită o anumită rochie, 
neștiind că a fost 
concepută luindu-se. 
după bunul plac, gule
rul unui model, fusta 
altuia și în fine, fă- 
cindu-se unele „mici" 
modificări la corsajul 
modelului initial.

Pentru a ilustra ne
cesitatea unui echili
bru, unei compuneri a 
culorilor pe lingă eel 
al formei vom lua un 
exemplu pe care, din 
nenorocire, ni-l arată 
uneori strada. Am vă
zut îmbinate pe ace
eași persoană, o blu
ză din material cu desen ecosez 
cu o fustă cu desen de flori sau 
invers. *

Astfel de combinații sînt disto
nante din pricina Jocului de linii 
ale ecosezului care exclude orica
re altfel de desen, fie el in dungi, 
flori sau buline, șl din pricina Jo
cului de culori care exclude orice 
culoare afară de unul din tonurile 
de bază ale ecosezului sau de to
nuri neutre ca gri și bej, ce se 
pot acorda aproape oricărei alte 
culori.

Capitolul coloritului șl al îmbi
nărilor posibile merită să fie o- 
biectul unuia din articolele viitoa
re, el fiind strins legat de adap
tarea modei la datele noastre fi
zice.

In orice modă există trăsături 
generale. Dacă le-am cunoaște, 
am putea alege pe aeelea ce se 
potrivesc mai bine nevoilor șl da-

eerviciul tehnic al direcției con
serve.

— Pe atunci eram șeful atelie
rului ..Speranța11. Cunosc cel 
mai bine inovafia. Am dat dispo
ziții să se inceapă executarea 
prototipului chiar înainte de a 
exista proiectul, pe bază de sim
ple desene. în iunie am plecat de 
la atelier. Se executase toată mo- 
delăria, se turnaseră unele pie
se. în ctteva rlnduri m-am inte
resat de dozator. Am trimis ate
lierului citeva adrese. într-una 
indicam chiar ultimul termen de 
execufie: 30 decembrie 1956. Nu 
mai știu in ce stadiu se află. De 
altfel eu l-am ajutat mult pe Tu- 
dorache. l-am dat ctteva indica
ții și, in caz că le folosește i-am 
propus... cum să vă spun... sd mă 
treacă și pe mine și pe inginerul 
Florin Toporiște (mijlocitor intre 
inovator și un desenator) pe lis
ta de colaboratori.

Cei mai mulfi „eroi" i-am cu
noscut însă la atelierul ..Speran
ța". laiă-ne ln biroul inginerului 
Mircea Vasilescu — șeful atelie
rului. E prezent și Gheorghe Ra- 
coviță — contabil. Repetăm în
trebarea :

— Care sînt cauzele neexecu- 
(iei prototipului ?

— Nu sînt desene (Racoviță).
— E ln stare de asamblare. 

N-a venit inovatorul și mai tre
buie să ne dea citeva lămuriri 
(inginerul Vasilescu).

Realitatea contrazice pe acești 
,,erol“. Desenele există ln între
gime. Pentru execuția proiectului 
inovatorul a plătit bani (deși 
conform legii așa ceva nu tre
buia să se Intlmple). Luni de-a 
rtndul Tudorache a venit la ate-
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telor noastre fizice. Desigur aces
te caractere generale ne sînt mai 
clare cind privim modele din tre
cut, pentru că atunci ele ne apar 
epurate de micile fluctuații și exa
gerări trecătoare. Trebuie să În
cercăm insă a surprinde și in 
moda actuală acele caractere ge
nerale ce ar da garderobei noas
tre o ținută „clasică". In felul 
acesta am evita primejdia demo
dării rapide care amenință pe toți 
cel ce vor să fie imbrăcati după 
„ultima modă*. In articolul viitor 
ne propunem să deslușim aceste 
caractere generale ale model ac
tuale șl criteriile după care se 
potrivesc unei înfățișări sau alte
ia. Cu alte cuvinte vom căuta să 
mergem mai departe ln analiza
rea armoniei și echilibrului pe 
care trebuie să-l urmărim spre a 
ajunge la un aspect frumos și e- 
legant.

tier (deși inginerul Vasilescu 
nu-și mai amintește). Nimeni nu 
știe ce se-ntlmplă cu acest pro
totip, cite piese s-au făcut din 
cele 70 cite stnt necesare, unde 
se găsesc ele, dacă modelele de 
lemn mai sini bune sau s-au us
cat.

Să vină modelierul...
— ...In iunie '56 au fost gata 

toate modelele.
— Să vină nea Gheorghiță tur

nătorul...
— ...păi, de taică, piesele din 

fontă s-au turnat. O parte s au 
și strunjit, dacă or mai fi pe un
deva Ce să fac cu modelele ? Mă 
uit la ele. Nu m-apuc de lucru 
ptnă nu vine cineva să le contro
leze, ci de un an s-au uscat Eu 
am gindit că totul a murit. N-am 
comandă, n-am aluminiu...

Făclnd cu mina un gest ca și 
cum ar fi vrut să-și ridice un văl 
de pe ochi, inginerul Vasilescu 
s-a grăbit să ne lămurească:

— Asta era, domnule. Alumi
niul 1 N-am avut aluminiu1 De 
aia s-a oprit lucrarea...

Am tnceput să depistăm piese
le lucrate.
mare, așa 
turnătorul, 
încă un 
controlorul de calitate, ing. Can
taragiu din Departamentul indus
triei alimentare și oontabilul Ra
coviță se împiedicau la un mo
ment dat unul de celălalt cău- 
tind, ca Diogene cu luminarea, 
piesele fantomă.

După vreo jumătate de oră 
s-au descoperit ..cuiele și potcoa
vele". Mai rămtneau „calul și 
căruța" și se putea porni la 
la drum.

Magazia nu era prea 
că moș Gheorghiță 
nea llie modelierul, 

modelier, inovatorul

INFORMAȚIE
Răspunztnd invitației Uniunii 

Comuniste a Tineretului Ungar, 
o delegație a C.C. al U.T.M. a 
părăsit Capitala îndreptîndu-se 
spre Budapesta. Din delegație fac 
parte tov. Ion Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M. și Gheza Domocoș, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M.

Pagoda păcii lumii din Rangoont

Lucrările
sesiunii Consiliului Mondial 

al PĂCII
COLOMBO 15 (Agerpres). — Israel simpatia profundă față de 

' popoarele Asiei și Africii care 
luptă pentru libertate și inde
pendența lor.

Mesajul ministrului 
de Justiție al Ceylonului 

către poporul romîn
COLOMBO 15 (Trimisul spe

cial al Agerpres transmite): La 
14 iunie ministrul de Justiție a! 
Ceylonului, De Silva, a primit la 
locuința sa pe trimisul special al 
Agerpres la lucrările Consiliului 
Mondial al Păcii căruia i-a făcut 
următoarea declarație, rugindu-1 
s-o transmită ca mesgj poporului 
romîn :

„Poporul Ceylonului a fost 
foarte bucuros să primească de
legații din diferite țări venite la 
Colombo pentru a participa la o 
conferință închinată păcii. Printre 
aceste delegații ne-a bucurat in 
mod deosebit să întilnim pe re
prezentanții poporului romin aici, 
în frunte cu academicianul Mir
za. Delegația romină și-a mani
festat interesul față de strîngerea 
relațiilor cu Ceylonul. Politica 
noastră urmărește stabilirea de 
legături comerciale și culturale 
cu toate țările. Am fi fericiți să 
dezvoltăm relațiile cu Romînia pe 
baza mărfurilor pe care le pot o- 
feri cele două țări.

Transmit salutări poporului ro
mîn și exprim totodată speranța 
noastră că în viitor vom putea 
stabili relații diplomatice și cul
turale in avantajul ambelor noas
tre țări".

