


Colectivul do munci ol uzinelor do tractoare .Ernst Thălmann* din Orașul Stalin s-a angajat să cinstească cel de al II—lea Congres al P. M. R. >1 cea < 
a 37—a aniversare a Marii Revolutii Socialiste din Octombrie, dtnd pînă la 30 octombrie a.c 19 tractoare peste plan, realizând economii în valoare < 
340.000 lei prin folosirea rațională a materiilor prime șl a materialelor, și objinînd o creștere a productlviiătll muncii cu 5*/« peste sarcina planificată ei 

In fotografie, un aspect de muncă din această uzină: montarea tractoarelor pe șenile K. D.—35.

COPERȚA l-a: 2 octombrie - Ziua Forjelor Armate ale R. P. R. 
Poporul patriei noastre îșl sărbătorește în această zi armata sa 

iubită, neînfricată apărăioare a marilor sale cuceriri. COPERTA IV-a: Aspect din Grădina Botanică din Ch



Proktorl din toate tarile, unlți-vă IFLRCARA
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Pe locul viitorului lac de acumulare.

$1 pamîntul acesta va înflori...
oș Dumitru Casap stă și A M priește cîmpia. O cunoaște ndH încă din copilărie, știe pe 

SvK afară cum arată fiecare colțișor — „Uite, acolo în dreapta e cimitirul înconjurat cu gard de salcîmi, iar dincolo, în vale, se întind ogoarele mîndre ale colectiviștilor". De opt zile vine în fiecare după amiază aici, de cînd chiaburii satului au scornit zvon blestemat, cum că s-ar fi dat poruncă de către partidul comunist să se înalțe aici un dig uriaș, pentru ca apa, cînd va năvăli pe văile acestea în urma ploilor, să nu înece pămîntul colectiviștilor, ci mai curînd casele oamenilor din sat.De crezut nu crede moșul scornelile, totuși întrucîtva este nedumerit. Nu înțelege în întregime ce se petrece aci. Huruitul prelung și uniform al tractoarelor, zi și noapte în funcțiune; munca ciudată a încovrigatelor screpere, care, după ce mușcă deodată cîte doi metri cubi și jumătate de pă- mînt, îl închid în pîntecele lor și-l transportă pe dig într-un singur minut; zorul muncitorilor terasieri săpînd pămîntul mai de vale cu cazmaua și transportîndu-1 pe un al doilea dig, în căruțe trase de cai mici; în sfîrșit, digurile ce se înalță văzînd cu ochii, — toate acestea laolaltă îi dau o senzație de măreție. Ani mulți duce moșul în spate, a trecut de 74, dar asemenea „minuni" n-a mai apucat a vedea. De aceea, în toamna aceasta, toate i se par neobișnuite.In sus sînt dealurile. Pe coastele lor se află viile, odinioară fala acestor locuri.Dar cu timpul faima lor veche s-’a stins. Exploatate la maximum, pe terenuri lipsite de îngrijire, au dat mereu rod mai slab, multe s-au părăginit și doar unele se mențin, mai bine îngrijite, pe ici, 

pe colo. Lipsa de prevedere a capitaliștilor a făcut ca apele provenite din ploi și zăpezi să formeze șanțuri și torenți. Puhoaiele neîmblîhzite au adîncit văile, surpînd maluri, rozînd și cărînd cu ele solul mănos de la suprafața dealurilor, scoțînd la iveală miezul neroditor al acestor terenuri: stâncile golașe de granit dur, ascunse prelungiri subpămîntene ale celor mai de miazăzi culmi ale Apusenilor: munții Zarandului.Nici vița de vie, nici altă cultură utilă nu crește pe stînca golașă; doar mușchii și un soi de iarbă măruntă, pe care o pasc vitele, capre și vaci. Pentru menținerea solului, pe locul de baștină s-au făcut pe vremuri împăduriri de salcîmi, însă arborii aceștia ghimpoși, numiți prin partea locului „acăți", nu s-au plantat atît pe culmea dealurilor, unde nevoia era mai mare — majoritatea proprietarilor de vii, lacomi de cîștig, nepermițînd să li se micșoreze suprafețele cultivate — ci mai mult pe văile toren- ților, văi din an în an maiadînci și mai prăpăstioase. Puieții sădiți aici, însă, au rămas mici și piperniciți, incapabili să stăvilească năvala apelor. In fiecare an, după topirea primăvăratică a zăpezilor, ori după ploile mai mari, torenții au primit apă și glas, repezindu-și puhoaiele asupra văilor, rupînd malurile cu o furie nemaipomenită, inundînd terenurile învecinate, năpustin^u-se asupra caselor oamenilor, dărîmînd și distrugînd totul în cale, cărînd în năvala lor nu numai solul cel roditor, ci și butucii de viță smulși o dată cu
La cariera de piatră. Maistrul minier Tra
ian Crainic privește de jos cum, agățat 
de o frîngliie solidă, minerul Petru Sîrban 
doboară cu ranga stincile dislocate de 

puterea exploziei.
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In repaus. Tractoristul Vosile Manda' Tți 
aprinde țigara da la cea a tovarăjylui 
său Grigore Bașca. Peste cBeva minute 
vor relua lucrul la construcția uriașului dig 
de pâmînt de aproape patru metri, ce se 

vede în &nd.el, aducînd nisip și pietriș din belșug și acoperind ogoarele roditoare din vale.— Mai bucuroși privim cum ni se usucă grînele pe cîmp din pricina secetei, decît să ne rugăm pentru ploaie — spune moș Dumitru Casap. Ne piere somnul și ne cuprinde neliniștea numai vă- zînd norii că se adună pe cer.Bătrînul a trăit altădată vremuri amarnice, cînd satul întreg încerca neputincios să stăvilească năvala torenților. Se prăpădeau bucate, se înecau animale, se prăbușeau casc. Deși nu-i comunist, nici măcar membru al colectivei din sat, Dumitru Casap nu crede în scornelile răuvoitoare ale chiaburilor. El știe că, dacă din inițiativa Partidului s-a deschis șantierul și s-au început lucrările de aici, locuitorii nu au decît să se bucure. Tot ce se va face, toate cele ce se vor construi, vor fi create spre binele și folosul lor. Bătrînul crede în Partid și de aceea, cu toate că huruitul tractoarelor face să-i țiuie urechile, el vine zilnic pe dig — s-ar duce bucuros și sus pe deal dac-ar putea urca — să vadă cum se desfășoară lucrările.
„Tunelul"Șuvoiul flămînd al torentului a adîncit valea pînă la stînca de granit, ba chiar și pe aceasta a ros-o, rotunjindu-i asperitățile și 

lustruind-o cu puterea vijeliei lui. Ca să mergi pe firul văii în sus, spre cumpăna apelor, trebuie să sari din piatră în piatră, peste micuțele lacuri cu apă rece și limpede ca cea din fîntînă. La fie ce pas trebuie să îndepărtezi mărăcinii și buruienile întîlnite în cale: păducei, gledicie, rugi de mure, trandafiri sălbatici, urzici. Ai nevoie de un ciomag solid, pentru că vipera te pîndește adeseori din întunecimea unui colț stîncos. De privești în sus, nu vezi cerul întreg, ci doar frînturi izolate, prin care lumina zilei pătrunde anevoie, prin țesătura de plante cățărătoare, pînă în adîncul răcoros.Greu îți vine să crezi că locurile acestea ascund în ele o amenințare grozavă: aici se formează și de aici se prăbușește la vale, în timpul ploilor, puhoiul apelor dezlănțuite.Pe văile acestea se construiesc acum baraje pentru stăvilirea furiei torenților. Multe baraje, mari, solide.de piatră cimentată, în stare să biruie puhoiul apelor, să le facă să curgă lin, liniștit, ca pe icîmpie.La barajul de pe valea cea mai nordică digul e construit de zidari biboreni și năsăudeni. Mîinile lor meștere clădesc repede și barajul se înalță în fiecare zi cu o jumătate de metru. Zidarii aproape că nu vorbesc, din gură nu le scapă decît cuvinte scurte, izolate, în legătură cu munca lor.Ion Ogvarsi din comuna Ceica, regiunea Oradea — unul dintre cei mai harnici — se mînie foc dacă n-are piatra sau cimentul la înde- mînă.— Case am mai ridicat noi — spune el — baraje însă pentru stăvilirea torenților, abia acum învățăm să clădim. Dar nu-i greu, cînd munca ți-i dragă.Dacă-1 lauzi pentru îndemînarea cu care zidește, obrazul i se îmbujorează ca al unei fetișcane de 17 ani. 11 întreb dacă a citit proiectul de Directive al Congresului Partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii și ce crede despre eL îmi răspunde simplu:— D-apoi noi pentru ce crezi că lucrăm aici?Supraveghetorul lucrărilor din acest punct este baci Todor Baba, unul dintre cei mai bătrîni muncitori de pe șantier. Sub conducerea iui primul baraj a fost construit într-un timp record: nici două săptămîni.Interesant om acest Todor Babal A împlinit de curînd 68 de ani, 
•Magazia"? După cum se vede, mașinile, roabele si scindările sînt depozitate afară, 

sub cerul liber, la bunul plac al ploii și viaturilor.

însă urcă dealurile mai sprinten decît un bărbat în floarea vîrstei. A fost pe vremuri picher la serviciul hidraulic al căilor ferate, acum este pensionar, dar nu-i vine de loc să șadă liniștit pe lîngă locuință și să-și muncească petecul de pămînt pe care-I stăpînește. N-are o clipă de astîmpăr. Parcă numai spirt îi curge în vine. E mereu în alt loc, îndrumând pe unul, certînd pe altul, arătînd cum trebuie așezată o piatră ori cum trebuie zidită. Are o mare experiență în domeniul construcției de baraje -—ani îndelungați la C.F.R. numai cu treaba aceasta s-a ocupat — și experiența n-o ține de loc pentru el, ci o împărtășește bucuros și altora. De aceea oamenii îl îndrăgesc cu toate că, uneori, îi suduie peste limitele permise.— Abia acum facem treabă serioasă — spune el ca răspuns la întrebarea mea despre proiectul de Directive al Partidului. Aceia (capitaliștii care au condus altădată CFR-ul—N.R.) nu construiau decît unuj, două baraje în apropierea liniei ferate, fără să se mai ocupe de restul văii. Și torentul rămînea tot puternic. Noi am început să-l îngrădim de sus, unde-i rădăcina lui și de unde își trage puterea. La anul, după ce gătăm de stăvilit văile, facem lucrări și pe dealuri, baraje mai mici și terase. Pe toate crestele, cîte sînt de jur împrejur, va crește vița de vie, iar colo jos, către rîul din apropiere vor fi orezarii și grădini cu legume.Mai privește o dată zarea și încheie, jumătate șugubăț, jumătate serios;— Cînd s-o deschis șantierul o fost musai să vin, să lucru aici. Și mă bucur de pe-acum de ce vom construi cu mîinile noastre.Todor Baba lucrează vîrtos pentru îndeplinirea Directivelor Partidului, ridicînd baraje și salvînd de inundație ogoarele țăranilor din sat. Moșul are un suflet tî- năr și e întotdeauna acolo unde se pornește ceva nou și unde începutul e greu.
Drumul tăiat In coasta dealuluiCea mai rea dintre toate este valea dinspre sud. Deasupra prăpas- tiei, adîncă și foarte abruptă, se înalță coasta dealului, înclinată cu aproape 70 de grade. Pe unde oare, și cu ce mai ales, să transporți spre cumpăna apelor materialele pentru construcția barajelor? Intr-o zi, cu prilejul uneia din perigrinările 

sale prin aceste locuri, inginerul- șef Mircea Cosma întîlni mai mulți oameni din sat. Ii opri și se prinse în vorbă cu ei:— Ce credeți, tovarăși, — întreba el — ar putea să urce tractorul pe coasta ăstui deal?— Tractorul I?O femeie își făcuse cruce pe furiș și că ta la omul scund din fața sa cu o privire atît de speriată, de parcă acesta ar fi fost nebun de-a binelea și încă dintre cei furioși.— Pe aici, nu tractorul — zise în zeflemea un bătrîn — dar, de cînd mă știu, nici vaci le n-au urcat, numai caprele.Mircea Cosma rămase singur, privind îngîndurat în urma oamenilor care se depărtau. Pe urmă coborî agale și, cînd ajunse jos, se întoarse și mai privi o dată îndărăt, măsu- rînd distanțele cu ochii, cîntăyind o ipoteză ori alta. Pe neașteptate îi veni gîndul cel bun.— Tiil Ce simplu el — exclamă el cu voce tare, uitînd că de fapt se află singur la capătul de jos al văii.Chiar de a doua zi cîteva echipe de oameni începură să sape un drum deasupra văii prăpăstioase a torentului. L-au terminat în cîteva zile, săpînd direct în coasta dealului și evacuînd pămîntul în vale. Așa s-a născut drumul lat de numai doi metri și jumătate — cît să poată trece remorca trasă de tractor — dar lung de aproape șapte sute de metri. Și mult s-au minunat locuitorii cînd au văzut de jos, din vatra satului, cum urcă de ușor pe acest drum nou de pe coastă, calul de oțel pe șenile și nu singur, ci trăgînd după el o platformă încărcată cu nisip, și nu are nici gînd să se răstoarne; ci merge pînă sus, descarcă nisipul și vine îndărăt șă ia altul, pufăind mînios.Mergînd cu inginerul-șef pe la diferite sectoare de muncă de pe șantier, urcînd pe firul văilor sau pe dunga subțire a potecilor trasate de pasul omului, afli numeroase amănunte despre opera de construcție pe cate o conduce.— La început ne-am lovit de multe greutăți. Pe șantier veneau zi de zi oameni mai mulți, iar noi nu pridideam să-i cazăm. Ne-a ajutat sfatul popular comunal, gasindu-ne locuințele necesare. Ajutor prețios ne-au dat și colectiviștii din sat. Biroul șantierului se află chiar în sediul gospodăriei colective.Un oftat adînc mă ajută să înțeleg că Mircea Cosma n-a reușit încă să învingă toate piedicile. 11 întreb și îmi răspunde fără întîrzlere, cu necaz:— Muncitorii sînt supărați că nu li s-au plătit salariile la timp. Unii vor să plece și trebuie să discuți ceasuri întregi cu ei, să-i convingi să rămînă, Sectorul Arad al I.S.L.LF.-ului (întreprinderea de stat pentru lucrări de îmbunătățiri funciare) întîrzie uneori plata salariilor, deși Ministerul Agriculturii și Silviculturii i-a pus la dispoziție bugetul necesar. Nemulțumirile oamenilor sînt legitime.Cîteodată Mircea Cosma se referă și la întîmplări și fapte care îl privesc direct:— N-am venit cu plăcere pe șantier — mărturisește el cu oarecare jenă, dar și cu justificata mîndrie a omului care a reușit să-și înfrîngă o mare slăbiciune. Mi se părea nu știu cum, să-mi las soția singură la Galați, după numai patru luni de la căsătorie, 

solide.de


și să merg în alt. capăt al țării, în primele săptămîni căutăm mereu Brilej nimerit să fug de aici.iar — șl chipul i se colorează la gîndul că urmează să spună ceva care acum i se pare atît de normal — după publicarea proiectului Directivelor, cînd am înțeles măreția lucrărilor pe care fusesem pus să le fac de către Partid, utilitatea și perspectiva lor, mi s-a făcut rușine să mă gîndesc la plecare. Am înțeles că prm această lucrare vom reda producției viticole sute de hectare pe coastele a trei dealuri și...

Inținerul-jef Mircea Cosma (în mijloc) 
discutâ pe tpren cu colaboratorii soi. pre- 
llemele ridicate de construcția barajelor.

A renunțat să plece, însă nostalgia orașului dunărean nu l-a părăsit cu totul.Șl, parcă scuzîndu-se pentru gîndurile ce i-au fugit departe cîteva clipe, inginerul-șef arată lipsa care i se pare cea mai importantă de pe șantier:— La noi munca politică de masă este încă inexistentă. Nu avem nici organizație de partid, nici de UTM, nici sindicală. Atît Comitetul raional al P. M. R. și comitetul raional al Uniunii Tineretului Muncitor, cît și comitetul regional-Arad al Sindicatului Salariaților Agricoli, se dezinteresează de noi, de parcă n-am fi tot oameni ai muncii. Și doar lucrăm de-acum de două luni!Efectele negative ale acestui iezinteres Sînt vizibile și regre- ,abile: lipsa totală de organizare politică; slaba disciplină în munca profesională din partea unor ele- nente înapoiate; oameni care, în nod inconștient, devin unelte ale hi aburilor și ajung să răspîndească vonuri care de care mai fantastice; ilți care se îmbată zile de-a rîndul n timpul serviciului și pe lingă ă în vremea aceasta nu lucrează, a mai provoacă uneori și scandal...— Sînt utemist — mărturisește nginerul-șef — dar a trecut multă reme de cînd n-am mai luat arte la o ședință U.T.M. Mă simt i eu vinovat de această stare de ieruri. Trebuie să anunț raionul, sgiunea de Partid — dacă va fi svoie — ca să se îndrepte lucrurile!
Lacul de acumulareVăile de prin locurile acestea mverg una către alta, alcătuind tele mereu mai mari, mai late, oate se termină prin două canale : colectează apele tumultoase ale 

puhoaielor, ce se formează pe dealuri și le îndreaptă spre rîul din apropiere. Le îndreaptă, dar dar nu le duc pînă acolo, pentru că rîul se află departe, la cîțiva kilometri distanță, iar cu timpul cele două canale s-au astupat, devenind un fel de diguri pitice,care lasă puhoaiele să se revarse peste malurile scunde, acoperind cu grohotiș și distrugînd astfel ogoarele cu cereale.Acum văile și canalele acestea vor fi destupate, dar nu pe toată lungimea lor actuală, ci numai pe porțiunea dintre punctul de formare șl locul acesta din vale, unde moșul Dumitru Casap continuă să privească încovrigatele screpere remorcate de tractoare. Aici se va forma un lac artificial, întins pe o suprafață de cîteva hectare, în care vor fi dirijate apele aduse în timpul ploilor de năvalnicii și primejdioșii torenți. Din lacul de acumulare apele vor fi conduse mai departe, printr-un canal deversor, și folosite la irigarea terenurilor agricole. Pentru aceasta lucrează tractoarele și screperele, care au și înălțat unul dintre diguri; pentru aceasta lucrează și muncitorii terasieri, să- pînd pămîntul în vale și ridicînd digul din aval.Tractoarele ce trag după ele screperele pline de pămînt sînt conduse de tractoriști tineri: Vasile Manda, Nicolae Florea, Gheorghe Cristea, Dumitru Olaru și alții. Cel mai priceput și mai vrednic este Vasile Manda, un tînăr în v'îrstă de 18 ani. El a cărat cea mai mare cantitate de pămînt din uriașul val care formează acum digul de nord. Tractorul condus de el s-a defectat numai rareori, dar și atunci l-a meșterit repede, ca să nu stea multă vreme din lucru. Tractoristul acesta știe să-și îngrijească mașinile care i s-au dat în primire, cu atîta grijă de parcă ar fi proprietatea lui personală. Și-i pare tare rău că nu are unde să le adăpostească atunci cînd e timpul urît.—• Vedeți, tovarășe, — spunea ’el cu tristețe—- tractoarele noastre stau sub cerul liber. Dacă vine ploaia nu știm ce s-o alege de ele. Ne-ar folosi mult o remiză pentru adăpostul mașinilor.Remiza dorită de tractorist nu există. Tovarășii din conducerea șantierului au uitat de mașini. Construcția, intitulată pompos „magazie", nu adăpostește decît materiale mărunte. Atelierul de tîmplă- rie este instalat într-o tindă, roabele dulapii și seîndurile de construcție stau afară, „sub cerul liber", și, daca vin ploile, cu siguranță că lemnul din care sînt făcute se va îmbiba cu apă și va putrezi.
★Majoritatea muncitorilor terasieri sînt bucovineni, romîni și ruteni din satele raionului Rădăuți. Unii au venit aici cu frații sau copiii mai mari, alții singuri, numai cu căruța și calul fără de care nu-s obișnuiți să muncească.Pe șantierul de aici, unde lucrează ca zilieri, sînt vreo cîteva zeci. Sînt oameni solizi și rezis- tenți, oțeliți de munca lor aspra.Șeful lor este „popa" Ivan Teren- tiov, un bărbat de vreo cincizeci și ceva de ani, mărunt, însă laț în spate și puternic. „Popa" nu-i preot, nici n-a îmbrăcat vreodată sutană; i se spune așa numai pentru barba neagră, deasă și măruntă pe care și-a lăsat-o. 

Nu l-a ales nimeni mai mare peste ceilalți bucovineni nici prin vot secret, nici prin ridicare de mîini, dar autoritatea lui o recunosc toți, pentru că e harnic la muncă și pentru că se ocupă întruna de ceilalți oameni, de îmbunătățirea condițiilor de lucru pe care le au.Unii dintre bucovineni au fost cazați prin sat. Fiind însă mulți, conducerea șantierului n-a izbutit să-i cazeze încă pe toți. Ințelegînd greutățile, dar socotind că oamenii nu pot dormi nici fără acoperiș deasupra capului, Terentlov a discutat cu tovarășii săi și, împreună, au propus inginerului-șef să le dea seînduri spre a-și clădi singuri barăci provizorii din lemn.— Deocamdată o să ne descurcăm și așa — a spus Terentiov. Mai tîrziu ne aranjăm noi.Așa se face că pe marginea viitorului dig de aval se văd acum locuințe construite din seînduri.Altădată „popa" a avut o idee bună.— Ce crezi, tovarășe Terentiov, — l-a întrebat odată la masă, la cantină, Mircea Cosma — n-am găsi prin satele rădăuțene oameni care, să vrea să lucreze pe șantierul nostru?— Ar trebui să plece cineva acolo, tovarășe inginer, — a răspuns ruteanul. S-ar putea să găsim.— Dumneata mergi, dacă-ți dăm delegație?„Popa" n-a răspuns imediat. A socotit întîi în gînd cîte zile îi trebuie pentru deplasare și cîtă pagubă va avea personal daca lipsește un timp de pe șantier. E muncitor zilier și primește cu atît mai mulți bani, cu cît e mai mare numărul metrilor cubi de pămînt pe care-1 sapă. S-a răsucit pe scaun, a calculat încă o dată, socotind că va recupera el într-un fel rămî- nerea în urmă și, în sfîrșit, s-a hotărît:— Merg.A plecat și s-a întors peste vreo zece zile cu mulți oameni, căruțe și cai.L-am găsit lîngă viitorul dig de aval, săpînd pămîntul uscat de arșița soarelui.— E tare? — l-am întrebat spre a intra în vorbă cu el.— Parcă-i fier — mi-a răspuns. Și, ca să mă încredințeze, a lovit Foto : M. IVANCIU

puternic cu cazmaua în crustă.— De-ar da o ploaie n-ar strica, pentru că am rămas cam în urmă.— Spune-mi, — l-am întrebat — de ce ai plecat în delegație, dacă știai că din cauza asta vei cîștiga mai puțin? Văd că e greu sa-i ajungi pe ceilalți din urmă. Căldura a întărit pămîntul și munca e mai aspră acum.Ridică fruntea și mă privește lung, pe sub gene, o singură clipă, apoi începe iar a săpa pămîntul cu îndîrjire și vorbind din cauza aceasta întretăiat.— Apoi... banii nu-s totul... Mai sînt... și altele...Un alt bucovinean, Efim Filipov, de fel din comuna Climăuți, raionul Rădăuți, mi-a povestit mai tîrziu că odată, cînd s-a citit din ziar proiectul Directivelor Congresului Partidului, Terentiov a exclamat:— Ehei! Cînd digurile astea or fi gata se va ști că am fost și noi pe-aici!...
ViitorulVasile Manda a oprit tractorul și a coborît pe digul dinspre sat. Motorului. înfierbîntat de muncă și căldură, i-a sosit ceasul de odihnă. Tractoristul sfărîmă între degete un bulgăre de pămînt și azvîrle țărîna în fundul scobit și neregulat al viitorului lac, speriind gîștele ce s-au apucat să se scalde într-o băltoacă de apă.Acolo, în dreapta și stînga se află cele două canale colectoare. Rele acum, ele vor fi în viitor blînde ca niște rîulețe de cîmpie. Atunci lacul de acumulare va fi plin, iar apa lui va uda orezăriile și grădinile cu legume ce nu peste multă vreme vor începe sa se întindă șirag, din locul acela mai de vale, unde sînt ogoarele colectiviștilor, și pînă departe, spre apus, la granița patriei. Recolte mîndre și bogate, de mii de kilograme la hectar, vor acoperi cîm- piile. Viile roditoare se vor întinde din nou pe dealurile astăzi golașe, iar vinul satului își va cîștiga, prin munca oamenilor, un renume cum n-a avut niciodată în trecut.Constructorii de aici sînt oameni vrednici. Nu-i mult pînă ce toate acestea vor exista aevea.



Am întîlnit uneori oameni care la prima vedere afișau o îmbinare armonioasă de calități fizice ce-mi trezeau admirația. Cerce- tîndu-i mai- a- tent, observam însă unele disproporții: un u- măr puțin lă-
Maiinu de frwat cot» sat, un nas prea 
.Wdml.p.O unei cutii. mic întM față puternică sau alte asemenea cusururi. Simțeam atunci dezamăgire. Cam același sentiment l-am încercat vizitând uzinele „23 August". Parcurgând uriașa curte a uzinelor, străjuită de hale mari, puternice, m-am simțit mai voinic, mai în siguranță. Era o adevărată plăcere să auzi răsuflarea greoaie a forjelor, uruitul morocănos al macaralelor, glasul pițigăiat al frezelor — mă rog, toată forfota și freamătul unei mari uzine. Fără îndoială că aici nimic nu se face pe jumătate, — îmi spuneam. Totul îți dă Impresia plinului, al lucrurilor mărețe. Nimic mai armonios. Și așa, mai visînd, mai luînd seama la circulația intensă din jurul meu, pătrund în atelierul în care mi s-a spus că se lucrează bunuri de larg consum. Privesc în jur și nici urmă de bunuri de larg consum. Mașini mari, strunguri, freze,piese mari. Aici e de fapt secția de matrițerie la cald. Dar în fundul atelierului observai, în cele din urmă,~O firmă „Secția de bunuri de larg consum". Trec pragul secției și deodată văd că am dat peste beteșugul, care strică toată armonia ce mă îneîntase pînă atunci: o cameră cît o sală de școală elementară; cîțiva oameni își făceau de lucru pe lîngă două bancuri primitive și mai mulți stăteau de vorbă în grupuri.

de AL 6ÎRNEATÂ

Risipite prin diferite colțuri — cuptoare de aragaz, lacăte, topoare, foarfece de vie, picsuri. Prima impresie a fost c-am nimerit într-o magazie care servește drept loc de veselă odihnă pentru chiulangii. Totuși, eram în secția de bunuri de larg consum, în plin program de producție.Atunci?Ei, atuncieo poveste cam lungă!
*Cam cu un an în urmă, atelierul de valorificare a deșeurilor s-a transformat în secție de bunuri de larg consum. Și cum această secție trebuia să lucreze cu mașini și utilaje disponibile, avînd ca materie primă deșeurile din alte secții, direcția uzinelor i-a pus la dispoziție cîteva mașini de la începuturile epocii mașinismului și a lăsat oamenii apoi să se descurce cum or putea. Muncitorii și-au construit singuri cîteva bancuri și au încropit niște dispozitive neapărat necesare, cum ar fi cel de lipit creioanele.Muncitorii au avut toată bunăvoința, au pornit cu multă însuflețire la producerea în serie a unor produse de larg consum: cuptoare și chei de aragaz, toporașe, creioane automate, dălți, clești patenți etc. Pînă aici toate bune. Dar de ce bate vîntul prin secție, de ce oamenii stau de vorbă în loc să lucreze, de ce secția nu dă tot randamentul pe care-1 poate da în pofida utilajului nesatisfăcător pe care-1 are?Aici intervine spiritul gospodăresc al lui Dănilă Prepeleac, pe care se pare că-1 are din plin conducerea uzinelor „23 August".Cît e la vale, carul n-ăre nevoie să fie tras; la deal nu urcă, însă, pîrdalnicul... Și ca secția să meargă bine și la greu, trebuie în primul rînd să aibă materie primă — fie ea și numai deșeuri. Or, ca să aibă materialul necesar, secția se

Foto : T o d e u C I O S interesează și aduce singură materialul existent în diferite secții, fără nici un amestec al direcției. Nu se găsejte material? Nu se lucrează. Simplu și fără multe comentarii.Dar acesta nil este singurul motiv pentru care secția bunuri de larg consum a fost transformată în „club". Alte secții se îngrijesc de cenușăreasa uzinei tot atît de mult ca și direcția. Matrițeria dă de multe ori matrițe de proastă calitate și cu întârziere, așa cum s-a întîmplat- de curând cu matrița pentru tăiat corpurile de creion. Turnătoria livrează piese prost turnate, ajungîndu-se pînă la respingerea unei treimi din comandă. Vop- sitoria folosește chimicale proaste, cu ajutorul cărora creioanele și cuploarele de aragaz capătă înfățișări nu prea atractive.Nichelarea se face în condiții proaste. Conducerea secției dă și ea o mînă de ajutor la dezorganizarea muncii. La o freză s-a rupt cuțitul. Era unicul cuțit de dimensiunea cerută, pe care-I aveau atît secția, cît și uzina. Și nimeni nu s-a gîndit să comande din vreme un alt cuțit cu toate că o stricăciune 
— Cu părere de râu astea vi le respingem, îi spur.» Ion Doncu turnătorului Radu Gluorghe. 

lucrați ți vei mai atent. O treime din comandâ rebutalâ » prea mult I

a iui era de prevăzut. Și de aceea creioanele nu pot fi isprăvite, munca se oprește la o anumită operație și secția face depozit de produse neterminate. Și atunci, adunînd toate aceste fapte la un loc, îți dai seama de ce secția de produse de larg consum este strânsă de gât.
*Intenționam să facem o fotografie cu tovarășul Ion Ungu- reanu. Dar spre mirarea noastră, am fost refuzați categoric. Se mai întâmplă ca unii oameni să se simtă stingheriți în fața obiectivului și să nu vrea la început să se lase fotografiați. Dar un refuz atît de categoric îutîlnești rar. Insistăm:— De ce nu vrei, tovarășe Un- gureanu? Te gîndești oare că ai barba mare?— Nici vorbă de asta! Nu vreau!— Dar spune, omule, motivul!Ungureanu se aplecă spre noi vădit supărat:— Tovarășe dragă, eu sînt maistru ajutor cu carnet în regulă. Oamenii zic despre mine că sînt bun lucrător. Și de aceea eu nu. vreau să-mi leg chipul de niștt produse proaste.Și repede scoase dintr-un dulaț un vraf de creioane.



