


[♦ 4 - Fotocronica ex- 
smă.«
[.5 — Poeții cintă 1 Mai 
- poezii de> Mihai Beniuc, 
(orvâth Istvăn, Cicerone 
heodorescu, Nina Cas- 
an.

6-7 — Lampa de car- 
id - schiță de Liviu 
laior.

Jn arminden in familie 
- schiță de Petru Vintilă.
. 8-9 — Ocsko Terezia 
ăiește — reportaj de E. 
lascălu.

. 10-11 — Tehnica so- 
lalismului are cuvîntul ! 
- fotoreportaj.
. 12 —BoladeSeghedin 
- schiță de Mihal Theo- 
orescu.
-abuie de Mihail Stoian 
>ale circulației — cari- 
aturi.
[. 13-14-15 — Remem- 
er I... adu-ți aminte!... sau 
aufragiut.. prosperității-- 
e N. Lupu
f. 16-17 — Peisaj artistic 
lunedorean — fotorepor- 
aj.
[. 18—Blocul Nordatlan- 
lc — caricatură de Cik 
)amadian.

j. 19 — Sub cupbla cir
ului...
Icoane dobrogene — 
>oezii de Cezar Drăgoi.

j. 20-21 — Cuvinte in- 
rudșate 5 sfaturi practice j 
nodăj publicitate.
j. 22 — Sport.
j. 23 — în jurul globului. 

ANȘE« Reproduceri din 
ilastica sovietică.
•PERTELE MV- desen 
le N. Claudiu.

— SĂ POFTIȚI cînd casa va fi terminata — 
ti invita strungarul Alexandru Chiru de la 
Colibași, ne reporterul nostru. Deocamdată, 
luați loc în mașina... „

(Și casa, și „Warthurg-ul sînt proprietatea 
vestitului strungar).

Fotografie de S. STEINER

TOT MAI MULTE articole de menaj, am 
balaje cosmetice și medicale, volane pentru 
mașini, lagăre pentru laminoare ș. a. va pro
duce fabrica de mase plastice a Combinatului 
chimic nr. 1.

Viorel Ganea zorește la una din presele hi
draulice, producînd coșulețe pentru pline.

„CASA PÎNZELOR ALBE*' se afla la Cîmpu 
lung-Muscel, pe strada Alexandru Voievod nr. 
20. Vizitatorii rămîn impresionați de mulțimea 
și varietatea broderiilor, catrințelor și marame
lor pe care le pot vedea aici. In mod deosebit 
impresionează o perdea care, datorită imaginilor 
brodate ce o împodobesc, a fost denumită „Sim
fonia pădurii".

Toate acestea sînt create de Silvia David, o 
adevărată artistă, azi în vîrstă de peste 73 de 
ani, care a pătruns în tainele migăloasei arte 
a broderiei încă de la vîrsta de 15 ani.
| D. IACOBESCU

NU O BAGHETĂ MAGICĂ 
inînuieșie preparatoarea Victoria 
Ungureanu de la atelierele de 
materiale didactice ale Minis
terului Agriculturii și Silvi
culturii, ci pur și simplu o perie 
specială cu ajutorul căreia face 
ultimul retuș unui pelican... 
împăiat!...

PRIN ANUL 1400, Mircea cel Bătrîn a ridicat < 
cetate domnească la Tîrgovlște. construcție mărită îr 
anul 1588 de Petru Cercel.

Cetatea, care a servit domnitorilor Mircea ce 
Bătrln, Matei Basarab, Vlad Țepeș și Mihai Viteazu 
ca important punct de apărare și de luptă împotrivi 
asupritorilor turci, este o relicvă istorică scumpi 
poporului nostru.

LA HUNEDOARA a fost inaugurat unul dii 
cele mai elegante localuri din țară: restaurantu 
„Corvinur*.

UN... PACIENT OBIȘNUIT 
in farmacia veterinara de curînd 
deschisă în Capitală: cilnele-lup 
Dana, care pare a pretinde să 
i se servească... „personal" me
dicamentul prescris de medicul j 
veterinar.

Fotografie de Don BlRlĂDEANU |

SCENĂ VESELĂ din specta
colul cu piesa „A 12-a noapte' 
de W. Shakespeare. 1» Teatrul 
Municipal din București.



Se împlinesc, așadar, aproape șapte decenii, cînd 1 Mai este celebrat ca zi a solidarității mcitorilor de pretutindeni, și parcă nici- ată chipul omenirii nu s-a îndreptat cu o i mare încredere spre această sărbătoare, ’rimăvăratică, ziua de 1 Mai s-a născut ntre flori — însă din sînge. Sîngele muițci- ilor americani greviști (numai la Chicago aseră lucrul aproape un milion de munci- i!) a sfințit cel dintîi ziua aceasta. Era 1 Mai 1886.Trei ani mai tîrziu, ziua de 1 Mai este ■clamată sărbătoarea înfrățirii muncito- >r de pretutindeni.le atunci a trecut nu prea multă vreme, stulă însă pentru ca negustorii de tunuri și ricanții de sicrie să provoace două războaie ndiale și nenumărate alte nenorociri enirii. Războaie, molime, foamete, șomaj calamitățile au aruncat asupra umanității iul, lacrimile și mizerii cumplite. Prole- iatul de pretutindeni a suferit, de fiecare ă, cel mai mult, a dat jertfele cele mai du- >ase, dar — și acesta este un fenomen atît de măreț ca renașterea naturii cu ;e nouă primăvară — de fiecare dată, așit din cercul de foc al încercărilor mai ernic.olidaritatea proletariatului a înfruntat fu- e coalizate ale fabricanților de tunuri de fiecare dată, ziua de 1 Mai n-a fost nai suava ghirlandă de trandafiri purpurii 9 — peste cordoanele jandarmilor și peste ele represive ale zbirilor — a îmbrățișat ml pămîntesc, ci și curentul de înaltă vență pedepsitor al mîinilor criminale, evoluția din Octombrie este grandioasă nai prin faptul că a determinat și s-a urat din prima clipă de adeziunea prole- atului internațional.reizeci și doi de ani după ridicarea mun- rilor americani și după jertfa lor de sînge. I. Lenin se adresa urmașilor acelora, îndu-le prețul solidarității. „Muncitoriilumea întreagă (spunea Lenin), indi- nt de țara în care locuiesc, ne salută.