Tot în cursul zilei de vineri mi
nistrul de Justiție De Silva a pri
mit la minister pe conducătorul 
delegației romtne la sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii, 
acad. V. Mirza, cu care s-a între
ținut cordial.

TASS transmite: In dimineața 
zilei de 15 iunie în ședința ple
nară, delegații au salutat cu 
căldură declarația d-nei Sardjono, 
reprezentanta F.D.I.F. care, în 
numele femeilor și mamelor din 
întreaga lume a protestat cu ho- 
tărîre împotriva planurilor de 
dezlănțuire a unui război imperia
list.

Delegatul cehoslovac, profesor 
Hromadka a declarat că țara sa 
vrea să trăiască în pace și prie
tenie cu popoarele celorlalte țări.

Jaroslav Knobloch, secretar ge
neral al Organizației Internațio
nale a ziariștilor, a subliniat ro
lul de seamă al ziariștilor în for
marea opiniei publice. Arătînd că 
ziariștilor le revine o mare răs
pundere în opera de menținere a 
păcii, el și-a exprimat regretul că 
o parte a presei nu servește cau
zei păcii, ci cercurilor care în
cearcă să dezlănțuie un nou 
război.

Delegatul sovietic, poetul tadjic 
Mirzo Tursun-Zade a vorbit de
spre dezvoltarea luptei de elibe
rare națională a popoarelor din 
Asia și Africa. Luind ca exemplu 
Tadjikistanul, el a arătat ce suc
cese uriașe poate să obțină un 
popor care s-a eliberat de cătu
șele dominației coloniale și care 
a obținut posibilitatea să-și dez
volte liber forțele creatoare în 
domeniul economiei și culturii 
naționale.

Delegatul partizanilor păcii din 
Irak, A. Sherif a arătat că se fac 
încercări de a transforma Irakul 
Intr-o bază atomică americană. 
Pactul agresiv de la Bagdad, 
impus Irakului, a dus la intensifi
carea jefuirii bogățiilor naționale 
ale țării și la jefuirea populației 
Irakului care și fără aceasta se 
găsește tntr-o situație mizeră.

Lumea arabă, a spus el, vor
bește cu recunoștință despre po
ziția Uniunii Sovietice al cărui 
guvern a dat tn momentul cel 
mai critic un avertisment foarte 
categoric agresorilor.

Delegatul Israelului, Wilner, 
membru al parlamentului israe- 
lian, a declarat că războiul îm
potriva Egiptului a fost un ru
șinos act de agresiune, implicînd 
pericolul de a se transforma în- 
tr-un război mondial.

In aplauzele furtunoase ale 
delegaților, Wilner și-a exprimat, 
în numele oamenilor simpli din

PE SCURT
BERLIN. După cum anunță a- 

genția A.D.N., la 14 iunie Walter 
Ulbricht, prfrn-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane și primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a luat cuvintul 
la un miting al oamenilor muncii 
din Frankfurt pe Oder la care 
au luat parte aproximativ 40.000 
de persoane. Cuvintarea sa a fost 
consacrată importantelor probleme 
internaționale și problemei reu- 
niflcării Germaniei.

PARIS. La 14 iunie a sosit la 
Paris tov. Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.P.R., in
vitat să participe la Congresul 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța.

Pe aeroportul Băneasa avio
nul romînesc este gata de zbor. 
Fiecare pasager se gîndește cu 
emoție la călătoria ce va urma. 
Eu unul sînt copleșit de gîndul 
că peste aproximativ 40 de ore 
de zbor am să pun piciorul 
pe pămîntul Asiei. Zborul a 
început. Scot din buzunar at
lasul și răsfoiesc la pagina B, 
la Birmania. Atlasul îmi indică 
cele ce urmează: Birmania 
este cel mai mare stat din 
Asia de sud-est avînd o supra
față de 677.000 km. pătrați cu 
o populație eterogenă de cca. 
20 de milioane de locuitori. 
Capitala țării este Rangoonul 
cu o populație de 700.000 lo
cuitori. Alte orașe sînt Man
dalay (fosta capitală), Pegu și 
Moulmein. Cel mai mare rîu 
al țării este Irravadi. Birmania 
a fost proclamată republică 
căpătind numele de „Uniunea 
Birmantf* la 4 ianuarie 1948.

La Praga șt Ziirich schimb 
avionul. După multe ore de 
zbor, cu nervii obosiți de e- 
moție și de nesomn, aud în 
sfîrșit parcă din vis, glasul 
calm al căpitanului aeronavei: 
„Sîntem deasupra Rangoonu- 
hr.

Aeroportul Mingaladon pe 
care aterizează avionul nostru 
este mare și foarte bine utilat. 
După cum ne informează 
funcționarul de la vamă, Ran
goonul este unul dintre punc
tele de escală cele mai impor
tante ale liniilor aeriene ce

întreaga lume urmărește cu atenție 
tratativele de la Londra ale subcomitetului 

Comisiei 0. N. U. pentru dezarmare
CAIRO 15 (Agerpres) — TASS» internațional. „Daily Mall*4 

transmite: Opinia publică egip 
teană a primit cu un deosebit in
teres și a aprobat noile propuneri 
sovietice cu privire la dezarmare. 
Toate ziarele publică la loc de 
frunte si sub titluri mari știri 
despre propunerile sovietice. Zia
rul „Le progres Egyptien“ din 15 
iunie publică următorul anunț: 
„U.R.S.S. propune încetarea ex
periențelor cu bomba cu hidro- 
gen“. „Egyptien Gazette** sub
liniază în titlul de pe prima pa
gină următoarele: „Rusia pro
pune încetarea pe trei ani a expe
riențelor cu bomba cu hidrogen". 
Titluri asemănătoare publică și 
alte ziare.

LONDRA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Presa engleză 
din 15 iunie comentează favora
bil declarația lui V. A. Zorin, 
reprezentantul sovietic In subco
mitetul Comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare care a expus noile 
propuneri ale guvernului sovietic 
cu privire la Încetarea imediată, 
pe termen de 2-3 ani, a experien
țelor cu arma atomică și cu hi
drogen, instituindu-se un control

Prin îndepărtatul Rangoon
leagă Europa de Extremul O 
rient, deservind în special 
linia Londra—Tokio.

De îndată ce facem primii 
pași pe pista de aterizare ne 
izbește o căldură toridă care 
nu poate fi comparată cu căl
durile cunoscute pe meleagu
rile noastre. După formalitățile 
vamale și controlul certificate
lor de vaccin valabile pentru 
toate bolile tropicale ne în
dreptăm spre centrul orașului.

Din autobuzul doar cu aco
periș, fără pereți și geamuri, 
construit special pentru regiu
nile tropicale, luăm primul 
contact cu realitatea birmană. 
In dreapta și în stînga șoselei 
se înșiruie ascunse într-o ver
deață bogată căsuțe mici con
struite din frunze de palmieri 
sau bambus.

Mulțimea pestriță de pe 
străzi îți dă impresia că aici 
s-au amestecat toate popoarele 
orientului: birmanii cu vest
minte lungi numite „londjiah“ 
și cu basmale legate foarte 
cochet, chinezoaice în rochii de 
mătase neagră, indieni cu fața 
tuciurie, nepalezi bărboși etc.

Intre timp ajungem în cen
trul orașului unde se înalță 
clădiri masive în stilul arhitec
tonic „colonial** pe care aface-

Charlie Chaplin:
„Sprijin deplin mișca
rea pentru punerea în 
afara legii a armelor 
atomice"

TOKIO 15 (Agerpres). —
„Consiliul japonez împotriva 

bombelor atomice și cu hidrogen" 
a anunțat ci a primit din partea 
lui Charlie Chaplin o scrisoare in 
care acesta declară că acceptă 
propunerea organizației japoneze 
de a fi unul din promotorii celei 
de-a treia conferințe mondiale 
pentru interzicerea armelor nucle
are. Această conferință urmează 
să aibă loc la Tokio in zilele de 
2-6 august.