— Poftim, priviți.In adevăr, ceea ce vedeam nu era de loc plăcut. Creioane julite, cu arcuri înțepenite de rugină. Totul era lucrat bocciu, fără urmă de preocupare pentru calitatea și frumusețea produsului.Și acestea toate se petrec la „23 August", uzinele care au dat autocamioane, strunguri Carussel, linii de ciment, vagoane, macarale turn, automotoare de bună calitate. Mi s-a părut tot atît de lipsit de noimă ca și atunci cînd un bun interpret de simfonii și opere nu e în stare să execute un arpegiu.— Ei, pot eu să-mi leg numele de așa ceva? Nu pot. Să vezi însă și cele cîteva mii de creioane care ni s-au întors înapoi din comerț. Ne doare pe toți lucrul ăsta, dar dacă așa-i materialul și SȚAS-ul, n-avem încotro.Soarta tristă a creioanelor e legată de materia primă necorespunzătoare, de aspectul neîngrijit, de vopseaua proastă, de nichelajul care se curăță îndată ce cumpărătorul creionului îl atinge.Acestea le văd muncitorii, le spun, dar conducerea uzinei plutește calmă în zări senine. Bine că cenușăreasa face, totuși ceva. Cum? Asta e treaba consumatorului, care bine înțeles că refuză să cumpere asemenea creioane. L-am sfătui pe tovarășul Putinică, directorul uzinei, să folosescă și el creioanele fabricate la „23 August" și să le facă și cadouri prietenilor. Poate că reproșurile lor și propria-i experiență vor fi mai eficace decît cnticile muncitorilor.— Bine, dacă creioanele sînt atît de proaste, poate că prețul lor e mic, am zis eu.— Vezi, aici e buba, răspunde Ion Constantin. Sînt, și proasto, și scumpe.Cercetând mai amănunțit, am văzut că în adevăr muncitorul avea dreptate. Mergînd pe firul prețului de cost am aflat că numai regia reprezintă o treime din valoarea unui creion, do pildă. Regia — ați citit bine! Dar cum se poate ca o secție dotată eu mașini vechi, cu utilaj rudimentar, deservită de un pumn de oameni, să aibă o regie atît de mare? Se poate. Așa au stabilit tehnicienii uzinei, pentru toate sortimentele secției bunuri de larg consum. Și dacă despici prețul de cost în elementele care-1 compun, vezi că regia este mai mare decît costul materiei prime și al manoperei la un loc. Și cu toate acestea există părerea că regia... este mică în raport cu alte secții. Nici vorbă nu poate fi do o comparație între secția mecanică ori forjă și bunuri de larg consum. E ca și cum ai compara cheltuielile de întreținere ce le necesită pe de o parte un iepure, pe de alta un elefant. Ori poate prin comparație, conducerea uzinei s-a gîndit să mărească regia de bunuri de larg consum ca să acopere regia maro a altor secții? Oricum ar fi, tot fără noimă e.Produsele de larg consum trebuie să fie ieftine și multe, ca să devină într-adevăr bunuri de larg consum. Or, dacă se încarcă prețul de cost fără rost, cum credem că este cazul aici, produsele devin mai puțin accesibile, iar cînd și calitatea lor este slabă, ele sînt de necumpărat. Credem că uzinele „23 August" ar trebui să producă bunuri 'de larg consum nu numai pentru a-și umple vitrina de rebuturi, ci și pentru a satisface nevoile pieții. Cel puțin aceasta este părerea cumpărătorilor.

PLANTE NOI CULTIVATE IN PATHIA NOASTRA
d« In?. M|rc«a DOUCET

d» la Institutul da Cercetări Agronomica

Călătoresc uneori ți plantele, ți încă singure, pe suprafețe 
atît de tntinse ți In condiții atît de diferite, tnctt urmărindu-ie 
te uimesc posibilitățile de adoptare ți rezistența la care ajung.

Să pleci din nordul Chinei, de pe coastele Pacificului, să pă
trunzi în Africa de Nord, în Australia ți America de Nord ți 
să te întinzi In aceloți timp în Europa, iată într-adevăr o că
lătorie puțin obișnuită.

Un astfel de drum a străbătut teițorul (Abutilon Avicennae), 
o simplă plantă, ierboasă, anuală ce crețte ți în țara noastră, prin 
regiunile de stepă ți silvo-stepă, ți a cărei utilizare ca plantă 
textilă a [ost do mult cunoscută de locuitorii din lunca Dunării.

Dar teițorul are o fibră rezistentă ce poate înlocui cu suc
ces fibra de cînepă în fabricarea sforii, a frînghiilor ți odgoa- 
nelor, ți pe cea de iută în confecționarea sacilor ți a prețu
rilor. Și iată că planta sălbatică, care călătorise pe un drum 
atît de lung, a reuțit să [ie luată în seamă nu numai în 
Chino, patria ei de origină, ci ți tn U.R.S. S. unde a fost 
cercetată, ameliorată ți dată în cultură pe suprafețe tntinse.

Urmînd exemplul agriculturii sovietice, care a reuțit să adap
teze ți să cultive numeroase plante noi, Institutul de Cercetări 
Agronomice din R.P.R. a experimentat ți înmulțit printre altele 
ți cîteva plante noi textile ți uleioase care au putut fi acli
matizate în țara noastră.

Teițorul este una din plantele introduse de curînd ți la 
noi în cultură, pe baza rezultatelor obținute de I.CA.R.

In urma lucrărilor de selecțiune s-a creat soiul de teițor 
.I.C.A.R. 3", cu o producție de fibră la ha. ce depâțețte can
titativ ți calitativ cu mult materialul obținut din flora spontană.

Pe baza agrotehnicii stabilite de I.C.A.R., în condițiile agro- 
climatice ale țării noastre ți cu sămînța de soi produsă, s-a trecut 
încă din 1952 la înmulțirea în cultură mare a acestei plante. 
Anul acesta au fost cultivate cu teițor în țară aproape 500 ha.

De cele mai multe ori însă plantele cu utilizare industrială 
nu trăiesc în floră spontană ți, pentru o Io obițnui cu noile 
condiții, se cere o muncă perseverentă, minuțioasă, nu lipsită 
de greutăți.

Acest lucru s-a petrecut cu un alt .călător*, cu totul nou 
pentru țara noastră, cu .chenaful', plantă textilă originară din 
zona caldă ecuatorială. S-a reuțit să se învingă numeroase 
dificultăți ți să fie aclimatizat, creîndu-se un nou soi, .I.C.A.R. 2', 
care, pe lingă că ore o rezistență destul de mare la înghețurile 
lîrzii de primăvară, este ți foarte productiv. De la acest soi 
se obțin producții medii do 5000—6500 kg tulpini la hectar 
cu un conținut mediu de fibră de 18°/0.

Fibra de chenaf înlocuiețte cel mai bine [ibra de iută mai 
ales în confecționarea sacilor, prelatelor, o frînghiilor ți unel
telor pescârețti, avînd în plus avantajul că ferețte de ume
zeală substanțele higroscopice, eum sînt zahărul sau sarea.

Mulți cunosc .Yucca", plantă ornamentală din parcurile ți gră
dinile noastre. Cu frunzele cărnoase, dispuse în rozetă, de un 
verde închis, frunzele ei ajung ptnă la lungimea de un metru. 
Această plantă a devenit de asemenea utilă agriculturii 
noastre. Plantă perenă, originară din Mexic, deci dintr-o climă 
tropicală, rezistă totuți la geruri ce depățesc-î8°C, ți are 
de asemenea o mare rezistență la secetă. Fibrele acestei 
plante înlocuiesc cu succes, în fabricarea sforii de seceriș, 
fibrele de manllla.

Institutul de cercetări g stabilit întreaga agrotehnică a aces
tei plante. Și încă din anul 1952 au început să se organi
zeze la noi în țară primele culturi în suprafețe mai mari. Re
zultate Interesante s-au obținut în culturile din jurul oroțului 
Tg. Mureț. In urma analizelor executate de I.C.A.R; la ma
terialul din regiunea București, conținutul în fibre al frunzelor 
de yucca uscate o variat între 14%—33%,

Fibrele de yucca au o more rezistență, întrecînd fibrele 
de in ți bumbac. Colonizate, sînt [ine ți mătăsoase, putînd 
înlocui cu succes bumbacul.

Mai sînt ți alte plante noi textile pentru țara noastră, ca 
ramia, iuta, chemdărul, gineslra, asupra cărora cercetările 
I.C.A.R,-ului continuă.

Interesante sînt ți rezultatele obținute de Institutul de 
Cercetări Agronomice în experimentarea ți introducerea în 
cultură a unor plante noi uleioase.

Astfel susanul, plantă tropicală ce produce un ulei comestibil 
de calitate superioară, cu o întrebuințare nouă, ca material 
de bază în prepararea penicilinei uleioase, o putut fi trecut 
în ultimul timp în cultura mare.

Din 1953 laboratorul de ameliorare a plantelor uleioase 
din I.C.A.R. a predat Goslatului-Mănăstiroa o cantitate do 
sâmînță de susan necesară însămînțării primelor 15 ho cu 
această plantă. Cercetările Institutului continuă în vederea 
stabilirii celui mai potrivit soi pentru țara noastră, a celei 
moi indicate agrotehnici, precum ți în vederea creării unui soi cît 
moi adaptat condițiilor agrotehnice de- la noi.

Tot în urma cercetărilor I.C.A.R,-ului s-a stabilit posibilitatea 
introducerii în cultura mare a unei plante uleioase foarte puțin 
pretențioase ți cu a mare rezistență la secetă: lalemanȘa ■ —•

Plantă de yucca eg capsule (din cîtnpul do experiență al I.C.A.R-ului).
plantă ce produce un ulei industrial de calitate superioară, 
foarte sicotiv, indicat pentru prepararea vopselelor ți a locurilor.

Proiectul de Directive al Congresului al ll-lea ol partidului 
cu privire la dezvoltarea agriculturii in următorii 2’3 ani prevede o 
atare dezvoltare a culturilor industriale, îneît să acopere necesarul 
industriei noastre uțoare ți ol celei alimentare. Institutului de 
Cercetări Agronomice îi revin sarcini importante în sprijinirea 
agriculturii noastre pe boze noi științifice. Prin cultivarea unor 
plante noi textile ți uleioase vom putea produce fibre grosiere 
necesare confecționării sacilor, sforii, frînghiilor ți uneltelor 
pescărești pentru care noi astăzi importăm fire de iută, de 
sisal sau folosim fibre de cînepă, ți vom putea înlocui cu 
materii prime produse la noi în țară, unele materii prime defi
citare ți scumpe, ce trebuie să fie importate.

Plantă de susan înflorită (din experiențele hazel experimentale a l.C.A.R-ului).



®De curînd la sate și orașe, pretutindeni în țara noastră, echipe formate din învățător', profesori și delegați ai organizațiilor de masă au făcut recensământul copiilor între 1—14 ani și al neștiutorilor de carte vârstnici.

L. Ca răgi a le".trului Național „I.

®Q fotografie la un popas i In această vară, țara noastră a fost vizitată de numeroși oaspeți veniți din diferite țări. In fotografie: un grup de vizitatori veniți din Italia, Franța, R. P. Ungară, R. P. Chineză, R. P. Polonă, R. D. Germană, R. P. D. Coreeană și R. Cehoslovacă în vizită pe Valea Prahovei.

Teatrul EvreescdeStat din București prezintă un reușit spectacol de satiră și umor întitulat „Cu sare și piper" de H. Stolper și M, Bălan, cu muzica de H. Schwa rtzman, H, Reininger și P. Rubinstein. In fotografie: o scenă din fina- zzo. iul spectacolului.

® Viața noastră teatrală a înregistrat zilele trecute un eveniment de o deosebită semnificație și importanță : finala concursului republican al tinerilor actori, regizori, și scenografi, concurs ce a dovedit, încă din primele zile ale desfășurării sale, existența — în toate teatrele din țara noastră — a unor tineri cu mariposibilități artistice. Spectacole ca: „Liceenii", pre- zentatde tinerii actori ai Teatrului Național „I. L, Caragiale", „Mașenca" de cei ai Teatrului Armatei, „Slugă la doi stăpîni" (Teatrul C. F. R.-Giulești), „Viață nouă" (Tea- ■ trul de Stat din Brăila), „Tinerețea părinților" (Secțiamaghiară a Teatrului de Stat din Baia Mare), spectacolele și fragmentele prezentate de tinerii teatrelor din Sibiu, Petroșani, Tîrgu Mureș, s-au bucurat de o interpretare artistică de calitate. In fotografie: o scenă din spectacolul „Liceenii" de Treniov, interpretat de tinerii actori ai Tea-

In București s-au deschis, în ultimele luni, magazine unde s-au pus în vînzare diverse mărfuri de uz casnic. Acum cîteva zile și-a deschis porțile magazinul do prezentare și desfacere a produselor industriei locale, din șoseaua Ște-. fan cel Mare o



De pe îndepărtate meleaguri asiatice, au poposii săptămînile acestea în țara noastră oaspeți dragi: artiștii Ansamblului de cântece și dansuri al Armatei Populare Chineze de Eliberare. Spectacolele pe care solii artei poporului chinez le-au dat în țara noastră au relevat pe de o parte negrăita frumusețe a străveche! arte chineze — înnoită și îmbogățită în anii de după eliberare — iar pe de pe altă parte înalta calitate interpretativă a ansamblului. Fotografiile de sus ne aduc cîteva imagini din spectacolele prezentate pe stadionul Ciulești: un episod din opera 
clasică chineză „Regele maimuțelor își procură armele din palatul regelui dragon11 — care ne oferă prilejul de a cunoaște arta coregrafică și acrobatică a artiștilor chinezi, precum și imaginea admirabilelor formații muzicale — cor și orchestră —• ale ansamblului. Zecile de mii do spectatori — care au asistat la spectacolele artiștilor chinezi și pe caro le-au răsplătit cu nesfîrșite și pline de căldură aplauze — nu vor putea uita niciodată arta acestui minunat popor, prieten apropiat al poporului nostru.

Sfaturile populare au început să se ocupe mai susținut de extinderea bazelor furajere ale comunelor. In fotografie: Elena Enache de la S.M.T. Chiraftei — raionul Galați, ară pe izlazul comunei Stoicani ce urmează să fie cultivat cu secară furajeră.

raiv*,

Sala Dalles a găzduit în luna septembrie expoziția „10 ani de la eliberarea Bulgariei", expoziție care oglindește realizările poporului bulgar în anii puterii populare.

țW Pînă nu de mult selectoarele helicoidale, pentru selecționarea semințelor de cereale, se importau din străinătate. Dar muncitorii Cooperativei micilor meseriași metalur- giști din Capitală au înțeles importanța producerii în țară a acestor mașini și s-au străduit să le realizeze. Acum selectoarele se produc la această cooperativă, în serie. Iată-1 pe șeful de echipă Ion Dragan, din secția de tinichigerie a cooperativei, lucrînd la selectoarele helicoidale.



raporta] do Ilario MURGU
Foto: Andrei LovinuicuDo aproape două ore, de o parte și de alia a drumului întîlnim același decor sărăcăcios și uniform: coline cu spinări molcome șl vîlcele uscate în care nu se prelinge nici un firicel de apa.,Peste tot se întind fără sfîrșit culturile de pâpdșoi și flbarea-soarelui, vopsite de culorile roșcate sale toamnei.GAZ-ul nostru înghite lacom șoseaua, lup- tîndu-se voinicește cu gropile și bolovanii, care abundă la' tot pasul.— Oamenii de aci, îmi spune însoțitorul meu, vedeau mașini din an în an. De-abia de puțină vreme, de cînd a început să se dezvolte Gostatul de la Coțușca, circulația a început să se întețească.Nu e greu de altfel să observ singur acest lucru. La vederea mașinii, căruțașii sar înaintea cailor să le potolească neastîmpărul, pe praguri și în porțile caselor ies, curioase, femeile, urmărindu-ne cu mîna streașină la ochi, iar copiii se bucură ca de un lucru rar, de îndată ce ne zăresc.Ici, colo, împungînd cu semeție văzduhul, răsar case noi, construite în ultimii ani, cu acoperișuri de țiglă, date cu tencuială șl vopsea, cu garduri albe proaspete. Dar urmele vieții trudnice de pînă ieri sînt încă prezente în multe părți: căsuțe modeste de ceamur sau chirpici, cu acoperișuri de coceni sau trestie, îngrădite sau fără nici un fel de garduri, cu grajduri fără pereți, în care rumegă priponită aceeași vacă sură de stepă, singura rasă pe care o cresc sătenii în aceste părți nordice ale Moldovei.Șoferul îmi simte gîndurile și- mi spune, zîmbind:— Nu, nu e prea frumos pe aici. Și apoi, îndată, cu mîndrie: Nu sînt sate ca la noi, în Oltenia. Aci, ce s-a mai făcut în ultimii ani, dar încolo gospodăriile sînt sărăcuțe și oamenii nu prea pricepuți la lucratul pă- mîntului și creșterea vitelor.— Cu toate acestea — îl întrerup eu — de pe aceste meleaguri a răsărit Constantin Adochiței, cel mai iscusit crescător de vaci din Republica noastră.— Da, asta e adevărat, se molcomește subit însoțitorul meu.Moșul Adochiței e dat dracului... E un om șl jumătate... ,De la Coțușca ne îndreptăm mai departe spre Crasnaleuca, secția de taurine a Gostatului.— îl căuta ți pe tovarășul Adochiței? — no întîmpină mulgătorul Vasile Amitrului. E plecat să inspecteze furajele. Face treaba asta de cîte ori are puțin timp liber.Și ne arată cu mîna departe, pe cealaltă parte a văii, într-un lan de trifoi, un punct negru mișcător.— Măsoară fir cu fir cît a crescut de la o zi la alta, rîde mulgătorul. Să mergem să-l strigăm din urmă.Dar cînd ajungem în limba de trifoi, brigadierul se află departe, într-alt lot semănat CU porumb furajer. în sfîrșit,ne zărește și se oprește din mere:— Așa, bine că te văd, Amitrule... strigă el de îndată. Să-mi spui tu mie: din care păpușoi ați dat sara trecută la iesle?— Vă caută cineva, spune stînjenitmulgătorul.Constantin Adochiței, un bărbat voinic pe pare a fi încă departe de vîrsta pe care ți-o sugerează titulatura de „moș“ cu care îl onorează tovarășii săi de muncă, nu vrea să audă nimic și continuă furtunos:— îți spun eu din care: din cel de către vale, Acolo e mai crud cu cîteva zile. Ați stricat vacilor pofta de mîncare. Păpușoiul cel mai bătrîior o să-1 îmbuce acu’ în silă.— Vă caută cineva, tovarășe Adochiței, încearcă din nou Amitrului.

— A, da, așa e, se trezește el încurcat. O să ne iertați. M-au înfuriat flăcăii iștia... Lasă, ne împăcăm noi...Și ride tare șl sănătos, întinzîndu-nemînasa zdravănă.Așa l-am cunoscut pe Eroul Muncii Socialiste Costică Adochiței, „moșul” tînăr, pe care fotografiile alăturate vi-1 înfățișează mult mai fidel de cît toate descrierile pe care aș putea să le fac cu vorbele.Intr-o seară, acum cîțiva ani, Adochiței se întorsese de la Coțușca cu o carte,— De amu înainte ne apucăm de treabă

Dacă or avea vreme, Constantin Adochiței ar ramTne 
ceasuri întregi sâ urmâreascâ munca ce se duce pentru 
ridicarea noilor construcții ale gospodăriei, latâ-l, Intr-o 
clipă de răgaz, urmărind cu directorul ți agronomul gos

podăriei, desfâțurarea lucrărilor.făcută cu cap — spuse el, așezîndu-se alături de ceilalți mulgători, în jurul ceaunului din care fumegau îmbietor aburii mămăligii.Lucrurile de care vorbesc aici se petreceau într-una din serile iernii lui '50. La Coțușca, pe fostele pămînturi ale latifundiarului Văslescu, luase ființă nu demult timp actuala gospodărie agricolă de stat. Printre altele,gospodăria primise pentru îngrășare și un număr de vaci Pintzgau, scoase la reformă de ferma de la Lucina.„Bune pențru tăiat si nimic mai mult", declaraseră doctorii veterinari, trimițîndu-le aici.. — Va fi grija noastră ce vom face cu ele, spuseră cej de la Coțușca. Și se hotărîră să le reîntremeze pentru prăsilă.— La urma-urmei, omul e făcut să încerce, oftă Constantin Adochiței, luînd vacile în primire. Mi-e rușine numai de oamenii din sat că ne începem treaba cu asemenea lighioane...De teamă să nu compromită numele gospodăriei, el le.ținu vreme de cîteva luni mal mult !»rin imașuri lăturalnice, adăposțindu-le în ocuri dosnice și ascunse.Vacile se întremau greu, sufereau cînd din cauza arșiței, cînd din cauza gerului și zloatei. Poftă de mîncare nu aveau, chiar dacă le ungeai botul cu uruială.

— Nu merge treaba nicicum, oftă iar Adochiței. Am încercat cu ele tot ce-am învățat ca văcar în douăzeci și cinci de ani de slugărit. Să mai încerce și alții.Dar într-o seară, după ceasuri întregi de sfadă șl tocmeală, secretarul organizației de partid îl convinse să ia totuși cu el cartea lui Liskun: „Creșterea animalelor în colhozuri.“...Și în noaptea aceea Costică Adochiței s-a întors la tîrlă, aducînd cu el o carte.— în sara aiasta, spuse el mulgătorilor, vă voi citi dlntr-o cărțulie care ne Interesează pe noi toți.— Buchiseala ne mai lipsește, încolo le avem pe toate! spuse acru Niculae Bujor, cu aerul omului care nu are chef de glumă.Dar Constantin Adochiței nu ținu seamă și se apucă să descifreze cu glas tare slovele,în timp ce ceilalți își traseră pe cap cojoacele și adormiră buștean.— N-a mers o dată, încerci a doua oară 1 Un adevărat comunist nu se dă bătut cu una cu două, îl mustră secretarul de partid, cînd mulgătorul se întoarse deznădăjduit la Coțușca.„Nu, nu merge... Oamenii nu vor să știe altceva decît ce le-a fost dat să cunoască prin datină. Dar pînă să-1 înveți pe ei, mal bine ai învăța tu, bătrîne”, își spuse el, în timp ce se întorcea la tîrlă.Și se apucă întocmai de treabă. Seara cînd mulgătorii se încotoșmăneau după obicei în cojoace pentru a adormi, el mărea para lămpii, își trăgea o legătură de paie sun el și, rezemîndu-șl cartea de iesle, începea să citească, — Ți-a luat mintea dumnezeu, nene Costică, se înfurie de la o vreme Nicolae Bujor. Se pradă de pomană gazul, se strîng țînțarl și muște și treabă tot nu s-alege, arză-1 focul de ceaslov!...Atît doar că Adochiței nu se mai lăsădezamăgit de vocile mînioase ale tovarășilor săi. Săptămâni de-a rîndul citi cu încordare cartea lui JJskun, „Mulsul vacilor” de A. P. Iurmaliat, „îmbunătățirea cirezilor de vaci de lapte” de S. I. Sterman, „Creșterea bovinelor” de Dr. Ion Fisteag și alte cărți, broșuri șl reviste pe care ie primi pe rînd de la secretarul de partid și de la inginerul agronom al gospodăriei. Așa a putut să ia într-o după masă o primă hotărîre decisivă:— Din sara asta trecem să paștem vacile șl în timpul nopții. In timpul nopții au liniște desăvîrșită, au răcoare și nu le supără gîzele. Vom vedea cu cît va spori laptele la mulsoare.Mulgătorii se priviră cu ochi holbați unul pe altul, apoi moș Bujor mormăi:— Matale ești acilea șeful nostru. Noi trebuie să-ți dăm ascultare. Ne-om duce...Și oamenii plecară, într-adevăr. Dar vacile, în loc ca în zilele următoare să dea spor la lapte, se ofileau văzînd cu ochii.Cînd într-o seară Adochiței plecă să vadă ce-i fac oamenii, văzu că vacile stăteau, sărmanele, priponite într-un loc bătătorit, iar îngrijitorii dormeau alături de mai mare dragul.Dar pe lîngă împotrivirea oamenilor, alte greutăți dintre cele mai felurite nu întîrziară să-și arate capul. Furajele puține amenințau ca azi, mîine, vacile să nu mai albă ce mînca. Oamenii dormeau ca șl pînă acum în colibe sau în grajduri, Iar nepriceperea și birocrația conducerii de pe acea vreme a Gostatului împiedicau bunul mers al lucrurilor.în „afară de aceasta era și împotrivirea sălbatică a dușmanului de clasă care nici el nu dormea. El se bucură de greutățile de la început. Mai apoi, însă, roadele muncii din ce în ce mai pricepute ale mulgătorilor risipiră bucuria
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vremelnică a chiaburilor. Gospodăria înflorea de la o zi la alta. Atunci chiaburii trecură la acte banditești, Intr-una din zile dădură mișe- lește: foc la puținele furaje uscate ale crescătoriei.Cu toate acestea succesele apăreau din ce în ce mai clare. îngrijitorii, uimiți de voința și priceperea lui Adochiței, nu mai protestau. Doar cîțiva din ei mai murmurau în barbă, fără curajul de la început:— Mulsul de trei ori are să slăbească vacile de n-au să mai dea nici cinci litri pe zi...— Mulsul de trei ori va mări capacitatea de producție a vacii și o va feri de mamită 1— răspundea Adochiței.— De atîta apă o să se umfle, o să le apuce pîntecăraia și vătămătura...— N-or să se umfle, dacă vor fi odihnite!— Zici să spălăm ugerul cu apă caldă. De unde lemne, cînd n-avem găteje nici pentru o mămăligă?...—• Dacă n-o să avem lemne, o să încălzim cu ogrînj, cu hripcă sau cu paie vînturate!Mai mare tărăboi se produse cînd tovarășul Adochiței se hotărî să separe vițeii de vaci și să-i alăpteze la găleată.— Toate năzbîtiile îți trec prin minte, se tînguiră în cor moș Bujor, Ion Vizitiu, Ion Gătej, Ion Frunzucă și alții. Cine a mai pomenit să iei maicii copchilul? Vaca n-o să-și vadă vițelul, o să-și țînă laptele în ea pînă i s-o îmbolnăvi ugerul...Iar Damian Dumitru, înciudat peste măsură, se porni sa suduie cumplit și, luîndu-și căciula, plecă pentru totdeauna din tîrlă.Vaca Coca tocmai fătase o vițică: Crenguța. Adochiței o alăptă cu găleata și vițica înregistra în cîteva zile rezultate nemaiîntîlnite. Crenguța crescu cu 1,200 kg pe zi. Creștere record înregistra și Carolina, o alta vițică proaspăt născută.După un an întreg de trudă nesfîrșită, roade îmbucurătoare apăreau limpezi la iveală, Vacile nu numai că se refăcușera din starea lor jalnică, dar specialiștii Ministerului Agriculturii și Silviculturii le declarară bune pentru selecție. Producția de lapte întrecu planul prevăzut și o serie de vaci recordiste dădură rezultate excepționale. Coca— 5420 litri lapte, Jeni — 43901., Molda — 3173 1. Mulgătorii nu mai trebuiau să fie împinși de la spate spre treabă, căci, uimiți de priceperea lui Constantin Adochiței, munceau acum cu tragere de inimă, cot la cot cu el.— De-abia de amu încolo va trebui să ne luăm la trîntă cu greutățile, spuse crescătorul, încheind socotelile primului an de muncă. Pentru asta nu mi-ar strica nici mie cîteva luni de școală.— La școală se vor duce alții mai puțin pricepu ți, îi spuse zîmbind a doua zi directorul GAS-ului. Și adause bătîndu-1 pe umăr: „Fără matale, lumea se prăpădește la noi“.Și Adochiței continuă să se instruiască ca și piuă acum, studiind cu răbdare cărțile primite, tăind din ziare și reviste toate articolele care-1 priveau, consultîndu-se cu inginerul agronom și cu specialiștii care-i vizitau tîrla.Cînd tinerii se înapoiară de la școală, el opri în flecare după masă o vacă și, așezîndu-i în jurul ei, îi punea să-i explice și lui cele învățate. Așa căpătă brigadierul Adochiței primele noțiuni de anatomie, fiziologie și medicină veterinară.Intr-o zi, directorul Gostatului venind la Crasnaleuca, găsi oamenii de aci lucrînd de zor la ridicarea unor grajduri.— Ce va să însemne toată treaba asta?— Tabără de vară pentru vite, răspunse liniștit brigadierul.— Tabără de vară?,.. V-ați apucat, deci?...— După cum vezi, răspunse la fel de calm Adochiței. In stînga ridicăm staulele pentru viței, iar aci dormitorul pentru îngrijitori.Directorul n-a mai avut ce să adauge. După promisiuni și pertractări fără sfîrșit — singurele lucruri obținutedin partea conduceriigospo- dăriei— brigadierul Adochiței hotărîse împreună cu mulgătorii să ridice singuri grajdurile. S-a găsit așadar și material, și mînă de lucru, și bani... Birocrații s-au scărpinat în cap și au rămas să-și revizuiască socotelile, iar mulgătorii au avut tabăra de vară terminată.Nu la fel de ușor a mers însă treaba cu zidirea grajdurilor de cărămidă pentru iarnă și cu

Proiectul de Directive ol Congresului al doilea al Partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii tn următorii 2-3 ani 
a [ost primit cu entuziasm și de crescătorii de Io Crasnaleuca.

Mindria crescătoriei: vaca Coca. Ea a ajuns să dea pînă Ia 38 litri lapte pe zi.

Noile silozuri, construite în această vară, vor asigura tn bune condițiuni păstrarea hranei peste iarnă. In fotografie: 
Constantin Adochiței cercetînd, împreună cu directorul gospodăriei ți inginerul agronom, felul cum s-au efectuat 

primele însilozâri.
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silozurile pentru furaje. Dacă aci conducerea gospodăriei a arătat mai multă bunăvoință, reprezentanții Ministerului Agriculturii au fost acei caro au tărăgănat lucrurile. Tacticoși și complezanți, ei au coborît pînă în mijlocul pășunilor de la Crasnaleuca, au ascultat cu răbdare cuvintele mulgătorilor, dar au dispărut după aceea ca înghițiți de pămînt.De la ei boala nepăsării și a birocrației a trecut la reprezentanții întreprinderii de construcții, care au venit să ridice grajdurile. După un timp scurt de muncă, lucrările au fost întrerupte și reluate abia anul acesta cînd, în sfîrșit, sînt semne că vacile vor ierna în grajduri mari și moderne.
De ia mulsul de trei ori pe zi s-a trecut la mulsul de patru ori pe zi, care a adus mari sporuri de producție. Mulgătorul Vasile Ami- t iu lui a reușit să obțină într-o lună, de la o singură grupă de vaci, 4.186 litri. Furajarea vacilor pe litru de lapte și concentratele au făcut să se obțină de la o singură vacă (vaca Coca) 38 de litri de lapte în 24 ore. Rînd pe rînd brigadierul Adochiței a introdus noi 

in locul grajdului vechi ți nolncăpător, gospodăria va avea 
ptnd la sfțrțitul acestei toamne, adăposturi noi ți moderne 
pentru vite. In fotografiei Constantin Adochiței între 
directorul gospodăriei Niculae Puiu țl inginerul agronom 

Perța I. Vasile.metode după exemplul științei sovietice și al experienței mulgătorilor colhoznici: pășunatul rațional pe parcele, suplimentarea hranei în timpul nopții, acordarea răgazului pentru vacă înainte cu 60 de zile de fătare, pregătirea tineretului taurin în vederea montei, accelerarea ritmului de creștere printr-o alimentație specială care formează rumenul, montă dublă in vederea măririi șeptelului și așa mai departe.Din 1950 pînă în 1953 producția de lapte a crescut de la 187.555 litri la 274.836 litri. O parte dintre vaci, cum sînt Coca, Jeni, Molda, Vivi, Bucșoaia, au înregistrat creșteri uluitoare în producția de lapte. De la 4684 litri cît dădea în 1950, Coca a ajuns la 6024 litri în 1953. Jeni de la 4381 litri, la 5068 litri; iar Molda de la 3055 litri la 5172 litri.La tîrlă au început să sosească tineri noi, care să învețe meseria de mulgător de la Cos- tică Adochiței, despre care începeau să se

lată-l p» Constantin Adochiței dtnd sfaturi oamonilor cum 
să-ți îngrijească vitele. .In cîțiva ani , spune adesea bri
gadierul, oamenii din regiunea noastră vor trebui nu numai

audă lucruri atît de frumoase. Intr-o zi brigadierul își anunță oamenii că, începînd din ziua următoare, vor avea la tîrlă și patru fete.— Apoi lelițe ne prind numai bine în singurătatea aiasta, se puseră pe glumă mulgătorii. Numai de, acu' iarna noaptea e lungă al dracului și.fînul îmbietori...Dar treaba nu merse cu nimic mai prost după sosirea mulgătoarelor. Adochiței, socotit ca un adevărat părinte, reteză din vreme glumele necuviincioase ale flăcăiandrilor, încuraja treaba fetelor și organiză astfel munca, îneît tineretul să aibă vreme și de șezători, și de hram, și de horă.După cîteva luni de la sosirea fetelor, mulgă- toarea Grapina se căsători cu Vasile Amitrului. Tinerii soți reușiră să ajungă în scurt timp cei mai buni mulgători din crescătorie. Pînă la 1 septembrie anul acesta, Vasile Amitrului a reușit să obțină 27.468 litri lapte, realizînd o depășire de 9.533 litri, în timp ce nevastă-sa a realizat în același interval de timp o depășire de 8.826 litri. După ei urmează de îndată moșul Bujor, cu o depășire de plan de 7.899 litri, și Ion Gătej, cu o depășire de 7.001 litri.
O noapte neagră fără nici o licărire de stele a căzut grea pretutindeni. Cirezile au plecat demult să-și continue pășunatul de noapte. Mulgătorii rămași la crescătorie s-au adunat cu toții în dormitor să-și fumeze în tihnă țigările zdravene. Prin ușa deschisă răsar din pîcla nopții ochii sticloși ai cîinilor care s-au așezat în fața pragului.Limbile se dezleagă și amintirile încep să se depene încet. Pe-multe dintre ele oamenii le cunosc, și le-au mai povestit unii altora în alte seri, dar le ascultă și acum cu plăcere.Bătrînul Ion Mihalache istorisește din nou povestea cu ursul, pe care-1 ținea la curtea sa fostul boier Văsiescu, care minca pe zi 15 kg mămăligă, și care a sfîrșit prin a-și mînca propriul paznic.Apoi, ca în fiecare seară, oamenii îl roagă pe

Constantin Adochiței să le mai povestească cîte ceva din cele văzute recent ia Expoziția Agricolă Unională de la Moscova. Și brigadierul primește cu mare plăcere. Oamenii vor să afle mai multe amănunte despre călătoria sa cu vaporul pe canalul Moscova-Volga, de plimbările cu metroul, de celelalte vizite prin capitala Uniunii Sovietice, dar ca de fiecare dată el doar că le pomenește în treacăt despre acestea, redînd în schimb cu lux de amănunte convorbirea sa cu crescătorii vacilor prezentate la expoziție. E vorba de vaca Costroma și de vaca roșie de stepă din colhozul „Stalin'* din Ucraina, îngrijită de Maria Sardak.— Gînd vom obține și noi de la o vacă 45 de litri în 24 de ore, vom putea spune că am realizat ceva.,.
țînainte cu cîteva zile mulgătorii citiseră încă" odată Legea pentru dezvoltarea creșterii animalelor și analizaseră pe larg proiectul de Directive al Congresului al II-lea al Partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 ani.— Se așteaptă multe de la noi, spuse atunci brigadierul. Trebuie să știți că din cele văzute în Uniunea Sovietică noi nu aplicăm încă în crescătoria noastră nici a zecea parte. Pășunile verzi sînt încă și azi hrana principală a vitelor la noi. Apoi să știți, atunci cînd vom îngriji vitele tocmai altminteri, considerînd pășunile ca un supliment la hrana pe care le-o dam la iesle, vom obține și rezultatele mulgătorilor sovietici.Și zîmbind, adăugă:— Așa, ne așteapta iar multă bătaie. Bătaie cu birocrații, cu dușmanii... și pe alocuri cu noi înșine.Se ridică să-și scoată din dulăpior carnetul cu însemnări zilnice din zilele expoziției. A- tunci Vasile Amitrului trase cu ochiul către ceilalți și spuse:— Moș Costică, noi te rugăm ceva. Dacă ai deschis oricum dulăpiorul, mai arată-ne și nouă steaua de aur pe care ai primit-o...