de Eugen JEBELEANUne simpatizează, ne aplaudă pentru faptul că am rupt verigile de fier ale legăturilor imperialiste, ale murdarelor tratate imperialiste, ale lanțurilor imperialiste, pentru faptul că am cîștigat libertatea, aducînd cele mai grele jertfe în acest scop, pentru faptul că noi, ca republică socialistă, deși chinuită și jefuită de imperialiști, am rămas 

in afara războiului imperialist și am înălțat în fața întregii lumi steagul păcii, steagul socialismului11.
1 Mai 1958...De cînd V. I. Lenin scria acele rînduri. au trecut patruzeci de ani.Patruzeci de ani... scurt interval de timp în istoria marilor lupte și sacrificii ale umanității începînd cu bătăliile și sîngele vărsat de Spartacus și pînă la sîngele muncitorilor japonezi de astăzi, împușcați de un 1 Mai în acea stranie piață de imperial din Tokyo, pe unde vreo doi ani.Patruzeci de ani au trecut 

lîngă palatul treceam acumde atunci șialte multe suferințe cumplite au fost abătute de tejghetarii tunurilor și ai sicrielor asupra umanității: cel de-al doilea război mondial, foamete, șomaj, monstruozitatea lansării bombelor atomice asupra orașelor Hiroșima și Nagasaki.Patruzeci de ani — scurt interval, vai. dar cît de cuprinzător în nenorociri! Desigur...Cuprinzător de mari suferințe, dar și de izbînzi și bucurii epocale.Căci în acest scurt interval de timp pă- mîntul s-a prefăcut, o lume nouă a fost zămislită de brațele muncitorilor.Lume nouă, lume de neînfrînt, fiindcă ea este lumea Primăverii și a Păcii despre care vorbea Vladimir Ilici.Și dacă, în 1918, deasupra acestei lumi noi fîlfîiau doar flamurile Uniunii Sovietice — priviți azi, prieteni dragi, oameni muncitori de pretutindeni, de jur-împrejur! O bună parte din fața pămîntului este îmbujorată de fîlfîitul steagurilor luminii!... Și în vîrful fiecărui steag, un porumbel.Jar în văzduhurile cele mai îndepărtate, străjuind copiii și porumbeii noștri, ecourile celei mai mărețe muzici fn cinstea acestui 1 Mai: muzica aștrilor făuriți de geniul primului stegar al lumii Primăverii si Păcii.



în facsimil, autograful lui Lenin: 
amintire, tovarășului Die"

V, ULIANOV (Li

P<Ki «IU hă#"

UMtHM FUHIIUI

AL LUI V. I. LENIN

Mircea Balaneseu, ministrul R.p.Romine ia Paris» insolit de Demos te ne 
Botez, reprezentantul R. P. Romine la U.N.E.S.C.O., a prezentat recCnt 
directorului general U.N.E.S.C.O., Luther Evans, instrumentele de ratifi
care a convenției pentru protecția bunurilor culturale, semnate la Haga la 
14 ianuarie 1954. Totodată a fost depusă aderarea R.P. Romtne Ia protoco
lul pentru protecția bunurilor culturale. Fotografia Înfățișează un aspect 
din timpul solemnității; de la stingă la dreapta: Mircea Bălănescu, 

Demostene Botez, Luther Evans.
Foțogrofl* d* Brest HANNON (.Photo U.N.E.S.C.O-)

Referindu-se la succtofi 
expoziției „Crucea Roșie 
a R. P. Romtne", orga
nizate recent In capitala 
Italiei, ziarul „Avânți 
scria: „Publicul poate să- 
și dea seama de eficacita
tea activității Crucii Roșii 
romtne, care este reflec
tată tntr-o serie de grafice 
și fotografii de o excepțio
nală atracție'*.

în fotografie: un aspect 
de la deschiderea expozi- 
țiehvorbește dl. Roccieita. 
directorul general al Cru
cii Roșii {taliene.
î” Fotografia: .Publifoto’

UN AUTOGRAF
fu timpul Marii Revo

luții Socialiste din Oc
tombrie și tn anii războ
iului civil din U. R. S. S. 
multi fii ai poporului ro- 
mtn au luptat alături de 
Armata Roșie. Unii din
tre ei au avut fericirea 
să-l vadă pe V. I. Lenin, 
să vorbească cu el.

In anul 1920, in aprilie, 
revoluționarul r o m t n 
l. D icescu- Die, u nul d intre 
conducătorii și organiza
torii romtnilorcare au par
ticipat la apărarea cuceri
rilor Marelui Octombrie, 
a predat lui V. I. Lenin, 
cu ocazia celei de-a 50-a 
aniversări a zilei sale de 
naștere, cadoul ostașilor 
de pe frontut din Turkes
tan și al organizațiilor 
obștești din Samara.

Ziarul „Pravda" din 22 
aprilie 1927 publică a- 
mintirile lui 1. Dicescu- 
Dic despre neuitata sa în- 
tilnire cu Vladimir llici — 
In care evocă personalita
tea, modestia și nemărgi
nitul optimism revoluțio
nar ce-1 caracterizau pe 
Lenin—și autograful pri
mit de Ia el

.KW S

La 17 aprilie a (ost deschisă Expoziția Universală de la Bruxel 
în cadrul expoziției stnt cuprinse peste 100 de pavilioi 
palate, ce aparțin unui număr de 47 de țări și 8 organizații 
caracter internațional, în fotografie, se pot vedea pavilic 
Franței, pavilionul circular al S.U.A., alături de impoza: 

pavilion al U.R.S.S.

în ultimul timp avioane ale forțelor militare aeriene ale S.U.A., avlnd pe bord bombe atomice și cu 
hidrogen, au efectuat tn repetate rtnduri, din ordinul comandamentului lor, zboruri deasupra regiunilor 
arctice, tn direcția frontierelor U.R.S.S. Din informațiile agenției americane United Press, confirmate 
de reprezentanți ai comandamentului forțelor militare aeriene ale S.U.A., reiese că aceste zboruri se 
întreprind ori de ctte ori pe ecranele instalațiilor americane radar din așa-zisa rețea dc alarmare 
preventivă apar Imagini neclare ale unor obiecte care stnt luate de observatorii americani drept 

proiectile teleghidate sau rachete balistice.
(Din declarația fâgutâ de A.A. Gtomtha, la 18 aprilie)

ÎN S. U. A.

Muștele:
Ce ai făcut. nenorocita!...

— De <-e n-aș comanda și eu aviația americană?...
n_—. u. Mir MirniAFțrts

La al 13-lea Congres al Comsomolului au participat, iu a 
celor 1.236 delegați, numeroși invitați din țară și de peste hot 
în fotografie: un grup de delegate discuttnd cu mareșalul Uni 

Sovietice S.M. Budionti.

Dezbaterile Adunării 
Naționale Franceze, sol
date cu căderea celui de
al 24-lea guvern francez 
de după război, au venit 
să demonstreze fncă o da
tă nepopularitatea politicii 
oficiale franceze față de 
Africa de Nord. în zilele 
premergătoare dezbateri
lor din Adunarea Naționa
lă cu privire la politica 
no rdaf ricană au avut loc 
mari adunări tn care s-a 
cerut rezolvarea pașnică 
a problemei algeriene, 
lată un aspect de la ma
rea adunare pentru pace 
in Algeria, ce a avut !<„ 
la Paris. —4



de Mihai BENIUC

POEȚII CINTA1MA
La timple mi s-a strlns părul cărunt 
Ca sarea din adlncul ocnei scoasă. 
Dar tinăr sînt, același încă sînt, 
Pe inima mea bruma nu se lasă.