„Sprijin deplin mișcarea pentru 
punerea în afara legii a armelor 
atomice" — spune Charlie Cha
plin in scrisoarea sa.

Criza de guvern din Italia
ROMA 15 (Agerpres). — De 

cinci zile durează criza guverna
mentală provocată de demisia 
cabinetului Zoii. La 14 Iunie pre
ședintele Republicii Gronchi și-a 
încheiat consultările cu diferiți 
oameni politici. Printre alții el 
a primit pe Pahniro Togliatti se
cretarul general al Partidului 
Comunist Italian. După întreve
derea cu președintele Gronchi 
Togliatti a declarat ziariștilor că 
„axa guvernamentală trebuie de
plasată spre stingă". Togliatti a

inti
tulează această știre: „Cele mai 
bune vești din ultimii ani despre 
dezarmare sosesc de la conferin
ța de la Londra". Observatorul 
diplomatic al ziarului „Daily Ex
press" caracterizează aceste pro
puneri ca „un mare pas înainte".

Observatorul agenției Reuter, 
John Eari, arată la rindul său că 
in cercurile delegațiilor occiden
tale in subcomitet, ■ propunerile 
sovietice au fost caracterizate ca 
„un important pas înainte".

DONCASTER 15 (Agerpres).— 
Luind cuvintul la o adunare a 
minerilor din Doncaster fruntașul 
laburist Aneurin Bevan a cerut 
guvernului britanic să accepte 
imediat propunerea Uniunii So
vietice de a se inceta pe timp 
de trei ani experiențele cu bomba 
cu hidrogen. El a declarat că 
Marea Britanie este mai intere
sată decit oricare altă țară din 
Europa in interzicerea folosirii 
armelor atomice, dată fiind po
ziția ei geografică. De aceea, a 
arătat el, in problema dezarmării 
Marea Britanie trebuie să dea 
dovadă de inițiativă și să nu ur
meze linia politicii americane.

riftii din City îi introduceau 
în țările pe care le admini
strau.

Autobuzul se oprește in fața 
unei clădiri impozante. „Ștrand 
Hotel'. Camera este curată, 
bine amenajată și pe tavan 
are un ventilator de mari pro
porții, suficient de mare ca si 
ridice plapoma de pe tine, dar 
insuficient pentru a face ră
coare. După o scurtă odihnă 
cobor la restaurantul hotelului 
unde mi se servește mincare 
birmanezi. Nu aș putea să 
spun dacă a fost bună sau 
rea deoarece după prima în
ghițitură foaie papilele senzi
tive de pe limbă au încetat s<J 
funcționeze (specialitatea casei 
— „cheri" — este mai iute ca 
focul). Chelnerul, plin de bună
voință mă scoate din încurcă
turi, oferindu-mi mincare eu
ropeană fără condimente. După 
masă, încep să mă plimb pe 
străzile Rangoonului. Privirea 
îmi este imediat atrasă de mi
nunatele monumente arhitecto
nice cu forme dintre cele mai 
ciudate. O mulțime de pagode 
care datează de multe sute de 
ani, construite în memoria Iui 
Buda, dau Rangoonului un 
aspect caracteristic. Unele din 
aceste pagode sînt construite 
din marmoră, altele din piatră, 
dar toate au caracteristici co
mune și anume acoperișuri su
prapuse ce se termină cu un 
fel de cupole turn, conice, 
foarte țuguiate și împodobite 
cu cele mai bizare dantelării 
de piatră, statui, clopoței — 
care în adierea oîntului scot 
sunete ciudate. Cea mai mare 
pagodă a Rangoonului și tot
odată a întregii lumi este ve
stita Șoe Dagon înaltă de 170 
m. In cea de-a doua zi a șe
derii mele la Rangoon, am 
vizitat Șoe Dagonul. Vizita 
mi-a permis doar o succintă 
(fără exagerare) privire de trei 
ceasuri. în pagodă poți pă
trunde prin 4 intrări așezate 
în direcția celor 4 puncte car
dinale. Ca toți vizitatorii m-am 
conformat și eu datinei și 
m-am descălțat la intrare, deși 
pe scările largi cit o stradă, 
nu se vedeau urmele preocu
părilor de salubritate.

Pe ambele părți ale scării 
se găsesc prăvălii care vînd

Arta romînească peste hotare
PRAGA — Corespondentul 

Agerpres transmite : Vineri, 14 
iunie, s-a deschis la Praga o 
mare expoziție de artă popu
lară la care în afară de R. 
Cehoslovacă participă și R. P. 
Romină, precum și Polonia, 
Bulgaria și Ungaria.

Vizitatorii au admirat în 
standul rezervat Republicii 
Populare Romîne obiecte din 
ceramică executate cu măies
trie. frumoase costume națio
nale din Oltenia și Ardeal, co
voare țesute artistic din toațe 
regiunile țării, obiecte din 
lemn sculptat.

PARIS 15 (Agerpres). —
In numărul său din 9 iunie 

a.c. ziarul „L'Humanită Dl- 
manche" publică pe o pagină

subliniat că In prezent există a- 
semenea probleme importante ale 
politicii externe și interne in le
gătură cu care se poate crea o 
majoritate de stingă.

ROMA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite :

După încheierea consultărilor, 
Gronchi a declarat că vrea „să 
contribuie la formarea guvernu
lui" pentru ca acest guvern „să 
corespundă nevoilor tării și să 
respecte autoritatea și prestigiul 
parlamentului" Această declara
ție a președintelui a fost întîmpi- 
nată cu indignare de partidele de 
dreapta și de presă, care văd in 
ea „primejdia unei orientări spre 
stînga". Senatorul Sturzo (creș
tin.democrat) a declarat că in
tenționează să ridice fn parla
ment problema caracterului „ne
constituțional" al declarației pre
ședintelui.

Sosirea 
la Sofia a delegației 
guvernamentale 
și de parfid a R. P. 
Bulgaria

SOFIA 15 (Agerpres). —A.T.B. 
transmite: ln dimineața zilei de 
15 iunie s-a reîntors la Sofia de
legația guvernamentală și de 
partid a R.P. Bulgaria care a 
făcut o vizită de prietenie In 
Republica Populară Ungară și 
Republica Populară Romină. In 
piața din fata gării a avut loc 
un miting la care au luat parte 
mii de oameni ai muncii. A luat 
cuvintul conducătorul delegației. 
Anton lugov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bul
garia.

In cuvintarea sa, A. lugov a 
subliniat primirea prietenească, 
frățească făcută de oamenii mun
cii din Republica Populară Un
gară și Republica Populară Ro
mină delegației bulgare.

lucruri sfinte: statuiete ale lui 
Buda în cele mai variate po
ziții și alte obiecte religioase. 
După urcu-șul scărilor, care 
durează mai multe minute în 
șir, am ajuns tntr-o curte inte
rioară de unde se ridică cupola 
turn a pagodei acoperită de 
foițe de aur. Credincioșii cum
pără asemenea foițe de la a- 
mintitele prăvălii și le lipesc 
personal pe cupola turn. Curtea 
este plină de statui ale lui 
Buda, ridicate de credincioși, 
ln ansamblu, curtea prezintă o 
varietate de culori și forme 
care nu pot fi redate în scris. 
Credincioșii îngrijesc statuile 
spălîndu-le, făcîndu-le toaleta 
zilnică, în timp ce murmură 
rugăciuni închinate lui Buda.

Parcurgînd străzi animate pe 
care circulă fel de fel de ve
hicule de la rikșa cu bicicletă 
pînă la limuzine mari și luxoa
se, am ajuns în fața obeliscului 
denumit „Monumentul inde
pendenței*.