O noul DIEM DE LUME A pWdtolui LA CE LDCIEMi «IflRin fHEDA

I
n proiectul de Directive al 
Congresului al II-lea al 
P.M..R. cu privire la dez
voltarea agriculturii In ur
mătorii 2—3 ani. am citit 
" că Ministeiul Agriculturii 

și Silviculturii și Academia R.P.R. 
vor lua măsuri să se studieze noile 
metode privind lucrarea pămîntu- 
lul șl însămîntările, elaborate de 
Terenti S. Malțev, pentru a putea 
fi aplicate șl în țara noastră. 

„Avlnd munca de agitatoare la 
sate, mă Interesează în mod 
deosebit problemele agriculturii 
șl aș dori să allu ce aduc nou 
aceste metode, pentru a le putea 
explica la rîndul meu mal 
departe", ne scrie tovarășa Crls- 
tescu Elena, muncitoare la atelie
rul de ales toi de la fabrica de 
țigarete „București".

T. S. Malțev explică unui grup de, vizitatori în ce constă metoda sa.

Noile metode de lucrare a 
pămîntulul și de însămfnțare 
elaborate de colhoznicul Terenti 
S. Malțev din colhozul „Zavetî 
î.enina", regiunea Kurgan, sînt 
de mare importanță pentru dez
voltarea agriculturii, pentru obți
nerea de recolte din ce în ce 
mal bogate.

Metodele Iui Malțev pornesc 
de la.constatarea verificată că, 
se micșorează fertilitatea solului 
și se distruge structura pămîn- 
tului, tocmai datorită arăturii 
anuale cu răsturnarea sub brazdă 
a stratului arabil și nu datorită 
culturii de plante anuale, așa 
cum se crede îndeobște.

S-a constatat că rădăcinile 
plantelor anuale îmbogățesc și 
refac structura solului, dîndu-i 
substanțele organice de care are 
nevoie. Dimpotrivă, arătura a- 
nuală cu răsturnarea brazdei, 
aducînd la suprafață materia or
ganică (adică resturile plantelor), 
acestea se descompun repede șl 
așa se pierd pentru hrana plan
telor.

Pornind de la această consta
tare științifică importantă, Mal- 
țev a elaborat o nouă metodă 
de lucrare a solului. In locul 
arăturii cu brazda întoarsă și 
pentru ca să se obțină totuși un 
regim favorabil de aerație, umi
ditate șl nutriție Intr-un strat mai 

adine al pămîntului, Malțev a 
efectuat arături la 40—50 cm 
cu plugul fără corinană șl fără 
antetrupiță, adică fără răsturna
rea straturilor. Prin această 
arătură, făcută la 4— 5 ani o dată, 
se obține o distrugere mai com
pletă a buruienilor. Iar straturile 
bogate In substanțe rămln la 
locul lor, formînd condiții op
time de dezvoltare pentru plante. 
In restul anilor, pămtntul nu se 
mai lucrează de loc adtnc cu 
plugul, ci el se lucrează tn față 
cu discuitorul și grapa, iar după 
semănătură se trece cu tăvălugul 
Inelat. Aplicarea metodelor Iui 
Malțev în colhozurile învecinate 

a dus la obținerea unor re
colte mai mari declt în condițiile 
asolamentdor cu plante perene 
și ale arăturilor anuale. Aceste di
ferențe merg pînă la 6—800 ki
lograme de cereale la hectar.

Sistemul lui Malțev este un 
complex de măsuri agrotehnice 
care nu pot fl aplicate mecanic, 
oriunde, ci numai după o temei
nică cercetare a condiții lor exis
tente în fiecare țară, în fiecare 
regiune, raion și comună în' 
parte, după stabilirea unor norme 
și măsuri științifice, fără de 
care aplicarea metodei nu poate 
da rezultatele așteptate.

Bineînțeles că deocamdată nu 
este vorba de trecerea la aplicarea 
acestei metode decît pe suprafețe 
mai mici și anume acolo unde 
s-a și fixat de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii. Conform 
proiectului de Directive al Con
gresului al II-lea al P.M.R., agro- 
tebnicienii romîni vor studia apli
carea sistemului Malțev în țarii 
noastră, făcînd în primul rlnd 
o serie de experiențe în cadrul 
stațiunilor experimentale ale In
stitutului de Cercetări Agrono
mice, ca și la mai multe gospo
dării de stat, școli agricole și 
gospodării colective, care vor 
lucra sub îndrumarea specialiști
lor, și numai după aceasta se 
va putea trece la o aplicare 
largă a acestei metode.

REZULTATELE 
CRITICII

In revista „Flacăra* nr. 15 
a fost publicat materialul 
„Grîu și pălămidă", în care 
oro criticat loiif Kertesz, di
rectorul gospodăriei de stat 
Șiria—regiunea Arad, pen
tru totală lipsă de răspun
dere în muncă și pentru 
abuzurile săvîrșite.

Ca răspuns, Sfatul Popular 
ăl regiunii Arad, secția agri
colă, ne comunică următoa
rele: „Critica adusă direc
torului gospodăriei de stat 
Șiria este justă și în conse
cință acesta a fost scos din 
muncă, pentru abateri grave 
în munca privind realizarea 
planului de producție*.

In revista „Flacăra" nr. 12 
a apărut materialul „O în- 
tîmplore cu păcate*. In acest 
articol era criticat faptul că 
la G.A.S. Todirești, raionul 
Negrești, muncitorii veniți din 
uzine să sprijine campania 
agricolă nu erau folosiți la 
munci cali.icate și nu li se 
dădea posibilitatea să ca
lifice cadrele necesare în
treținerii tractoarelor și altor 
mașini agricole.

lată ce ne scrie, în scri
soarea de răspuns adresată 
redacției, Comitetul raional 
de partid Negrești:

„Critica adusă conducerii 
gospodăriei de stat din To
direști este întemeiată. In 
urma apariției acestui ma
terial, au fost criticați pentru 
atitudinea lor nejustă direc
torul gospodăriei, tovarășul 
loan Alexa, și secretarul 
organizației de bază P.M.R., 
tovarășul Neculai Gîlca, și 
au fost luate toate măsurile 
ca muncitorii veniți în aceas
tă gospodărie să contribuie 
efectiv la bunul mers al 
muncii în acest sector agri
col*.

„Din jurnalul unul gastro
nom' se intitulează mate- 
fiulul apărut în revista „Fla
căra* nr. 13, în care auto
rul redă, pe lîngă o seamă 
de aspecte pozitive din 
desfășurarea activității unor 
unități ale T.A.P.L.-București, 
și lipsurile care mai există 
în ceea ce privește curățenia 
localurilor și deservirea clien
telei. Referitor la acest arti
col, Trustul Alimentației 
Publice Locale ne scrie:

„Pe lîngă alte măsuri ce au 
fost luate în urma publicării 
acestui material, restaurantul 
„Carul cu Bere' a fost închis 
pentru renovare, iar la res
taurantul „Ciocanul* s-a făcut 
curățenie generală și s-a 
îmbunătățit deservirea clien
telei*.

U
 rmăresc cu deosebit 

interes cărțile literare 
care apar șl caut să 
mă informez ce noi 

r , volume pregătesc scri
itorii noștri. Aș dori 

să cunosc la ce lucrează In 
momentul de față scriitorul 
Marin Preda", ne scrie tovarășa 
Florica Gornea, tehniciană la 
Fabrica de Medicamente Numărul 
1 din București.

Scriitorul Marin Preda, care 
a primit de curînd Premiul de 
Stat pentru nuvela sa „Desfă
șurarea", lucrează în prezent 
la un roman avînd ca temă 
transformarea socialistă a agri
culturii.

De la începutul creației sale, 
autorul a oglindit tn nuvele și 
schițe lumea satului. In nuvela 
„Desfășurarea", această lume a 
satului e surprinsă la începutul 
unei mari cotituri: crearea unei 
gospodării colective — Iar eroul 
nuvelei se află In primele rlnduri 
ale țăranilor muncitori, vii
tori colectiviști.

Cuprinzînd încadrai acțiunii 
perioada 1950-1951, noul roman 
al lui Marin Preda oglindește 
viața unei gospodării colective, 
fiind deci pe plan istoric p conti-

T
ovarășul Nicolae Trlfan, 
maistru turnător la fabrica 
„Armătura", ne scrie: „Aș 
dori să citesc la rubrica Poșta 
redacției un scurt material în 
legătură cu insula Taivan."

Intr-una din declarațiile sale 
provocatoare, generalul american 
Mac Arthur proclama cu neruși
nare: „Taivanul este axa princi
pală a liniei înaintate a Americii 
tn Oceanul Pacific, un port
avion nescufundabll. America 
trebuie să controleze Taivanul, 
pentru a ține sub amenințare... 
orice port asiatic, de la Vladi
vostok la Singapore". Dacă cinica 
declarație a generalului yankeu 
n-ar fi exprimat adevăratele in
tenții ale cercurilor conducă
toare din S.U.A., ea ar fi rămas 
o simplă btiguială a unui ațlțător 
la război infierbîntat peste mă
sură... Dar faptele arată că aceas
tă declarație constituie însăși

Marin Preda

nuare a nuvelei „Desfășurarea", 
dar cu alți oameni, cu alte conflic
te. Romanul va avea opt părți, 
cuprinse în două volume.

Concomitent, scriitorul Marin 
Preda lucrează și la o serie de 
schițe care de asemeni oglindesc 
oameni și fapte din lumea satului 
nostru, In dram spre socialism.

Unele fragmente din noul roman 
al lui Marin Preda vor apare 
și in revista „Flacăra" 

u a n

esența politicii americane cu pri
vire la Taivan.

Cui aparține Taivanul? Cu, 
ce drept îl ocupă trupe americane 
și în ce scop? — iată întrebări 
care pun Washingtonul în cea 
mai mare încurcătură. Acapa
rată în mod samavolnic de 
unitățile flotei a 7-a americane, 
în urma ordinului dat de Truman 
la 27 iunie 1950, insula chineză 
Taivan este folosită astăzi de 
către cercurile agresive din S.U. A. 
în cadrul uneltirilor lor îndrep
tate împotriva R. P. Chineze, 
împotriva păcii în Asia și în 
întreaga lume. Iată adevărul, 
exprimat pe scurt.

Taivanul, străvechi teritoriu 
chinez, este o insulă de aproape 
36.000 km* (adică ceva mai 
mare decît Olanda), avînd o 
populație de vreo 7.000.000 locui
tori și fiind situată în apropierea 
provinciei chineze Fukien, lă 
aproximativ 200 km distanță de 
țărmul chinez. Bogățiile naturale 
ale insulei sînt foarte mari. 
Clima tropicală este favorabilă 
culturilor de lămîi, portocali, 
trestie de zahăr, banani, orez. 
Subsolul Taivanului conține im
portante zăcăminte de cărbune, 
minereu de fier, petrol, aur 
și argint, bauxită, cupru, sare etc.

Cînd portughezii au descoperit 
această insulă, în 1590, îneîntați 
de bogățiile ei, au denumit-o 
Formosa, adică „Insula frumoasă". 
Cu sute de ani în urmă, chinezii, 
oare o locuiau și cărora le aparți-



nea, o numiseră In limba lor: Tai- de către avioane . americane cu 
van.TaivanuI face parte Integrantă semne ciankaișiște. Știrile din 
din teritoriul Chinei, din punct ultimele șăptămîni arată că avloa-
de vedere etnic, politic și eco
nomic, încă din secolele V—VI, 
deci cu aproximativ 1000 de ani 
înainte de descoperirea Americlt 
de către Columb.

De cînd europenii au aflat de 
existența acestei insule, rînd pe 
rînd au căutat s-o subjuge colo
nialiștii portughezi, olandezi, 
spanioli etc. Au încercat In 
cîteva rînduri s-o înrobească 
și colonialiștii americani. Dar 
ei s-au lovit de rezistența îndîr- 
jită a chinezilor de pe insulă. 
In 1895, Japonia a cotropit 
Taivanul, stăpînindu-1 5 decenii 
— pînă la înfrîngerea imperialis
mului japonez tn cel de al doilea 
război mondial. Apartenența Tai- 
vanului la China a fost confir
mată prin asemenea acte interna
ționale cum slnt declarația de 
la Cairo din 1943 și acordul de 
la Potsdam din iunie Î945.

Totuși, guvernanții de la 
Washington n-au șovăit să în
calce aceste acorduri șl să cotro
pească această străveche insulă 
chineză. In Taivan, folosind 
Jalnicele rămășițe gomindaniste 
izgonite de poporul chinez, ocu- 
panții americani încearcă să-și 
desfășoare uneltirile criminale 
împotriva R.P. Chineze, trans- 
formînd Insula într-o bază ame
ricană de război. Aceste uneltiri 
au luat în ultima vreme cele 
mai diferite forme — de la intro- 
ducerea de 
ciankaișiști 

.continentale 
terească a 
străine ce

spioni și sabotori 
pe teritoriul Chinei 

și atacarea plra- 
vaselor comerciale 
se îndreaptă spre

R. P. Chineză și pînă la vio- Iul chinez de a pune capăt 
larea spațiului aerian și bom- uneltirilor clicii ciankaișiște și de 
bardarea unor localități chineze, a elibera Taivanul.

COnCURSUL TIHERILOR ACTORI

-ar interesa să știu 
cum s-au pregătit 
pentru concurs arti
știi care s-au prezen
tat la finala concur
sului republican al

tinerilor actori șl regizori", ne 
scrie tovarășul Constantin Nico
lae, sudor la Fabrica de Ulei 
„13 Decembrie" din București.

Pentru a răspunde acestei ce
reri, redacția 
tre s-a adresat 
Elena Sereda, 
Național „I. L.

revistei noas- 
tinerei artiste 

de la Teatrul 
Caragiale" din

Bucta-ești — care s-a prezentat la 
concurs în rolul Olgăi din piesa 
„Liceenii" de Trenlov. Tov. Sereda 
ne-a declarat cele de mal Jos 
cu privire la felul în care șl-a 
pregătit rolul.

Cînd am fost chemată la prima 
repetiție a piesei „Liceenii" — 
cu care noi, tinerii de la Teatrul 
Național, urma să ne prezentăm 
în concurs — am încercat un 
simțămînt complex: pe de o 
parte emoția, bucuria de a putea 
lucra asupra unui rol cum este 
cel al Olgăi Cernlcikina, pe de 
altă parte, teama în fața greută- _ , , . , . . „. ,, , , Sacerdoțeanu. Au fost apoi zileților pe care întruchiparea acestui , „ ' ,. . Fșl șăptămîni întregi de neliniștitepersonaj le prezenta. Și slmță- 
mîntul acesta era firesc, cred, , . ;
întructt Olga însemna pentru mine ^aa te,(tu,ul> *iniP în care mă 
primul rol de mare întindere, un stSpInea- fără încetare Imaginea
rol foarte bogat, care dă posibi
litatea trăirii unei întregi șl 
variate game de sentimente.

ne și vase militare gomindahiste 
s-au dedat la impertinente pro
vocări armate împotriva teritoriu
lui R. P. Chineze. In prezent 
devine tot mai limpede că imperia
liștii americani încearcă să folo
sească Taivanul In acțiunea lor 
de subminare a acordurilor de 
Ia Geneva, în manevrele lor 
destinate intensificării încordării 
în Extremul Orient șl pregătirii 
unul nou război.

Desigur că poporul chinez 
de 600 milioane oameni nu poate 
tolera ca această parte integrantă 
a teritoriului său să se afle sub 
stăplnirea dușmanilor poporului 
chinez, să fie folosită ca un cuib 
de bandiți, de provocatori și 
ca o bază agresivă împotriva 
R.P, Chineze, constituind totodată
o primejdie permanentă împotriva 
păcii în întreaga Asie. Așa 
cum a declarat recent premierul 
chinez C.iu En-Iai — Taivanul 
este un teritoriu chinez inalie
nabil. Lupta poporul ui _ chinez 
pentru eliberarea Tai vanului este 
o luptă pentru apărarea păcii 
generale.

In mod legitim poporul chi
nez este animat de hdtărlrea 
fermă de a elibera Taivanul, 
de a realiza reintegrarea terito
riului său național. In aceste 
zile, provocările ciankaișiște, di
rijate de cotropitorii americani, 
primesc o ripostă usturătoare 
din partea forțelor populare Sta«n’ ’‘-a exPrl®at dorința să 
chineze publicăm un material despre

întreaga omenire iubitoare de °r‘S‘nea evoluția omului. Re
dacția noastră a solicitat pe tov. 
conferențiar universitar N. Bot- 
nariuesă răspundă acestei cereri.

pace privește ou simpatie și de
plină aprobare hotărîrea poporu-

Piesa lui Trenlov m-a impre
sionat de la cea dinții lectură, 
prin profunzimea și măiestria cu 
care autorul a izbutit să aducă o 
imagine veridică a epocii de mari 
frămlntări din preajma revolu
ției din 1905 din Rusia țaristă, 
evocînd faptele petrecute în liceul 
unui mic orășel de provincie. 
Pe Olga, In a cărei personalitate 
se împleteau In mod armonios 
prospețimea adolescentei cu serio
zitatea gravă a viitoarei revoluțio
nare, duioșia șl lirismul cu fer
mitatea de neclintit, am Indră- 
git-o de Îndată. Dar nu am reu
șit să ml-o apropii la fel de 
repede. La primele repetiții 
replicile sunau fals, Olga mea 
era palidă, lipsită de acea forță 
lăuntrică, de acel patos care o 
caracterizează și care se accen
tuează de-a lungul acțiunii. Nu 
o cunoșteam încă bine, nu mă 
identificasem cu ea. lini amintesc 
discuțiile pasionante pe care le-au 
purtat cu noi regizorii piesei, 
și ei tineri, participant! Ia concurs 
— Iulian Necșulegcu și Virgil 

căutări, de nopți petrecute în

Olgăi, vocea ei, mișcările, atitu
dinile. La început accentuam 
prea mult cîteva din trăsăturile

Elena Sereda

esențiale ale caracterului Olgăi — 
dtrzenla, maturitatea ei — negli-
jînd să reliefez tinerețea, voioșia a reprezenta cu cinste bătrînul 
ei de adolescentă: doar Olga n-avea nostru Teatru Național la con- 
mai mult de 16-17 ani! In felul cursul tinerilor artiști.

in DECURS DE MILIOARE DE ARI

L
a consfătuirea ce a avut loc 
între oamenii muncii aflati 
la odihnă in stațiunea Slănic- 
Koldova șt redactorii revistei 
..Flacăra",tovarășul Dohotaru 
Jenică, referent tehnic la 

Uzina de tractoare din Orașul

De multe veacuri mintea tutu
ror oamenilor, de la cei simpli 
pînă la cei mai renumiți savanti, 
a fost preocupată de problema 
originii omului. Forțele reacți- 
unll din toate timpurile au căutat 
să infiltreze în gîndirea oamenilor tîlnim aceleași organe, cu ace- 
ideea provenienței divine a omu- leași legături Intre ele, cu aceleași 
lui, dar învățațil progresiști au dispoziții și aceleași funcțiuni, 
răsturnat aceste încercări. Incădin In corpul nostru există multe
secolul XVIII biologul rus A. 
Kaverznev, studiind animalele 
șl comparlndu-le cu omul, ajun
gea la concluzia că omul provine 
din transformarea animalelor. Șl pleoapă (pliul semilunar), părul 
mai mult se apropie de soluția redus de pe corpul nostru, 
problemei biologul francez La- mușchii nrechii etc. Numai des- 
marck, arătlnd că omul provine cendența și deci înrudirea omului
din niște maimuțe devenite bl
pede .Cel însă care a demonstrat ca prezența la el a acestor organe
justețea acestei idei, fără chip
de tăgadă, a fost savantul englez rițle.
Charles Darwin. El a arătat că 
toate plantele și animalele, ca 
și omul, reprezintă rezultatul 
unei evoluții îndelungate, care 

Pitecantrop (emul-malmuțâ)

acesta, personajul meu — prezen
tat de la început In tensiune 
dramatică—nu creștea de-a lungul 
piesei — așa cum și textul cerea 
de altfel—și apărea sărăcit, static. 
Sfaturile pe care le-am primit din 
partea tovarășului consilier sovie
tic Vasiliev, ca și din partea 
tovarășului regizor Finți, au 
fost deosebit de prețioase. Ml-au 
trebuit apoi multe luni de muncă 
intensă pentru a realiza rolul — 
care, desigur, e încă departe de 
a fi desăvîrșlt.

Nu pot să închei fără a pomeni 
despre munca depusă de întregul 
nostru colectiv de tineri Ia 
această piesă îndrăgită de toți. 
Stimulati și de faptul că piesa 
s-a pregătit în două distribuții, 
noi am muncit cu sete, pentru 

s-a desfășurat și se desfășoară 
după legi naturale fără nici o 
intervenție a divinității. Omul 
reprezintă treapta superioară a 
evoluției lumii animale.

In sprijinul acestei idei Darwin 
a adus nenumărate argumente 
la care cercetătorii de mai tîrzlu 
au adăugat altele noi, astfel
Incit In prezent apartenența omu
lui la lumea animalelor nu poate 
fi pusă la îndoială, Iată unele 
din dovezile înrudirii omului 
ou celelalte animale, mai ales cu 
mamiferele, iar dintre acestea— 
cu maimuțele:

Alcătuirea anatomică a corpului 
nostru este foarte asemănătoare 
cu aceea a mamiferelor — în- 

organe rudimentare — care și-au 
pierdut funcțiunile lor, dar pe 
care Ie Intîlnim In stare funcțio
nală la alte vertebrate: a treia 

eu celelalte vertebrate poate expli- 

rudimentare pc cale de dispa-

Apropierea deosebit de mare se 
constată la om față de maimuțele 
antropomorfe (gorila, cimpan
zeu], urangutanul). Atît omul 
cit și aceste maimuțe au 32 
dinți conformați la fel, au unghii 
la degete, au degetul mare de 
la mină opozabil, se îmbolnă
vesc de aceleași boli, de exemplu 
scarlatina și pojarul, au aceiași 
paraziți etc. Dar omul se șl 
deosebește de maimuțe în așa 
grad, Incit trebuie să-l privim 
ca o treaptă nouă în evoluția 
grupului maimuțelor: omul are 
mersul vertical, fapt care a deter
minat apariția curburilor la co
loana vertebrală, a boltirii tălpii 
piciorului (pentru amortizarea 
șocurilor Ia mers și sărit); oasele 
feței mai puțin dezvoltate; craniul 
mai mare, puțind ajunge Ia un 
volum de 1500 cm’ (pe cînd la 
maimuțe numai 400-600 cm'), 
ceea ce a făcut posibilă o dezvol
tare deosebit de puternică a siste
mului nervos. De asemeni, omul 

se deosebește de toate animalele 
prin faptul oft posedă vorbirea 
articulată și scrisul.

Dar nu era suficient să se dove
dească înrudirea omului cu alte 
animale. Trebuiau găsite și 
formele de trecere de la maimuțe 
la om și arătat cum s-a produs 
această transformare. Cercetările 
arheologilor și geologilor, con
cluziile trase de Darwin și mai 
ales de Fr. Engels, au completat 
această lacună. Astfel s-a putut 
dovedi că In Europa, Asia, 
Africa, a trăit acum ctteva 
milioane de ani (la sflrșitul 
erei terțiare) o maimuță denumită 
driopitec, care din cauza răcirii 
climei și a dispariției parțiale a 
pădurilor, a trebuit să învețe 
să umble In două picioare, 
mlinile devenindu-i libere. Drio- 
pitecul este cel mai vechi strămoș 
al omului și totodată al mai
muțelor antropomorfe. Astfel 
această maimuță s-a transformat 
în pitecantrop (om-maimuță) ale 
cărui oase au fost descoperite 
în insula Java de către medicul 
olandez Dubois (anul 1891). 
Descoperirea pitecantropului a 
însemnat o lovitură zdrobitoare 
dată react iunii — o dovadă 
sigură a trecerii de la maimuță 
la om. De aceea reacționar ii 
de-al de Virchow s-au ridicat 
împotriva acestei descoperiri, în- 
cercînd să arate că oasele găsite 
aparțin unui om actual, deformate 
prin presiunea pămînțului. Dar 
găsirea mai tlrziu a altor schelete 
de pitecantrop a zdrobit aceste 
uneltiri. Pitecantropul trăia șl 
în Europa (omul din Heidelberg) 
și In Asia (sinantrop); el cunoștea 
utilizarea focului, dar nu știa 
să-I producă, iar drept unelte 
utiliza pietre și bețe, aflate la 
Indemîna lui.

Treapta următoare, între pite
cantrop și omul actual, este re
prezentată prin omul de Nean- 
dertal (omul primitiv), care era 
mult mai evoluat: știa să producă 
focul, a început să-și confecțio
neze îmbrăcămintea, trăia în 
peșteri unde se apăra de fiarele 
sălbatice, vina In colectiv capre, 
cerbi, mamuți. Găsirea primelor 
oase ale omului de Neandertal a 
fost de asemenea contestată de sa
vantii reacționari, sub pretextul că 
ar fi oase de oameni actuali defor
mate de o boală. Dar schelete de Ne
andertal s-au găsit atît de nume
roase șl în atîtea locuri, Incit și 
reacționarii au trebuit să se plece 
In fața faptelor. Antropologul 
sovietic M. M. Gherasimov a 
reconstituit In mod științific 
înfățișarea acestor oameni, iar 
savantul sovietic A. Okladnikov, 
care a descoperit existența nean- 
dertalezilor în Asia (peștera Teșic 
Taș, din Uzbechistanul de sud) a 
descris și viața lor, după urmele 
lăsate în locurile unde trăiau. 
La omul din Neandertal se pare că 
pentru prima dată a apărut 
vorbirea articulată.

Cum s-a produs această trans
formare a maimuței In om? La 
această întrebare a răspuns Fr. 
Engels, care a arătat că acest 
proces se datorește muncii. Mina 
omului, eliberată datorita stați
unii bipede, s-a perfecționat din 
ce In ce mai mult In procesul 
muncii. împreună cu mina se 
perfecționa mintea șl întregul 
organism omenesc încordat In 
lupta cu condițiile grele de viață,

O dată cu apariția muncii șl a 
vorbirii articulate — urmare a 
vieții sociale — omul iese de 
sub oblăduirea legilor biologice 
șl evoluția lui este determinată 
în primul rtnd de legile sociale 
descoperite de clasicii marxis
mului.



— note de drum — 

de G. MATEI

AMURGULîncepea să se lase amurgul, cînd am părăsit străzile înguste și drepte ale orașului, pornind să mă plimb pe aleile parcului Peihai (lacurile de nord) din „ cetatea interzisă".Privirea-mi plutea într-un neasemuit belșug de verdeață, căreia-a- murgul începea să-i estompeze formele și nuanțele. Bariere de magnolii străjuia» cărările din parc, iar nuferii uriași, parcă împietriți pe luciul lacului, stăteau ca niște podoabe pe o oglindă vastă.Ani poposit o clipă în fața po

dului cu parapet de marmoră albă sculptată, care mai scânteia la lumina potolită a soarelui în asfințit. La celălalt capăt al podului se ridica un portal de lemn, pe al cărui fond roșu erau pictați în verde, albastru și auriu, dragorii și nori. De aici începea să urce panta unei măguri căreia i se zice „muntele de cărbune", o cunună verde ce cuprinde în mijlocul ei „pagoda albă", Paita, profilată în sobrietatea ei monumentală pe fondul de azur- verzui ai cerului.Cu ochii țintă la Paita, urc cuprins dă curiozitate crescândă, lată- mă sus, lingă blocul alb și uriaș

care stă strajă orașului întins înaintea mea.Acesta e Pekinul,capitala de nord, orașul care, în urmă cu secole, a fost reședința Han-Balîk a marelui Kublai Han, din spița cotropitorilor mongoli, cetate de scaun împărătesc a dinastiei Ming, a împăraților manciurieni, oraș care a fost împresurat odinioară de imperialiștii de toate soiurile, de mi- litariștii japonezi și de interven- ționiștii americani, oraș care nu a fost însă niciodată îngenunebiat și a rămas totdeauna chinez.Străvechiul Pekin este acum ca pilala minunată a Chinei noi. un
B* Republica Populară Chineză se 

^bucură de ajutorul larg ?i dezln- 
Beteresat al marii Uniuni Sovietice. 

„Uniunpa Sovietică — a arătat 
— . președintele Mao Țze-dun — acordă 

ajutor frățesc poporului chinezi în 
'ffAopera de refacere si de .construire 

a Chinei și contrHmie astfel la 
”•«1 creșterea și întărirea rapidă a for- 

țelor poporului chinezi
-Prețios ■ al Uniumâ. 

i Sovietice, în cadrul primului pH» 
cincinal de dezve^tare econornlga 
a P' Chineza^ se conșțMte^C^i 

1^4 China nu mai /puțin djp 
Sț* obiective industriale;ștrQpJi»SfțiO|®S 
" aspect din interior^uhfid
' marile uzine consUU«^y1L&iS^^

Uniuau Sovietice U .Ch.no

C îT E V A DAT E.„

După U.R.S.S., Republica 
Populară Chineză este, în 
ceea ce privește întinderea, a 
doua (ară din lume. Suprafața 
ei de 9.597.000 km pătraji 
este aproximativ egală cu 
aceea a întregii Europe.