Îmi place strașnic, norule, să tuni. 
Din tine fulgere să sară, 
Îmi plac aceste proaspete furtuni 
Cu flori și cu miresme-n primăvară.

Îmi plac, prin stropii grei, aceste pioniere 
Ce-și țin rochițele, fugind pe drum, 
Și vintul cum îndoaie cu putere 
A fabricilor steaguri mari de fum.

Îmi place ploaia asta jucăușă 
Pe case, pe grădini și pe ogoare, 
Și zarea ce-și deschide larga ușă,

(ară. mtndrul soare.Să calce peste

n-a fost așa mereuN-a fost așa, 
Aici pe-aceste plaiuri dunărene 
De-aceea, ca un arbor, am și eu 
După furtună stropi lucioși, in gene.

Eu știu și altfel de furtuni în mai 
Din vremuri de obidă și de luptă, 
Cind oamenii pe dunăreanul plai 
Umblau cu fața galbenă și suptă.

Cind răsăreau cu chipul lor de foc 
Să-și poarte, purpurii mtndria-n soare. 
Stau domnii-ncremeniți în loc

Eh! Viață, viață, tinără și nouă, 
Cu oameni, flori și steaguri în alai, 
Cum s-ar putea să nu ne placi tu nouă. 
Să nu ne placă mtndrul nostru mai?

Dar îndrăzneau și-atunci semețe-n lunci 
Să-și scoată boiul flori mai înfocate, 
Iar inima de muncitor și-atunci 
Era numai garoafe-mbujorate.

d« Nlna CASSIAM

(Fragmente) 

de HQRVÂTH l«tvân

Mai din ’51, haide, spune-mi mie, 
Unde-i pana care te-ar putea descrie? 
Pîn-la cer s-ajungă-ar trebui-, de-asemeni 
Să-și înmoaie virful în adine, sub cremeni..

Pana să însemne cu o dungă partea
Unde ieri pustiul se-ntindea — și moartea— 
Și-unde azi, pe cîmpuri fără haturi, iată 
Că nemărginirea însăși se arată.

Semn de exclamație-i fiece uzină. 
Brațe muncitoare, făurind lumină, 
Spun, 'nălțîndu-și pumnii:—Vai de-aceia 

care 
Ridica-vor mina, vrtnd să ne doboare!

Să arate pana, dacă-i ascuțită, 
Că pe unde-aleargă Bistrița cumplită 
Iar bătrlnul codru cugetă la vremuri — 
Stincile-s cuprinse parcă de cutremur.

Și vestesc cu vuiet lumii-ntregi, ce poate 
Făuri poporul, doar In libertate, 
Cum cu mîna-i aspră, grea, muncitorească^ 
E în stare rturi crunte să strunească.

Lună mai din anul '51, spune 
Unde-i pana ceea, vrednică de-a puTie. 
Pe hirtie-un nume, drag In orice grai, 
Ce-a făcut din tine un astfel de mai?

1951 in romtnnftn dn P*tr* SOLOMON

(Din „VnHuri alnw" — E.S.P.L.A. 1954)

Și asmuțeau jandarmii lor călare, 
Să calce flori și inimi în picioare!...

Azi, inima-mi, glndindu-mă-ndărăt, 
Îmi bate-n piept și parc-aud un trap, 
Și toate-n gindu-mi iarăși le revăd — 
Ci toate-n vorbe șubrede nu-ncap.

Nu-ncap in vorbe toate cite încă 
Le-ar vrea cu sete domnii să mai fie - 
Ca vrăjitoarea intr-o hrubă-adlncă, 
Ei fierb tn cap a marții nebunie.

— Bancheri din Wall-Street, știm noi ce 
furtuni 

Ați vrea voi peste primăvara vieții!
Cu moartea vrere-ar ei să te cununi, 
Tu soare cald și bun al dimineții.

Dar iată, mînioasele noroade
Iși 'nalță-n lume glasul viforos;
Nu vor lăsa lupul strigoi să prade 
Viața lor și visul lor frumos.

Ne place, da! Nespus de mult ne place 
Al vremii noi nestăvilit avint.
De-aceea, vezi, luptăm noi pentru pace 
Și pentru fericire pe pămînt.

La timple mi s-a strins părul cărunt 
Ca sarea din adlncul ocnei scoasă, 
Dar tinăr sînt, același încă sînt, 
Să-mbătrinesc viața nu mă lasă.

(Din .Venuri alnsn' — E.S.P.L.A. 1955)

Intrăm în mai 
pe poarta lui întii. 
Nu stau de vorbă cu primăvara, 
nu-mi laud iarba de sub călcli, 
nu cînt pentru că „iată o floare"! 
Cintecul ăsta, dulceagul, 
nu mi-e sufletul și nu mi-e steagul; 
ci, albă lozincă pe roșul lan, 
Mai intîi, 
întii Mai republican!
Priveliștea sintem noi: 
oamenii muncii!
Noi, în pomii cei noi, 
noi, izvoare-n toți munții, 
în setea pămintului, 
în visul din pumnul flămlndului. 
în toată geografia pestriță și mare, 
solidara noastră culoare, 
roșie culoare, triumfala: 
Intonați, intonați

INTERNAȚIONALA !

Sculați, voi oropsiți ai vieții, 
primăvara mătură și spală nămeții,

de Cicerone THEODORESCU
M-am dus cu tata la serbare.
E cald. E soare. E-ntli Mai.
Și-un steguleț frumos luai...
Dar uite, am o supărare:

Prin steagurile fără număr, 
De la tribună le-o fi greu 
Șă vadă stegulețul meu... 
— Hai , tată, ia-mi sus pe umăr!

(Din .Vnnuri alnw' — E.S.P.L.A. 1955)

pe leșul trecutului negru, răpus, 
voi, oslndiți la foame, sus! 
Unire, muncitori, unire!
Milioane de ochi au aceeași privire, 
mereu mai departe, spre malul celălalt: 
să batem fierul cit e cald!
Vulturi lacomi mai umbresc popoare 
pregătind un nou țintirim,..
Hai la luptă, hai la lupta cea mare, 
rob cu rob să ne unim!
Internaționala, Internaționala, 
tu li ești zilei acesteia fala! 
La noi, e-ntiiul Mai republican: 
dar nu ne-ntllnim cu primăvara numai 

o dată pe an.
Ci zarea ne-o vrem veșnic albastră, 
roditoare, țărlna...