Monumentul a fost ridicat 
în cinstea victoriei luptelor în
delungate și pline de jertfă ale 
poporului birman împotriva ju
gului colonial, pentru alunga
rea cotropitorilor. japonezi și a 
colonialiștilor europeni.

Am vizitat apoi universitatea 
din Rangoon, instalată într-o 
clădire foarte frumoasă și plă
cută. Aici se înscriu anual 
7.000 de studenți față de apro
ximativ 1.500 cîți o frecventau 
în anii dinaintea cuceririi inde
pendenței. Am constatat cu sa
tisfacție că studenții și profe
sorii birmanezi se interesează 
în mod deosebit de viața ti- 
neretului din țările de demo
crație populară.

Intelectualitatea progresistă 
crează valoroase opere de artă 
națională. La universitate am 
aflat că la așa numitul Jubilee- 
Hall, fostul club al ofițerilor 
britanici, s-a deschis o expo
ziție a lucrărilor pictorilor bir- 
mani. în felul acesta s-au pus 
bazele viitorului muzeu națio
nal și ale unei galerii de ta
blouri.

M-am interesat de asemenea 
despre limba de predare în 
școlile și facultățile din Biruia- 
nia. Predarea — mi-a răspuns 
interlocutorul — se face deo- 

întreagă fragmente din roma
nul „Întunecare" de Cezar Pe
trescu. Intr-o scurtă notă bio
grafică ziarul subliniază că 
Cezar Petrescu este unul din
tre scriitorii romini contempo
rani cel mai fecunzi. „L’Hu- 
manite Dimanche" informează 
de asemenea că romanul „în
tunecare" a apărut recent in 
traducere ln limba franceză ln 
trei volume.

ROMA 15 (Agerpres). — 
Zilele acestea, a avut loc la 
Roma, în cadrul Asociației de 
prietenie Italia-Romtnia lectu
ra piesei „O noapte furtunoa
să" de I. L. Caragiale.

Lectura a fost făcută de o 
companie teatrală din Roma 
sub regia lui Carlo Di Ștefano.

PRAGA — Corespondentul 
Agerpres transmite: Așteptat 
cu un viu interes de amatorii 
de muzică vocală din capitala 
Cehoslovaciei, debutul barito
nului romîn Dan lordăchescu 
de la Teatrul de Operă și Ba
let al R.P.R. pe scena Operei 
din Praga s-a bucurat de un 
strălucit succes.

Interpretind tn seara zilei 
de 13 iunie rolul lui Escamillo 
din Carmen tînărul artist ro- 
min a fost ln repetate rlnduri 
aplaudat la scenă deschisă.

La spectacol au asistat nu
meroși critici muzicali care au 
fost unanimi tn aprecierea ca
lităților vocale ale baritonului 
lordăchescu.

In Franța, 
criza nu aste terminată 
prin formarea noului 

guvern
PARIS 15. Corespondentul spe- 

cial Agerpres transmite: Obser
vatorii politici' din Paris subli
niază că noul guvern francei 
condus de Bourges-Maunoury nu 
se deosebește decit tn formă de 
fostul guvern Mollet. In fond nu 
există nici un fel de deosebiri 
esențiale intre ele. tn afară de 
faptul că actualul guvern are o 
orientare și mai accentuată spre 
dreapta.

De altfel programul guverna 
mental al lui Bourges-Maunoury 
nu face decti să reia tn liniile 
sale esențiale programul prede
cesorului său.

Comentatorii politici ai presei 
franceze sînt de părere că guver
nul Bourges-Maunoury nu va a- 
vea viață lungă.

Ziarul „Le Figaro" scrie că 
„guvernul șj majoritatea sa au 
o stabilitate foarte fragilă" iar 
„Franc-Tireur" este de părere că 
„criza nu este terminată prin for
marea noului guvern. Ea se a- 
gravează și absenta unei majori
tăți stabile se resimte mai dure
ros ca orictnd".

camdată în limba engleză, de
oarece nu există încă manuale 
în limba țării. Dar, peste puțin 
timp, limba birmană își va 
ocupa locul ce i se cuvine —- 
aceasta în ciuda greutăților ce 
mai există din cauza diverselor 
limbi care se vorbesc în Bir
mania. Tot cu ocazia vizitei la 
universitate am aflat de nu
mele lui TakinKodaw Hmaing, 
poet popular cu care se mîn- 
drește întreaga Birmanie. El 
este autorul unor poeme care, 
prin spiritul lor sînt apropiate 
de creația populară. Poetul a 
participat mulți ani la lupta 
de eliberare națională. Taktn 
Kodaw Hmaing scrie numai în 
limba maternă.

După cîteva zile de ședere 
la Rangoon cunoștințele mele 
se îmbogățesc cu o serie de 
alte date interesante cu privire 
la această țară la tradițiile ei 
milenare și la viitorul ei pro
mițător. Din conversațiile avute 
cu diverși cetățeni birmanezi 
și după vizitarea monumente
lor istorice legate de lupta 
de eliberare a poporului, am 
aflat, de exemplu, despre fap
tele de vitejie ale eroului na
țional Aung-San. Aung-San a 
fost conducătorul „Ligii anti
fasciste de eliberare populara*, 
ligă care a dus o luptă neîm
păcată împotriva ocupanților 
japonezi.

Interesantă și instructivă a 
fost discuția avută cu un dem
nitar birmanez. Birmania — 
mi-a spus interlocutorul meu 
— face comerț cu toată lumea, 
bineînțeles pe bază de avantaj 
reciproc. In prezent tînăra re
publică se găsește în fața sar
cinii destul de grele de a-și 
reface economia și a-și apăra 
independența, ferind-o de in
fluența imperialismului. Pentru 
aceasta — a încheiat el — gu
vernul birmanez a luat o serie 
de hotărîri importante privind 
dezvoltarea industriei și agri
culturii.

A sosit și ziua plecării. Pe 
aeroportul Mingaladon era mare 
forfotă, ca în toate celelalte 
zile dealtfel. Înainte de pleca
rea avionului, am încercat 
să-mi recapitulez amintirile. 
Era greu căci au fost multe și 
variate. Mă despărțeam de o 
țară, de un popor harnic și ta
lentat cu un mare viitor, de 
care m-am legat mult — iată 
sinteza impresiilor mele din 
această călătorie.

RADU E. RADU J



Fotbalul rominesc
în campionatele mondiale

Meci la Montevideo cu Peru șl Uruguay*Cînd jucătorii noțlri au Intrat 
■iguri de ei pe teren iar antrenorul s-a înfuriat * Amintiri și speranțe

Astăzi la Atena fotbalul rominesc începe lupta pentru califi
carea tn turneul final al campionatului mondial, care va avea ioc. 
Intre 8—29 iunie 1958 în Suedia,

Ne-am gindit că pe tinerii noștri cititori i-ar interesa — In 
preajma celui de-al șaselea campionat mondial — să afle unele, 
amănunte despre participarea fării noastre la aceste mari corn-' 
petifii de fotbal. Pentru aceasta, am căutat pe cineva care 
fi văzut la ,,lucru" echipa Rominiei la primele campionate mon-, 
diate. L-am găsit pe tov. O. Luchide tn biroul său de la C.C.F.Se 
Aflind pentru ce am venit, tov. Luchide și-a întrerupt imediat' 
lucrul și cu pasiunea caracteristică unui iubitor, al balonului, 
rotund, a început să-mi povestească. '

LA PRIMUL CAMPIONAT

Primul campionat mondial de 
fotbal a avut loc în anul 1930. 
Kotărîrea de a se face un aseme
nea campionat s-a luat în 1929, 
după discuții aprige între diferite 
federații naționale de fotbal. Cin
stea de a organiza primul cam
pionat mondial de fotbal, a re
venit Uruguayului. Aceasta nu 
Intimplător. Naționala Uruguayu
lui era socotită atunci ca cea mai 
bună din lume. Ea cîștigase con 
secutiv în anii 1924 și 1928 Olim
piadele la fotbal.