’y? Numai partea de șes, adi
că doar o treime din terito
riul Chinei, este de 4 ori mai 
mare decît întreaga suprafață 
a Franfei.

Republica Populară Chi
neză este tara cu cea mai 
mare populație de pe glob; 
peste 6oo milioane locuitori.

In afară de nafiunea chi
neză, care numără peste 500 
milioane de oameni, în marea 
Chină trăiesc peste 60 de 
alte naționalități.

In toate regiunile locuite 
compact de minorități naționale 
s-a înfăptuit autonomia na- 

.jională. In prezent R.P. Chineză 
cuprinde regiunile autonome 
Mongolia Interioară și Tibetul, 
peste 50 unități autonome de 
mărimea unui judef sau mai 
mari și peste 130 raioane 
autonome naționale.

'yf iâloriosul Partid Comunist 
Chinez, inspiratorul și orga
nizatorul victoriilor istorice 
ale poporului chinez, numără 
6.100.000 membri.

Numai în anul 1953 — 
primul an al primului cinci
nal — valoarea globală a pro
ducției Industriale a Chinei a 
sporit cu 33%, iar suprafața 
de pămînt cultivat a trecut de 
un milion kilometri pătrati, 
adică un teritoriu aproximativ 
de două ori mai mare decît 
Franja.

In China funcționează în 
prezent peste 200 școli su
perioare, iar numărul studen
ților depășește de două ori 
pe cel din 1946.

5^ Numai în școlile elemen
tare chineze învață azi peste 
50 milioane elevi.

Peste un miliard de spec
tatori au frecventat în ultimul 
an cinematografele șl teatrele 
din R. P. Chineză.

’yf Pe zi ce frece R. P. Chi
neză îșt dezvoltă relațiile co
merciale cu celelalte Jări de 
pe glob. Anul trecut comerțul 
exterior al tării depășise cu 
30 la sută nivelul din 1952, 
De pildă, numai exportul en
glez în China a crescut în 1953 
cu aproape o treime, iar ex
portul de mărfuri chineze în 
Anglia de 3,5 ori fată de anul 
precedent.

In cadrul operei de ridi
care a Pekinului nou se efec
tuează lucrări de consfrucfle pe 
o suprafață uriașă de 220.000 
km păfrafl.



1 Qstomtei» 1953. Președintele Moo Txe-dun oshtînd lo marea pOrodâ militară ți. 
demonstrație populară din piața Tienonmîn din Pekin, cu prilejul celei de a patra aniver 
sori a întemeierii Republicii Populare Chinese. In dreapta și în.stingă sa. doi pionieri 
veniți în tribună pentru a-i aduce salutul fierbinte al milioanelor de copii fericiți 

ai Chinei noi.oraș al vierii libere șt ai . construcției pașnice. Locuitorii Pekinului se mîndtesc deopotrivă cu. palatele și templele seculare ale orașului, și cu grandioasele șantiere ale construcției socialiste.Anul trecut întreaga Chină a sărbătorit cea dea 800 aniversare de la proclamarea Pekinului drept capitală a statului chinez. Și acum, în acest început de octombrie, în Capitala întinerită a țării străvechi se desfășoară marile serbări în cinstea celei de a V-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, patria celor 600 de milioane de chinezi eliberați pentru totdeauna de sub jugul imperialist.De sus, de pe Paita, se conturează limpede întregul oraș.

De iur-împrejurul colinei pe care mă aflu, zăresc zecile de palate imperiale; acoperișurile lor de olane galbene, cu colțurile țuguiate, sînt împodobite cu dragoni. Templele au acoperișurile ca niște carapace de smalț albastru și par brîie de dantele fine în jurul vegetației grădinilor și albăstrimii lacurilor.Dincolo de zidurile roșii ale Palatului de iarnă, proptit pe la colburi de câte o poartă masivă, se întinde orașul propiu-zis, cu străzile lui cenușii strivite de ziduri. Dar numai privind de pe o înălțime, nu de pe străzi, descoperi adevăratul Pekin, orașul grădinilor interioare.Rotindu-mi privirea mai departe, 

ochii mi s-au oprit la piața uriașă Tienanmîn, iar dincolo’ de ea, la capătul de miazăzi al orașului, dincolo de zidurile ei înalte și masive, am zărit Ginmin-ul— Poarta de sud.Alături de Poarta de sud se află alt cartier, odinioară interzis, cartierul ambasadelor. Se mai văd și acum zidurile care-1 împrejmuiau și locul porților masive, care ză-. vorau chinezilor intrarea în. aceste părți.Departe, către sud, sclipesc abia perceptibil trei valuri de olane de topaz: este acoperișul Tiantanu-lui, al Templului Cerului.
ZORILEAnul acesta, de 1 octombrie, se înalță din nou deasupra Tienan- mîn-ului, Palatul Liniștii Cerești și al Pământului, drapelul roșu cu cele cinci stele; întîia .fîlfîire a flamurii acesteia a vestit marii Chine începutul revărsatului de zori.întunericul mileniilor de asuprire feudală, imperialistă și colonialistă s-a risipit dincolo de lume, în fața nestăvilitului marș triumfal al revoluției chineze.Pekinul cinstește din nou proclamarea Republicii Populare Chineze.Steagul purpuriu cu cele cinci stele, care simbolizează unitatea de nezdruncinat, a Chinei propriu-zi.se, a Manciuriei, a Mongoliei exterioare a Sinkiangului și a Tibetului, stă înfipt pe poarta principală a „cetății interzise", care este acum slobodă pentru milioanele de oameni truditori ai Chinei noi.Cît de puțin înseamnă cinci ani în viața unui popor a cărui istorie scrisă datează de pestecinci milenii! Și, totuși, zorile de curînd ivite au dăruit., în scurtul răstimp, celor 600 de milioane de chinezi, viața cea adevărată, libertatea.în fața tribunelor fremătătoare, ca talazurile oceanului, defilează acum șutele de mii de cetățeni ai Pekinului, care în 1949 au gustat întîia dată dreptul la demnitatea omenească și au început a-și călăuzi cu inima lor și cu a lor minte propriul destin.Defilează de asemenea torente nesfârșite de ostași pășind în cadența marșurilor militare, trec muncitorii în albastrele lor haine de bumbac, mulți cu flori roșii în piept, semnul fruntașilor în muncă, alături de țărani, de dansatori în veșmînt de mătase purpurie, galbenă ori albă, în mișcarea ritmică a „ko-yang“*-  ului ...

* ko-yang: dans național chinez
** fiii lui Han: după o străveche le

gendă, chinezii sînt urmașii lui Han, în
timp ce frații lor manciurieni sînt des- 
cendenții lui Man, fratele lui Han.

Alături de fiii lui Han**,  pășesc 

manciurienii în caftanele lor lungi de mătase de culoare închisă; cei din tribul miao, din sudul Chinei, în bluze albastre și cu t urbane negre pe cap; mongolii, în tradiționala lor haină verde; kaoșianii, din munții Taivanului încă asuprit de imperialism, cu pălăriile lor înalte de mătase neagră; tibetanii cu pelerine de mătase galbenă, tivite cu panglici aurii, și cu căciuli înalte din blană de vulpe.Aceste șuvoaie au pornit din cete mai deosebite puncte ale continentului chinez, acum mai bine de treizeci de ani, la chemarea Partidului Comunist ; ele s-au întâlnit și au crescut, adunîndu-se în ura- z-ganul revoluției care a risipit tot ce a fost întuneric și asuprire, împrospătat de acest val de energie revoluționară a maselor, Pekinul, vechiul așezământ de silnicii, s-a transformat în orașul lumină al Chinei noi.Cele peste 3000 de hui unguri *** ale Pekinului s-.au schimbat cu desăvârșire. Pe străzile strimte mai răsună și acum strigătele vînzăterilor ambulanți de plăcinte ori de semințe, se mai aude și acum, zgomotul pîrîietoarelor zarzavagiului sau bătăile, ritmice pe care vînză- torul de păsări le armonizează cu pasul său legănat, pentru că și-a legat de coș niște bețișoare de a- lamă. Toată larma aceasta e însă înghițită de vuietul nori al construcțiilor. Tîrnăcoapele doboară zidurile care împre jmu ie cartierele în care accesul chinezilor era altădată interzis.:Noțiunea de cartier interzis se scufundă acum în amintire, căci vechile palate și grădini imperiale au devenit case și parcuri de cultură și de odihnă pentru.oamenii muncii.Chinei populare. Pekinul do ieri nu-i corespunde în nici, un chip. După ce brîul de zid. care-i încătușa dezvoltarea a fost .spart, orașul a început să se întindă. Suprafața iui se va mări în anii ce vin nu mai puțin de zece ori!în locul vechilor cartiere se vor înălța altele noi. impunătoare, cu vaste spații înconjurătoare de verdeață. Cei ce iubesc China și po-, porul ci n-au ce să regrete la gândul că vor dispare unele cartiere, care pentru excursioniștii occidentali erau mostre de exotism, dar pentru poporul chinez nu însemnau decît insalubritate și mizerie.La poalele munților Și Șan se va construi o stațiune climaterică ce va cuprinde pc teritoriul ei și Palatul de vară. De pe acum își înalță silueta masivă noile spitale și vile, sanatorii și case de odihnă.Pe locul fostului sălaș al intrigilor imperialiste, în „cartierul ambasadelor", se află azi sediile „Co-
*** hutung: stradă.



Sus pe înălțimile marilor șantiere ale Pekinului în construcție, munco este în toi. Alături 
de minunatele palate străvechi, se înalță noi și noi clădiri impunătoare, vlăstare tinere 

ale Pekinului modern,mitetului chinez pentru apărarea păcii", „Asociației de prietenie sovieto-chineză" și altor organizații scumpe poporului chinez.Tienanmîn, piața centrală a orașului, a fost lărgită mult. Aici s-au construit clădiri noi care slujesc drept sedii instituț iilor centrale de stat. In partea sudică a pieții Tienanmîn, spre poarta Cinmin, se înalță statuia monumentală, înaltă 

de peste 36 metri, a eroilor că- zuți în lupta pentru patrie.Pe bulevardul care taie în două piața centrală s-au clădit hoteluri noi, moderne și confortabile. întreg orașul e dominat de clădirea construită în cinstea Conferinței pentru pace a popoarelor din Asia și zona Pacificului, care a avut loc la Pekin fn 1952: este hotelul Ho Ping Ping Kuan — Hotelul Păcii.

în zona răsăriteană a orașului s-au construit noi cartiere muncitorești, nu departs de uzine, iar spre apus se clădește cartierul sa- natoriilor și al caselor de odihnă.Pekinul a devenit un mare centru cultural.Pe șoseaua care duce de la Pekin spre nord-vest, în direcția fostului Palat de vară, de la poalele munților Și Șan, se rînduiesc clădirile vestitei universități chineze Sin Hua, precum și cele ale Academiei minorităților națidnale,Dar vechile universități s-au dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de mii de studenți de astăzi. De aceea s-a pornit la construirea centrului cultural fii capitalei, unde se vor ridica 25 de institute superioare de învățămînt și 5 institute de cercetări științifice. Inima acestui raion al culturii va fi clădirea impunătoare a Academiei de Științe a R.P.Chineze. E interesantă, în această privință, o comparație care zugrăvește admirabil avîntul de dezvoitâre al Chinei noi: numai suprafața acestui centru cultural va egala toată suprafața Pekinului de azi, a cărui populație de 2.700.000 locuitori se va dubla.In partea de sud-est și nord-est se vor ridica noi cartiere industriale. Numai o fabrică de textile, aflată acum în construcție, va o- cupa o întindere de 90.000 metri pătrați.Ceea ce te izbește în fiecare clipă, indiferent de care ramură de activitate ar fi vorba, este măiestria cu care poporul chinez își îmbină moștenirea culturală națională cu noul conținut al culturii și cu țelurile construcției socialiste. Fie că e vorba de porticurile în stil clasic chinezesc, ce se văd Ia ’ marile întretăieri de drumuri, .sau de canalizarea Pekinului, veche do peste 500 de ani, dar care e lărgită azi și modernizată, poporul chinez respectă tot ce s-a făcut bun în trecut, dar dezvoltă în același timp totul, imprimă pretutindeni ritmul nou al vieții sale de azi.Același lucru se poate observa și în viața literară și artistică. Ește deosebit de interesant .să vezi cum teatrul clasic chinez, vechi de mii de ani, osificat, a fost împrospătat și constituie astăzi unul din cele mai răspîndite mijloace de educație cetățenească, socialistă a oamenilor.Formele teatrului s-au conservat. Și azi se joacă pe scena clasică, cu măști, fără decoruri, în costumele vechi, și adesea ideile sînt exprimate prin, simboluri,..în loc de cuvinte, prin gesturi, obiecte, culori etc. S-au păstrat și muzica, și chiar personajele operelor, clar ele vorbesc astăzi alt limbaj: limbajul care educă și călăuzește masele în lupta lor pentru consolidarea libertăților cucerite.Pekinul de azi este orașul în. care se îmbină, poate mai mult ca în orice alt oraș chinez, tradițiile milenare ale acestui popor harnic, cu noua construcție socialistă.
★

Prietenia dintre marele popor chinez ți < 
celelalte popoare ale lagărului păcii și 
socialismului își găsește expresia și în acest 
dans popular romînesci executat cu iscu
sință de un ansamblu artistic chinez cu 
prilejul mitingului festiv care a avut loc 
la Pekin, anul trecut, fn cinstea zilei de 

23 August.

Pekinul, orașul fanzelor * cenușii și mohorîte, cu tăinuitele lor interioare, Pekinul de ieri cu străzile sale înguste și pline de praf, devine văzînd cu ochii un vast oraș-grădină, cu clădiri mari, încăpătoare și luminoase, cu bulevarde largi, cu masive spații de verdeață, cu monumente de artă, focar de cultură.

* lanza: casă chinezească

în acest cadru nou, într-adevăr demn de un mare popor care construiește socialismul, vor dobîndi mai multă valoare, mai multă strălucire, monumentele antichității și locurile memorabile, ansamblurile arhitectonice și operele de artă ale vechiului Pekin.Pekinul se dezvoltă în pas cu țara întreagă, întinerește și se transformă neîncetat.Pekinul, ca și China întreagă, a jucat un rol uriaș în istoria veche a Orientului îndepărtat. Cultura și civilizația chineză, semănate pe pă- mînturile vecine ori mai îndepărtate, au rodit și au dat lăstare noi și puternice în cultura universală.Azi, acest minunat, și străvechi 

Din Pekin, pînă în cela mai îndepărtate 
colțuri ale uriașului pămînt chinez, sînt 
trimise pe calea aerului imense cantități de 
bunuri de larg consum. In fotografie: pe 
aerodromul din Pekin un avion de transport 
este încărcat cu mărfuri ce se expediază 
în Sinkian, cea mai îndepărtată provincie 

din nord-vestul Chinei,oraș întinerit. simbolizând la leîitul forța și vitalitatea marelui popor chinez, pășește înainte spre un viitor de măreție.Pekinul, simbolul realizărilor poporului chinez, a devenit una din marile capitale ale lumii. Pekinul a devenit o mare capitală a păcii în Orient, căci el este capitala bravului popor chinez, liber și apărător al păcii, capitala unei uriașe țări care luptă, cu abnegație contra uneltirilor imperialiste în Asia.Dacă totuși te vei întreba, cititorule, ce îmbie ochii și inima cel mai mult la Pekin: monumentalele clădiri, coloritul orașului, obiceiurile, sculpturile miniaturale de o migală aproape de necrezut, sau altceva? Voi răspunde fără ezitare că ceea ce am admirat cel mai mult la Pekin este omul nou chinez.Omul nou care, cu modestia și hărnicia lui nemărginită, a creat o uriașă, bogată și multilaterală civilizație, care vreme de peste 20 de ani a dus un crîncen război revoluționar încununat, de victorie împotriva unor dușmani întotdeauna mai bine înarmați; omul care dislocă azi sute de milioane de metri cubi de pămînt pentru a zăgăzui puhoiul cotropitor al apelor; omul care zidește canale de navigație, hidrocentrale, palate ale culturii, constructorul Chinei noi socialiste.
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Un eveniment istoric: întîlnirea din îuncr iunie ac. dintre premie
rul Consiliului Administrativ de Stat și ministru al Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze, Ciu En-lai, și primul ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, Reprezentanții popoarelor chinez și indian, numă- 
rînd un miliard de oameni, au arătat lumii întregi câ două dintre cele 
moi mari popoare de pe glob sfnt ferm hotârîte să întrețină rx*- 
lațir de prietenie și pace, și să se opună oricăror uneltiri agre
sive în Asia. In fotografie : primul ministru indian Nehru (în stin
gă), întîmpinîndu-I pe aeroportul din Delhi (Indial pe premierul 
Ciu En-lai, căruia i s-au oferit tradiționale ghirlande de flori.

Armata Populară Chineza de Eliberare este un vajnic apărător ol cuceririlor poporului chinez și ăl păcii în 
Extremul Orient. |n fotografie : aspect de la grandioasa paradă militară desfășurată la Pekin, cu prilejul celei 

de a patra aniversări ă R. P. Chineze.

<§«© POPffllOE®
MARE PUTERE MONDIALA

Un grup de tinere din Pekin citesc în ziar textul noii Constituții 
o R. P. Chineze, care consfințește marile drepturi și libertăți cu

cerite de poporul chinez sub conducerea Partidului Comunist.

In luna mai 1951 guvernul S.U.A, a adop
tat faimoasa rezoluție cu privire- la apli
carea „embargo"-ului față de R. P. Chineză, 
adică interzicerea comerțului cu această țară. 
Această încercare de gîtuire economică â 
Chinei populare s-a soldat cu un lamenta
bil eșec. Pînă și unele țări aliate cu S.U.A, 
n-au ținut seama de măsura Washingtonu
lui și au stabilit legături comerciale cu ma
rea Chină, care întreține în prezent relații 
comerciale cu zeci de țări din Asia și Eu
ropa. In fotografie.: un vapor britanic an
corat în portul Haificion este încărcat cu 
o mare cantitate de orez chinezesc ce ur

mează să fie transportat la Ceylon,

In zilele conferinței de la Geneva : Premierul Ciu En-lai în mijlocul unui grup de membri ai delegației chineze.



BIN POEZIA CHINEZA'

Dawn de Eugen TARU

De dimineață pînă în amurg 
îmi voi păzi ogorul, 
ferindu-l de lăcuste, 
de grindină și vînt, 
voi îngriji bumbacul 
să fie alb ca neaua, 
plivindu-l și prășindu-l după ploaie.

Gf. ăci cine pînă-acum, din neamul 
meu, 

a sfăpînif vre-un petic de pămînf ?
In vremea împilării și-asupririi 
boierii stăpîneau pămînful tării, 
boierii-nstrăinati de glie 
care habar n-aveau 
ce e gaolianul sau porumbul, 
dar ne răpeau ogoarele, 
ne biciuiau și ne speteau, 
sugîndu-ne, mereu mai nesătui, 
fot sîngele din vine.
Asupritorii și-au pierdut puterea 
și-au fost zvîrliti afară 
căci vremea lor s-a dus.
Iar minunatele cuvinte: 
„Ogorul lui și-l ară fiecare", 
sînt astăzi imnul fericirii noastre, 
cîntarea roditorului pămînt.
Acest ogor e-ntreg al meu acum, 
și înfîmplarea asfa-i fără seamăn I 
Iar ziua-n care mi s-a dat pămînt 
e-a douăzeci și una din august. 
Cine-ar putea cîndva s-o dea uitării? 
Dar spre-amintire veșnică, neștearsă, 
eu am săpaf-o-n zidul casei mele.

DE CE ZÎMBEȘTE 
CUMNATÂ-MEA

STĂPÎN SÎNT PE OGORUL MEU

cest ogor e-ntreg al meu acum, 
și înfîmplarea asfa-i fără seamăn I 

OPL/Har ziua-n care mi s-a daf pămînf 
e-a douăzeci și una din august. 
Cine-ar putea cîndva s-o dea uitării? 
Dar spre-amintire veșnică, neștearsă, 
eu am săpat-o în zidul casei mele.

O
gorul meu 
nu e un biet ogor sărman, 
albit de var 
sau spulberat de vînt, 

ci un pămînf de soi, 
lucios și gras 
și bulgărele reavăn, 
pe care-l iau în mînă și-l duc lîngă obraz, 
are mireasma cea mai dulce și-ametitoare 

pentru mine.

u voi lucra ogorul
și-am să răstorn în brazda lui 
puterea înzecită de care sînf în 

stare:
Ogorul meu e-o părticică 
din avujia jării mele.
Uzinele își vor deschide 
nesăjioase guri, 
cerînd mereu să li se umple burta,

ds SIAO-IU

si eu va trebui să le hrănesc, 
să le trimit bumbac și grîne 
spre a primi de-acolo mîncare, băutură, 
vestminte pentru vară 
și haine calde iarna.
Ogorul meu va trebui să dea 
și el, după puterea lui, 
bucate și bumbac pentru popor.

mi voi ara și semăna pămînful, 
H iar pentru-a-l face cît mai roditor 
1^ am să mă culc tîrziu 

și-am să mă scol devreme. 
Fără să-mi pese dacă-afară-i soare 
sau burniță sau ploaie cu bulbuci, 
am să-l hrănesc, împrăștiind 
pe tot întinsul lui îngrășăminte. 
Ce minunat va fi în Cireșarl 
Gaolianul fi-va msi înalt 
decît acoperișul casei mele, 
cu frunze lucitoare ca niște săbii mari; 
vor da la soare, grînele în pîrg 
și ca un fulg nemărginit și alb 
bumbaculva pluti lîngă pămînf; 
porumbul falnic va purta, semef, 
știulefii, încă cruzi, la subțioară, 
cu mătăsoase fire aurii.

(CTntoc popular din valea rtulul Hual)

â
 tunai cînd farca-ncepe a striga 

înseamnă că va sosi o veste bună 
Și-nfr-adevăr primif-am ieri

scrisoare 
de la un frate-al meu mai mare, 
iar eu am dat s-o slovenesc înfîi.
Cumnafă-mea din mîini mi-a smuls-o.

Zic:
„Ei, cumnafica, asta nu se cade!"
Dar ea-mi răspunde: „Nu e dreptul 

meu?"
Deschide așadar scrisoarea 
și-n vreme ce citește 
neîntrerupt zîmbeșfe.
Degeaba îi vorbesc: 
nici nu m-aude I
M-arăf înfărîtaf de așteptare 
și-i strig în gura mare: 
„Ce scrie-acolo?
Vreau să știu și eu I"
Cumnafă-mea, văzîndu-mă-nciudaf, 
e foafă numai zîmbef.
„Ei, frăjioare, zice ea, 
ce scrie-aici e fără-asemănare I 
Căci frate-tău mai mare, 
în valea rîului Huai 
muncind cu spor,
• dat acum drept pildă tuturor."

In romînește de
Virgil TEODORESCU



UHG GAWG:

Erotes K®s>-Ku®l-Lan:
Wteojte pc Mac Tae-dun 
Is receppc Erolter 
Muncii (TaHec de Anu!

Ke«)

ARTA UNUI POPOR LIBER
— coavorfe’-re cu artistul ptertis Eugen TARV -

Na-aci adresat te». Engen Tars, lasreaț ai th-ssvaki de Stat, — case a vizitat CMea nova în pcteâvaca 
cnuki trecut — cu .'ugâmetea de a IiepMâți cititorilor revistei noastre cSevâ din issptesSle pe care s ie-a râset 
cunoețteree nemij’acită a artei pWke dusese, cîteva din acpectaie repreientaGve ale acelei arta în »!e!e 
s&estre, PsUicorB, 5a rîaderi!» ce urmează, cele dederate de tovcrâjul Eugen «atu.

.Pe una din străzile Șanbaiutei am văzut — puțină vreme de la sosirea noastră — un terru care 
ne-a impresionai în mod deosebii. In jurul unei gherete, așezați pe scăunașe scunde, șezînd cu picioarele 
sfrînse sub ei, numeroși oameni, sprijiniți da pereți. răsfoiau înfr-o pioasă iăcera mșfa cărțulii ilusfrale. 
i-w. revâauf, ctnd ne-am reîntors, peste mei feme da o oră, coralinuted să privească cu aceeași 
concerdraiă atenție, aceleași cărțuiii. Privirii noastre uimite, Cten-I-Ss, interprete! nostru, i-a răspuns 
aducîndu-ne și nouă cîfeva din acele mici albume cu coperfi viu colorate: ete conțineau zeci și sute 
de desene care. înlănțuite, isioriss.su o poveste *te și Interesante, inspirate ds cete mai muR« ori

HUA îsE^-JU : Lupteteri pa fronte- producție! (Sasorelicf)

isioriss.su


.■

ester 40G de mitfoame de ebtosri arte pfep^s. Pratatmdem pe uede am călătorit, pe jcncs'e da 
p* siuvruf Roal js fn bordeWe fcfenecate — vestigii ate freeuiufet din catenate ce fcnprejmutese 
Cantonul, pe hasusfradete podurifor eri pe scbetete newer consfrucgl, »m văzut afișe, desene, cars" 
catari legate de cete mat araăfosr» probleme ale actoafifă^l. Holte din ele mobftizeesă masate pastes 
canspannte agricol*. unele cheamă sa întreceri pe marile șantiere, te Supla pentru pace, sHete militează

datorită anaffebefissaifcs fa care ds veacuri a fost fiwf' poporal ch.nsj. cărțuilste scastee,
fa care terbeza nu curinfete, ci fraagfntfa plastice, au fost primite cu sate jl .cl®e" cu pa-iune.

Acest fapt este—cred—represented® pentru umil din cefe mai izbitoare aspecte ate mișcării

foatete de proclamarea R. P. Chineze, mtslji desenatori, gravori și caricaiuriștî șî-su părăsit 
steiierete ți a» pornii cu Armata Populară de Eliberare în lungite safe campanii; mai îtnlu, după

stated ca operefivîfete lucrări mobilizatoare, capabile de mare forjă sdaeafivă.
Am admirai profund tesfeî spirit pariinte în arie pictorilor efemeri, am admirat mar»» modești» 

ca care arfiși? de recisscscui fetent lucrează, alături de mari panouri decorative. ierinci șl placards 
■ peafra stimularea respectării fofoMi, ori grafice ds producție. Această apropiere, această comptetă 

jdsntiffears a artei for cu preocupările și năzuințele msssfar, este cheia uriașa? râsptndîri șl prețuiri 
de care se bucură plaslic» te China nouă.

Să dea a® exemplu de fetei te car® artiștii plastici efemeri tefaleg să-și pană aria te sfejba 
educării, a transformării conștitețes omului simplu. .Nien-Hua' — fradijtonatete iiusirafii de Anul Hou 
— steri printre cete mai vechi șl populare forme sie plasticei chineze. Tipărite în trecut de conducă
torii cultelor religioase, ele aduceau imagini ate diferitele zeifăp. împrospătate în flecare primă zi 
s aneltd ne» — pe porțile sau pe zidurite casator — ele aveau, după părerea chinezului ținut în misticism 
șt ignoranță, focfo tainică de »4 ocroti de boli, Ae secată ori imseâap,

te ufifeng ans, csssoscW puterea circulatorie a «castor ItestrafB, pletora le-au sandi ccmpsat 
confhKriul, tegterfw4e de aetesMate, TâcWu-te purtătoare ate noilor idei. Succesul acestor lucrări a 
fost enorm. In numai fret ate, artișW chinezi au realizat peste 2.G00 de tablouri care au fost snvtti- 
tetorie lnfr-un total âe ICC milioane exemplare. Se s-au epuizat ea o atîî de temstoar® rapiditate, 
îsscrf a fost greu să se mas găsească un rînd de exemplare din lucrărila cefe mal bune, pentru a ne 
fi dăruite nouă |

Cefe mat prețuite ți mal răspWtfe -Klen-Hua" site astăzi tablourile închinate eroieuluf Parisd



Comunist Chinez, conducătorilor săi, vietarWor mișcării populare de eliberare. Ce să cităm doar cî- 
ieva: „Adunarea îssiîvă în cinstea cetei de a 30-a aniversări a Partidului Comunist Chinez* de ' Hon- 
î-Min și Bte-Lun, „Președintele Mac Țze-dun tn mijioeu! țăranilor" de Ku-Juen, „Marea unitate a popoa
relor din China* de E-Tsan-fe, „Bretea Hao-Kuel-Len întîinește pe Mac Țze-dun te recepția Eroilor 
Manei?" de Lte-Geoș «te.

Sas aît exempts. t-em eunosesi personal — Mr-o vizite pe. care ■ s-am făcut-o. în case. sa. dta 
Faftte — pe umrf' dîn mărit maeștri, continuatori ai tradifionatei arie clasice chineze, Țss-Pai-și. în vîrsfă 
de 94 de ani, maestru! cu obrazul asemenea pergamentului îngălbenit de vreme își continua creațiile 
te masa sa de lucru. Cu cîteva vreme în urmă, băfrînet pictor ceruse ca te una din curțile sate 
interioare șă fie dai drumul unui stol de porumbei. Săptemtni de-a rtadul Tsi-Paj-jl a stat tăcui, 
traeremenst sșrsașa, în mijlocul porumbetlcr, urmărtetdu-te ușoara tsîflîre a aripilor, grația zborului, 
coWitel delicat. Apoi, întors îss atelierul său, a creat un admirabil tablou, de dimensiuni uriașe, în 
cars sf&JÎ clasic st pteteii cMneso este folosit inir-o mimmată compoziție cu fiori, pomi și po-

WAHG-JS-CHIH - Jucărie american» (cericaforă) MS-KOî Clang Kat-și (carieatoră)



rumbei. Cu această lucrare bătrtnul pictor * salutat Congres»! Parti
zanilor Picii din țările Asiei ți zona Pacificului. Lucrarea poale fi 
văzută ți azi împodobind holul Hotelului Păcii, din Pekin.

Aceleiași nobile cauze a luptei pentru pace i-au închinat compozițiile 
lor pictorii Teng Ciu («Campania de semnături pentru pace*), Tî-Ma-Hun 
(«Detașamentele de voluntari chinezi trec printr-un sat coreean*) etc

Deosebit de combativi ți dovedind Ingenioase soluții în rezolvarea 
problemelor dificile pe care Ie ridică caricatura, ți în specia! caricatura 
pozitivă — sînt caricafuriști) chinezi, dintre care am avut bucuria de a-i 
cunoaște personal pe Mi-ko, Tsa:-Jo-hung, Fan-Cion și Chung-Lin.

Lucrările reproduse în planșele de față iiustrează, într-o oarecare 
măsură, ce este reprezentativ în actuala plastică chineză, atît în ce 
privește tematica, cît și măiestria ei artistică. Plină de un intens dra
matism, realizată cu mijloace sobre dar cu forjă expresivă, lucrarea 
binecunoscutului gravor Ku-Juan — .Podul din oameni' — aduce imaginea 
unui act de eroism al ostașilor chinezi, petrecut cu adevărat în timpul 
războiului de eliberare: pentru a înlesni trecerea rapidă e trupelor peste 
valurile unui rîu ce nu avea pod, mai mulți ostași s-au cufundat în apa 
pe jumătate înghețată, susțlnînd vreme îndelungată pe umerii lor puntea 
de asalt pe cere au trecut camarazii lor.