De-aci, din Republica noastră 
— Proletari din toate țările, 
vă-ntindem mina!

in .Vdauti alnin' — E.S.P.L.A. 1955



— « c h I ț a —

de Livlu MAIOR

de N. POPESCUdin umbră, două minute?— Ce cauți aci, bade Fodor?— Unde-ai fost? — gemu bătrînul, ieșind— De ce „unde am fost“? Nu poci plecachim Fodor propti pikamerul de peretele abatajului și se întoarse să înjure lămpașul prins de o grindă. Flăcăruia de carbid se răsucea beată, pîcîia ascuțit în sus, gata să piară. Bătrînul mai apucă să-i strige: „Așteaptă-mă, drace, că vin..." — și lampa se stinse. întunericul gros, greu, al minei, i se năpusti în priviri. „Toate merg pe dos. De azi dimineață toate merg pe dos“. Și își bătu cu palmele salopeta, căutînd chibriturile.Apucă cutia, o răsuci între degete, dar, încercînd s-o deschidă, o scăpă.— Da, toate merg anapoda — oftă el.Lipăi fără rost cu degetele prin apăraia de jos. Găsi cutia udă, fleșcăită, bună de aruncat. îi venea să plîngă de necaz. Strigă:— Sabine, tată! Ia vină să vezi făcătură!Și-l așteptă, lăsîndu-se amărît pe o grămadă de minereu.Achim Fodor lucra în acest fund de galerie abia de două zile, ajutat de un singur om din echipa sa. Bătrînul într-un abataj, Sabin într-altul. Se făceau doar pregătiri. Curînd aveau să sosească și ceilalți tineri din echipă, rămași Ia etajul superior să sfîrșească lucrarea.— Ce faci, Sabine?! Dormi, Sabine?Dar nici de data aceasta nu-i răspunse nimeni. „Ei, năcaz afurisit", șuieră printre dinți bătrînul și ieși în galerie. Orbecăind grijuliu, netezind cu dreapta peretele mîzgos și rece ca peștele, află gaura neagră, pustie, a abatajului alăturat. Da. tînărul’ lipsea. N-avea altceva de făcut decît să aștepte.„Unde o ștersese diavolul? Sus, la băieți? N-avea ce să caute acolo. Sau mergejca alții, la fata aceea de la motoare? Așa e, dacă se aduc muieri în mină!"își aminti că tînărul plecase fără învoială și acum două zile. Dar atunci nu se stinsese nici lampa și nici nu avusese vreo treabă deosebită cu el.„își fac de cap". Sabin, Nicola, Oarcăs, Grecu, toți își făceau de cap. Care de care se întrecea să născocească în fiecare zi cîte o nouă șmecherie. Bătrînului i se părea acum că băieții nu s-au străduit în ultima vreme decît să-și bată joc de el. Stînd pe grămada de minereu, Achim răstălmăcea acum, amărît și mîniat, zeci de întîmplări și cuvinte ivite în ultima vreme, înfuriindu-se tot mai tare.„Nu, nu mai merge așa! Va pretinde direcției să-l mute pe Sabin din echipă. Să fie de învățătură pentru ceilalți". Și fiindcă simți limpede că nu va putea cere așa ceva, se încurajă cu glas tare:— Da, să-l mute din echipă!Atunci răsunară în galerie pașii cuiva. Linii și contururi vagi începură să salte în jur. subțire, înalt. Ridică privirea copilăroasă.La gura abatajului apăru Sabin. Drept, lămpașul, descoperindu-și obrajii roșcovani și întrebă surprins, dar vesel:

Așeză lămpașul în cui și întrebă:— Ți s-a stins lumina, văd. De ce nu ții chibrituri la dumneata?— Te-am întrebat unde ai fost! —strigă atunci bătrînul.— Te superi de pomană. N-am făcut nimic rău.— Eu vreau să știu unde ai fost!— Mă întrebi în zadar, tot nu-ți răspund.Fodor își pierdu cumpătul. Veni aproape de el și ridică mîna să-l lovească. Tînărul se feri, izbindu-se de perete. Casca i se mută pe o ureche. îi lunecă din cap, căzu. Șuvoiul subțire de jos o luă domol, proptind-o într-o piatră.— Taci și acum? — întrebă răgușit Fodor.Sabin oftă:— N-ain ce vorbi cu dumneata. Dacă sări să mă lovești, n-am ce vorbi cu dumneata.Din nou liniște. De lîngă piatră casca plecă încet, răsucindu-se, pînă în fundul abatajului.— Sînteți niște ghiavoli toți! Vă faceți de cap și rîdeți de omul bătrîn.Sabin își făcu de lucru, trăgînd scîndurile spre ieșire:— Nu sîntem sfinți, dar de rîs nu rîde nimeni de dumneata. Lui Fodor i se părea că tînărul își bate joc și acum de el.— O să ne răfuim mîine.— Mîine e 1 Mai.— Foarte bine. După 1 Mai o să lucrezi în altă parte. După masă, vorbesc la direcție. Dacă nu pleci tu, plec eu. Unul dintre noi!Sabin încremeni. încercă să spună ceva, dar Achim i-o reteză: — Dă-mi chibriturile...Dar ajuns dincolo, se gîndi că l-a amenințat pe nedrept. Sabin nu era nici mai leneș, nici mai obraznic ca alții. Iar pe la direcție tot nu va trece. Se apucă amărît de lucru.La ieșirea din mină, cineva îi aminti:— Mîine la șapte ne adunăm înaintea minei. Mergem la demonstrație.— Meargă tinerii!— mormăi Fodor. A lor e lumea.Toată ziua fu apoi posomorit și arțăgos. Se certă pentru nimicuri < u toți ai casei.Nu putea fi mulțumit în nici un fel. De fapt, din tot ce se întîm- plase, nu reușea să aleagă nimic lămurit. Era mîniat pe Sabin și totuși nu era, dorea să ia măsuri împotriva lui și simțea că nu e în stare, știa că e vinovat că a încercat să-l pălmuiască, dar îi venea greu să recunoască.Mînia aceasta surdă, lipsită de vreo pricină exactă, îl urmări și a doua zi. Ca să o risipească, începu să sape cu rîvnă în grădină. Niciodată nu s-a pornit să-și sape grădina cu atîta vijelie. Către unsprezece, oboseala îi reteză elanul. Dar se simți liniștit.Atunci o auzi pe nevastă-sa strigîndu-i:— Treci în casă. Ți-au sosit ortacii.Achim înmărmuri. Fără să mai aibă timp să se gîndească la ceva, intră în cameră. Acolo, se pomeni față în față cu toți băieții echipei. Nicola, Oarcăs, Grecu și Sabin. Era și Sabin. în stînga. lîngă ușă. Zîmbea stînjenit.— Ce s-a întîmplat?— Nimic.Și tăcură, așezîndu-se. Fodor observă abia acum o cutie mare de carton, așezată pe masă.— Ați venit să mă vedeți?— Da.Apoi liniște. Mișcîndu-se pe scaun, Grecu adăugă:— Ți-am adus și un radio.Totul i se părea bătrînului atît de straniu, de nefiresc, încît răspunse aproape fără să se mire:



— Mi-ați adus un radio? Mulțumesc!Dar întrebă de îndată:— Cum, adică, mi-ați adus un radio?— Bine. Strîngem bani de multă vreme, ca să-ți facem un dar de 1 Mai. Ieri ne-am hotărît să-ți cumpărăm un radio.Abia acum emoția îl ajunse din urmă pe bătrîn. Fiori calzi îi urcară din coșul pieptului spre obraji, încețoșîndu-i privirile.Prin minte îi trecu deodată: „Îmi vor da lacrimile". Și tuși, ca să-și dreagă vocea.Tot Grecu vorbi, după o vreme:— Sabin ne-a spus ieri că ești supărat și nemulțumit de noi...— Da, sînt — se îndreptă pe scaun Achim. Vă purtați urît de-o vreme.Numai apucîndu-se la ceartă cu ei, simțea că va scăpa de plînsul ce-i gîdila nările. Cutia cu radioul încurcase lucrurile îngrozitor. Dacă n-ar fi fost acolo, totul s-ar fi lămurit în cîteva clipe. S-ar fi certat vîrtos cu ei, și-ar fi strîns mîinile împăcați și s-ar fi așezat pe băut. Dar așa...— Ne pare foarte rău zise trist Grecu. N-am știut că te supărăm așa de mult.De ce nu-1 înjură, de ce nu-i aruncă în față vorbe grele? De ce nu-1 înfurie ca altădată, ca pînă la sfîrșit să poată deveni bun și iertător?— Vă faceți de cap și nu m-ascultați! — reuși să mai spună bă- trînul.încă puțin și-l vor podidi lacrimile.— De aceea am venit. Să ne spui cu ce te-am supărat și să-ți cerem scuze.

— Și radio de ce l-ați adus? — întrebă cu furie bătrînul. Tinerii tresăriră.— N-am făcut bine?— Nu! — strigă Fodor. Cum puteți să-mi aduceți un radio, cînd știți că sîntem certați la cuțite?— Dar banii-i strîngem de mult. Iar noi nu sîntem mîniați pe dumneata.— La dracu’ cu banii! — continuă deznădăjduit Achim. De ce nu i-ați băut? Iar tu, Sabine, ce câți aci? Ieri era să ne batem.— Ce e drept, n-a fost frumos ce-ai făcut — spuse Oarcăs. Nu e cinstit să lovești un ortac.— ...Tocmai dumneata, miner bătrîn și șef de echipă! — adăugă Nicola.Bătrînul se liniști. în sfîrșit, lucrurile se desfășurau normal.— Foarte bine — spuse el. Atunci să chibzuim. Ziceți că n-a fost cinstit ce-am făcut. Dar Sabin a procedat cinstit? Pleacă, mă lasă singur. Mi se stinge lumina. Puteam nimeri într-un puț sau în altă drăcie... Cine-mi culegea oasele? Voi?„Apără-te Sabine — îl îndemnă Fodor în gînd. Atacă-mă, criti- că-mă. încă puțină bătaie, pe urmă ne împăcăm și bem frățește".— Oricum, vina e de partea dumitale — spuse Grecu.„Bravo, lucrurile se tocmesc". Și gazda întrebă răstit:— Și, mă rog, de ce a plecat Sabin? Unde s-a dus?Liniște. Grecu se mișcă pe scaun. Spuse:— A venit pînă la noi. Să ne spună să-ți cumpărăm azi radioul. El a fost cu ideea...Bătrînul gemu. Nu mai vedea nimic de lacrimi.

UN ARMINDEN IN FAMILIE — »c h > t o —

de Petru ViNTILĂ

Va să nu se mai întîmple ca-n 
alte dăți, să-mi caut familia 
după demonstrație și s-o 
găsesc mereu după atîtea 
căutări și alergături, anul 
trecut l-am spus nevesti-mi:

— De daIa asta, mergem 
fi CU toții la defilare și de-a-
' colo la iarbă verde!

AWi ; Dumneaei s-a uitat mirată 
1 la mine și m-a întrebat:
' — Mergem cu sacoșele și

—J---- — cu pachetele după noi?
— Păi, oricum, tot trebuie 

să le ducem...
— Mat bine să ne dăm tntîlnire și 

ne intîlnim toți acolo.
— Anul trecut nu ne-am dat șl v-am 

căutat de mi-au ieșit ochii din cap? 
Nu! Acum mergem pachet, să nu ne 
rătăcim.

Și am împăgțit sarcinile:
— Eu duc sticlele cu vin. Costică duce 

Satefonul (Costică e fiul meu, în vtrstă 
e opt ani). Tu duci friptura de miel, 

tacîmurile și pîinea. Coana Sița duce 
murăturile și plăcile de patefon (ați 
ghicit după ce duce, că e vorba de 
soacră-mea). Tase duce sifoanele (Tase 
e cumnat cu mine și stăm în aceeași 
casă). îrina (nevasta lui Tase) duce 
sacoșa cu prăjituri. Nicușor (nepotul 
meu; opt ani și trei luni) duce sacoșa 
distractivă (table, șah și rummy), Le- 
nuța (nepoată-mea; doi ani și nouă 
luni) nu duce nimic; e prea mică. 
O duce Leana în brațe. Leana e bunică- 
sa, mama lui Tase.

Nu mi-a fost greu să-i conving pe 
toți să nu ne despărțim, să mergem 
împreună la demonstrație și de acolo 
să mergem la iarbă verde.

Eu le-am spus răspicat:
— Pregătiți, soro, totul din vreme, 

să nu ziceți pe urmă că n-ați avut 
timp!

Ele mi-au răspuns în cor:
— Lasă-ne, că știm noi ce să facem.
Mă rog, vine ajunul de Întîi Mai, 

iată că trece repede noaptea și, pe 
la șase dimineața, ne trezește soneria 
ceasului. Zic către nevastă-mea:

— Soro, sus, că-ntîrziem!
Ea era somnoroasă. Mi-a răspuns:
— Vezi că ești obtuz și schematic? 

Tu te-ai culcat cu găinile, dar eu pînă 
am fript mielul...

— Scoală-te, că întîrziem. Trebuia 
să-l frigl de alaltăieri...

— Numai cinci minute — m-a 
rugat ea.

Am lăsat-o, să nu spună că port 
ochelari de cal. M-am bărbierit împre
ună cu Tase, dar eu terminasem de 
mult și el tot se mai săpunea. Mi-a 
spus:

— Nu-i nici o grabă. Găsim noi co
loana.

Eu tot cu gîndul la coloană. Mă 
uitam la ceas și-mi ziceam: acum s-au 
adunat toți în fața întreprinderii. Acum 
pornesc. Acum au intrat în coloana cea 
mare, ca o picătură de apă într-un 
ocean. Mai caută-i dacă poți! Mă tre
zesc din gînduri și strig către ai mei:

— Ce tot faceți, bre, de n-ați ter
minat?

Eu eram gata, postat lîngă ușă. Dar 
ce era în casă! Tase abia-și dădea 
perdaful, dar striga, liniștindu-mă, că 
termină într-o secundă. Nicușor plîngea 
că-i lipsesc trei pioni și nebunul negru. 
Coana Sița se vălta (nici n-a pornit 
bine!) c-o bate pantoful drept. Lenuța 

stătea imperturbabilă pe oliță (ce știe 
omul la doi ani și nouă luni?). Nevas
tă-mea (iartă-mi-se indiscreția) abia își 
punea rochia, dar tot ea, săraca, striga 
la mine, care eram gata de mult:

— Ce căști ochii la noi? Du-te și îm
pachetează mielul!