La acest prim campionat au 
participat 13 țări. Europa și-a tri
mis doar 4 reprezentanți la Mon
tevideo : Franța, Belgia, Iugo
slavia și Romînia. In rest au 
participat 7 echipe sud-americane 
și 2 nord-am&ricane. Primul tur
neu final a fost împărțit in pa
tru serii, trei a 3 echipe și una a 
4 echipe. Romînia a avut ghinio
nul, la tragerea la sorți, să cadă 
cu două dintre cele mai puterni
ce echipe: Peru și Uruguay.

Primul meci al Romîniei a fost 
cu Peru. îmi aduc aminte că era 
într-o joi — povestește tov. Lu- 
chide — iar duminică trebuia să 
ne întîlnim cu Uruguayul, care 
învinsese Peru cu 1—0 în ulti
mele minute de joc. Meciul cu 
Peru a fost dramatic. Chiar în 
primul minut, jucătorul romîn 
Deșu deschide scorul. Prima re
priză se termină cu 1—0 In fa
voarea noastră. In această parte 
a meciului, fotbaliștii din Peru 
joacă foarte dur și în minutul 7 
rămînem în 10 oameni, iar în 
minutul 9 este lovit grav la ro- 
tulă și interul stingă Stanciu. In 
repriza a doua Peru egalează. A- 
tunci este reintrodus Stanciu. 
Pare de necrezut, dar tocmai el 
este cel care marchează al doi
lea gol pentru Romînia. Portarul 
echipei Peru știa că Stanciu nu 
poate trage cu piciorul stîng la 
care era rănit șl s-a plasat în

direcția piciorului sănătos.- Stan- 
ciu, însă, trimite ușor balonul cu 
piciorul rănit în plasă în timp 
ce portarul plonjase în direcția 
opusă. Extrema dreaptă N. Co- 
vac9 pecetluiește scorul final la 
3—1 în favoarea noastră. După 
un asemenea joc era normal ca 
peste două zile, echipa Rominiei 
să nu mai poată da randament 
în meciul cu Uruguay. Cu toate 
acestea, după primul gol al Uru- 
guayului, marcat într-o poziție 
foarte clară de ofseid, jucătorii 
romîni egalează, însă arbitrul 
sud-american nu acordă goL Me
ciul l-am pierdut cu 4—0. Uru- 
guayul a cîștigat apoi acest prim 
campionat mondial.

In echipa Romîniei au jucat a- 
tuncj printre alții Lăpușneanu, 
Wetzer, Burger, Vogi. Stanciu. 
N. Covacs, Fieraru, care sint •- 
cum antrenori și Barbu. In pre
zent președintele C C F.S. al ora
șului Arad.

dovschi, Ia rîndul său, vrea să 
prindă mingea din corner ,,artis
tic", Insă balonul se lovește de 
umăr și intră Tn plasă. Cubane
zii prind apoi aripi și mai mar
chează un gol, preluînd conduce
rea. Meciul se apropie de sfîrșit 
si cu mare greutate romînii ega
lează. Urmează prelungirile. Cei 
ce iau conducerea sînt din nou 
cubanezii, care trec apoi la o 
apărare ermetică. Abia în ulti
mul minut, Baratki reușește 
egaleze. Astfel meciul 
să se rejoace.

Conducătorul tehnic 
pei, înfuriat. îi schimbă . 
tari cu cele șase rezerve. Echipa 
nu mai prezintă omogenitate și 
cu toate că luăm conducerea cu 
1—0. pierdem meciul cu 2—I. A 
lost cea mai rușinoasă înfrînge- 
re din istoria fotbalului rominesc 
mai ales că diferența de valoa
re între cele două echipe era net 
în favoarea noastră, încheie too. 
Luchide. Finala care s-a dispu
tat între echipele Italiei și Un
gariei a dat clștig italiei cu 4-2.

Urmează perioada războiului, 
cînd s-a întrerupt campionatul 
mondusl

să 
trebuia

al echi
pe titu-

UN MECI GREU

In anul 1934, a avui loc la 
Triest — cel de-a'. doilea cam
pionat mondial. Și de data acea
sta Romînia se califică pentru 
turneul final, după ce in preli
minarii a făcut 2—2 cu Elveția 
și 1—0 cu Iugoslavia. Au parti
cipat 16 echipe, printre care Ita
lia, Cehoslovacia, Germania, Au- 
stria, Elveția, Spania, Brazilia. 
Tragerea la sorți ne este din 
nou nefavorabilă. De data acea
sta jucăm cu Cehoslovacia, care 
era atunci una din cele mai pu
ternice echipe. In această parti
dă fotbaliștii romîni joacă extra
ordinar, însă portarul ceh Plani- 
cika în cea mai bună zi a sa 
— apără totul. Prima repriză se 
termină cu 1—0 pentru Romînia. 
prin golul marcat de Dobay. Me
ciul îl pierdem însă cu 2—1, 
după ce atacanții romîni ratea
ză numeroase ocazii de gol. De 
altfelt însăși cehii au recunoscut 
la sfîrșit ul partidei că romlnii 
meritau victoria.

Romînia a aliniat următoarea 
echipă: Zombori, Vogi, Albu, 
Kotormani, Deheleanu, Lacatoș, 
Bindea, Covacs, Sepi, Bodola, 
Dobay’ Finala pentru titlul de 
campion mondial s-a disputat în
tre Italia și Cehoslovacia, pri
ma cîștigînd după prelungiri cu

Abia Vi 1950 st reia această 
u-iași competiție de fotbal. Cam
pionatul are ioc în Brazilia fi 
este dftiga: din nou de Uruguay. 
Ultimul camni^naî mondial, 
după cum se știe a avut loc li 
Elveția In 1956. unde supremul 
tit'M a fast dștigat de R.F. Ger. 
mană In dau.-.- ceiei mai paze^- 
ruce echipe de atunci — R. P 
Ungară. De altfel cu toții ne mai 
aducem încă aminte de amănun
tele acestui turneu final.

Țara noastră nu a participai la 
aceste campionate mondiale- Acum 
cînd am reintrat, cu toții ne în
trebăm : vom ajunge în finala 
de la Stockholm? Prefendenți 
sînt foarte mulți. Fotbaliștii rur 
ftri au de trecut examene grele. 
Pentru că este foarte greu de da: 
vreun pronostic nu ne rămîne 
decît să le urăm succes, acum 
la început de drum.

R. LUCIAN

O LECȚIE

Unul din darurile pe care 
tinerii sovietici le-au pregă
tit pentru oaspeții lor la 
Festival.