II regăsești apos, cu ani mai fîrziu, pe aceiași oameni care nu 
și-au precupefii sîngele pentru libertatea țării, răfuindu-se în satul lor 
cu moșierul care i-s exploatat crunt atît amar de vreme (pictura lui 
Mo Pu: JSiua răfuielii*), ori bucurîndu-se din plin de roadele muncii 
or pașnice, împreună cu iubitul lor conducător Mao Țze-dun («Eroina 

Hao-Kuei-Lan înfîlnește pe Mao fze-dun la recepția Eroilor Muncii").
Ne-am reîntors în patrie cu o bogăție de cunoștințe prețioase, 

cu un bagaj bogat de amintiri, pe Care ne-am străduit să le împăr
tășim apoi prin articole și conferințe, prin lucrările noastre. Din aceste 
lucrări „Flacăra" reproduce alăturat două lucrări. Pentru mine, imaginea 
micului Li — băiețașul de vreo 2 ani, care s-a strecurat prinire picioa
rele pionierilor venifi cu buchete de flori să ne întîmplne în gara 
Cantonului ți ne-a întins o floare cu un aer în care se împleteau 
fermecător curiozitatea vie cu sfioțenia șl comunicativitatea specifică 
chinezească — are valoarea unui simbol: simbolul prieteniei sincere și 
trainice care leagă minunatul popor chinez de poporul țării noastre."

Toate acestea, toy. Tare ni le-a povestit, arâtîndu-ae mereu noi reproduceri 
ori lucrări originala — alternate ilustrate, afiș® li caricaturi, vestitele «Nian-Hua" •— 
pa care lo-a adus cu sine din China. Cele patru planșe alăturata aduc cititorilor 
noștri cîteva imagini ale viguroasei plastice chineze.

S. F.



de LI Cl UH
Ilustrații de D. NEGREADe la o vreme, tot satul nu mai vorbea decît de Cian Șuan care, pare-se, avea de gînd să-și vîndă o parte din pămînt.Acum, stînd strîmb și judecind drept, Cian ar fi putut-o duce binișor. Acasă nu avea decît patru suflete și de cînd cu reforma agrară căpătase 10 mu de pămînt. Dacă s-ar fi băgat și el în întovărășire, ca ceilalți, și-ar fi muncit bine pămîntul și ar fi avut bucate de ajuns pentru nevoile lui. Dar Cian, care avea și nu prea încredere în întovărășire și, sigur pe priceperea lui de plugar-și pe voinicia boului pe care-1 avea, se hotărîse să-și muncească și mai departe ogorul de unul singur. Și așa s-a făcut că în primăvară, cînd a venit vremea să bage pentru prima oară plugul în pămînt, aflînd că cei din întovărășire și-au luat angajamentul să termine cu aratul în cinci zile, el, încăpățînat, ca un catâr, și-a pus în cap să termine în numai trei zile. întorcîndu-și boul — o vită mare, castanie a ieșit la cîmp și pînă la amiază a și ara! doi mu. Vita se poticnea de atîta sforțare, dar el a zorit-o ca un nebun și după, trei zile bietul bou a murit, doborît de oboseală.Dar, vorba aceea „Boul e jumătate din avutul țăranului“Cian Șuan era țăran sărac șin-avea de unde acoperi paguba și cînd, pe toamnă, veni vremea celei de a doua arături, numai avu ce să înjuge la plug. Era chinuit de îngrijorare, dar tot nu se îndura să împrumute o vită de la întovărășire, așa că, pînă la urmă dacă văzu și văzu că n-are încotro, se hotărî într-o clipă să-și vîndă pămîntul. — Am să-l vînd! Să știi c-am să-l vînd! Am să vînd lotul de pe Ikanchi și n-am grijă că n-o să găsesc cît ai zice pește, cumpărător pentru o bucată de pămînt atît de rodnică!Ogorul lui de pe Ikanchi făcea parte din cel mai bun* pămînt din sat. Triunghiular, la doi pași de rîu, dădea două recolte pe an și, pe vremuri, mulți ar fi vrut să pună mîna pe el. Două lucruri îl îndemnau pe Cian să vîndă lotul acesta și nu altul: în primul rînd, găsea mai ușor cumpărător și în al doilea, putea lua pe el mai bine de un milion de iuani. Și cu un milion de iuani își putea cumpăra la tîrg o văcuță. Dacă își făcea rost de vacă, n-avea de ce să mai bată pe la ușile altora ca să ceară ajutor...Cum au aflat de hotărîrea lui Cian, sătenii au început să sc întrebe cine o să-i cumpere pămîntul. Unul zicea c-o să-I ia cutare, altul c-o să-l ia cutare, dar nimeni nu putea ști ceva sigur. Pînă la urmă, însă, au fost cu toții de părere c-o să-1 cumpere Sun Lao-din; știa tot satul că lui îi mersese foarte bine în ultimii doi ani. Al doilea fiu al său, Dun-lin, era dulgher la oraș, și trimetea acasă, lui taică-său, cîteva sute de iuani pe lună. Iar Sun spunea întotdeauna că ar vrea să mai cumpere eîțiva mu de pămînt.Dar mai erau și alții în sat care erau de părere 

că Sun n-o să cumpere lotul cu pricina. Asta, pentru că fiul lui celmare, Dun-șan, era comunist.II„Ochii poporului vad limpede11, zice o vorbă bătrînească, și mult adevăr e în vorba asta.Sun Lao-din primise în ultimele opt luni opt scrisori recomandate de Ia Dun-lin, și în fiecare fusese cîte un mandat. El nu purtase în viața lui ciorapi de tîrg, tăcuți la mașina, și nu se îndura să scoată un bănuț din cîți adunase ca să-și cumpere măcar o pereche. în primăvară, cînd întovărășirea avu nevoie de îngrășăminte, degeaba încercară sătenii să scoată ceva de la el, că nu voise să audă de nimic și nu dăduse un gologan. într-un rînd, cei din întovărășire voiră să sape un puț în valea de lîngă sat, și Dun-șan încercă el să scoată ceva de la tatăl său, ca să-și poată împlini gîndul, dar nici de astă dată nu-i merse mai bine.Lao-din spunea: „Am ou gîndul meu cu banii ăștia“ și pînă la urmă Dun-șan nu-i mai ceru niciodată nimic. Acum însă își dăduse seama că taică-său, dacă păstrase banii ăștia, îi păstrase cu gîndul să cumpere pămînt cu ei.Cînd auzi că Cian Șuan vrea să-și vîndă ogorul de pe Ikanchi, Sun Lao-din mai să sară în sus de bucurie.Dimineața la ceai îl pofti ceremonios pe Dun- șan să se așeze lîngă el și-i spuse:— Am auzit o vorbă... Cică pe Cian Șuan l-ar bate gîndul să-și vîndă ogorul. Cum mai stau lucrurile acum?— Știu că n-o să-l vîndă, îi răspunse Dun- șan răspicat.O clipă Sun Lao-din amuți și Dun-șan, punîn- du-și jos cana și bețigașele, se sculă, ieși și nu se mai întoarse acasă decît seara tîrziu. Pe taică-său îl găsi pufăind zdravăn din lulea, în vreme ce maică-sa moțăia pe scaun. Cînd îl văzu intrînd în casă, Lao-din îl întrebă:— Te-a căutat cineva de Ia raion. Te-ai întîlnit cu el?— Da, m-am întîlnit.Dun-șan ar fi vrut să-i mai spună ceva, dar nu-și găsea cuvintele. Lao-din, pe de altă parte, abia aștepta un prilej ca să aducă iar vorba de cumpărarea pământului. Dun-șan, după părerea lui, e cam iute la mînie. Ii intrase lui în cap că pe omul tînăr trebuie să-1 iei pe departe, cu răbdare, cînd vrei să faci o treabă cu el. Nu se auzea nici musca în casă de parcă ar fi fost pustie. Pînă la urmă, Lao-din sparse tăcerea. La început mai șovăitor, apoi din ce în ce mai repede, vorbi fiului său:— L-am văzut azi pe Van Lao-san și mi-a spus cum că Cian Șuan are într-adevăr de gînd să-și vîndă pămîntul de pe Ikanchi. Lotul ăsta îl cunosc cum mă cunosc pe mine. Pămînt 

negru, roditor... După o ploaie zdravănă, e mai bun ca pămîntul îngrășat.Și după o clipă, în care timp pufăi o dată zdravăn din lulea, adaugă:— Cian Șuan l-a căpătat cînd cu reforma agrară și stau și acum de mă minunez cum do nu ni l-au dat nouă. Dar pe vremea aceea făceam parte din comisie și n-am putut să mă cert cu el pentru lotul ăsta. Acum, de vreme ce-1 vinde, n-ar trebui să pierdem prilejul...— Cian Șuan n-o să-și vîndă pămîntul, făcu Dun-șan zîmbind. Nu mai pleca și dumneata urechea la toate prostiile pe care le scornește Van Lao-san!— Nu-1 vinde? se miră Lao-din. Trebuie să-și cumpere o vacă! Că doar n-o să-și are amărîții aceia de opt mu de pămînt cu dinții!— Nu-i nevoie să-ți vinzi pămîntul ca să cumperi vacă, îi răspunse Dun-șan liniștit. Am stat cu Cian Șuan de vorbă azi djupă amiază. I-am spus că nu-i bine să-și vîndă pămîntul, că doar n-are cine știe cît! Doar zece mu. Ce se face dacă-și dă pămîntul? Noi, pînă la eliberare, am fost cu toții săraci lipiți pămîntului. Dacă are greutăți, o să-1 ajutăm, i-am făgăduit că-i vom împrumuta o sută de mii de iuani... “Nu apucă bine Dun-șan să spună ce avea de spus, că Lâo-din sări ca ars în picioare. Se învinețise de mînie și i se îngroșaseră vinele gîlului. Făcea spume la gură!— Banii ăștia au fot munciți de Dun-lin, nu de tine!.,. N-am să-i dau cu împrumut!... De ce numă dai și pe mine?... Decen-o dai și pe maică- ta?...Și, smulgîndu-și halatul de pe sine, dădu cu el de pămînt și începu să-1 calce furios în picioare. IIIDe cînd cu cearta dintre tată și fiu, Siu-nan, nevasta lui Dun-șan, alerga toată ziua de la unul la altul. Intîi s-a dus la arie, ca să-1 potolească pe socru-său și să-1 înduplece să se întoarcă acasă. Dar bătrînul făcu încruntat:— Nu! Nu vin... Mai stau aci.După aceea Siu-nan alergă într-un suflet acasă și-l găsi pe Dun-șan întins pe pat și furios ca un taur.— Ești necăjit? îl întrebă, așezîndu-se lîngă el, pe marginea patului.— De ee-aș fi necăjit? zise Dun-șan, făcînd pe nepăsătorulDar Siu-nan nu era de felul acelora care se lasă cu una cu două.— Știi ce are tata de gînd să facă I E de nestrămutat. Dar dacă ține cu tot dinadinsul, lasă-1 să cumpere pămîntul și să-1 dea lui frate-tău. De ce să te necăjești atît cu povestea asta?La care Dun-șan sări ca ars:— Cum poți vorbi așa! Nu e vorba aici de cine cumpără pămîntul! Alta e povestea! Nu-1 putem lăsa pe Cian Șuan să-și vîndă ogorul! Cum o să se descurce mai tîrziu fără bucata asta de pămînt? Eu nu pot fi comunist numai cu numele! De-ar fi după mintea ta, n-ar trebui să mă gîndesc decît la mine! Mi-e rușine pentru tine. Și mai zici că ești membră a Uniunii Tineretului.— Bine, omule, îi răspunseSiu-nan, de vreme ce ai atîtea de spus de ce nu vorbești deschis cu taică-tău?— Parcă m-a lăsat să deschid gura? se strîmbă el. Ce era să fac?— Ascultă, Dun-șan, începu Siu-nan, făcînd pe supărata, trebuie să-ți aduc o critică! Nici n-ai încercat să vorbești cumsecade cu el. Degeaba sînteți tată și fiu, că n-ați vorbit niciodată deschis unul cu altul, de la suflet la suflet! Cum mănînci, te scoli de la masă și ori ieși pe uliță, ori te duci la serviciu. Tu ești membru de partid, el e țăran și cu toate astea nu vă înțelegeți! Acum vii și vrei să-i bagi cu sila în cap ideile tale! E firesc deci să vă cerțați!— Ia te uită! Ai venit să mă prelucrezi! zîmbi Dun-șan cam în zeflemea, deși în fundul sufletului său își dădea seama că nevastă-sa are dreptate. IVSoarele își arăta chipul luminos în zare. Era o dimineață liniștită. Nu se auzeau decît tălăngile vacilor care pășteau undeva, departe.în ziua aceea Sun Lao-din nu ieși la cîmp: nu se lipise somnul de el toată noaptea. Se sculă



. cu noaptea în cap și o porni spre casa lui Van Lao-san.Pînă la eliberare, Van Lao-san fusese contabil la moșierul din sat și țăranii nu l-au prea luat în seamă în ultimii ani, cu toate că se tot gudura pe lîngă ei.înainte de eliberare, nici nu se uita la Sun Lao-din, dar acum, văzînd că Dun-șan se bucură de mare trecere pe lîngă săteni încercă să se împrietenească cu el. Sun Lao-din cu el se sfătuise în legătură cu pămîntul lui Cian Șuan și Van îi făgăduise fericit tot ajutorul lui. Și de atunci alerga pretutindeni, ca să-i aranjeze afacerea.Acum, de pildă, grăbea pasul. Voia să-1 vadă pe Lao-din de îndată.— Ei, bună ziua, frate-meu! Te-am căutat și ieri! Știi, cred că sîntem pe calea cea bună în chestia aia cu pămîntul lui Cian Șuan.— Am auzit că n-ar mai vrea să-1 dea, bîgui Lao-din. Dar Van Lao-san făcu, sigur de el:— Ce-are a face dacă o să mai întârziem o zi, două! Am eu grijă de toate! l-a dat prin minte să se împrumute cu niște bani ca să-și cumpere o vacă și să nu-și mai dea ogorul, dar i-am spus: „Unde ai să găsești prostul care să-ți dea bani cu împrumut? Mai bine vinde, și gata socoteala! Scapi de griji !“:Și după ce i-am spus asta, și-a schimbat iar gîndul.Și adăugă, șoptit, la urechea lui Lao-din:— Nu-ți fie teamă! Iți dau cuvîntul meu că al tău o să fie! E într-adevăr o afacere bună! Dacă dă cerul un an bun, îți iei înapoi, cu ce ai să scoți de pe ogorul ăsta, jumătate din bani!Dar deodată lui Lao-din i se făcu silă de slugărnicia lui, și spuse:— Dacă Cian Șuan nu vrea să-1 mai vîndă, n-ani să-i pun eu sula în coastă!Van LaosSan îl bătu ușurel pe umăr.— Frate dragă, noroc ca ăsta nu-ți mai iese în cale! Nu-l lăsa să-ți scape! Ai douăzeci de mu de pămînt. O să-ți strice dacă o să ai treizeci?! Și dacă-ți dă mîna, i-ați și un argat... Ai trudit destul la zilele duinitale...Și adăugă, miorlăindu-se:— A venit vremea să te mai odihnești și dumneata...Sun Lao-din sta și asculta. Începuse să-i vîjîie urechile și să i se zbată ttmplele. Gîndea:„Cum așa? Aș fi eu în stare să-mi iau argat? Eu, care am argățit la boier optsprezece ani și mai bine?“ V 'Neînțelegerea dintre Lao-din și fiu-său îmbrăca forme tare ciudate. Erau împreună la cîmp, și cu cit erau mai supărați unul pe altul, cu atât munceau mai cu îndârjire. Dar să fi schimbat o vorbă, ferească cerul!Intr-o bună zi, cam pe înserate, Dun-șan se întoarse de la o ședință. 11 găsi pe taică-său tocmai cînd hrănea vaca.Făcîndu-se că nu-l vede pe fiu-său, amesteca de zor nutrețul.Cînd se aștepta mai puțin, fiu- său îi spuse: _. — Ascultă, tată, nu crezi c-ar fi bine să semănăm mazăre verde îndată după seceriș?Bătrînul, ridicînd capul și văzînd că fiu-său părea vesel, bănui că venise să se împace. Crezu că Dun- șan își schimbase părerea și că îl* lasă să cumpere pămîntul. îi răspunse:— Prea bine! Și-apoi; nu-i strică Ogorului să-i mai schimbi rodul.Și se așeză pe o piatră, afară în 'ogradă, cu gîndul să-și descoase, feciorul în legătură cu pămîntul cu pricina.începu, cam șovăitor:— Fiule, tu ești încă tânăr. Nu strică să mai ai cîțiva'mu ai tai... Că noi din pămînt ne scoatem hrana, vestmintele și căldura. Dacă n-oi fi în stare să cumpăr opt, zece mu de pămînt pentru frate-tău, pînă nu închid ochii, n-am gă-mi pot găsi liniștea în mormânt!Văzînd că bățrînului nici nu-i trece prin cap să se răzgândească, Dun-șan schimbă vorba și începu să discute cu el despre recoltă. îl întrebă, zîmbind:— Cam cît crezi dumneata, tată.

că o să scoatem anul ăsta de pe Ogorul nostru de la răsărit?După o clipă de cugetare, Lao-din răspunse:— Eu zic că cel puțin o mie trei sute de kilograme !— Lin. Van scoate de'pe fiecare mu cinci sute! Are nouăsprezece mu de pămînt. Dar îl lucrează mult mai bine ca noi!Lao-din se simți cam jignit și spuse:— Cine nu se .zgârcește la îngrășăminte cum să nu aibă rod bogat?La care Dun-șan răspunse repede:— Ai dreptate, tată! Nu punem destule îngrășăminte !DacS ne-am fi deschis baierele pungii și-am mai fi cumpărat îngrășăminte, sigur că am fi scos trei sau patru sute de kilograme mai mult!Deși fiu-său îi rupsese firul gîndurilor, aducînd vorba de îngrășăminte, Lao-din încercă să se întoarcă la ale lui, și zise:— Nu-s de ajuns îngrașămintele, fiule! Trebuie să ai și pămînt bun. Ogorul lui Lin-Van a fost cîndva al nostru și știu ce fel de pămînt e! Negru, roditor... Nici n-ai avea nevoie de îngrășăminte!Dun-șan văzînd că-i vine apa la moară, făcu pe necăjitul și-l întrebă pe taică-său: dar cum se face că l-am vîndut moșierului Ho Lao-ta ?Bătrînul oftă, cu ochii la fiu-său:— Să nu-mi faci vină, băiete I Și acum mă doare inima după el! Dar în 1943 au fost, la rînd, două recolte proaste, una după alta. Tocmai atunci s-a întîmplat de-a căzut și maică-ta bolnavă la pat. Pe mine, moșierul Cin tocmai mă dăduse afară din slujbă și nu găsisem nimic de lucru la noi în sat. Umblam cu căruciorul prin sate și vindeam cărbuni casă pot lua cu baniice-i cîștigam leacuri pentru maică-ta. Tu pe vremea aceea erai încă mic și nu știu dacă mai ții minte cum s-a întîmplat cînd cu moartea surioarei tale. Maică-ta zăcea la pat și n-o putea alăpta, iar eu trebuia să iau fetița în fiecare zi în brațe și să bat pe la porțile femeilor care născuseră de curând ca să-i dea ele să sugă. Mă gândisem s-o chem pe bunică-ta la noi să ne dea o mână de ajutor, dar ce era să-i dăm de mîncare cînd nu aveam nici pen tru noi? Eu găteam, și tot eu vedeam de maică- ta bolnavă. Dar tot cu trebuia să mă duc și cu cărbunii. De-atîta treabă n-am mai avut vreme să văd și de soră-ta, care a murit, sărăcuța, de foame!La aceste triste amintiri, ochii bătrânului se umplură de lacrimiDupă o clipă de tăcere, adăugă:— Pînă să se pună maică-ta pe picioare, ne înglodasem în datorii. în iarnă am împrumutat de la moșier o jumătate de bănicior de grîne și i-am dat pentru asta. în toamnă,unbănicior plin ohi. Cei patru mu de pămînt i-am vîndut lui Ho Lao-ta. Nn știu cît anume oi fi luat pe ei, 

dar țin minte că abia mi-au ajuns banii ca să plătesc datoriile pe care le făcusem pentru doctoriile maică-tii.Cu capul plecat bătrînul vorbi mai departe:— Asta a fost în iarna în care te-am dat și pe tine la meserie, la căldăraj', deși nu împliniseși bine treisprezece ani!Și se-uită pe furiș la Dun-șan pe al cărui chip cutele adînci stăteau ca’ mărturie a suferințelor îndurate în copilărie.— Și n-a încercat nimeni să ne ajute? vru să știe Dun-șan.— Cine să ne ajute, fiule? Că vecinii noștri erau săraci lipiți pământului, ca și noi, Iar bogății nu făceau decît să se îmbogățească de pe urma sărăciei noastre! Parcă avea cineva grijă de noi? Că pe vremea aceea, toți încercau să ne jupoaie. Nu era ca acum---Dar amuți deodată.Citindu-i însă gândurile pe față, Dun-șan spuse:— Bietul Cian Șuan e tot atît de strîmtorat pe cît eram noi atunci! Dar azi nimeni nu mai e nevoit să-și vîndă pămîntul din cauza asta! Dacă ești cinstit și muncești cu râvnă, partidul comunist, guvernul și tovarășii îți vin în ajutor. Pentru că guvernul nostru nu are decît o dorință: ca fiecăruia să-i mergă bine și nimeni să nu mai ducă lipsă!Lao-din nu zise nimic. își dădu seama că spusele fiului său erau pline de adevăr.Văzîndu-1 pe gânduri, Dun-șanadă ugă în șoaptă:— Pe vremuri, tată, singura durere a moșierului era că săracii nu-s deștul de săraci. Acum însă ne ajutăm unii pe alții. Dumneata ai băut pînă în fund amarul pahar al sărăciei. Nu putem urina drumul pe care l-au urinat moșierii!Lao-din tăcea mereu îngîndurat...
VIEra toanina. Coroanele șirului de arbori, eu ramurile grele de rod, își unduiau perdeaua groasă a frunzelor verzi.Sun Lao-din își scoase un papuc, se așeză pe talazul de sub pomi și privi în sus, spre cerul albastru și senin. Se uiță, apoi în jur: grînele de toamnă erau o frumusețe, întrecîndu-se parcă unele cu altele care să crească mai mari. Iar firele de sorgo, cu frunzele lor largi, creșteau parcă văzînd cu ochii.— Bine lucrat, un mu de pămînt face cît doi, își spuse el.Și gîndul care-1 frământase toată ziua, puse iar stăpânire pe el.încă mai credea că este bine să cumpere pămînt. Asta, fiindcă voia ca în ziua în care Dunlin și Dun-șan își vor împărți averea, să-i rămână fiecăruia cam douăzeci de mu de pămînt. Așa credea el c-ar fi bine. Iar cînd nepoții lui vor aduce vorba despre asta, să poată .spune:— Tot pămîntul ăsta, bunicul l-a cumpărat pentru noi!Și vor ști că bunicul lor fusese om strângă tor...Nu uitase nici ce-i spusese Lao- san, cum că rodul unui an i-ar aduce jumătate din'bani înapoi...Frămîntat, se sculă și o porni zorit spre ogorul de pe Ikanchi.Cian Șuan avusese de gînd săpună pe loculacela grâu, dar venise vremea însămînțărilor și pămîntul nici măcar nu fusese arat I Crescuseră bălăriile cît casa, și totul părea atît de părăsit, îneît Lao-din dădu din cap amărât.Se uită apoi la pămîntul gras, negru, luă o mînă plină și-l strecură printre degete.„Am să-l cumpăr", își spuse el și, după ce privi în jur, să nu fie cineva să-1 vadă, începu să măsoare locul cu pasul, ca să vadă dacă era chiar atît de mare pe cît se spunea.începuse măsurătorea dintr-un colț al ogorului și numără grijuliu pașii. Aproape de celălalt capăt al ogorului, dădu peste o moviliță acoperită cu tufișuri de măceși: era mormântul tatălui lui Cian Șuan!Cînd dădu cu ochii de el începu să-i bată inima cu putere.încerca să nu se mai uite la mormînt, dar nu-și mai putea dezlipi privirile de acolo, își aduse aminte cît de greu trudise în viață 

18



tatăl lui Cian, dar la moartea lui, copiii nu avuseseră nici măcar unde să-l îngroape! Numai după reforma agrară izbutise Cian Șuan să-1 îngroape aci, în colțul acesta al ogorului. Auzea parcă și acum cuvintele pe care le rostise bătrînul pe patul de moarte:— Să-mi îngropi oasele astea bătrîne numai cînd o să ai pămîntul tău. Dacă n-o să ai niciodată, să rămîn neîngropat. N-o să-mi găsesc liniștea în pămînt străin, în pămînt boieresc.Se duse apoi cu gîndul la truda lui de pînă la eliberare. Întristat de aceste aduceri aminte, abia dacă-și mai putea stăpîni lacrimile.Dar tocmai în clipa aceea văzu că vin niște oameni. După ce se uită bine la ei, își dădu seama că era Dun-șan, însoțit de cîțiva săteni din întovărășire. Aduceau două pluguri. La început se simți cam stînjenit, dar pînă la urmă, făcîndu-se că nu-i vede, o porni încetișor spre casă.Pe drumul ce ducea spre sat, se întîlni cu moș Cian-șn, care ducea doi snopi de grîu.— înde duci grîul, moșule, latîrg? întrebă el.■— Nu, îi răspunse bătrînul zîmbind. li dau cu împrumut lui Cian Șuan. Am auzit că vrea să facă niște rogojini și i-1 dau cu împrumut ca să-și ia cu el trestie de la cooperativă.— Asta înseamnă că ai destul pe tot anul, spuse Lao-din.— Mult, puțin, nouă o să ne ajungă. Ce rost ar avea să-l țiu pe tot acasă! Că doar n-am de gînd să cumpăr pămînt!Vorba asta din urmă îl atinse pe Lao-din drept în inimă și se roși tot la față.VilDupă masa de seară, tăcut, se așeză afară, în curte. Totul strălucea în lumina argintie a lunii, dar Lao-din nu vedea nimic; auzea numai zgomotele din jur: clinchet de farfurii, țîrîit de greieri și hohotele de rîs ale lui Siu-nan, care pălăvrăgea cu soacră-sa în bucătărie.— Mare balamuc! bombăni el, sîcîit, și în- . cepu să se gîndească la cele petrecute peste zi.Auzi pe cineva strigînd la gard.— Dun-șan!Și Lao-din recunoscu glasul lui Cian Șuan, așa că răspunse:— Nu-i acasă ! Are o ședință. Dar intră dumneata să mai stai puțin colea...Cian Șuan/aflînd că Dun-șan lipsește, răspunse zorit:— Nu, mulțumesc !Și o șterse cit îl ținură picioarele.— Se teme de mine ca de lup ! își spuse Lao-din și, sculîndu-se, intră în casă.Auzi iar pași în curte. Se întorsese Dun-șan, însoțit de Cian Șuan. Desluși glasul lui Dun-șan, care șoptea:— Vino la mine în odaie, să stăm de vorbă!Din locul în care stătea; răzbiră pînă la el șoapte în odaia dinspre curte. Ieși tiptil din( casă și apropiindu-se de fereastră, trase cu urechea. 11 auzi pe Cian Șuan.— Slavă cerului că mi s-a luat povara asta de pe suflet. Nicinu știi ce nefericit m-am simțit zi lele astea ! Sosise vremea aratu lui și eu nu aveam vită de muncă! Nu știu cum să-ți mulțumesc de ajutorul dat! Știi ce mă gîndesc eu, Dun-șan? Tovarășii tăi mi-au arat cu două pluguri ogorul în jumătate de zi! Prost am fost că n-am intrat și eu în întovărășire! Dacă v-aș fi ascultat șim-aș fi alăturat vouă, nu mi-aș fi omorît boul la jug!...Dun-șan răspunse:— Nu te mai necăji! Sub conducerea partidului comunist și a guvernului popular, nici un ogor nu trebuie să răinînă nelucrat. M-ai întrebat dacă mai poți intra și acum în întovărășire. Sigur! Ușa întovărășirii este mereu deschisă. Și nu te îngrijora că n-ai vite de muncă! Ai să-ți cumperi una! împrumută-te cu ceva bani, o să te mai ajutăm și noi. La toamnă cînd o să-ți aduni recolta, o să te plătești de toate datoriile așa că n-o să mai fie nevoie să-ți vinzi ogorul!Cian Șuan spuse grăbit:— Nici nu voiam Să-l vînd, dar eram atît de strîmtorat, că nu știam ce alta să fac ! Și netrebnicul ăla de Van Lao-san mă tot batea la cap că asta e singura scăpare! Am crezut că vreți să-l luați voi și l-am lăsat pe el să facă pe misitul!— Nădăjduiesc că n-a avut nerușinarea să vină și azi pe la dumneata, că a fost muștruluit aspru ieri! Să te ferești din calea lui!— Acum știu care e adevărul. Știu că dumneata i-ai îndemnat să-mi are ogorul și că tot dumneata ai vorbit cu moș Cian-șan să-mi împrumute

.Pentru întărirea păcii între popoare'.

China mea, multă vreme
ne-au arătat efigia fa 

zugrăvită anume pentru Occident: 
erai o bătrînică zbîrcifă, 
nesfîrșlt de săracă, 
finînd în mînă o ceașcă de orez, goală, 
în pragul unui templu.

de Pablo NERUDA
lau'eat al Premiului Internațional Stalin

Soldafi din toate Jările lumii 
Intrau și ieșeau, 
sîngele șiroia pe ziduri, 
te prădau ca pe-un sat fără cîlnl. 
Tu dădeai lumii o aromă ciudată —- 
amestec de ceai și cenușă — 
și ne cercetai cu privirea ta antică, 
la porfile templului, 
cu-o ceașcă goală în mîini.

La Buenos-Aires se vindea portretul tău 
zugrăvit anume pentru cucoanele culte, 
iar la conferinfe, silabele-ji magice 
jîșneau fără veste, ca o lumină 

afund îngropată.
Fiecare știa cîte ceva despre dinastiile fale 
Și sirîmba din buze rostind ..Celadon”

ca
Ar

ori „Ming”, 
și cum ar fi mozolit o fragă, 

fi vrut ca și pentru noi
China să fie un pămînt fără oameni, 
o țară unde vîntul intra în templele goale 
și ieșea cîntînd singur, în munji.
Voiau să ne facă să credem 
că tu ÎJi dormeai somnul de veci, 
că erai .misterioasa" 
bizara, intraductibila — 
o mamă îmbrăcată în zdrenfe de măfasă, 
cerșind.
In vremea asta corăbii doldora de comori
porneau din toate 
iar aventurierii se 
pentru moștenirea 
ți fildeșuri.
După ce te lăsau 

porturile tale, 
ciorovăiau între ei 
ta : minereuri

sîngerîndă,
scoteau din buzunare proiecte 
pentru închirierea vapoarelor 
încărcate cu oasele tale.

cîteva bănieioare de grîu. Ai pus o vorbă bună pentru mine și la cooperativă, de mi-au dat bani să-mi iau o vacă. Nici frate să-mi fi fost, nu te-ai fi purtat așa cum țe-ai purtat!— Ți-au dat bani la cooperativă?-r- Da, cinci sute de mii. Am să iau o văcuță tânără, și dacă mi-or mai'trebui două, trei sute de mii... N-ai putea să-mi împrumuți și dumneata ceva?Lao-din își ținu răsuflarea atît de curios era să afle ce avea să răspundă Dun-șan la asta.— Taică-meu a rămas tot cu gîndurile lui din alte vremuri, spuse fiu-său. Dar e bătrîn — are mai bine de șaizeci de ani — și nu vreau să-l supăr. A fost sărac toată viața lui, și pune acum mare preț pe banii pe care i-a adunat. Dar nu te necăji! Noi toți am fost țărani săraci în trecut și nu putem răbda să-ți dai pămîntul și să ajungi cu ai dumitale pe drumuri! Mă gîndesc să adun toți tovarășii și să le cer să-ți dea fiecare cît or avea! Am și eu un ban, doi, puși deoparte... N-avea grijă. O să te ajutăm!Lao-din, care tot trăgea cu urechea afară, la fereastră, își spuse:;,N-ai zice, cînd îl vezi așa de nepăsător cum pare, că e. în stare să sufere pentru altul 1“Apoi auzi iar glasul lui Cian Șuan:— Ești un om bun, Dun-șan ! Noi toți, bătrîni și tineri, știm că ești un adevărat comunist. Ești deștept și te gîndești într-adevăr la oameni. Știu că ai un tată căpățînos, dar n-o să ți-o ținem în nume de rău!