Soacră-mea, care parcă înțelegea 
totul pe dos, striga și dînsa la mine:

— Petrache, iar ne dai randevu la 
locul viran de la malul lacului și,cînd 
colo,găsim acolo palatul sporturilor? 
Noi așteptăm la „hăis" și tu ne cauți 
la „cea“...

— Acum pornim buchet. Nu ne mai 
rătăcim.

Tase mă întrebă din baie:
— Bre, luarăți „Perinița"?
Soacră-mea era responsabilă cu, plăci

le. I-a răspuns ea :
— Stai, soro, s-o caut. Mi se pare 

că nu.
A desfăcut pachetul cu plăci și a 

căutat „Perinița". Altă pierdere de timp. 
Alt zor. Alte spaime. A găsit-o, dar, 
în grabă, a spart o placă, un tango- 
bolero.

— Ce-ai făcut? — a întrebat-o 
nevastă-mea.

— Nu-i nimic! Bine că n-am spart 
aia cu „Mambo"... Cine mai joacă azi 
tango-bolero?...

Ce puteam să-i zic? Am înghițit în 
sec și am tăcut. Dacă-i spărgeam eu 
placa „Of, lume-lume“, cîntată de Maria 
Tănase, aș fi avut scandal de la întîi 
Mai pînă la întîi iunie și vorbe urîte 
că-s antimuzical și că am spart-o 
dinadins.

In zorul acela (parcă eram într-o gară, 
cu un minut înainte desosirea trenului), 
numai ce-o aud pe nevastă-mea sfătuin- 
du-se cu soru-sa (nevasta lui Tase):

— Să-mi iau pantofii bej, ori maro?
Iar m-am gîndit la coloană: „ai 

noștri or fi ajuns pe la „Leonida" șl 
noi nici n-am ieșit din casă“. Soacră- 
mea, tot cu ghidul la locul petrecerii, 
m-a întrebat:

— Petrache, dar te-ai hotărît unde 
mergem după demonstrație? Să nu ne 
duci ca acum doi ani și să nu ne 
lase pe motiv că-i parc public!

Of (mi-am zis eu), să știi că nu mai 
găsim coloana! în sfîrșit, am plecat. 
Dar tot ne-am oprit în colțul străzii, 
Îientru că nevesti-mi i s-a părut c-a 
ăsat aragazul deschis. Am așteptat-o 

să se Întoarcă, să vadă dacă-i închis. 
L-am așteptat și pe Tase să dea fuga 
să-și cumpere țigări. Mă rog, fumez și 
eu. L-am așteptat cu plăcere. Apoi am 
mai pierdut timp să cumpărăm baloane. 
Costică l-a scăpat pe-al său. I-am mai 
cumpărat unul, dar i l-am legat de cheu
toare. îi era rușine: „Da’ ce? Sînt copil 
mic?“ Au'vrut și femeile flori. Am 
mai pierdut timp și acolo. Nu ne-am prea 
înțeles la preț. Florăresele o țineau în- 
tr-una: „Să-ți trăiască franțuzoaica, to- 
vărășele", iar soacră-mea seînfoiaca un 
curcan și zicea: „Eh, bărbatu' meu, să
racul, nu se contrazicea niciodată la 
preț, cînd îmi cumpăra flori"...

Mă rog, după multă tevatură am 
ajuns la bulevard; am căutat coloana 
noastră, am întrebat de ea în sus 
și-n Jos și, pînă la urmă, negăsind-o, 
ne-am lipit la coloana surorilor de la 
maternitatea Polizu, O cunoșteau pe 
cuinnată-mea de cînd a născut-o pe 
Lenuța. Eu fierbeam de ciudă. I-am 
spus nevesti-mi, supărat:

— Frumos îmi șade, strungar fruntaș, 
să defilez cu moașele!

Tase era vesel. Zicea:
— Măi Petrache, lumea care se uită 

la noi crede că sîntem doctori.
— Ba mai degrabă tați emeriți!...—a 

răspuns soacră-mea.
Cumnată-mea a intrat repede în 

vorbă cu surorile și doctorițele:
— Cîți dinți i-au dat? (întrebau 

de Lenuța).
— Mănîncă bine? (Tot de Lenuța în

trebau).
— I-ați făcut ser antipoliomielitic?
Soacră-mea, de colo, a întrebat 

sperioasă ;
— Dar la vîrsta noastră nu e pericol 

de paralizie infantilă?
Aoleo, mă gîndeam eu, cine ne-a 

băgat aici? Noroc că aveau pachete 
multe, altfel ne dădeau (mie și lui 
Tase) cîte-o plaeardă cu graficul na
talității la maternitatea Polizu, ori 
cu lozinci: ,.dați-ne numai lapte fiert 
bine"...

...Au trecut vreo două ceasuri. la- 
tă-ne acuni pe malul lacului Floreasca. 
Eu m-am îndreptat glonț spre locul pe 
eare-1 știam de acum doi ani. Știam o 
livadă cu piersici înfloriți, cu iarbă 
ca mătasea, nu chiar lingă lac, ca 
să nu fim în pașii mulțimii. Ai mei 
mă întrebau nădușiți:

— Mai avem mult, soro?
Eu mă uitam, căutam pajiștea știută, 

dar parcă eram în Ferentari, la blocuri, 
ori în Vatra Luminoasă. Nici pomeneală 
de pajiște. Mă uitam și vedeam case 
mari la roșu, stive de cărămizi, beto
niere, varnițe uriașe și transportoare 

de nisip. M-am oprit locului, înconju
rat de-ai mei.

— Ce ne facem?—m-au întrebat ei. 
Căutăm iarbă verde între blocurile 
astea?

— Așezăm mîncarea în varniță?
Abia am îngăimat, arătînd cu mîna: 
— Uite, colo am petrecut, acu-s doi 

ani. Vă aduceți aminte? Erau piersicii 
înfloriți. Și ce iarbă era!...

N-am avut încotro. Ne-am așezat 
lîngă lac. Ca un făcut, surorile și 
doctorii de la Polizu s-au nimerit și 
aci lîngă ,noi. Pînă la urmă, am pe
trecut bine. Cel puțin de Lenuța n-am 
mai avut grijă s-o legănăm și s-o 
culcăm. Soacră-mea și-a găsit un doc
tor de vîrsta ei. între două vîrste (mt|i 
mult într-a doua). Am auzit-o eu spu- 
nîndu-1 la un moment dat: „Să fiți dum
neavoastră sănătoși, dar eu n-am nevoie 
de doctori. Uite, pune degetul ici. 
Apasă! Ca betonul, dom-le!"... Cu ne
vastă-mea era însă cît pe-aci s-o în
curc. „La anu’ nu mai aducem ..Peri- 
nița!“ — mi-a spus ea. Ce făcusem? 
Nimica toată: am sărutat și eu o 
soră... Dar am stat pînă seara tîrziu și 
am petrecut de minune. La despărțire, 
cei de la Polizu ne-au spus:

— La anu’ ne întîlnim tot aici!
— Stați — ani răspuns eu —că nu se 

știe. Dacă aflăm și pe locul ăsta 
blocuri la roșu, stive de cărămizi și 
betoniere?!...