Pentru turneul final al cam
pionatului mondial din 1938. care 
a avut loc în Franța, ne-am cali
ficat direct prin forfait, Egiptul 
neprezentîndu-se la joc. Sorții au 
făcut de data aceasta să cădem 
cu una dintre cele mal slabe 
echipe — Cuba. Meciul s-a dis
putat la Toulouse. Jucătorii ro
mîni au intrat pe teren îngîm- 
fați, cu siguranța că meciul se 
va termina la un scor astrono
mic în favoarea lor. De altfel, 
toți specialiștii prezenți la cam
pionat, îi asigurau de acest lucru. 
Fotbaliștii romîni după ce în
scriu un gol. încep să facă 
„spectacol*. Fundașul Chiroiu 
încearcă o foarfecă, nu-i reușeș
te și acordă corner. Portarul Sa

Cuvinte ÎNCRUCIȘATE
ORIZONTAL. 1. Re

numită stațiune balnea
ră pe litoralul mării 
(două cuvinte). 2. Lo
calitate balneară pe 
Mureș. — Răsărit 3. 
Se bucură din plin de 
vacanță —- Și-o caută 
oamenii muncii la 
munte sau la mare. 4. 
Piatră soumpă în sta
re de cristal pur — A- 
colo se expune corpul 
la soare. 5. Furioasă, 
ca marea înspumată. — 
Altă stațiune la Marea 
Neagră. 6. Domoală — 
Orașul argonauților le
gendari, fără sfîrșit. —- 
fl părăsesc cei plecați 
la odihnă. 7. Diftong.
— Este mînuită la lu
cru, în producție. — 
Soarele... felahilor. 8. 
Plajă, nisip, apă... în 
oraș! — Verbul alpi- 
niștilor... pe crestele 
munților. 9. Serviți 1
— Verb conjugat pe
ring... cu muzică. —■ Ștefan Ștefă- 
nescu. 10. Membru al A.R.L.U.S.- 
ului. — început de... siamez. 11. 
Diminutiv masculin — Odinioară
— Ca X la Pronosport (fem). 12. 
Fără seamăn. — Scopul plecări
lor la munte și la mare în vacan
ță. 13. Acolo se pot citi ziare, 
cărți sau se poate juca biliard, ta
ble, șah. — Credincios — Oltea- 
nu Toma. 14. Studenții îi spun „la 
revedere'*, pînă la toamnă 1

Tuberculoză 
vindecată cu... băi înghețate

„Cărbunele roșu 
va incâlzi casele $1 serele 

din «trcmnl nord
N. Lujnikov este un bărbat înalt, cu păr negru șl bogat pe care, 

trecerea timpului nu l-a putut încărunți și cu o privire caldă care J 
te ciștigă de îndată. «

La 64 de ani, dr; Lujnikov are „Ia activul" său sute șl sute det 
pacienți pe care i-a vindecat de nenumărate boli de-a lungul carie-f 
rei sale îmbelșugate dar după părerea sa, cel care i-a dat în ace-I 
lași timp cel mai mult de furcă și cea mai mare satisfacție a fost ș 
însuși... dr. Lujnikov I

BOLNAV FĂRĂ SPERANȚA

Ca să înțelegeți mal bine 
întoarcem cu 
în urmă, cînd

trebuie să ne 
vreo 40 de ani 
tinărul Lujnikov se lupta din 
gdeu cu lipsurile și boala pentru 
a-și continua studiile universi
tare. De cînd se născuse la 
Kazan, avusese o constituție 
puțin rezistentă și încă din co
pilărie a contractai un început 
de tuberculoză.

In 1916, după ce încercase tot 
jelui de tratamente fără succes, 
un medic li povesti despre inte
resanta experiență a unui grup 
de bolnavi de tuberculoză care 
făceau băi red in riul Kazanka 

reușind să 
In 
in

Astăzi, băile înghețate au de
venit un aliat al medicului de 
64 de ani în lupta contra bătrî- 
neții și bolilor. Lujnikov se scoală 
în fiecare dimineață la ora 5 și 
primul punct al programului

fesioniștii muzicii, doctorul are 
însă un mic sfat: „Dacă cîntă- 
reții de operă ar ști cit bine le-ar 
face pentru voce cite o baie rece 
în fiecare zi, mulți dintre ei și-ar 
scoate blănurile și fularele și ar 
urma pilda mea...*4

Rămîne de văzut 
aceștia vor fi dispuși 
sfatul dr. Lujnikov...

IN CLIȘEE : Acum
studentul N. Lujnikov a 
să facă băi zilnice în apă înghe
țată pentru a se vindeca de tu-

cîți dintre 
să urmeze

in tot timpul anali 
se vindece pe această cale, 
disperare de cauză, studentul 
medicină hotărî să încerce fi a- 
ceastă ultimă fi originală metodă.

VINDECAREA MIRACULOASA

Lujnikov începu tratamentul 
îniărindu-și organismul cu plim
bări In picioarele goale prin ză
pada, după care trecu la băi în
ghețate. In curînd boala începu 
să dea înapoi și pacientul putu 
sâ renunțe la orice alt tratament, 
continuînd eu regularitate zilnică 
băile rect In 1917 comisia me
dicală îl găsi apt pentru servi
ciul militar.

• Vindecat de boală, Lujnikov » 
continuat băile cu care se obiș
nuise în tot cursul vieții și acum, 
în timpul iernii, cînd termometrul 
coboară la minus 10 grade, me
dicul nu se sfiește să se cufunde 
în apa riului, după ce face o 
copcă în gheață.

Cît costă o plimbare

40 de ani, 
început

zilnic îl constituie baia rece. 
Apoi, înainte de a merge la 
spital, petrece “ ‘ 
pian, fiind un 
și pianist amator. Pentru pro-

berculoză. Astăzi, dr. Lujnikov, 
vindecat de mult de boală, își 
continuă băile înghețate și are 
după cite se pare numeroși 
„urmași*4.

cîteva clipe la 
talentat cîntăreț

Trei savanți sovietici au prezentat recent un raport cu privire 
la expediția organizată de Academia de Științe din U.R.S.S. în 
insulele Curile și în Kamciatka.

La ora actuală există în aceste regiuni peste 200 de vulcani 
dintre care mai bine de 60 sînt în activitate. Scopul pe care l-au 
urmărit exploratorii a fost stabilirea posibilităților de a pune în 
slujba omului toate aceste uriașe surse de căldură, iar concluzia 
la care au ajuns esle net pozitivă.

Problema cea mai dificilă con
sta în alegerea locurilor celor mai 
indicate pffntru forarea puțu
rilor de exploatare — la adîncimi 
de mai multe sute de metri — 
precum și calculul aproximativ al 
capacității resurselor existente.

In centrul pămîntului se desfă
șoară un proces continuu de deza
gregare a elementelor radioactive 
— mai ales uraniu, toriu și po
tasiu. Pămîntul pierde astfel o 
cantitate de căldură pe care o 
cedează nemijlocit spațiului în
conjurător. Căldura astfel risipită 
prin jocul fenomenelor naturale, 
fără nici un folos direct pentru o- 
menire, este cantitativ mai mare 
decît cea produsă de totalitatea 
resurselor de petrol, cărbune și 
lemn ale globului.

întrebuințarea energiei termi
ce naturale din regiunile explo
rate de expediția sovietică în 
scopul încălzirii locuințelor și 
locurilor de muncă, ar putea con
stitui un început foarte promiță
tor. După părerea savanților so
vietici, insulele Curile și Kam
ciatka oferă din acest punct de 
vedere condiții de exploatare mai 
favorabile decît Caucazul sau A- 
sia Centrală, rezervele de apă cal
dă fiind mult mai mari. Ori, este

Maniere
„elegante" în

Ce părere ați avea dacă într-o seară pe cînd vă plimbați In
tr-un parc, sub clar de lună cu fata care vi-e dragă, aceasta s-ar 
lăuda cu... gingășie:

— Privește mîinile mele. De opt zile nu le-am spălat și fac prin
soare că tot sînt mai frumoase ca ale tale...

Ce ați spune ? Ați rîde ca de o glumă. O, nu 
nlle ei sînt cele mai frumoase, ci de faptul că 
atîta timp.

v-ati îndoi că mîi- 
nu le-a spălat de

trecut

VERTICAL. 1 Concediul de 
odihnă este prevăzut și în Consti
tuție. — Localitate balneo-clima- 
terică. 2. Călătorie în vacanță. — 
Jumătate din... Lulu. 3. Le găsiți 
la Borsec, Zizin, Căciulata, Mal- : 
naș, Sovata etc. și în unele maga
zine bucureștene (doua cuvinte).