Totuși, se petrecea în lume ceva — 
portretul tău nu ne mulfumea.
Era frumoasă sărmana ta maiestate, 
dar nu ne-ajungea.
Sub sărutările de foc ale pulberii, 
drapelul sovietic se desfășura 
de-a dreptul pe inima oamenilor. 
Tu, Chină, ne lipseai 
cînd de-odată auzirăm 
de hăt, peste mări, glasul vîntului —
care

Mao 
de-a 
De-a

nu mai cînfa singur 
pe marile drumuri.

se întrupa, 
lungul Chinei, 
latul 

atîfor dureri 
văzurăm umerii săi 
răsărind, 
înfășuraji în mantia zorilor.

De departe, din această Americă 
pe (armul căreia 
poporul meu ascultă fiece val al mării, 
văzut-am înălfîndu-se capul său calm, 
văzut-am pașii îndreptîndu-se către miazănoapte. 
Straiele-i pline de praf 
mărșăluiau, cu mișcări grave, către Yenan: 
văzut-am atunci cum pămînturile golașe-ale Chinei 
îi încredințează oamenii — 
niște oameni scunzi, zbîrclfi și bătrîni, 
cu surfs de copil.

Văzut-am viafa atunci.
Străvechiul pămînt nu era singur, 
nu mai era luna apelor, 
bună să umple arheologie spectrală. 
Din fiece piatră, zbucnea cîte un om, 
o inimă nouă înarmată cu-o pușcă. 
Atunci te-am văzut, China mea, 

populată de soldajii tăi — 
de ai tăi, în sfîrșif.
Te-am văzut fără pîine, fără apă, 
hrănindu-te cu ierburi 
și mărșăluind ziua toată 
pentru ca zorii să poată 
răsări, în sfîrșit I

în romînește

de Petre SOLOMON

Deși vorbise în șoaptă, fiecare cuvințel ajunsese limpede la urechile lui Lao-din.VIIIEra o dimineață de august, senină și răcoroasă. Vîntul purta pe aripa lui mireasma rodului pîr- guit.In zorii zilei, Lao-din se duse să-1 caute pe Dun-șan. Pe drum, străbătînd uncîmp de sorgo, îl văzu pe Cian Șuan venind spre el, și grăbi pasul. Ar fi vrut să-i vorbească, dar Cian, cu nădejdea că nu fusese zărit, pieri printre firele înalte de sorgo.— Cian Șuan! Cian Șuan! Stai, omule, nu fugi, că vreau să-ți spun ceva, sttigă Lao-din.Și Cian Șuan apăru, iar Lao-din îi spuse repede:— Vino, frate, pe la mine după amiază ! Vreau să-ți dau niște bani... Trei sute de mii de iuani ți-ajung?— Vrei să-mi dai mie cu împrumut atîta bănet? făcu ochii mari de uimire Cian.— Dar ce crezică n-am sa ți-i dau, ca să cumpăr pămînt pe ei? Dar am și eu un sfat: intră, omule, în întovărășire și muncește cu noi laolaltă! Altfel, nu te socotesc demn de taică-tău!Și după ce rosti aceste cuvinte cu toată gravitatea, porni agale spre ogorul lui.In zare, cerul sîngeriu prevestea răsăritul soarelui...
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Călătoria aeriană spre Arctica te uimește atît prin rapiditatea ei, cît și prin schimbarea bruscă a peisajului, în ciuda anotimpului. Intr-o frumoasă dimineață de martie roțile avionului au strivit ochiurile de apă de pe betonul aeroportului din Moscova, iar la amiaza pe sub aripi se zăreâu primele pete albăstrii de apă apărute pe învelișul de zăpadă al fluviului Severnaia Dvina, precum și macaralele încremenite de pe cheiul încă pustiu, în aceste zile de sfîrșit de iarnă al portului Arhanghelsk. Spre seară pe geamul cabinei încălzite încep sa apară ornamente pitorești din gheață, tot atît de albe ca și tundra abia perceptibilă prin sticla devenită opacă.Traseul călătoriei, cel indicat pe hartă, întretaie rețeaua gradelor tot mai sus și mai sus spre nord- est, iar avionul auriu „IL“ cu aripile-i întinse lasă în urmă sute și sute de kilometri. Jos, tundra nemărginită face loc ghețurilor plutitoare ce încătușează marea. Privite de pe „plafonul aerian" aceste ghețuri, înflorate de petele întunecate ale ochiurilor de apă, sînt aidoma mozaicului bizar al unei podele uriașe.Severnaia Zemlia este lăsată în urmă spre sud. Acum zburăm deasupra mării larg deschise.După Marea Laptev, nu prea adîncă și îndulcită de apele marilor fluvii siberiene, încep întinderile oceanului. Titanică este forța oceanului cu multe etaje de ape calde

și reci .care se mișcă necontenit înt re pol și ecuator. Și într-o veșnică frămintare, ghețurile vechi polare se înghesuie, se îngrămădesc unele peste altele. Această impetuoasă presiune a ghețurilor face să se nască munți de gheață întretă- iați din loc în loc, de breșe cu forme fantastice. Prin ceața ușoară a aburilor se zăresc ochiurile negre ale adîncurilor fără fund.
Ochiul experimentat al pilotului polar stabilește de la înălțime vîr- sta și trăinicia învelișului înghețat al oceanului. C impuri le de gheață, care se întind sub noi timp de aproape patru ore, sînt probabil bune pentru aterizare. Dar va rezista oare această gheață la o nouă presiune? Viitoarea așezare a stațiunii științifice, care într-un an de zile urmează să traverseze în derivă întreaga Arctică Centrală, are nevoie de o temelie trainică, solidă. Ea are nevoie de un masiv compact, puternic format de mai mulți ani, presat de vînturi și de geruri, o temelie de gheață care să fi rezistat numeroaselor presiuni și deplasări de ghețuri.Căutăm cu răbdare tocmai un asemenea masiv.— Am găsit! — exclamă de o dată Trcșnikov, aplecîndu-se peste parbriz.— Știu eu, Alexeî Feodorovici? — răspunde cu îndoială Kotov, — masivul, desigur, s-ar potrivi pentru

Profesorul I. I. Hakkel ți occanograful A. L. Sokolov verificînd un aparat hidrologie.

ds S. MOROZOV Fotor I. RIUMKIN

încă din cele mai îndepărtate timpuri cercetătorii neînfricați au câutat să 
pătrundă în tainele ținuturilor veșnicei tăceri — Arctica.

Numeroase expediții întreprinse în decursul veacurilor cu prețul unor mari 
sacrificii au reușit să ridice puțin cîte puțin vălul misterului ce acoperea regiu
nile polare și să dea omenirii unele cunoștințe asupra naturii acelor regiuni.

Cele mai îndrăznețe și mai pline de rezultate au fost obținute însă în 
ultimele decenii ; ele sînt roadele expedițiilor polare sovietice. Exploratorii so
vietici au izbutit să ajungă în inima Arcticei și să organizeze aci vaste cerce
tări de mare însemnătate științifică, care au răsturnat o serie de noțiuni asupra 
naturii regiunilor Arcticei Centrale.

Astfel, în 1948-49 expedițiile științifice sovietice au descoperit și explorat 
un lanț muntos submarin ce traversează Oceanul înghețat de Nord. Acest lanț 
poartă azi numele de „M. V, Lomonosov".

In primăvara anului 1954 de la Moscova a plecat spre Arctica o nouă 
expediție pentru a continua și dezvolta cercetările științifice întreprinse de avia
torii polari și savanții sovietici în ultimele decenii și pentru a șterge și ultimele 
.pete albe' de pe harta Oceanului înghețat de Nord. Această expediție, care 
întrece în proporții pe toate cele de pînă acum,' a organizat pe ghețurile 
în derivă din Arctica Centrală două stațiuni de cercetări științifice: stațiunea 
-Polul nord-3”, amplasată pe o banchiză la 8fe°00' latitudine nordică și 175’45' 
longitudine vestică și condusă de Eroul Muncii Socialiste A. F. Treșnikov, 

“tandidat în științe geografice, și stațiunea „Polul nord-4', amplasată la 75°48' 
latitudine nordică și 175’25' longitudine vestică, condusă de E. S. Tolstikov, 
candidat în științe geografice.

Ambele stațiuni desfășoară cercetări științifice din domeniul oceanografiei. 
Colaboratorii stațiunilor măsoară odîncimea oceanului, studiază relieful fundului 
oceanului și structura lui geologică, fauna marilor adîncimi, istoria dezvoltării 
ghețurilor polare și fac observații neîntrerupte asupra vremii.

In afara celor două stațiuni științifice, un detașament aerian sub conducerea 
încercatului aviator polar I. I. Cerevicinîi, Erou al Uniunii Sovietice, avînd pe 
bord un grup de savanți în fruhte cu magnetologul M. E. Ostrekin, cercetează 
amănunțit regiunea palului nordic—Bazinul Polar Central — acolo unde sub 
apele oceanului se întinde lanțul muntos „M. V. Lomonosov' și observă adînci- 
mea, curenții oceanului, fenomenele atmosferice și magnetice.

In aceste pagini redăm cîteva fragmente din notele de drum ale ziaristului 
sovietic S. Morozov, însoțite de fotografiile luate de I. Riumkin, ambii corespon
denți speciali oi revistei .Oconiok', care au luat parte la noua și temerara 
expediție polară,■ zburînd cu avionul pilotat de aviatorul polar I. S. Kotov,. 
Erou a! Uniunii Sovietice.



Remorcate de tractoare, automobilele 
.G. A .Z.” sînt scoase pentru a tace 

prima lor cursă pe banchiză.

locuit, dar se pare că e cam riscant să aterizăm aici,Kotov și Treșnikov hotărăsc să continue căutarea. Dar iată au trecut aproape șase ore de zbor și nu găsim nimic mai bum— Vrei nu vrei, Ilya Spirido- novici, va trebui să te întorci la masivul acela. Un cîmp foarte bun, compact, mai bun nici nu vom putea găsi, — îi spune cu insistență Alexei Feodorovici.— Ei bine, — se învoiește după un timp de gîndire Kotov — ce ar fi să ne întoarcem ? Numai că pentru aterizare va trebui să căutăm un teren undeva prin vecinătate. Iar încărcăturile dumi- tale, Alexei Feodorovici, vrînd- nevrînd va trebui să le aducem prin transbordare, așa cum le-am aduce de la gară pînă în oraș.Rîzînd, prietenii au ajuns la concluzia ca cheltuielile ce ar urma să se facă cu transbordarea încărcăturilor nu ar fi chiar atît de mari. După puțin timp Kotov găsi o banchiză bună pentru aterizare, la vreo nouă kilometri de masiv.Ori de cîte ori aterizezi pe o banchiză în derivă, aceasta îți provoacă neliniște. Cum se va comporta oare suprafața instabilă de gheață, cînd va fi atinsă de schiu- rile grele? Cu toate că de sus ea pare solidă, în realitate poate să nu fie îndeajuns de rezistentă... Și atunci avionul greu de oțel, îndată ce atinge gheața, este înghițit într-o clipă de adîncurile oceanului. Cu ce binoclu ai putea să distingi de sus breșele camuflate sub zăpadă, troiene înalte și sloiuri de gheață ascuțite, ale căror contururi dispar în lumina orbitoare a soarelui?Dar se vede că îndelungați! ani de experiență imprimă ochilor aviatorului polar o agerime, proprio, foarte sensibilă. După ce examina minuțios banchiza, Ilya Spiridonovici coborî tot mai jos și deodată munții de gheață deveniră uriași și trecură vertiginos sub noi, strălucind cu ascuțișurile lor al

bastre în bătaia soarelui. Zburînd contra vîntului, Kotov ateriză și un semnal strident din cabina pilotului ne avertiză: „Atenție! Nu vă mișcați I Fiecare la locul său 1“0 izbitură... a doua... a treia... Schi uri le lunecă tot mai încet și câmpul necunoscut de gheață, pe care îl priveam de sus cu neliniște în urmă cu cîteva minute, devine adăpostul nostru, casa noastră. Deschidem portiera cabinei, lăsăm scara, coborîm pe gheață și cu toții începem să ne' învîrtim în jurul unui burghiu de oțel ce sfredelește gheața.— Grosimea e tocmai bună, — jubilează Treșnikov , scoțînd cre- maliera udă de apa mării. Strălucind de bucurie, îl îmbrățișează pe Kotov,— Iți mulțumesc, nene-coman- dant. Această gheață va suporta orice avion.— De suportat îl va suporta — consimte Kotov — dar n-ar strica să nivelăm nițel gheața, pentru ca nu cumva avioanele noastre „IL“ să se dea peste cap la aterizare.Comandantul ia cel dintîi din avion o cazma grea. Toți îi urmăm exemplul și în următoarele două- trei ore echipajul îndeplinește cu conștiinciozitate o muncă pe care portarii o cunosc foarte bine. După ce parcurgem banchiza de la un capăt la altul și marcăm cu stegulețe terenul de aterizare, lichidăm asperitățile gheței, nivelăm troienele și sloiurile de gheață.„Fără oboseală?" Nu. Nu voi îndrăzni să folosesc această expresie curentă, căci sub hainele noastre grele din pînză de cort căptușită cu vată și în pîslarii căptușiți cu blană, sudoarea curge șiroi. Ochelarii fumurii se aburesc și îngheață pe un ger de treizeci de grade. Cazmalele și lopețile devin tot mai grele, iar terenul mai prezintă numeroase ridicături, dealuri, șanțuri. Lucrînd ritmic, Kotov și Treșnikov o iau mereu înainte și întorcîndu-se încetinesc ritmul. Cu

exigența unor controlori, ei examinează fiecare metru pătrat al suprafeței curățate de noi. Da, pilotul Și omul de știință —unul Erou al Uniunii Sovietice și celălalt. Erou al Muncii Socialiste —- 
In acaastâ primitoare si călduroasă căsuță de zăpadă se află salonul ofițerilor stațiunii de 
cercetări științifice «Polul Nord-3*. Bucătarul I. M. Sarikov (în fotografie) are de făcut 

fată multor $arcini.M

posedă o bogată experiență în acest domeniu.S-ar părea că s-a terminat!..Tîrînd lopețile și cazmalele, ne îndreptăm spre avionul deasupra căruia zboară în bătaia vîntului
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Sosirea helicopterului la stofiunea de cercetări științifice în darivâ .Polul Nord-3*

Laniaraa primei sonde radio.zmeul de carton al antenei avionului.Radiofonistul Bogatkin a și stabilit legătura cu Marele Pămînt (continentul) și cu celelalte tabere în derivă.Dar pînă la odihnă mai e mult. Trebuie să mai montăm cortul, să punem în funcțiune soba cu gaze, să adunăm zăpada pentru topit, ca să ne asigurăm apa necesară 

La «tațiuwa da eercetâri țtiințifice «Polul J^ord-4' a sosit avionul aducînd

pentru spălat, pentru ceai și masă.
Au trecut trei zile. Și iată că avurăm emoții mari cu întîmpi- narea avionului pilotat de Miron en- ko, care ne-a adus carburanți. Nikolai Vasilievici a aterizat însă minunat. Stopînd lîngă tabără, el a ieșit din cabină mulțumit și surîzător. In timp ce noi scoatem butoaie din avion, rostogolindu-le pe niște seînduri proptite pe gheață, oaspeții de pe Marele Pămînt beau ceai și luau o gustare în cortul nostru. După ce au mîncat și s-au odihnit, ne-au mulțumit și au plecat înapoi.La plecarea lor, glumeam:— Gara a început să funcționeze, dar orașul încă nu există.— Ne vom duce în oraș cu taxiul — spuse Treșnikov, cînd a doua zi ne-a sosit avionul „AN-2" cu un motor.Colhoznicii și medicii rurali cunosc bine aceste avioane. Ele pot fi văzute deasupra semănăturilor, deasupra livezilor de pomi fructiferi și deasupra locurilor lipsite de drumuri amenajate, unde sînt folosite pentru ca medicii să poată interveni la timp. Pilotul Mihail Protasovici Stupișin a condus cu mînă sigură avionul „AN- 2“ pe o distanță de o mie cinci sute de kilometri deasupra ghețurilor plutitoare.

— E o frumusețe, această libelulă!—admira Kotov biplanul ușor, care după aterizare n-a parcurs nici cincizeci metri. — Cu o libelulă ca aceasta poți să zbori oriunde.Cei nouă kilometri deasupra munților de gheață și a ochiurilor de apă — drumul aerian scurt de la „gară" și pînă la viitorul „oraș" — au fost parcurși de „taxiul" nostru în cîteva minute. Dar aterizînd pe suprafața ondulată a banchizei, avionul sărea și zăngănea ca o căruță pe un drum cu hîrtoape. Din nou Treșnikov și Kotov au pornit să sfredelească gheața și să măsoare cîmpul în lung și în lat. Masivul compact, vechi de mai mulți ani, examinat atît de amănunțit de sus, a fost cercetat acum aproape pe pipăite. Și din nou omul de știință și aviatorul au rămas mulțumiți de alegerea făcută.
4Orășelul nostru a devenit o stațiune de cercetări științifico în derivă. Construcțiile continuă. Rîn- duri de corturi formează o mică ulicioară, pe terenul de descărcare s-au strîns vreo sută de tone de diferite materiale, iar de pe continent sosesc mereu alte și alte avioane.Intr-o dimineață ne-a sosit și un helicopter. Pîntecos, roșu ca focul 

în razele piezișe ale soarelui, el coborî aproape vertical din înălțimi. Palele lungi și lato ale elicei ridicau nori de zăpadă.L-am felicitat pe pilotul Alexei Feodorovici Babenko. N-au trecut decît doi ani de cînd zburase deasupra canalului Volga-Don, ră- mînînd vreme îndelungată în suspensie deasupra ecluzelor, pentru ca fotografii să poată lua imagini de sus. Apoi el i-a uimit pemosco- viți, coborînd pe terenul stadionului „Dinamo" cu un buchet de fiori pentru echipa de fotbal învingătoare. Apariția helicopterului pe o banchiză plutitoare în centrulArcti- cei a produs tot atîta senzație.Echipajul helicopterului are sarcina de a veghea asupra securității taberei in derivă. In cazul deplasărilor de gheață, al ivirii spărturilor și a ochiurilor de apă, helicopterul se poate înălța cu ușurință. Iar apoi de sus el va găsi o altă banchiză, mai bună, pentru tabără.La „gara de gheață" a fost adus un automobil „GAZ-69". Deși el circulă pe orice teren, totuși este departe de a fi amfibiu, pentru a pluti peste ape pînă în tabără și nici nu este un spărgător de gheață, pentru a-și face loc printre ghețari. In ajutorul lui a venit helicopterul. In cabina încăpătoare a helicopterului este loc suficent pentru un „GAZ-.69".Avioanele ap mai adus în tabără piesele unui tractor și ale unui maro agregat energetic al viitoarei centrale electrice. Ne-au trebuit vreo două ore ca să le descărcăm din cabină. Iar helicopterul a transportat în cîteva minute,ca o macara, coloșii de oțel pe locul unde ele urmează să fie montate.Curînd în orășelul plutitor vor apare case veritabile. Case de locuit prefabricate, demontabile! Ușoare și trainice, confecționate dintr-un material calorifug, ele vor putea fi deplasate pe gheață pe patine, fiind remorcate de tractoare.Din avionul lui Petr Pavlovici Moskalenko, cu care urmează să plecăm, tocmai s-a descărcat primul transport de piese ale caselor prefabricate, construite în uzinele din Moscova și Leningrad.— Transmiteți celor din Moscova și Leningrad sincerele noastre mulțumiri, — ne spuneau locuitorii orășelului în derivă, luîndu-și rămas bun de la noi, — să nu ne uite, să no scrie cît mai des. La vechea adresă: raionul Polul Nord.,.



echea și vestita stațiune balneoclimaterică K arlovy- Vary trăiește periodic un însemnat eveniment cultural: Festivalul Cinematografic Internațional.Și anul acesta Festivalul a fost pregătit de guvernul cehoslovac cu o deosebită grijă. Participanții și-au putut da seama de aceasta din primele clipe ale sosirii la Karlovy-Vary. Intrînd în camerele hotelului „MOSCVA" care ne-au fost rezervate, fiecare dintre noi, membrii delegației R.P.R., am simțit dragostea caldă a unui prieten bun. N-apucasem să lăsăm jos bagajele, cînd am și zărit pe masă o carte de vizită cu tradiționalul „bine ați venit" în romînește. Din perete privia portretul tovarășului Gheorghiu-Dej. Pe masă, alături de cartea de vizită, erau primele cadouri: o cutie cu țigări, o mapă cu hîrtie, plicuri și ilustrate, insigna festivalului... Și de îndată — deși la sute de kilometri de patriene-am simțit acasă. E o senzație plăcută și întăritoare.In schimb natura a fost cam neprimitoare: din 14 zile cît am stat la Karlovy-Vary—12 zile a plouat.
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Cunoscuta actrlfă mexlca- I 
nă Rozaura Revueltas' dă IU

Aproape în fiecare seară, hotelul a trebuit să fie încălzit. Dar și de data aceasta omul s-a dovedit a fi mai puternic decît stihia. In ciuda intemperiilor—Festivalul a avut un succes deosebit.Karlovy-Vary e o localitate veche, înainte de a se descoperi marea forță curativă a izvoarelor termale de aici, harnicii locuitori ai Boemiei au ridicat între stînci și dealuri un oraș. „Orașul vechi" — așa se numește și azi această parte a localității. E o așezare tipic medievală, cu ulițe înguste, ce urcă pieptiș muntele, transformîndu-se a- desea în scări cu zeci și zeci de trepte. Și casele sînt vechi, solide, cu pereți groși de piatră și acoperișuri ascuțite. Iar jur împrejur s-a clădit orașul nou — cu hoteluri mari de cîte 4 și 5 etaje, parcuri, străzi pline de magazine. Omul a luptat cu îndîr-. jire aici ca să smulgă naturii fiecare petec de pămînt. Cursul zgomotos și zburdalnic al rîului Ogrje a fost domesticit și înghesuit în spațiul strîmt al unei albii de beton. In multe părți valurile furioase ale rîului lovesc chiar în temeliile caselor. Dar temeliile sînt solide. Sus în încăperile luminoase, copiii se joacă fără gHjă.,.Vara aceasta, ploile torențiale căzute în centrul Europei au scos din maicile lor multe rîuri, pricinuind mari pagube. S-a zbătut și Ogrje, umflîndu-se peste măsură. Dar zadarnic.Chiar din prima seară, profitînd de o pauză între două ploi, ne-am dus să îl salutăm. Ii admiram valurile negre înspumate, mugind la cotituri, cum se rostogoleau cu o repeziciune uimitoare sub poduri. Dar atît. Mugeau a neputință.Karlovy-Vary s-a gătit de sărbătoare în întîmpinarea Oaspeților de la Festival. Somptuosul hotel „MOSCVA", unde se afla statul major al marii competiții artistice, s-a împodobit cu steagurile celor 29 de țări participante și cu o emblemă uriașă, purtînd cele trei litere M.P.F. care ne-au devenit deosebit de familiare în cursul celor 2 săptămîni de ședere în Cehoslovacia. Le-am putut întîlni oriunde — pe frontispiciile caselor, pe cănile din care cei veniți ia

de M. NOVICOVcură beau apele tămăduitoare, în vitrinele magazinelor, pe clitiile de chibrituri și pachetele de țigări, pe ambalajul bomboanelor... In Cehoslovacia e o foarte veche tradiție a filmului. In toată țara funcționează mii de cinematografe și toți cetățenii sînt la curent cu noutățile producției de filme. De aceea și Festivalul e așteptat cu atîta nerăbdare și înconjurat cu atîta atenție caldă.Alături de emblema festivalului cu cele trei litere mari — M.F.F.,. puteai întîlni la tot pasul — scrisă in limba cehă și în alte limbi —lozinca: „Pentru pace, pentru prietenie între popoare, pentru nobilele a- spirații ale umanității" I Aceasta era lozinca Festivalului și se poate spune că Festivalul i-a corespuns în mare măsură, atît prin participarea largă a oamenilor de cultură din toate părțile globului, cît și prin conținutul majorității filmelor care au fost prezentate.Festivalul de la Karlovy-Vary a adus un aport considerabil în lupta cineaștilor progresiști din întreaga lume împotriva tendințelor acaparatoare ale firmelor capitaliste din Statele Unite, care tind să inunde piața tuturor țărilor subjugate cu producția lor în serie, purtătoare a ideologiei gangsteriste de apologie a crimei și a urii față de om. Despre această luptă ne-au vorbit, cu amărăciune dar și cu îndîrjire, realizatorii de filme progresiste din țările apusene.Cunoscutul regizor brazilian Alberto Cavalcanti ne-a povestit, de pildă, că industria cinematografică din țara sa, destul de bine utilată, de altfel, a trebuit să-și sisteze activitatea din cauza lipsei de peliculă. Monopoliștii americani refuză să livreze producătorilor brazilieni acest produs; în schimb inundă țara cu filmele lor dezmățate.Alberto Cavalcanti a prezentat la festival un film frumos, care vorbește cu multă forță despre viața grea, plinăde mizerie, a lucrătorilor de pe malul oceanului Pacific. Solicitat de către delegațiile țărilor de democrație populară să vîndă licența pentru acest film, 

a refuzat. — Nu vreau să vînd, spunea el — vreau să schimb, pentru ca măcar astfel să dau poporului meu posibilitatea să vadă filme bune, purtătoare ale unor adevărate probleme umane.Gurmukh Sidhu, membru al delegației indiene la Festival, ne-a povestit cîte greutăți au trebuit să învingă realizatorii minunatului film „DOI ACRI DE PĂMÎNT". Timp de doi ani toate casele producătoare de filme refuzau să finanțeze această producție. De ce? Pentru că proprietarii capitaliști nu vor să producă decît filme în genul istoriilor polițiste americane, iar filmul „DOI ACRI DE PĂMÎNT" oglindește suferințele și aspirațiile poporului. — Succesul filmului nostru la acest festival — ne spuneau delegații indieni — este pentru noi un neprețuit stimulent pentru a continua lupta întru promovarea unei arte cu adevărat umane.De cel mai mare succes s-au bucurat la Festivalul de la Karlovy- Vary filmele sovietice. Prin ele arta sovietică a demonstrat din nou că efortul de creație devine artă numai atunci cînd izvorăște din problemele cele mai însemnate ale vieții contemporane., Frumusețea imaginilor purtătoare ale marilor idealuri — ale socialismului și comunismului — iată secretul farmecului, pe care-1 emană operele cinematografice sovietice.Filmul „PRIETENI CREDINCIOȘI" e o comedie, și încă una foarte veselă. Timp de o oră și jumătate, cît a durat prezentarea lui, în sala principală a Festivalului, rîsul n-ă contenit nici pentru o singură clipă. Acțiunea e plină de situații neprevăzute, coincidențe și replici de-un umor sclipitor. După vizionare însă nu rămîi în nici un fel cu impresia că ai rîs gratuit. Dimpotrivă: filmul te învață scenă cu scenă. Și pleci hotărît să lucrezi în așa fel ca să nu semeni cucei ridiculizați, ci dimpotrivă, cu oamenii înaintați care duc în ainte acțiunea. Prin această particularitate a sa, filmul „PRIETENI CREDINCIOȘI" a fost remarcat în mod deosebit. La noi se spune cîteodată: „nu se poate face o comedie într-adevăr veselă, dacă eroii sînt pozitivi". Pe acei care mâi cred așa, îi sfătuiesc să se



V. Kopecky, viceprețedinte ai guvernului Republicii Cehoslovace ți ministru al culturii, 
înmtnînd tov. M. Novicov, conducătorul delegației romtne la Festival, ți regizoarei sovietice 

Tamara Lavrovova, Premiul «Pentru pace ți prietenie'.ducă să vadă filmul „PRIETENI CREDINCIOȘI". Se vor convinge, cu siguranță, do contrariu.La Karlovy-Vary am cunoscut pe unii interpreți principali ai acestui film. Pe vestitul actor V. V. Merkuriev, de două ori laureat al Premiului Stalin, pe actrițele L. Șagalova și L. Grițenco. Cu toții ne-au confirmat această impresie: principalul nu constă în raportul numeric dintre personajele pozitive și cele negative și nici în alte reguli de compoziție sau de dialog, ci în sufletul comediei. Dacă comedia ridiculizează în numele unei idei marj, nu poți să nu rîzi cu poftă, pentru că rîzi cu satisfacție.Un al doilea film sovietic de mare succes a fost „ȘCOALA BĂRBĂȚIEI", după nuvela „ȘCOALA" de Gaidar. Reprezentând un episod din perioada războiului civil, filmul reușește să transmită cu mare artă forța morală a ideilor comunismului. Eroul principal, deși intră în viitoarea evenimentelor cu totul nepregătit, deși comite pe drum multe greșeli, devine pînă la urmă membru de partid, pentru că, în ciuda tuturor greșelilor, păstrează neatins devotamentul fără margini față de popor și cauza libertății sale. Filmul are o puternică înrîurire educativă pentru că învață tineretul să prețu- lască mai presus de orice datoria obștească, cauza libertății omului. E interesant de subliniat că acest minunat film a fost realizat în cea mai mare parte cu cadre tinere. Regizorul Vladimir Basov e la primul său film de lung metraj, iar interpretul rolului principal, tânărul actor L. Haritonov, abia a absolvit școala artistică de pe lîngă Teatrul de Artă „Gorki" din Moscova.Și de data aceasta Festivalul de la Karlovy-Vary a demonstrat incontestabila superioritate a cinematografiei sovietice. Filmul „PRIETENI CREDINCIOȘI" a obținut marele premiu al Festivalului, „ȘCOALA BĂRBĂȚIEI" — premiul pentru cel mai bun film educativ. Producția sovieto-romînă „PENTRU PACE ȘI PRIETENIE", despre cel de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului de la București, a fost distinsă cu „Premiul prieteniei între popoare". Filmul despre viața și opera marelui scriitor L. N. Tolstoi a obținut premiul pentru cel mai bun documentar, iar filmul de desen 'animat „IN MIEZUL PĂDURII", premiul celui mai bun film pentru copii.In afară de comedia sovietică „PRIETENI CREDINCIOȘI", pre

miul mare al Festivalului a mai fost decernat filmului american „SAREA PĂMÎNTULUI". Pînă și istoria acestui film e emoționantă. El n-a fost produs de nici o casă de filme, inițiatorul și producătorul lui fiind sindicatele independente din Statele Unite, iar subiectul a fost luat chiar din viață. Greva despre care povestește filmul s-a întâmplat aevea, în statul Noul Mexic. A fost una dintre cele mai lungi și eroice greve din ultimii ani. A durat 9 Tuni, dar prin solidaritatea greviștilor și prin lupta eroică a soțiilor de mineri — greva a fost cîștigată.Realizatorii filmului „SAREA PĂMÎNTULUI" și-au propus să eternizeze într-o imagine artistică această pagină din lupta clasei muncitoare americane împotriva exploatării capitaliste și a terorii fasciste. Evident, nu era ușor. Autoritățile mccartiste au făcut tot posibilul ca filmul să nu fie realizat. Mai mulți actori au fost arestați, iar interpreta principală, cunoscuta actriță mexicană Rozaura Revueltas, a fost expulzată. Totuși filmul a fost terminat. majoritatea rolurilor fiind jucate de eroii lor adevărați — muncitorii minieri. Despre toate piedicile și greutățile întâmpinate a vorbit la Karlovy-Vary Rozaura Revueltas, care a ținut să prezinte personal filmul.— Eu resimte profundă admirație și o mare stimă față de toți realizatorii acestui film — a spus Rozaura Revueltas — ca și față de toți tovarășii și prietenii care au ajutat la realizarea lui, căci, în ciuda tuturor obstacolelor, persecuțiilor și terorii, care adesea erau o chestiune de viață și de moarte, acești oameni curajoși au reușit să realizeze un film care este o relatare adevărată a luptei lor pentru o viață mai bună.Premiul Păcii a fost împărțit de către Juriul Festivalului între puternicul film german — „ERNST THĂLMANN - UN FIU AL CLASEI SALE" și zguduitorul film japonez „COPII DIN HIROSHIMA". Acesta din urmă a impresionat mai ales prin adînca umanitate în care a îmbrăcat protestul oamenilor simpli împotriva folosirii bombei atomice și a altor arme de exterminare în masă.Au mai fost distinse cu diferite premii: filmul polonez „CELULOZA" (seria a Il-a), filmul .indian „DOI ACRI DE PĂMINT". filmul maghiar „PENTRU SALVAREA A 14 VIEȚI", filmul bulgar „EROII DIN SEPTEMBRIE", filmul cehoslovac „FRONA" și altele.Foarte aplaudat a fost și filmul „UNITATEA", realizat în cadrul 

studiourilor Republicii Democrate Germane de către cunoscutul regizor Joris Ivens. Acest film, dedicat celui de al III-lea Congres al Federației Sindicale Mondiale, arată cu toată forța artei pe de o parte cum crește valul de luptă împotriva exploatării și terorii în țările coloniale și capitaliste, iar pe de altă parte viața plină de bucurie și muncă creatoare în țările lagărului păcii. Acest minunat film plin de poezie constituie o nouă dovadă că adevărata artă se plămădește doar acolo unde ea e inspirată din nobilele idealuri ale luptei pentru libertatea și bunăstarea omului.Filmele romînești s-au bucurat și ele la Festivalul de la Karlovy-Vary de un succes meritat. Cu multe aplauze a fost răsplătit documentarul „REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ", realizat de studioul central de filme documentare din Moscova în colaborare cu Studioul nostru „Alexandru Sahia". Spectatorii au apreciat în special suflul de poezie cu care regizorul Leonid Varlamov a reușit să transmită viața nouă a țării și munca plină de avînt. a constructorilor socialismului. Dintre celelalte filme documentare romînești a fost remarcat scurtul reportaj „VISCOLUL". Acest film a fost distins cu premiul celui mai bun documentar de scurt metraj fără scenariu. Juriul a apreciat în special exactitatea re- pertoricească cu care operatorii noștri au izbutit să surprindă atât dezlănțuirea stihiei și proporțiile dezastrului, cît și eroica muncă a populației care a reușit, în cîteva zile doar, să anihileze urmările nenorocirii.Cu multă plăcere a fost primit de participanții la Festival, filmul „MĂRINICĂ", Chiar cu multe zile după reprezentarea lui, delegații din diferite țări, întâlnindu-ne pe noi romînii, repetau „foarte bun film, viu. spiritual, plin de idei". Criticii de artă prezenți la Festival au subliniat ca un merit deosebit al filmului faptul că în desfășurarea lui, fiecare amănunt de desen, fiecare gest, fiecare personaj are un rost precis în raport cu ideea principală ce se desprinde din cîntec. Specialiștii ne-au felicitat pentru talentul de care dau dovadă realizatorii filmelor noastre de desen animal.Filmul „O SCRISOARE PIERDUTĂ" a fost apreciat pentru 
Cunoscutul regizor brazilion Alberto Co 

valcanti, care a participat la Festival.