Am găsit soluția. La anu’ vin cu 
trei zile înainte și cercetez locul. Dar 
o să ne sculăm mai devreme, că alt
minteri ajunge soacră-mea să defileze 
cu vreun cămin de studente ori cu 
creșa de la „Cuibul cu barză"!...



FUGI, TERY, FUGII

ClND TE MĂRIfl. TERYÎcsko Terezia nu trăiește... Apele reci și întunecate ale Mureșului i-au învăluit intr-o noapte trupul tînăr, zdrobit de lovituri... L-au învăluit și nu-1 vor mai reda luminii niciodată... Ocsko Terezia a murit în chinuri inspăimîntătoare, în noaptea aceea de noiembrie. Sint 18 ani de atunci.Și, totuși...
GREVISTACînd a izbucnit greva din 1936 la fabrica de ciorapi „Standard" din Timișoara, Ocsko Terezia — Tery, cum îi spuneau prietenii — era încă nouă în fabrică.Țărăncuța de la Ciarda Roșie deprinsese repede meseria. O fi dus ea.cît o fi dus, dorul după miresmele cîmpului, dună trilurile ciocîrliei și scîrțîitul carului cu fîn în amurg. De la o vreme însă i-a trecut: fete multe, întîmplări cu duiumul, clocot de viață din zori și pînă-n seară, atîtea lucruri noi de învățat... Iar cînd i s-a explicat că e grevă, n-a fost nevoie de multă muncă de lămurire — cum am spune azi. A privit fețele aspre și posomorîte ale tovarășilor ei, a citit în ochii lor o hotărîre dreaptă și de neclintit. Și s-a declarat și ea grevistă. Șase săptămîni a durat greva. Terezia, fata de la țară crescută în lipsuri și nevoi, a învățat abia în acele zile ce înseamnă marile dureri ale orașului. Ute- ciștii au stat de vorbă cu ea. 1 s-au spus cîteva cuvinte despre solidaritatea muncitorească și ea și le-a înscris în inimă. I s-au dat sarcini: să facă parte din pichetele de grevă, să apere greva tie batjocura spărgătorilor, săstrîngă bani pentru greviști, să facă de „rînd" la cazanul cu fiertură de cartofi pentru greviști... Inimoasă, Tery le îndeplinea pe toate. Se dăruise grevei. Era grevă și avea sarcină de laU.T.C. să o apere. Toți greviștii sufereau de foame, iar ea, Tery, era și ea grevistă.

Greva din 1936 a eșuat, trădată de uneltele mîrșave ale patronului, strecurate în conducerea sindicatului. Muncitorii din fabrică au fost concediați în masă și apoi „reangajați" (o mică șmecherie a patronului, grație căreia muncitorii își pierdeau vechimea cu bruma de drepturi pe care aceasta le-o conferea). Nu mai era grevă. Dar cu lupta n-o terminase Tery. O, nu! De-abia începea. Tery a devenit utecistă. Apoi comunistă, în celula din fabrică. Ședințe tainice, tîrziu, în noapte. Plan de muncă pentru 1 Mai: o excursie la Gioroc, alta la Urseni cu tinerii din fabrică; se va citi un capitol din „Mama" de Maksim Gorki; se vor procura trei jocuri de șah... Plan de muncă pentru ceaiurile dansante de la „Casa sindicatului": se vor organiza discuții despre situația din Spania... Plan de muncă pentru strîngerea de fonduri la „Ajutorul roșu": se vor confecționa atîtea broșe, atîtea mărți- șoare... Plan de difuzare a „Scîn- teii", plan de afișaj, planuri..., planuri... Intîlniri secrete în noapte...,case conspirative... Sarcini..., sarcini...Muncește fără răgaz Terezia, de cînd lasă lucrul, pînă-n miez de noapte... Parcă-i un vlrtej viața ei.— Tery, ’ Tery, ce faci tu cu viața ta? — o întreba cîte o tovarășă, cînd o vedea clătinîn- du-se de oboseală lingă mașină. Ești tinără și frumoasă, dar ce-o să se aleagă de tinerețea ta? Nu te gîndești că trebuie să te măriți și tu, să ai și tu o casă, copii?...— De trăit — răspundea Tery — trăiesc așa cum trebuie să trăiesc acum. Iar de măritat, am să mă mărit cînd s-or schimba lucrurile...Cu privirea ațintită la mașină, Tery își lăsa gîndurile să zboare în voia lor, spre ziua cînd aveau „să se schimbe lucrurile"..., cînd fabrica nu va mai fi a patronului, ci a lor, a muncitorilor..., cînd ea, Tery, va avea sarcina să se ocupe de organizarea unei 

creșe...,cînd cineva se va ocupa de biblioteca fabricii, în care vor fi puse sub geamul de sticlă, să se vadă bine, „Capitalul", și „Mama", și „Două tactici"... Cînd în cea mai frumoasă încăpere din fabrică, în jurul unei mese acoperite cu pînză roșie, se vor aduna comuniștii, casă hotărască ce trebuie făcut pentru producție și pentru viața muncitorilor... Dar, oare, atunci — continua să viseze Tery — o să am vreme să mă mărit?...
Hoarda legionară, ajunsă la putere în toamna lui 1940, pornise vînătoare sălbatică de comuniști. Apărîndu-și cu grijă cadrele, partidul dădea îndrumări corespunzătoare activiștilor, încredințîndu-le anumite sarcini în locuri mai îndepărtate de cele unde erau

cunoscuți.Ocsko Terezia a fost trimisă atunci la Arad. A plecat pe drumuri ocolite, schimbînd de cîteva ori trenul, pentru a-i deruta pe urmăritori. A ajuns la Arad noaptea, o noapte ploioasă de noiembrie. O așteptau la gară gazdele, două surori, muncitoare la fabrica textilă din localitate. Au pornit-o spre casă, străbătînd noaptea rece și neprietenoasă. Cînd să intre în casă, una dintre surori a zărit prin geam cîțiva copoi de la siguranță care-i cotrobăiau prin lucruri. A mai apucat să țipe doar: „fugi, Tery, fugi!" și a fost înhățată. Nici Tery n-a putut fugi prea departe; a fost ajunsă din urmă, prinsă și dusă la „Casa verde", vizuina căzăturilor fascisto-legionare. Cîteva ore
Vtemiștii din Timișoara ein- 

Isteae memoria bravei luptă
toare comuniste. Bl au așezat 
pe zidul casei părintești dl» 
Ciarda Roșie aceasU placa 

de marmura. 