— Numeral. 4. Altă stațiune. 
Are un avantaj. — Prepoziție 
tină. 5. A apare. — Un cor pe o 
singură voce. 6. Notă muzicală. — 
Loc pentru expunerea cărților. — 
Dragpste tinerească (pl) 7. Bron
zează corpul. — Dan Stănciulescu.
— Boltă. 8. Cu adevărat. — Li
muzine puse la adăpost. — Cam
pion. 9. Atracția Techirghiolului 1
— A deșerta 10. Localitate bal
neară în Bărăgan. — Stațiune cu 
izvoare carbo-gazoase și ferugi- 
noase. 11. Venea odată... pe Șiret.
— Instrument muzical 12. Sănătos 
tun. — 11 joci la club. 13. Aurel 
Stoian Tudor. — Din nou. —
— Navigator legendar. 14. Loc 
pentru plajă, la... domiciliu. — 

’Lac pentru băi, lîngă Brăila.
I. PASCAL

la-

pe Everest
Se înșeală amarnic cel care cre

de că pentru a urca un pisc înalt 
de opt mii de metri este suficient 
sa fii curajos, perseverent, isteț și 
sa ai echipamentul necesar. Mai 
este ceva: trebuie achitat impo
zitul de munte, impozitul de pisc 
— și încă majorat.

Cel puțin acesta este obiceiul 
în Nepal, micul regat așezat între 
Republica Populară Chineză și In
dia. Dar să nu condamnăm pen
tru aceasta pe perceptorii din 
Nepal, cu atit mai mult, cu cît 
▼isteria statului Nepal încasează 
un venit considerabil din vămui
rea expedițiilor cu un anumit scop. 
Nepalul putem să-1 considerăm pe 
drept cuvînt vîrful lumii, pen truca 
din cele 14 piscuri din lume, cu o 
înălțime de peste 8.000 de metri, 
șase se găsesc aici. De aici se 
poate ajunge cel mai bine și cel 
mai ușor chiar și pe două dintre 
cele mai înalte piscuri — printre 
care pe vîrful Everst. care are o 
înălțime de 8.888 metri. Dintre lo
cuitorii Nepalului se recrutează cei 
mai buni ghizi, așa numiții „sher
pa", care sînt indispensabili Ia a- 
saltarea piscurilor.

In anul 1947, Nepalul și-a des
chis larg porțile în fața turiștilor 
și a expedițiilor. Reclama împîn- 
zea lumea: „Veniți pe pămîntul 
Himalaiei, unde veți fi mult mai 
aproape de cer decît în ori care 
altă parte a lumii!“ Nepalul era, 
do altfel, vizitat de turiști veniți 
mai ales din șase țări : Anglia, Au
stria, Noua Zeelandă, Franța, El
veția și Japonia. Mai tîrziu au 
apărut și americanii, ceea ce, în 
afară de penetrația economică, se 
remarca și prin faptul că de aci 
înainte, potrivit hotarîrii guvernu
lui din Nepal, pe lîngă fiecare 
expediție era delegat un funcțio
nar, pentru ca nu cumva să se facă 
spionaj. Se știe doar că un grup de 
spioni americani și-au propus pe 
vremea aceea să caute arca lui 
Noe, pe care apoi au căutat-o cu 
rîvnă de la Ararat pînă la Hima
laia. Arca de fapt n au găsit-o, dar 
au făcut multe fotografii în apro
pierea frontierei cu China...

In luna septembrie 1956 restric
țiile au fost înăsprite și mai mult, 
cerîndu-se rapoarte detailate, un 
adevărat jurnal despre desfășura
rea expedițiilor, iar fiecare foto
grafie trebuie prezentată unui o- 
ficiu guvernamental.

în afară de toate acestea, s-au 
majorat și taxele, astfel îneît o 
excursie pe Everest s-a scumpit 
grozav. Ascensiunea pe un pisc, 
între 7.500 de metri și 8.000 de 
metri costă 440 de dolari, iar de

la 8.000 de metri în sus — 1.100 
dolari. Nu este o sumă neglijabilă, 
astfel că ziarele occidentale au 
început să scrie că se va micșora 
numărul excursiilor.

...Vintul leagănă copacii cînd 
viteza sa atinge 8 metri pe se
cundă ? La 13 m/sec. scutură 
frunzele, Ia 21 m/sec. rupe ra
murile, la 28 m/sec. smulge co
pacii, la 34 m/sec. poate să dă- 
rime o casă, iar la 40 m/sec. 
distruge totul în calea sa...

— Un om inspiră intr-un mi
nut 131 centilitri de aer, adică 
786 litri intr-o oră și 18.864 li
tri într-o zi, ceea ce este egal 
cu aproximativ de 48 de ori 
propriul său volum ?

—In S. U. A există aproape 
500 de copaci a căror vîrstă de
pășește mai multe mii de ani ? 
Cel mai gros copac din Cali
fornia are o circomferință de 
peste 46 metri, iar cel mai înalt 
are 135 metri. Pe rădăcina 
unui gigant conifer denumit 
„Mark Twain“ s-a instalat un 
restaurant cu o pistă de dans.

...In insulele Caraibe, femei
le vorbesc altă limbă decît băr
bații ? Această limbă o între
buințează însă, bineînțeles, nu
mai cînd vorbesc între ele.

El bine, totuși, aceste cuvinte 
au fost spuse foarte serios de o 
femeie iubitului ei. Desigur, nu 
în zilele noastre, ci pe la începu
tul secolului al XVI-lea de către 
una din cele mai distinse doam
ne : Margareta de Navarra, sora 
regelui Francisc I al Franței.

Nu trebuie să vă mirați că o 
femeie de frumusețea, cultura, In
teligența și eleganța ei nu și-a 
spălat mîinile mai bine de o săp- 
tămînă. Pe vremea aceea spăla
tul nu prea era... la modă. Rege
le Ludovic al XlV-lea — „regele 
soare** — și nobilii de la curtea 
sa nu făceau baie de cît la ocazii 
foarte rare, o dată — de două 
ori pe an. Pînă în secolele XVI- 
XVII femeile socoteau că a te 
băga într-o cadă cu apă e o 
cochetărie care întrece orice limi
te. De aceea femeile bigote nici 
nu voiau să audă de baie. Nu e 
de mirare deci că la un moment 
dat s-a inventat un... scărpinător 
(deobicei confecționat din ar
gint). cu care nobilii și doamnele 
lor se scărpinau sub perucile ce 
se purtau pe vremea aceea și în 
care făceau ravagii tot felul de 
insecte agasante...

Frumoasele vremii de pe atunci 
cunoșteau batista. Fiecare purta 
batiste scumpe, dar le foloseau în 
cu totul alte scopuri decît sîntem 
obișnuiți astăzi. Minunat broda
te, parfumate, batistele erau o- 
ferite în dar cavalerilor, dar na
sul, femeile și-l ștergeau cu ...de
getele.

Parfumul era și el folosit în 
mari cantități de nobili nu numai 
pentru a-și sublinia eleganța, ci 
pentru a camufla izurile — re
zultat al necurățeniei — răspîn- 
dite de ei. Un istoric francez ce 
s-a ocupat de dezvoltarea manie
relor elegante de-a lungul veacu
rilor, scrie în legătură cu folosi
rea parfumurilor de către nobilii 
feudali: „Diferitele parfumuri, 
în special cel de mosc, erau în
trebuințate în mod excesiv de 
bărbați și femei. Ciorapii și mă-

Daruri pentru Festival

Frumusețea acestor obiecte este de neasemuit. Ele vor fi oferite 
cadou de tinerii sovietici prietenilor lor veniți la Festival.
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nușile le eraunușile le erau parfumate și ele. 
Toți nobilii trăiau Intr-un nour 
de parfum. Cu acesta se acope
rea mirosul urit, care era nelipsit 
chiar și la oamenii cei mai dis
tinși, din cauză că erau de o 
necurățenie de nedescris și sufe
reau de o adevărată fobie a a- 
peiu.