jocul nuanțat al actorilor, care au reușit să transmită cu fidelitate spiritul necruțător al satirei lui Caragiale.Cea mai importantă producție romînească care ă fost reprezentată la Festivalul de la Karlovy-Vary din anul acesta a fost filmul în două serii „NEPOȚII GORNISTULUI". Acest film a fost distins cu o diplomă specială de onoare pentru „veridicitatea sa istorică, forța educativă și străduința reușită de a reflecta lupta istorică a clasei muncitoare romîne".Cu acest film delegația noastră s-a deplasat, în cadrul Festivalului Cinematografic Muncitoresc, în două orașe mari din Cehoslovacia: Liberei și Pardubice.Festivalul muncitoresc este încă o expresie a marii dragoste cu care este înconjurat ă arta cinematografică în Republica Cehoslovacă. Aici, aproape în fiecare oraș mai mare există cîte un imens cinematograf de vară, construit în amfiteatru. Cinematograful de vară din Gottwaldov are o capacitate de 20.000 de locuri, cel de la Brno de 15.000. Dar și în cele pe care le-am văzut la Liberec și Pardubice încap fi-8000 de oameni.A intrat în tradiție în Cehoslovacia ca, după fiecare Festival Internațional de la Karlovy-Vary, cele mai bune filme să fie prezentate muncitorilor în aceste uriașe cinematografe de vară. Ca să vă dați seama de dimensiunile lor este suficient să arăt, de pildă, că ecranul este cam de opt ori mai mare decît un ecran obișnuit. Distanța de la aparatul de proiecție la ecran e de peste 100 m.Muncitorii cehoslovaci iubesc foarte mult această largă sărbătoare a artei cinematografice. Peste tot, pe unde am trecut, am fost întâmpinați cu căldură și prietenie. Fiecare spectacol era patronat de cîte o fabrică. La Liberec, de pildă, „patronii" noștri au fost textlliștii, producătorii minunatelor basmale multicolore atât de apreciate de femeile din toată lumea. Am vizitat fabrica lor și am admirat îndelung priceperea și măiestria cu care fixează pe țesături desene atât de complicat e. In cadrul unei scurte mese tovărășești, cei mai buni muncitori ai acestei fabrici ne-au rugat să transmitem multe salutări și urări de succese textiliștilor romîni,E o priveliște impresionantă să asiști la asemenea spectacole în aer liber cum sînt cele din cadrul Festivalului Cinematografic Muncitoresc din Cehoslovacia. La Liberec, deși cu o oră înainte plouase, amfiteatrul era plin. Spectatorii au reacționat eu multă căldură, aplaudînd momentele mai dramatice ale filmului nostru. După spectacol mai multe grupuri au venit să ne felicite și să ne mulțumească; Mai toți știau că noi sîntem în preajma sărbătoririi celei de a 10-a aniversări a eliberării. Se interesau de noile realizări cu care oamenii muncii din Romînia întâmpinau această dată istorică. Ne-au urat succese și și-au exprimat bucuria că au putut vedea un film în care se arată cum au luptat muncitorii romîni pentru ca și în țara lor „soarele să răsară".La Pardubice miile de spectatori au făcut o manifestație caldă, acla- mînd Republica Populară Romînă și Partidul Muncitoresc Romîn.Am plecat cu toții din Cehoslovacia, purtând în inimi amintirea proaspătă a acestei sincere prietenii.
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La șantierele navale din Galați se fac ultimele pregătiri in vederea lansării unor nave. Tînărul electrician Gheorghe Cazma montează antena la 
remorcherele de 1200 H.P.



La Posada, în mijlocul unul încîntător peisaj montan, tntr*un fost castel regal, se află astăzi o tabără de pionieri.
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SCRIITORI Șl CART
PORTRETUL COMIC AL
WALL-STREET-MANULUI') E H E R A N

Imperialiștii sini cruzi șl cinici, setași de aur și de sîn- ge, dar nu pot ascunde oame- nilor fața lor ridicolă și nu-i pot împiedica să rîdă de ea.Literatura înaintată își cunoaște datoria de a stimula acest rîs sănătos, prin dezvăluirea contradicțiilor în care dușmanul se îneacă, urmărit de ura, dar și de ironia oamenilor simpli.Acestei importante sarcini a literaturii îi răspunde ultima carte a lui I. Ludo,

la faliment, dar întreaga ei desfășurare este întovărășită, în chip firesc, de ridicol. Rîzi de diferitele poze ale imperialiștilor, și te bucuri întrevăzînd dezno- dămîntul lor comun.I. Ludo a concentrat în- tr-un singur personaj trăsăturile cele mai caracteristice ale clicii care stăpînește astăzi Statele Unite. Goana după profituri, fascismul, militarizarea își au în carte, ca principal exponent, pe Gus Mc Barthy, numit, așa cum cere jargonul oamenilor de afaceri, și „colonelul" sau „regele" Pac-pac. Porecla închide în ea și biografia eroului. La început delicvent de rînd și spărgător de greve, el devine apoi „avocat" (cu diplomă falsificată în atelier propriu) și de aici se saltă în postura de monopolist și om de stat. In ceea ce spune și în ceea ce face îl recunoști cînd pe McCarthy, cînd pe Morgan, sau pe Ford, cînd pe Dulles, cînd pe toți deodată. Toți îi ascultă ordinele șl îl lingușesc pe acest Pac-pac, simbol al Stezismului devenit forță icătoare în stat, prin sinteza crimei cu businessul și politica.Cea mai pregnantă definire a metodelor Wall-Street- manului ne-o dă însuși titlul cărții: „Gura de lup". Unealta obișnuită a spărgătorului este necesară și politicii capitaliste, spre a deschide drumul fascismului. Așa se ajunge la prigoana anticomunistă. Cît de încîn-

Printre țările coloniale și semi-depen- denteceau ațîțaț cel mai mult poftele imperialiștilor, se numără șl Iranul. La aceasta contribuie nu numai uriașele zăcăminte de petrol care se găsesc aci, ci și poziția strategică a Iranului, care fiind vecin cu Uniunea Sovietică,reprezintă pentru aceștia un deosebit interes. Iată de ce marile puteri capitaliste luptă cu înverșunare între ele pentru a acapara această țară.în romanul său „Teheran11 scriitorul

cile lor probleme personale, le dă un și mai viguros imbold să se. angajeze fără rezerve în marea luptă pentru fericirea poporului. Azadi devine unul dintre conducătorii organizației democratice „Calea spre libertate". Iar atunci cînd reacțiunea iraniană, înarmată și susținută de trustman-ii americani, încearcă să lovească în mișcarea populară ucigîndu-l pe Azadi, tînăra Suria își învinge cumplita suferință și pășește, cu și mai multă hotărîre, pe drumul pe >lin deiranian Gareghin Sevunț acordă, așa care șl l-a ales,drum greu și p: cum era și firesc, un ......... .1011.1111 încercări, dar de la careloc de frunte acestei luptepe care o duc între ei imperialiștii.Cu multă putere de convingere autorul ne arată că în ajunul celui de al doilea război mondial, Anglia și Statele Unite, deși profund nemulțumite de concurența Germaniei hitleriste, încurajau totuși pătrunderea nazismului în Iran,

ea nu se mai poate abate. Unul dintre momentele

puternicul pamflet anti- imperialist „Gura de lup".Arta pamfletarului cu experiență se remarcă din primele pagini prin curajul cu care atinge laturile caraghioase ale principalilor reprezentanți ai Wall-Street- ului, fără ca prin aceasta să estompeze caracterul lor o- dios, săminimalizeze politica lor îndreptată împotriva intereselor vitale ale popoarelor.Pamflet! 1 își propune și reușește să dovedească lipsa _______ yt________________________  de perspective a politicii rocile și cu gura de lup... Și imperialiste, să demaște pa- numai bunul dumnezeu știe hica, alarma de care e mspi- cum îmi tremura pielea de frizată această politică, ridico- cg. și acutn ajunge să strig: Iul de care e străbătută, „săriți, bolșevicii!“,.. „ajutor, comuniștii!"... „trageți în roșii [“...pentru ca numai- decît casele de fier.,, săMonopolistul cu arma atomică în mînă apare drept ceea ce este în realitate: un gangster care deține puterea în stat . El crede că, arătînd popoarelor pumnul, le va înfricoșa pentru totdeauna și că va putea teroriza la nesfîrșit poporul american cu amenințarea anchetelor și închisorilor; incult, el speră că va putea înmor- mînla cultura, asigurînd triumful ignoranței și crimei; tiran dublat de un demagog, el își închipuie că libertățile cetățenești, dreptul la muncă și pîine trebuie să dispară pe veci, pentru a fi amintite doar la campaniile electorale; la el trădarea se cheamă patriotism, corupția — cinste, asasinatul — curaj civic etc. O asemenea încercare de a înfățișa realitatea de-a-ndoaselea nu este numai condamnată, de la început,
*) I. Ludo: „Gura delup“—Edi

tura Tineretului.

tat este Pac-pac de roadele ei: „Toți anii mei tineri mi i-am pierdut să sparg case de fier cu niște șperacluri neno

mi se deschidă larg, de la sine, fără nici o bătaie de cap Și fără nici cel mai mic risc!... Asta zic și eu gură de lup!“.Politica unei mari puteri, care dispune de resurse uriașe, ne apare, dintr-o dată, strivită sub meschinăria și ridicolul ei. Exponențil el se deosebesc de infractorii o- bișnuiți doar prin aceea că vor să-și bage mîinile în toate casele de bani din lume. Așadar, e o deosebire de grad, nu de calitate. Iar campania anticomunistă, teroarea îm-

aceasta făcînd parte din marele plan al agresiunii antisovietice. Englezii și americanii erau dispuși să cedeze o parte din profituri, pentru ca, o dată cu dezlănțuirea războiului, hitleriștii să atace Uniunea Sovietică și de pe teritoriul Iranului. Dar intrarea Armatei Sovietice în această țară, în 1941, a dejucat intențiile lor, neutralizînd clica pro-hitleristă, a cărei căpetenie, șahul Reza Pahlevi, a fost nevoit să abdice.Clasele exploatatoare din Iran s-au

SEVU/v cele mai impresionante ale romanului îl formează întîlnirea de la Teheran, din 1943, între Stalin, Churchill și Roosevelt, în vederea accelerării măsu-rilor pentru dobîndirea victoriei asupra Germaniei hitleriste. Scoțînd în evidență puternicul ecou, pe care l-a avut această întîlnire în rîndurile maselor populare din Iran, Sevunț arată cît de mari erau speranțele tuturor oamenilor cinstiți din această țară că după război lumea întreagă va fi așezată pe temelii noi și drepte. în același timp, însă, autorul subliniază că imperialiștii s-au folo-
pus întotdeauna, cu trup și suflet, în slujba capitalului monopolist străin, în paginile cărții există o întreagă galerie a reprezentanților acestor clase. Fiecare dintre ei caută să-i sfîșie pe ceilalți, atunci cînd este vorba de împărțirea beneficiilor. Dar toți fac front comun pentru a întări și mal mult crîncena asuprire a poporului muncitor iranian.Țesătura numeroaselor conflicte care se întretaie în „Teheran" este foarte complexă, dar fondul general al acțiunii îl constituie lupta oamenilor muncii de la orașe și sate, pentru eliberarea lor de sub dublul jug al exploatatorilor iranieni și străini.Atenția autorului s-a concentrat în special asupra mediului universitar din Teheran. Aci trăiesc, luptă și se jertfesc pentru ideile lor o seama de profesori și studenți, dintre care se detașează figurile luminoase ale doctorului Azadi și

sit și de conferința de la Teheran pentru a manevra în vederea prelungirii războiului, pentru a epuiza Uniunea Sovietică și pentru a fi singurii care să culeagă roadele victoriei.Intrarea trupelor sovietice pe teritoriul Iranului dă un puternic avînt mișcării muncitorești șl democratice. Mare și adîncă este dragostea pe care o poartă poporul iranian Țării Sovietice, în care vede bastionul păcii și libertății întregii omeniri muncitoare. Dar reacțiunea din Iran nu s-a dat bătută: ctt sprijinul imperialiștilor americani și englezi, ea a continuat să dețină pîrghiile de comandă ale statului. Romanul „Teheran" se încheielăsînd să se vadă perspectiva viitoarelor bătălii pe care le vor avea de dat oamenii muncii din Iran. Sînt bătăliile ale căror martori sîntem noi astăzi.Frescă a societății iraniene din cel de al patrulea și al cincelea deceniu al secolului nostru, romanul „Teheran1' îmbină realitatea cea mai autentică cu fantezia scriitorului. Acum, cîndstudentei Suria. Dragostea puternică, care se naște între aceștia doi, departe de a-i face să caute o existență tihnită, în care să-și poată rezolva liniștiți mi-
*) roman de Gareghin Sevunț-Ed. „Cartea 

Rual“

și evenimentele din Iran țin această țară în atenția opiniei publice internaționale, cititorul va găsi în paginile cărții răspuns la o seamă de probleme, pe care 1 le ridică prezența aproape permanentă a Iranului în coloanele de politică externă ale ziarelor.
N. MINEI

Procedeul ingenios folosit de autor pentru a relata potriva luptătorilor pentru evenimentele din lumea mî-pace și democrație, sînt o nuitorilor „gurii de lup"manevră diversionistă, cea face să crească forța și Causticitatea satirei. Printre pi-dintîi „justificare" pentru instaurarea robiei în S.U.A. și în lumea întreagă, prin acțiuni ca războiul provocat în Coreea, ca reînarmarea hitleriștilor.
cioarele personajelor se in- vîrte și se gudură un simplu cîine ciobănesc, înnobilat de altfel printr-un certificat fals, și care, pentru circum-

stanță, capătă glas și po- numai pe marii potentați, ci vestește cele văzute în jur. și pe slugile lor de tot soiul. Javra este entuziasmată de Citind „Gura de lup" îl • primim pe toți cu același rîs care condamnă. Și este firesc, pentru că, stăpîni și slugi, au făcut și fac împreună rău — și împreună vor intra în mormîntl
succesele stăpînului său Păc- pac și se întristează la gîn- dul pieirii lui. Dar principala ei misiune este să primească picioare.Pamfletul scriitorului I. Ludo ne îndeamnă, deci, să disprețuim și să urîm nu Anton'CEL ARU
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dont arm 
GERMANY

In prima decadă a lunii septembrie a sosit în portul Leningrad vaporul 
polonex „Batory", care a efectuat, după cum se știe, «Cursa păcii* prin 

țările ce se mărginesc cu Marea Baltică. Pe bordul vasului se aflau 
800 de partizani ai păcii din țările nordice, precum și cîte patru 
reprezentanți din R. D. Germană și R. P. Polonă, Vizita la leningrad a 
vaporului polonez a prilejuit o caldă demonstrație de prietenie și pace-. 
In fotografiei participantii la «Cursa Păcii* sînt întîmpinoți cu însuflețire 
de mii de oameni sovietici care au organizat în cinstea lor un miting

Acționînd la ordinul guvernului
S.U.A. flota a 7-a americană sprijină 
atacurile banditești ale bandelor 
gomindaniste împotriva R.P. Chineze.

(Ziarele)

Trupele coloniale franceze execută 
în orașele și satele din Maroc razii 
pentru vînarea patrioților, care cer 
să se punâ capăt dominației colo
niale și represiunilor sîngeroase. In 
fotografie: un aspect a! operațiuni
lor represive întreprinse de «civili
zatorii* colonialiști la Casablanca.

Din apele americane a ajun» pînâ în apele 
Chinei o noua specie de monștri marini...

desen de A. RIK

ÎMPOTRIVA POLITICII RĂZBOIULUI 
A CUCII LUI ADENAUER

ran în timp ce dupâ eșecul așa-zisei comunități defensive europene cercu- 
rile agresive americăno-engleze urzesc noi planuri de reînarmare a 

Germaniei occidentale, în țările Europei apusene crește rezistența 
popoarelor [ață de aceste uneltiri. In fotografie se poate vedea panoul cu 
inscripția «Nu înarmați Germania!* instalat în vitrinei marelui ziar londo

nez „Daily Express*.

In ultima vreme a luat amploare deosebită mișcarea grevistă în Ger
mania occidentală. Fotografia noastră prezintă un pichet de grevă 
fixai în fața unei uzine din Ingolstadt (Bavaria). După cum se vede, 
soțiile și copiii greviștilor participă fără șovăire la această curajoasă 
acțiune muncitorească, blocînd intrarea în uzină cu un zid viu de 

netrecut.



OCUPAȚI El AMER I CANE

..Poporul japonez nu doreșfe scăderea 
nivelului său de trai ca rezultai al reînar- 
mărli sau aî sporirii electivului forjelor 
armate", arăta recant Mifuru Sudzukl, re
dactorul set al ziarului japonez .Țlubu 
Nippon Simbun", în scrisoarea cu întrebări 
adresate lui V. M. Molotov.

Intr-adevăr. Japonia a avut mult de 
suferit în ultimele decenii de pe urma 
aventurilor războinice ale samurailor mili- 
farișfi și în ultimii ani, mai ales, de pe urma 
cruntului regim de ocupajie americană, 
încît orice noi încercări de a tîrî 
această fără pe panta politicii 
de agresiune se izbește de îm
potrivirea dîrză a zecilor de mi
lioane de oameni simpli din 
Insulele nipone.

Rezultatele ocupajiei americane 
se cunosc: Japonia este împinsă 
în haosul economic, crește văzînd 
cu ochii mizeria și foametea în 
rîndurile popuiafiel muncitoare, 
fascismul șl corupfia se extind ca 
pecinginea, iar cu miliardele de 
yeni stoarse din sîngele și su
doarea poporului se construiesc 
sute de baze de război în sco
puri agresive ; cu ajutorul S.U.A. 
este repusă pe picioare vechea 
mașină de război a samurailor 
revanșarzi.

Dar, ața cum a arătat V. M. Molotov tn 
răspunsurile date la întrebările ziaristului 
japonez Mijuru Sudzuki, .se înfelege că 
Japonia nu poate să rămînă vreme înde
lungată în această situajie de fără semi- 
ocupată".

Poporul japonez, care îi privește pe 
ocupanjii yankei ca pe dușmanii săi de 
moarte, își intensifică pe zi ce trece lupta 
pentru cucerirea dreptului său la o viafă 
liberă, într-o Japonie liberă, democratică 
și pașnică.

FLRCRRIÎ
hcâ un imobil din Tokio a fost ocupat de americani, Furia mulțimii 
nu are margini. Demonstrația de protest împotriva acestei noi fără
delegi s-a transformat, după cum s® vede, tnU-un adevărat asalt 

pentru evacuarea americanilor din imobil

Altă victima a americanilor; 
Sânjiro Masuda, unul din cei

22 pescari de pe vasul japonez 
„Fukuruju Madu", care, după cum 
se știe, au fost desfigurați de 
pulberea radioactiva emanată de 
explozia bombei cu hidrogen, pe 
care au lansat-o asta-primăvară 

americanii în Pacific.

® Chiar și potrivit datelor oficiale ale guvernului din Tokio, în Japonia 
exhtâ în prezent 5.000.000 șomeri. In fotografie* unul dintre muncitorii 

din Japonia ocupată: tînărul Hojasi, care, deși rămas fără lucru, a 
refuzat să lucreze în uzinele de război ale yankeilor. El a înțeles 
că numai prin lupta activă contra ocupantilor americani, el și milioa
nele de muncitori japonezi își pot recuceri drepturile și libertățile furate.

* .

Gardurile de sîrmâ ghimpată ce brăzdează 
ogoarele Japoniei sînt și ele semne ale ocu
pației militare. Acolo, unde pînă nu de mult 
țăranul japonez trudea din zori și pînă seara 
pentru g-și agonisi o pline sau un pumn de 
orez, sînt amenajate acum depozite militare, 
aeroporturi sau poligoane americane. In meda
lion: o bătrînă japoneză care și-a adunat 
citeva vreascuri In pădure, trebuie să facă un 
ocol de cîțiva kilometri spre a ajunge 

® acasă, pentru că dincolo do sîrma ghimpată 
stau de veghe santinelele american®.



ncrgla joacă un rol imens în viața omului. Focul primitiv a fost o mare descoperire. De atunci, Ui :a lungul a mii și mii de ani au fost cucerite noi și noi redute.Și totuși nici marile descoperiri ale trecutului, nici cele mai ademenitoare proiecte din zilele noastre nu pot rivaliza cu energia atomică, care reprezintă o concentrare de energie aproape de neînchipuit. Nu întîmplător ea este înrudită cu acel foc nestins care menține iradiațiile soarelui și ale stelelor. Un kilogram de uraniu, 

d« prof. A. I. KfTAIGORODSKI Deunet A- KATKOVSKIpoate da cu prilejul dezagregării substanței aproape 20 milioane Kw-ore. Pentru a obține o asemenea cantitate de energie, trebuie să fie arsă încărcătura a cel puțin cîteva garnituri întregi de trenuri încărcate cu cărbune...O altă particularitate de cea mai mare însemnătate o constituie existența unor grandioase rezerve de energie interatomică în nucleele atomice ale oricărei substanțe. Ea există în apă, aer, metale, pietre și chiar în hîrtia, pe care au fost tipărite aceste rînduri. Nu demult unii savanți burghezi au schițat perspectiva unei viitoare crize de energie și a pieirii industriei. Energia atomică, larg răspîndită în natură, desființează această amenințare, chiar și pentru viitorul cel mai îndepărtat.încă în urmă cu vreo 20 de ani părea din cale afară de îndrăzneț pînă și gîndul că s-ar putea pune stăpînire pe forțele atomului. To

Schemă exemplificatoare o unei centrale 
electrice pe bază de energie atomică.

A — bară de uraniu
B — grafit
C — vergi pentru reglaj
0 — transformator de căldură
E - ziduri de apărare de beton si alte 

materiale
F — turbină de aburi
G — generator electric

Știrea că Tn U.R.S.S. a [ost pusă în funcjlune primo centrală electrică industrială 
pe bază de energie atomică a făcut ocolul lumii. Corespondentul revistei sovietice i 
„Qgonlok* s-a adresat profesorului A. I. Kitaigorodskl cu rugămintea de a expune 
cititorilor revistei însemnătatea acestui eveniment.

Reproducem pentru cititorii .Flăcării' valorosul articol al savantului sovietic. !g 
acest articol autorul explică principiile pe baza cărora se ajunge la declanșarea energiei 
atomice, cît și mijloacele de dirijare a acestei energii, de folosire a ei In scopuri paș
nice. In același timp, savantul sovietic deschide cititorului o fereastră spre viitor, arâtînd 
perspectivele, mărețe pentru omenire, care sînt legate de dezvoltarea neîncetată g 
producției de energie termonucleară folosită țn scopuri pașnice.

tuși pătrunderea adîncă a științei secolului al XX-lea în lumea particulelor celor mai mici ale materiei a adus succese uluitoare cu mult înainte decît s-ar fi putut aștepta.A fost nevoie de eforturi uriașe ale minții, de un îndrăzneț zbor al gîndirii, de o artă extrem de fină a experimentării și de o tehnică desăvîrșită, pentru a se putea ajunge la convingerea incontestabilă că există o lume atomică unică în felul ei și cu totul diferită de lumea vieții de zi cu zi. Chiar și astăzi oricine face cunoștință cu această lume este frapat de caracterul ei cu totul neobișnuit. Totuși astăzi sîntem în stare să măsurăm și să cîntărim atomii și cunoaștem legile formării și dezagregării lor.Petele și liniile complicate ce apar pe placa fotografică, țăcăniturile surde, ce se deslușesc în aparate sensibile — iată semnale pe care le primim din partea unora dintre aceste particule extrem de mici.Urmînd calea complicată a 

unor deducții logice și a unor subtile analize matematice, ne putem orienta în legile acestei lumi enigmatice, putem afla caracteristicile diferitelor tipuri de particule și determina energia lor.In prezent ne este cunoscut că atomul reprezintă o construcție complexă, avînd mărimea cîtorva sutimi de milionimi dintr-un centimetru. Masa principală a atomului este cuprinsă în nucleu, iar în jurul acestuia se mișcă, cu o viteză enormă, electronii — particule încărcate cu electricitate negativă și care formează un fel do nor. Nucleul ca atare —- volumul lui este de o mie de miliarde ori mai mic decît atomul — constă din două feluri de particule, extrem de simple: protonii, și neutronii.Particulele nucleului sînt comprimate într-însul pînă la o densitate colosală de către forțe deosebit de puternice, care, alături de gravitate și de forțele electromagnetice, s-au dovedit a constitui un al treilea tip fundamental de forțe existente în natură. Tocmai această energie a forțelor nucleare de atracție este cunoscută în prezent sub numele de energie ato

mică, Ea depășește de milioane do ori energia forțelor chimice, care se manifestă numai în reorganizarea celor mai exterioare învelișuri electronice ale atomilor, cum ar fi, de pildă, energia eliberată

cu prilejul arderii unui combus-Oamenii do știință s-au întîlnit pentru prima oară cu energia- atomică cu prilejul descoperirii așa- zisei radioactivități naturale, care constă în dezagregarea cu de la sine putere a nucleelor elementelor grele—uraniu, radiu, thoriu etc. Cu acest prilej se eliberează o cantitate foarte mare de energie nucleară (în raport cu un singur atom.) Transformările radioactive ale atomilor —socotiți altădată cărămizi veșnice, neschimbătoare și indistruc- tibile ale lumii — transformări care se desfășoară potrivit cu legile lor interne, nu au putut fi supuse însă nici unui fel de acțiuni externe. Totodată substanțele mai susamin- tlte erau atît de puține și se dezagregau atît de încet, încît nu puteau fi folosite practic pentru obținerea de energie. Mijloacele mecanice și electromagnetice, calorice și chimice s-au dovedit neputincioase în fața nucleului, ca și cum acesta ar fi fost un fel de cetate vrăjită, în care natura și-a ascuns pentru totdeauna de mîna omului uriașele ei comori energetice.Cotitura a avut loc după anul 1920, cînd au fost folosite pentru atacarea nucleului, microparticu- lele eliminate o dată cu dezagregarea elementelor radioactive. Cu ajutorul acestei „artilerii nucleare", întărite mai tîrziu cu minunate aparate, care formează snopi intensivi de particule atomice ultrarapide, s-a reușit să se realizeze sute și mii de transformări reciproce ale diferitelor elemente. Și totuși nici acest salt extraordinar în adîncul lumii interatomice nu a permis să se atace practic sarcina eliberării energiei colosale ascunsă în nucleele atomice. Punînd stăpînire pe reacțiile nucleare, omul n-a reușit să subordoneze voinței sale decît doar alcătuirea și distrugerea cîtorva nuclee.Abia în ajunul celui de al doilea război mondial s-a reușit să se descopere o reacție nucleară, în care procesul divizării a cuprins dintr-o dată miliarde de atomi. Aceasta a fost cheia dorită pentru aplicarea practică a problemei pe scară industrială, cheia care a făcut accesibilă în fine, cetatea fermecată.La dezlegarea enigmei a dus studierea iradiațiilor uraniului. S-a constatat că nucleul lui mare și friabil se descompune, atunci cînd este „bombardat" cu neutroni, în două nuclee-schije, mai ușoare și mai trainice decît nucleul inițial. S-a constatat de asemenea că în același timp se elimină neutroni 
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noi, care provoacă la rîndul lor, divizarea altor nuclee de uraniu. Neutronul inițial aprinde, ca o făclie uriașă, o imensă masă de nuclee, provocînd un lung lanț sau, mai de grabă, o avalanșă de transformări nucleare. Cu prilejul unei asemenea reacții în lanț are loc dezagregarea de bucăți de substanță și se eliberează o energie uriașă.în bomba obișnuită de uraniu și în „pila atomică*1 — principalul agregat al centralei electrice pe bază de energie atomică — se desfășoară tocmai un asemenea proces. Deosebirea stă numai în aceea că în bomba atomică el se desfășoară dintr-o dată, avînd caracterul unei explozii, pe cînd la centrala atomică viteza de eliberare a energiei poate fi reglată.Pila atomică sțaționară reprezintă o instalație destul de mare. Ea e alcătuită din bare de uraniu natural, cupriHzînd atomii celor două varietăți — sau, cum se spune „izotopii** acestui element: izotopi mai grei și izotopi mai ușori. Aceștia din urmă, care se găsesc în amestec în cantitate foarte mică, sînt „sfărâmați** de neutroni și elimină energie. Cei dintîi însă, captînd neutronii mai repezi, se transformă într-un element artificial — plutoniu!, care este, la rîndul săd, în stare să se dezaxatele sînt înconjurate din toate părțile de așa-zisul încetinitor—o substanță care determină micșorarea vitezei neutronilor. A- cestaeste o operație necesară, fiindcă fără de ea, neutronii mai rapizi care apar în pilă în urma descompunerii nucleelor, ar fi înghițiți de prima varietate, mai grea, a uraniului, și reacția în lanț nu s-artnai putea face. Viteza procesului în lanț se reglează prin introducerea în pilă a unor vergi de cadmiu sau de oțel horicat. Pila trebuie înconjurată de pereți foarte groși de beton sau alte materiale, pentru a apăra personalul de iradiații primejdioase.Inlrucît forțele nucleare acționează numai pe distanțe inimaginabil de mici, schijele nucleelor de uraniu care se sfarmă scapă de sub acțiunea lor. lată deci de ce, avînd sarcină electrică pozitivă, ele se resping reciproc cu o forță uriașă și realizează o viteză care atinge zece mii kilometri pe secundă. Substanța încetinitorului însă (grafit de obicei), frânează schijele în zborul lor impetuos, sustrage energia lor și de pe urma acestui fapt, se încălzește pînă la o temperatură extrem de mare.Căldura ce a apărut este transmisă unui lichid refrigerent, care, la rîndul său, poate încălzi apa, transformînd-o în vapori supraîncălziți. în rest, totul se petrece ca la o termocentrală electrică obișnuită. Vaporii sînt îndreptați spre turbină, iar aceasta pune in mișcare generatorul care furnizează consumatorilor curentul.Cantitatea de „carburant nuclear** necesară pentru a asigura chiar activitatea unei mari centrale electrice, pe bază de energie atomică, este absolut infimă. Astfel, de pildă, cheltuind mai puțin de două tone combustibil nuclear pe an, o centrală atomică poate avea o capacitate identică cu cea a hidrocentralei electrice de la Kuibîșev, cea mai mare din lume.în decursul funcționării .pilei atomice se formează o cantitate uriașă de substanțe radioactive. Sînt radioactive înseși produsele 

divizării uraniului. De asemeni, marele număr de neutroni aflat în pilă îngăduie să se obțină ușor și varietăți radioactive — izotopi — ale oricăror alte elemente. Trebuie numai ca acestea să fie ținute un timp în pilă și supuse ira- diației.Folosirea acestora în scopuri științifice contribuie încă de pe acum la obținerea de noi succese în biologie, în chimie, fizică, agronomie. în multe experiențe, o cantitate mică a varietății radioactive se amestecă cu elementul respectiv. „Atomii marcați** îngăduie să pătrundem cele mai complicate transformări ale energiei și substanței, care se desfășoară în organismele vii. Ei ne dau posibilitatea să pătrundem secretul celor mai complicate reacții chimice și să studiem comportarea celor mai fine pojghițe de pe suprafața substanțelor care sînt subțiri cît o moleculă. Substanțele radioactive se folosesc pe scară tot mai largă în medicină, la vindecarea diferitelor boli.Se înțelege că punerea înfuncțiune în U.R.S.S, a unei centrale elec-

Dazogregarea nucleului de uraniu sub 
acțiunea neutronu'ui. Nucleul se sfarmă 
tn două părți. Cu acest prilej apar doi- 

trei neutroni noi.

Un neutron provoacă o reacție în lanț, 
care cuprinde un număr enorm de atomi.trice pe bază de energie atomică constituie numai începutul folosirii pașnice a energiei inepuizabile a nucleului atomic. După cum s-a arătat în comunicatul guvernului, oamenii de știință și inginerii sovietici lucrează la crearea de noi și mai puternice centrale electrice pe bază de energie atomică.în viilor, folosirea largă a energiei atomice va asigura un avînt uriaș al industriei și agriculturii Țării Sovietice, realizarea belșugului de bunuri necesare vieții. Alături de uriașe hidrocentrale și centrale eoliene, și poate chiar de centrale care vor folosi energia mareelor oceanice, a ad incurilor pămîntului sau a razelor solare, centralele atomice vor face să se scurgă torenții uriași ai energiei lor înspre sistemul energetic unitar. Acesta o va transmite ogoarelor roditoare, laboratoarelor științifice și unor gigantice uzine automatizate.Se vor transforma și transpor

turile. Greutatea neînsemnată a combustibilului atomic va contribui imens la mărirea capacității utile de încărcare a avioanelor, va face să poată fi parcurse distanțe nelimitate și să fie atinse viteze de zbor extrem de mari. Zborurile cu avionul fără escală în jurul pămîntului vor deveni un lucru obișnuit.Pe nave cu pilă atomică se vor putea face raidurile cele mai îndepărtate, fără acostare în porturi intermediare. Submarine uriașe vor putea face cercetări timp nemărginit, navigînd la cele mai mari adîncimi. Ele vor fi deosebit de potrivite pentru călătorii îndelungate pe sub ghețurile arctice.Energia atomică va pune în funcțiune puternice lurbo-locomo- tive, care-și vor face apariția pe magistralele de oțel. Este de presupus că inventivitatea omului nu-și va găsi limita nici în privința construirii de pile ușoare pentru „automobile atomice**, deși astăzi ne este încă greu Să reducem proporțiile și greutatea zidurilor de apărare ale cazanului (pilei) la mărimi atît de mici.Omul viitorului va fi în stare să transforme suprafața globului pămîntesc, să prefacă regiuni întregi ale planetei noastre. în toate aceste înfăptuiri mărețe un ajutor neprețuit îi poate deveni energia eliberată a nucleului atomic. Supunîn- du-se emulul, ea îi va îngădui să irige și să facă să înverzească pustiurile, să mute din loc munți, să ridice diguri și baraje uriașe, să îndulcească clima Arcticei și a Antarcticei, să îndrepte contururile continentelor.Mai devreme încă, poate chiar în văzul generației ce trăiește astăzi, vor deveni posibile primele călătorii interplanetare. încăȚiolkovski a propus pentru zborul în spațiul cosmic racheta pusă în mișcare prin aceeași forță a reculului, care acționează asupra omului, lovindu-1 după ce trage cu arma. Totuși, pînă nu de mult, știința nu a cunoscut vreun carburant a cărui viteză de evacuare din duzele rachetei să poată asigura înfrângerea puterii de atracție a pămîntului..' Combustibilul atomic, concentrat cum este, permite viteza necesară de evacuare a substanței motrice, care ar putea să fie, de pildă, hidrogen lichid, transformat în pila atomică în gaz incandescent. Problema principală care se pune astăzi este însă găsirea unui material destul de rezistent la temperaturi mari pentru a putea fi folosit la construirea rachetei interplanetare.Probabil Că primele rachete vor fi expediate fără oameni, fiind înzestrate cu aparate automate, ale căror semnale ne-ar putea permite să urmărim de pe Pămînt peripețiile zborului lor. Și abia după aceasta va porni de pe planeta noastră o adevărată „navă a Universului** și omul va zări, pentru prima dată, pămîntul deasupra capului său, plutind în spațiile fără de sfîrșit ale cerului, la fel cu celelalte corpuri cosmice.S-ar putea pune întrebarea; care sînt rezervele de materie primă atomică de care dispune omenirea?Numai uraniul și thoriul, care se folosesc astăzi, acoperă necesitățile noastre energetice pe vreme îndelungată. După cum au stabilit însă fizicienii, energia atomică poate fi eliberată și cu prilejul tuturor proceselor în care din nuclee mai puțin trainice se formează 

nuclee mai trainice. Aceasta se întîmplă nu numai la descompunerea nucleelor grele, cum ar fi cele ale uraniului.Unirea de nuclee ușoare într-un nucleu mai greu, de exemplu sinteza „gazului solar" — heliul — din hidrogen, reprezintă de asemenea o cale pentru eliberarea de energie atomică.Această reacție este folosită, ce-i drept, numai la bomba cu hidrogen. Ea se numește termonucleară, întrttcît pentru punerea ei în mișcare sînt necesare temperaturi de milioane de grade. Cu timpul însă, la fel ca și multe alte reacții nucleare, ea se va dovedi probabil pe deplin utilizabilă pentru producerea de energie în scopuri pașnice. _Marile nădejdi, cărora le dau naștere în conștiința popoarelor recentele progrese ale fizicii nucleare, sînt întunecate de febrila cursă a înarmărilor atomice, organizată de cercurile conducătoare din S. U. A. Imperialiștii americani, cheltuindu-și eforturile în domeniul energiei atomice pentru crearea de arme ucigătoare, amenință să le folosească pentru exterminarea în masă a populației pașnice și pentru distrugerea orașelor mari, a centrelor industriale și culturale. Poporul sovietic cere, împreună cu masele largi ale oamenilor cinstiți din toate țările, interzicerea necondiționată a armelor atom ice și hidrogenice. Oamenii sovietici socotesc că energia nucleelor atomice trebuie folosită numai pentru scopuri pașnice.Folosirea energiei atomice reprezintă nu numai un uriaș succes al tehnicii: noi sîntem martori și contemporani ai celui mai mare triumf al înțelepciunii omenești din întreaga istorie a științei și tehnicii mondiale. Hotarele cunoștințelor noastre se lărgesc și se adîncesc tot mai mult și începutul supunerii micro- lumii reprezintă,' poate, cea mai convingătoare mărturie a falimentului obscurantismului religios, al idealismului filozofic. Folosirea prâctică a cunoștințelor noastre despre particulele cele mai mici ale materiei confirmă cu o claritate incontestabilă posibilitățile noastre nemărginite în cunoașterea lumii materiale.Nu! Lumea particulelor celor mai mici nu reprezintă o țară întunecată, mistică, o țară a unor simboluri și abstractizări matematice de nepătruns, generată de „spiritul gînditor**, după cum vor să ne convingă unii fizicieni și filozofi burghezi. Cu tot caracterul ei particular, lumea aceasta este supusă unor legi stricte, dar, înainte de 'toate, ea este reală, după cum real este orice grăuncior de praf și cel mai îndepărtat astru ceresc, după cum real este Universul veșnic și infinit.
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Frumoși și mîndri sînt munții patriei noastre. Din verdele întunecat al pădurilor de brazi ei își ridică semeț frunțile de piatră spre înaltul cerului, oferind ochiului tablouri mărețe. Umbrele și culorile ce se schimbă în fiecare zi, de multe ori în fiecare ceas, îi fac să fie veșnic noi, veșnic încîntă- tori. Și de aceea puțini dintre acei ce i-au admirat vreodată nu și-au dorit o nouă excursie, un nou drum prin văile umbroase în fundul cărora murmură izvoarele, pe plaiurile presărate cu flori ale platourilor, pe crestele sub care se cască înfiorătoare adîncuri prăpăstioase.Turistul obișnuit,care folosește poteca marcată cu grijă pentru a ajunge sus în țara vulturilor și a caprelor negre, admiră însă mai de departe
Stingă «ui: Turnul Mic al Seciului 
din Peretele Horoabei (Bucegi).Linia 
punctotâ urmârețle escalada in pre- 
mierâ a olpinițtilor Aurel Irimia 
ți Mircea Enache de la C. C. A. 
care, ajunți sus, se pregătesc de rapel.

StTnga io» r Tudor Hurbean, ttnârul 
cap de coardâ al echipei Dinamo, 
campioană R.P.R. Tn acest an, prinde 
carabiniera de un piton, asigurtndu- 
se pentru trecerea unei surplombe.

In medalion r Pârul alb nu-l împiedică 
pe Emilian Cristec, realizatorul celor 
mai grele premiere alpine din munții 
noțtri, sâ se Intreacâ ți la vitezâ cu 
tinerii, latâ-l înaintea unei escalade 
din probele pentru campionatul R.P.R. 

abrupturile • stîncoase, care dau muntelui măreție și omului fiorii înălțimilor. Și el, ca și călătorul din trenul ce șerpuiește pe Valea Prahovei, privește uimit pereții de piatră ai Caraimanului și Coști- lei și de multe ori nu-i vine să creadă că sportivii și-au croit drumuri și pe ei. Totuși, acesta e adevărul. Pe cele mai impresionante abrupturi, a- colo unde stînca se înalță zeci și sute de metri drept în sus, cei mai îndrăzneți dintre sportivi urcă spre înălțimi. Ei sînt alpiniștii, biruitorii înălțimilor. Cînd sînt jos, cu greu îi poți deosebi de turiști, de drumeții obișnu- iți ai muriților, atît de numeroși astăzi. Doar echipamentul lor, mai sobru și mai uzat, sau o frînghie care iese indiscret din rucsac, pot fi indicii pentru un ochi atent. In fiecare sîmbătă ei pornesc din București, din Orașul Stalin, Sibiu, sau Cluj, la munte. Cei din București se opresc de regulă în Bucegi; cei din Orașul Stalin în Piatra Craiului; cei din Sibiu în Făgăraș; iar clujenii la Cheile Turzii. Pe poteci, de cele mai multe ori știute numai de ei, se apropie de pereții stîncoși, pe care vor să-i învingă, și apoi încep „tura" sau „escalada".Se face o „premieră". Comenzi scurte, repetate de secunzi și apoi de ecoul văilor, sfîșie liniștea muntelui: ^Slă- beștel întinde 1“ Alpinistul din frunte — capul de coardă — caută cu grijă micile 

asperități ale stîncii, care pot fi sprijin pentru mîini și picioare. Din loc în loc, un piton este împlîntat într-o fisură. Inelul metalic al carabinierii este trecut prin ureche, prin el coarda, pe care secunzii o întind din nou, și înaintarea continuă. Cu fiecare pas, vîrful este tot mai aproape.Eforturile sînt însă din plin răsplătite de minunatele priveliști pe care natura le înfățișează ochiului. Pe înălțimi, cîteva clipe de repaus, de încîntare și a- poi, pentru ultima oară, coarda este introdusă în inelul unui piton și pe rînd echipa coboară în „rapel". Escalada a luat sfîrșit. In fisura peretelui, pitoanele, mărturie a biruinței, rămîn să marcheze., pentru alții, noul drum.Acesta este, pe scurt, alpinismul, sportul înălțimilor, sportul fără spectatori, în care omul se luptă să învingă unul din cele mai mari obstacole ale naturii, muntele. Aproape anonim ieri, din ce în ce mai iubit astăzi, popular mîine, în sportul de tip nou, alpinismul a devenit un puternic mijloc de educare șl de călire a oamenilor muncii care, prin el, au prilejul să cunoască frumusețile pe care muntele le tăihuiește celor ce nu îndrăznesc.Anul acesta alpiniștii au fost mai activi ca oricînd. Cele mai dificile trasee au fost escaladate de numeroase echipe. In Bucegi, în Piatra Craiului, în Rarăul Moldovenesc, la Cheile Turzii și pe 



Ceahlău, noi premiere au îmbogățit rețeaua turelor alpine. Astfel, pe turnul mic al Seciu lui, alături de traseele pe care alpiniștii s-auîntrecut în campionatul R. P. R, cea mai nouă competiție sportivă din țara noastră, o echipă a C.C.A., formată din Aurel Irimia și Mircea Enache, a găsit un nou drum pe muchea tăioasă dinspre cascada Ho- roabei. Pe Pietrele Doamnei din Rarău, tot alpiniștii de la C.C.A., dar de data aceasta prin E. Cristea și Victor Măciucă, au deschis drumuri alpine într-o altă frumoasă regiune a țării. In Piatra Craiului, alpiniștii de la Flamura Roșie — P. Holi- tzer, G. Rusu și V. loaehim — s-au cățărat pentru prima oară pe muchea dintre Țim- b»le. in Cheile Turzii,clujenii Andrei Gaghi și C. Zelenca, din colectivul asociației Metalul, se străduiesc să ajungă și ei sus la creastă, pe drum neumblat.Toate acestea sînt biruințe noi. Alături de ele, ca performanțe de valoare, stau escaladele alpiniștilorde la Dinamo, Voința și Progresul, pentru care cele mai dificile trasee din masivulCoștileinumai au secrete. Traseul Efțimie Croitorul, al doilea ca dificultate după fisura Albastră, Pintenul din Valea Albă, cele trei surplombe din peretele Gălbenelelor și multe altele au fost anul acesta escaladate de numeroși alpiniști, și în repetate rînduri. Și cu mîn- 
Escaladă s-a terminat. Vasile Tarțâ din asociația locomotiva coboară în
■opal. înălțimea peretelui este impresionanta, dar, cu ajutorul frtnghioi, 

alpinistul o învinge.

drie putem spune că tinerii au fost în frunte. Alături de ei au apărut alpinistele. Nu sînt încă multe, dar îndrăznețele de astăzi vor fi îndemn pent ru cele demîine. căci nu va trece mult și fiecare turist va dori să devină cît de cil, și alpinist.Este prea interesant muntele pentru a fi văzut doar de pe poteci, are prea multe comori de frumusețe pentru a trece pe lîngă ele. în zilele acestea senine de toamnă, înainte ca furtunile însoțite de primii fulgi albi, prevestitori ai iernii, să facă muntele neprimitor, alpiniștii pornesc la ultimele asalturi. Iar cei care, tre- cînd pe la poalele munților, veți vedea sus pe țancuri de piatră fluturînd drapele cu culorile scumpei noastre patrii, sau roșul aprins al simbolului libertății noastre, să știți că le-au împlîntat acolo sus biruitorii înălțimilor, alpiniștii. Și tot alpiniștii, cei din Regiunea Autonomă Maghiară, au pus pe vîrful Pietrei Altarului și uriașa stea roșie, pe care noaptea o puteți vedea din împrejurimile Lacului Roșu, luminînd asemenea unui far pe țărmul întunecat al mării. Cum au ajuns acolo sus? Așa cum v-am povesti l, așa cum puteți urmări în imaginile de alături, care înfățișează un crîm- pei din lupta alpiniștilor cu înălțimile.
Gh. EPURAM

MOARTEA

„CAMPIONULUI” I...

Imagini de la tripla întîlnire de fotbal dintre 
reprezentativele Republicii Populare Romîne 

și Republicii Populare Ungare

Nu demult ziarul american „News Week“ a anunțat cititorilor săi o știre „senza- țională”, Intr-unui din orașele statului Illinois a încetat din viață, la apreciabila vîrstă de 84 ani, unul din cei mai vestiți campioni americani, Jim Conolly, supranumit „chiorul*1.
Componență' celor două reprezentative B înainte de începerea 
partidei tn core jucătorii noștri au învins cu seorul de 1— 1.

Conolly nu s-a făcut cunoscut pe terenurile de fotbal sau tenis, n-a participat niciodată în vreo compet iție atletică sau de înot, nu a fost văzut între corzile ringului de box sau efeduînd o spectaculoasă săritura de pe trambulină. în general el nu a concurat nicicînd la vreo competiție sportivă, mai mult chiar, nu a practicat în lunga sa viața nici un sport. Cu toate acestea, se bucură de renumele marilor campioni. Conolly este deținătorul unui record unic, caracteristic sportului american: timp de 43 de ani. din 1897 și pînă în 1940, el n-a scăpat nici o competiție sportivă importantă desfășurată în S.U.A. Dar acesta nu este unicul record al lui Conolly: la toate aceste întreceri, el a intrat fără să cumpere bilet, sărind gardurile, strecurîndu-se prl n - tre controlori, trăgînd în fel și chip chiulul casierului.Necrologul lui Conolly a mintește că acest „original" spectator a fost în stări' ca la o competiție să sape un tunel sub tribună, pentru a nu contrazice faima pe care și-o crease.A privi sute de manifestații sportive fără a plăti biletul de intrare, iată un „record“ menit să frapeze pe cititorii ziarului american... Numele lui Conolly a devenit mult mai popular decît ale multor campioni veritabili din S.U.A. E suficient să ne amintim de atloții do culoare, Cornelius Jahn- son, Jesse Owens, Jim Thorpe și mulți alții, care prin performanțele lor au uimit lumea. Aceștia însă au fost curînd dați uitării. Mai cu seamă pentru că nu aveau pielea do culoare albă. în schimb, Conolly viețuiește în amintirea unora, deoarece în țara gangsterilor procedeele necinstite constituie obiect de admirație.
t. O.

Duel între Zavoda ți Fenyvesi în cadrul întîlnirii de la Budapesta 
a reprezentativelor A, care a luat sfîrțit cu 5 — 1 în favoarea gazdelor.

O fază din meciul desfășurat între juniorii celor două țări, 
care s-a soldat cu rezultatul de 1 — 0 în favoarea echipei noastre.

Soluțiile problemelor de șah publicate în 
nr. 17 din 1 septembrie 1954

Soluția problemei lui I. VILNER

Prin mutarea-cheie 1. Cg6-f81, albul creează amenințarea 
2. Dh6 mai. Mutările de apărare ale damei negre la <6 
sau h2, dezleagă .bateria' albă Ne1 — Ce3, ceea ce 
permite măturile 2.Cf5 }l 2,Cg2 (intercepttnd de flecare 
dată linia de acțiune a damei negre, tntti pe coloana »f, 
apoi pe linia 2-a). In sfîrțlt, la 1...f6 urmează 2.Ce6 mat. 
Această din urmă variantă explică de ce nu merge ca 
mutare-cheie I.ChS, deoarece în acest caz după 1..46 
albul nu mal poate da mat.

Soluția problemei din cel de-ai IV-lea concurs 
de masă organizat în Uniunea Sovietică
Problema aceasta, propusă la cel de-al IV-lea concurs 

unional de dezlegări, are o soluție greu de găsit din 
cauza marelui număr de posibilități, atît ale albului, cît 
șl ale negrului Curînd dezlegătorul ajunge la concluzia 
că .cheia' trebuie să fie o mutare a turnului d3. Dar pe 
care dintre cele 8 cîmpurl, pe care le are la dispoziție? 
Numai la d7, toate celelalte mutări ale turnului fiind 
curse (1.Td8 Df21; 1.Td6 Dd41; 1Td3-d5, D : b7 +; 
Tb3 D:b3; 1.Tc3 Db51; 1.Ta3 T:a5) După 1.Td7| negrul 
nu mai are apărare 1...Df2 2.Cd8 mat; 1...De5 2.Cc5 
mat; 1...Dd4 2.Cd6 mat.
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. ORIZONTAL: 1. Varie-
Lebedele negre cu puii Ier. Puii 
cenușie dewliisâ, care, atunci cînd 

tramformă în

JOCURI DISTRACTIVE

LEBEDEPatria lebedelor negre este Australia, de unde au fost aduse pentru înfrumusețarea parcurilor și grădinilor zoologice. Penajul negru, combinat cu partea superioară a ciocului de un roșu aprins, face ca această pasăre să fie deosebit de frumoasă.In zilele noastre există lebede negre în multe parcuri zoologice din Uniunea Sovietică. Colaboratorii științifici ai Parcului Zoologic din. Moscova acordă multă atenție studiului biologiei lebedelor negre. Ele au făcut pui pentru prima oară în 1932. Credincioase calendarului Australiei, lebedele n-au scos puii vara,ca păsările noastre, ci în noiembrie, cînd apa din jurul cuibului lor era încătușată de ger. Primii pui

sînt acopefiți cu puf de culoare 
pălării» ajung la maturiîale, »e 

penaj negru.

NEGREde lebădă au fost hrăniți artificial de tovarășul Te- pliakov, unul dintre cei mai vechi oameni de serviciu de la cercul zoologic. Cu timpul, sub influența noilor condiții de existență, lebedele negre și-au schimbat timpul obișnuit al înmulțirii și acum se înmulțesc, în fiecare an, primăvara.Lebedele negre trăiesc în clima caldă. In scopul obținerii unei specii rezistentela frig, timp de șase ani în Parcul Zoologic din Moscova lebedele negre sînt lăsate să ierneze pe rile parcului zoologic.tica a arătat că ele suportă o temperatură de minus 16 grade.

mentară. 8. Renumit vin de Moldova — Mirare vocalică — Chemare. 9. Nume feminin — Servește viței de vie Ia cățărat Diminutiv feminin. 10. A vorbi — Renumit raion viticol din țara noastră — A părăsi. 11. Varietate de

i

5
6
7
8
9

de struguri cu boabe mici , lunguiețe^ 3. Varietate de 4 struguri — Arbore mic — Cu el se trage vinul din butoi.4. Un anumit început —Legendar — Lovesc — Varietate de struguri negri (pi.).5. Nici neagră, nici blondă — Verbul vîntului — Cal.6, Spetează înfășurată cu, ițe — Măiestrie. 7. Prefixul10 ...prefixului — Plantă aii- «

tate de struguri — Maladie a viței de vie pricinuită .3 de o ciupercă. 2. Buchet de boabe vinicole — Varietate 3

12

boabe mărunte și dese — La table. 12. Nu e vin, dar e din struguri — Nume femi-
i lanu-. Prac-

struguri cu boabe rotunde și miros plăcut — Struguri ' pentru mustuit. 12. Vâri de struguri — Vas în care se pun strugurii la vie.
buniarletate

(După .Ogăniolc")

PARTIDA DE LA OLIMPIADA DE ȘAH

„INDIANA VECHE
Alb: M. Botvinnik (U.R.S.S.) Hw® T. Salo (Finlanda)22. Cc5 Taa8 23. a4 b424. C: e6 T: e6 25. e5 Ce826. Taci (Acum toate forțele albe se concentrează asupra

VETICAL: 1. O sare capra — Butuc de viță cu unul sau mai multe noduri, rămas de la tăiatul ramurilor și care se pune în pămînt ca să prindă rădăcină. 2. Regiune viticolă în R.S.S. Moldovenească — Grădină cu mulți pomi roditori. 3. Țel! — Varietate de struguri. 4. încăpere la vie unde se ține teascul și alte unelte viticole și unde se păstrează vinul (pl.) — Literă slavonă — Ființă. 5. Primul verb dintr-un cîntecslăbiciunii c6. Campionul mondial combină acest atac cum este vița de vie (mase.) — Demonstrativ popular. 7.

Poziți» fin*»1. Cf3 Cf6 2. c4 g6 3. Ng7 4. g3 0—0 5. Ng2 6. Cc3 Cbd7 7. 0—0 d4 d<L

cu pătrunderea decisivă a pieselor grele pe coloana „d“, ceea ce aduce decizia) 26... Tac8 27. Td3 Cg7 28. Ddl Db7 29. Td7 Da6 30. Ta7 și negrul a cedat. ' ROziția finală prezintă o rară prindere a damei (vezi diagrama). O realizare frumoasă a campionului mondial.

ruguri — Nume femi->. Abreviație gramaticală — in care se adună stru-ni». 13 DEZLEGĂRILE jocurilor 
APĂRUTE IN N«. 18 
DIN 15 SEPTEMBRIE 1954

EMINESCUgurii culeși — Curs de apă orizontal-. 1). DE CE NU- în Algeria. 14. Negație— Tvn * PAS^Mlădiță lungă de viță sălbatică — Chemare populară.15. Viță sălbatică înno-bilată — Oraș în Nigeria. 16. E și de struguri (Mold.) — Varietate de struguri plăcut mirositori. 17. Varietate de viță de vie — Selecționați. 18. Privitoare la cultura viței de vie.
Cuvinte rare:TILV, IPAC, CNA, NER, UED ILO.

M O N O V g R B
CU INCASTRU

(XXXX XXOXXX)

2). L — KAMADEVA — NAR
— REVEDERE — S. 3). UI — 
SI DACA — PETIA — SONETE 
— VA. 4). CPG — URA — 
DORINȚA — CARE — SER. 
5). EOLA — RA — MORTUA 
EST — RA — SARA. 6). ATOSI 

— EV — AI — POTOP. 7). 
FESTIVAL — PE STRUNE. 
8). ASSA — I — E — ARID.

8. e4 a5 9. Ne3 Te8 10. h3 e:d4 11. C: d4 Cc5 12. Dc2 c6 (S-a ajuns la o poziție teoretică bine cunoscută, pe care marele maestru Boieslavski o consideră favorabilă albului, recomandînd continuarea 13. Tadl. Botvinnik joacă o altă mutare, de asemeni foarte bună) 13. Cb3 Ne6 (După aceasta albul obține repede avantaj. Mai bine era, probabil, 13...C: b3 sau 13...Cfd7) 14. C:c5d: c5 15. N:c5N:c4 16. Tfdl Db8 17. Ca4 (Albul stăpînește cîmpurile negre și coloana „d“, ceea ce se arată suficient pentru obținerea victoriei) Î7... NeG 18. CW5 Ta6 19. f4 N18 20, M2 Dc7 21. Ca4 b5? (Duce la slăbirea pionului c6. Era mal bine Taa8)

<-

INCONVENIENTUL SERVILISMULUI

Față d« ț»f, sărmanul om Hi țină 
Fruntea pînă-ntr-atît de aplecată, 
Inc» e natural că. de la sine, 
I se răstoarnă dreapta judecată!

popular cu frunză de vie —Strugure... spinos. 6. Așa
Simbolul metalului ce intră în compoziția unei substanțe chimice folosite la stropitul viței de vie—Simbolul osmi- ului. 8. O proptea... la temă — De asemenea. 9. Rîu polonez—Viță (fig.). 10. Bebe — Afluent al Pripetului. ii. Varietate de struguri cu

9). RTA — CT — NV — ACE. 
10). UI — ARA-— TEA — AA. 
ji). L — STIL — INCA — L, 
12). CÂRTI — METRU.’13). 
M — CĂIT — ETIC. — D. 
14). EC — SCA — NIV — EE. 
15). LAC — AT — TA —' EMS. 
16). ATIC — E — A — EDIP. 
17). NATURALE — PALATINA. 
18). CLIPA — MI — SE — 
INTER 19). .OIȚE — RA — 
FRUMOASA -1 — OH —
AIST. 20). LNI — COLO — 
NOAPTEA — IRAK — ICI. 
21). IA — LIBERA — GRĂIM 
— CRATER — UR. 22). E — 
BOTOȘANI — ILN — EGI- 
PETUL — E 23). LAȘA - TI 
LUMEA — S-A DUS AMORUL. 
VERTICAL: i). LUCEAFĂRUL 
— MELANCOLIE. 2). » — 
IPOTEȘTI — C — CATALINA — 
L. 3). EK — GLOSSA — SAC 
— CITITI — BA. 4). CAS — 
ASTA — ATRAS — CUPE — 
LOS. 5). EMIL — II — CRITICA 
— RA — CITA. 6). NADIR — 
VITALITATEA — ROBOT. 7). 
UDARĂ — A — L — ALEȘI. 
8). MECA — EL — EM — ORAL. 
Q. IVA — MV — JF — ANU. 
10). VA — DO — RN — IM. 
11). I — POR — UOG — E. 
12). INERT — MARIA. 13). 
ATIU — OPAL. 14). IRINA — 
ATINS. 15). N — ATE — SEM 
— A. 16). TR — AS — AA — ED. 
17). RES — TA — SI — CGU. 
18). EVOC — IP — PE — IRIS. 
19). PENAR — E — A — GRA
PA. 20). ADERA — SENTIMEN
TAL— BATEM. 21). SETE —PT 
— VENETIA — AI — KETO. ■ 
22). ARE — SORA — ACTIV 
— ETNA — RUR. 23). RE — 
SATURA — ARC — EDIȚII — 
LU. 24). I — VERONICA — U 
— EMINESCU — L. 25), SARA 
PE DEAL — DESPĂRȚIRE.

RĂDĂCINI ADÎNCî

Avea, de bună seamă, înclinație 
Să [ie cioclu, dar e... funcționar. 
Tolop, Impm* de prima iui vocație, 
Inmormîntează «rlptele-n iertar.

TEHNICĂ OPORTUNISTĂ 

l-am admirat întotdeauna verva; 
Ca vulturul în zbor îi e cuvîntull 
Dar, ca să zboare lin, î?i io rezerva 
Să știe din ce parte bate vîntul...

Ce»»t. ARCASU

PROBLEMA
44 X 0,25 «=■ 11
3 X 9 — $ 

t X 4 = it

50 50
CRIPTOGRAFIE 

(3—4—2—4): 
Din cînd in etani 

CARTE DE VIZITA;
Planificatoare

A . BUCUR E S T ! _ ta lo°ta eficUie poștala din țară ți la factorii n B E T II I 3 luni : 9 l«lREDACȚIA. p|AȚA SCÎNTEII îel.Loio’Ini 1788 ABONAMENTE: ?! difuzor!! (dhî întreceri ^NAMENnLOR ( X ui
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d» stofa, cotifeo reiata mm bolloMaide. ea plotco

Jacheta dreapta ca mtnecd chmono p ca trai gropari da 
cerculefe. Daca stofa a prea groasa sa tighelețte gunoi ți se tra
sează ca fire groase de tend.

Rochie ca decolta ți an singur nrature nare. Fosta e foarte 
largâ cu pliuri nari necalcate. Se poarta ca palovere ți bluze.

C^z Taior sport ca gâici de stofa son cotrfeo aplicate la beto

niere Fusta e dreapta, ca două cote înguste In fața.