Cu toate acestea, nobilii după 
cum se știe — nu se jenau să a- 
pară ba chiar să ia masa în pu
blic. Vă închipuiți în ce condiții 
igienice se desfășura o masă pe 
atunci, cînd nici măcar nu exis
tau furculițe. Pînă acum cîteva 
secole, această unealtă era com
plect necunoscută nu numai in 
coliba țăranului ori in casa meș
teșugarului, ci și la banchetele 
nobililor sau regilor.

Cuțitul, în schimb, era cunoscut 
din cele mai străvechi timpuri, 
fiind folosit la vinătoare, la tă
ierea cărnii sau într-o formă mai 
alungită, ca sabie de război. Din 
cartea „Le nivellement des 
jouissances**- („Nivelarea plăceri
lor**) în care vicontele D'Avenel 
descrie moravurile din vremea 
aceea putem afla — între alte 
le — cum se servea pe atunci 
masa. Bucatele cele mai costisi
toare și artistic pregătite și a- 
ranjate de bucătari vestiți, erau 
servite în farfurii uriașe. Oaspe
ții pesculau cu mina bucățile de 
carne in sosul gras și aromat, le 
puneau pe bucăți de pline și ast
fel le mincau. Exista — după 
cum vorbesc documentele vremii 
— chiar un cod al bunelor 
niere, în care se arăta cum 
buie ținută bucata de pline, 
care degete să fie apucată 
nea din farfurie etc.

De-abia după ce masa se 
mina, veneau servitorii cu vase 
cu apă, pe care le ofereau me
senilor pentru a-și clăti mîinile

ma- 
tre-

mînjite de sosuri. Obiceiul de a 
se clăti degetele și înainte de 
masă, s-a introdus iîrziu de tot.

Venind la masă, nobilii își a- 
duceau cu ei cuțitul, pe care îl 
purtau la brîu, legat cu un lăn
țișor. De același lănțișor atirna 
și scobitoarea, frumos ornată, 
deobicei din aur sau fildeș. Mai 
tirziu, cînd a fost inventată, fur
culița se purta în același fel și 
era executată din metale scumpe 
și cu multă măiestrie.

Obiectele casnice, vesela, erau, 
în general, confecționate cu cea 
mai mare artă. Se știe, de pildă 
că marele Benvenuto Celini a 
muncit multă vreme la realizarea 
unei solnițe. In muzeul din Vie- 
na, la Luvrii din Paris, la Krem
linul din Moscova pot fi văzute 
minunate farfurii, cuțite, cupe 
— adevărate opere de artă. Toa
te aceste frumuseți însă — după 
cum vedem — nu stimulau și 
curățenia printre monarhii și no
bilii ce le foloseau.

Astăzi, cînd nu se mai cons
truiesc case fără baie, cînd peste 
tot există băi publice, cînd sin- 
tem învățați din copilărie să ne 
spălăm mlnile înainte de a mîn- 
ca și să folosim furculița în tim
pul mesei, desigur că cele de mai 
sus par a ține de domeniul fante
ziei. Aceasta era însă trista rea 
litate șl tocmai de aceea oe a- 
tunci bîntuiau teribile epidemii de 
ciumă, de holeră 
îngrozitoare care 
mii de oameni.

Noroc, însă, că 
unui parizian i-a 
publice un cod al manierelor 
legante, unde pentru prima oară 
se recomandă băi mai dese și 
spălarea mîinilor măcar o dată 
pe zi. Spălatul a devenit la modă. 
Și cum moda de aia e modă, ca 
să te ții de ea, au început oame
nii să folosească a.pa, ba chiar și 
săpunul.

știut că în Daghestan se între
buințează de mai mult timp căl
dura subterană pentru satisface
rea nevoilor industriei locale. In 
mod asemănător se va putea pro
ceda și în orașele și satele din 
Kamciatka.

Savanții sovietici menționează 
în raportul lor experiența bogată 
pe care au acumulat-o în această 
direcție tehnicienii din Islanda.

In capitala insulei din extremul 
nord, Reykjavik, toate casele fo
losesc un sistem de încălzire cu 
apă din fundul pămîntului iar în 
serele temperate, pe aceeași cale, 
cresc legume și chiar struguri.

In același timp nu trebuie uitat 
că utilizarea energiei termice na
turale poate constitui și o nouă 
cale pentru producerea de ener
gie electrică.

Toate condițiile naturale sînt 
îndeplinite în regiunile explorate 
de savanții sovietici. Vulcanii ac* 
tivi din insulele Curile și Kam
ciatka furnizează o apă foarte cal* 
dă cu o temperatură de pînă la 
100 de grade și jeturi de aburi cu 
o temperatura încă și mai mare.

Expediția a trecut de altfel și 
la unele lucrări practice în vede
rea exploatării „cărbunelui roșu44, 
cum este denumită această sursă 
de energie. Savanții au studiat 
posibilitatea construirii unei cen
trale electrice care să funcționeze 
pe baza apei subterane. In acest 
scop, ei au analizat sursele ter
mice naturale și jeturile de aburi 
și au hotărît să propună construi
rea unei asemenea centrale în su
dul peninsulei Kamciatka.

De asemenea, se vor amenaja 
sere care vor produce legume și 
fructe în tot timpul anului în mai 
multe regiuni. Construcția acesto
ra nu va necesita multă muncă și 
va putea fi efectuată folosind ex
clusiv forțele de lucru din re
giune. In al doilea rînd se va tre
ce Ia amenajarea instalațiilor de 
încălzire a locuințelor din Kam
ciatka și Curile, cu precădere în 
capitala Petropavlovsk.

Problema nr. 35 IneditM

GHEORGHE GOȘMAN 
comuna Țlnțarl, regiunea Stalin

și de alte boli 
decimau mii și

într-o bună 
venit ideea

zi 
să
e-

Mat în două mutări :
Alb: Rgl, Db7, Tg3, Th4, 

Nd3. Cc7, Pb3, b4.
Negru: Rd4, Dg6, Ta5, Tal, Ng4, 

Ce4 Pe5.
Nu una ci două amenințări de 

mat crează „cheia“ acestei pro
bleme și totuși greu o veți găsi. 
Dificultatea va fi mai mică dacă 
veți considera că prima mutare 
trebuie să fie ascunsă, fină și 
chiar cu „sacrificii dezintere
sate*4...

SOLUȚII
PROBLEMA NR. 27 DE M. MA- 

NOLESCU: Mutarea cheie l.Cc3l 
realizează poziția „Zugzwang**, 
adică îl face pe adversar să piardă 
numai pentru că... trebuie să mute.

PROBLEMA NR. 28 DE V. PE- 
TROV1CI: Dama, tucepînd cu mu
tarea cheie l.Dh8! „se plimbă*4 în 
toate colțurile tablei numai ca să 
dea maturi... spectaculoase.

Regulament 
pentru studenji în vederea 

examenelor
★ Studenții de la Conserva

torul de muzică să fie tobă de 
carte.

★ Pentru studenții de la Ma
tematici. materia să nu conțină 
nici o necunoscută.

★ înainte de examen, stu
denții de la Chimie, să lase 
toate combinațiile.

★ Studenții de la Arte plas
tice, să nu rămînă tablou, la 
întrebări.

★ Cei de la Institutul de tea
tru, să nu învețe în „ultima 
oră“.

★ Cei de Ia Medicină, să 
consulte cartea tot anul pentru 
că profesorul simte pulsul și 
pune diagnosticul.

★ Studenții de la Textile să 
n-o întindă cu facultatea pînă-n 
pînzele albe.

DAN LAZARESCU

SADI RUDEANU

STAS 3452 - 62
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