mai tîrziu, ceea ce mai rămăses din trupul frumos și plin d viață al lui Tery era cusut într-u sac și zvîrlit în Mureș. Sub frun tea îngustă a „arhanghelilor asasini a mai licărit atîta inte ligență cîtă să-i facă să tremur pentru zilele ce vor veni. Ș atunci au întocmit în grab „acte", prin care comunista Ocsk Terezia era „înaintată" siguranței Zadarnică prudență. 15 ani ma tîrziu cei trei fioroși asasini a Tereziei aveau să fie prinși ț să-și mărturisească odioasa crimă
FABRICA DE TRICOTAJE 

.OCSKO TEREZIA*O întreprindere industrială d stat, ca atîtea altele. într-un din încăperile fabricii, în jure unei mese acoperite cu pînz roșie, se adună periodic comuniști și discută despre producție ș despre viața și nevoile muncite rilor.Un reporter care ar vizit fabrica și-ar nota în carnete lui lucruri mai mult sau ma puțin deosebite:De' la naționalizare numărul mur citorilo fa

bricii s-a împătrit și producția globală a crescut corespunzător. A crescut și productivitatea muncii. S-au adu mașini noi, s-a construit o boiar gerie nouă, ultramodernă, și nouă hală de finisaj. Inginerii Sebestyen Ioan și maistrul Gre Viliam au adus o iscusită in< vație unei vechi mașini tip Star dard scoasă din uz și care acui e folosită din nou cu succes La capitolul „beneficii" fabric nu și-a îndeplinit planul...Și ar mai nota reporterul tovarășă președintă a comitetulv



Din visurile eroineii creșa fabricii.

in această sală a muncit, a luptat și a visat 
Tery. Și aici, lingă mașina la care a lucrat, 

au așezat utemiștii o placă comemorativă.dical se ocupă personal de bu- l mers al creșei, al căminului zi și al cantinei. Dar respon- iilul cultural ar trebui puțin ticat, pentru că în biblioteca ricii oamenii nu găsesc tot- tuna cele mai noi cărți; în imb, ar trebui lăudat pentru moașele excursii organizate cu ncitorii la Ada-Kale și la ile Herculane... Muncitoriisînt îuroși că în aripa nou-construi- i fabricii s-a instalat un cabinet dical bine utilat, un vestiar, taie...iespre organizația U.T.M. re- terul ar nota în carnet că torul tineretului este un sector ■nic.cu o mulțime de fruntași muncă, utemiști și neutemiști, cum Elisabeta Beghea, Maria raru, Silvia Marta, Maria Marți alții...Că organizația U.T.M. icupă de reuniunile tovărășești ora le dă un conținut intere- t, dar că în legătură cu califi- ea tinerilor și cu primirea de membri în organizație, mai încă serioase lipsuri...) fabrică ca atîtea altele pe trinsul țării, cu viața ei insă, cu noianul de probleme, bucuriile, cu succesele, lip- ile și greutățile ei.)intr-un imens tablou în cu- i așezat în cabinetul tovară- ui director zîmbește chipul si fete tinere, blonde. Privește ■că în jur și cercetează cîte visurile ei s-au împlinit și e mai au a fi împlinite.

Și parcă trăiește aievea chipul tinerei fete blonde, chipul lui Ocsko Terezia.
E. DASCĂLII

Fotografiile autorului
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T Transatlanticul polonez „Batory“, Intr-una din escalele sale în portul englez Southampton. El face transporturi de pasageri pe distanța Gdynia- Montreal. Linia sa elegantă și armonioasă, construcția sa modernă, demonstrează înalta perfecție tehnică a industriei navale a Republiciij Populare PoIomJ

TDupă cei doi sputnici — neegalați pînă în prezr de sateliții americani — nu demult a fost lansat straturile superioare ale atmosferei încă un sol al știi ței sovietice: racheta geofizică cu o singură treapi care a atins înălțimea record de 473 km.Printre numeroasele mașini pe care le exportă R Ungară — alături de locomotivele Diesel de 2.000 c MAVAG, de cele 6.000 de autobuse exportate în timii ani—se află și acest tip monumental de maca 
4- produsă la fabrica de vagoane din Gyor.



Energia descătușată a popoarelor frățești, 
care alcătuiesc o treime a populației glo
bului , făurește pe o întindere uriașă, de la 
Elba la lan-țzî, o puternică industrie socia
listă, în condițiile colaborării prietenești 
și ale ajutorului reciproc între toate țările 
socialiste.

Rezultatele industriei socialiste, rodul 
muncii libere a muncitorilor, tehnicienilor și 
oamenilor de știință — de Ia marii sateliți 
artificiali ai pămîntului,realizați de savan- 
ții și tehnicienii sovietici, și pînă la instala
țiile romînești de foraj petrolifer — au deve
nit renumite în întreaga lume. Ele exprimă 
superioritatea de netăgăduit a științei și 
tehnicii socialiste puse în slujba omului, a 
fericirii, a păcii.

In 1957 industria cehoslovacă a produs 79.107 televizoare, 138.347 motociclete și 34.561 autoturisme. O ramură nouă a industriei grele cehoslovace este producția de rulmenți. In fotografie, noua mașină automată DSP II pentru producerea rulmenților, construi- 4— tă la Klasterec.

întreprinderea „Cari Zeiss", din Jena (R.D.G.) fabrică cele mai perfec- Iionate aparate optice din urne, de la complexul planetariu (fotografia din dreapta), pînă Ta aparatele de fotografiat „Wer- ra“ ce pot fi cuplateipen- tru fotografierea alb-ne- gru și color (sus).

, Industria romînească constructoare de mașini — pînă nu de- j mult aproape inexistentă—e astăzi binecunoscută in toată lumea. Din utilajul petrolifer pe care-1 exportăm -a cărui superioritate e recunoscută și în occident — face parte și această pompă „Triplex," fabricată la uzinele „1 Mai" din Ploești, ce este prezentată Ia Expoziția R.P.R. de la Pekin.
Iată un nou tip de limuzină cu 5 locuri, fabricată în întregime la uzina de autovehicule din Cianciun, în China, țara în care în trecut nu se produceau decît ceai, mătăsuri, obiecte de artă și mirodenii și care își propune astăzi ca în- tr-un termen istoric scurt să ajungă din urmă și să întreacă Anglia în ce privește producția principalelor produse industriale. Dovadă că va reuși e ritmul vertiginos de industrializare: la fiecare două zile intră în funcțiune un nou obiectiv in- dustrial.



BOIA de $EC HEDIN
șa i s-a spus multă vre
me, iar calitățile savu
rosului condiment erau 
strict garantate și do
vedite deopotrivă de eti
cheta ambalajului, ca și 
de gustul și culoarea ce 
dădea feluritelor sosuri. 

Azi, gospodinele se intere
sează intr-o prea mică măsură 
de locul real al nașterii condi
mentului, dar, în bucătăria lor, 
îl folosesc într-o mare măsură. 
Așa cum folosesc, de pildă, 
in dormitor, fardurile. E și fi
resc: bolaua aduce mîncărli 
aceeași rumeneală atrăgătoare pe 
care o aduc obrajilor culorile 
proaspete. Și bolaua, și... bolellle 
creează, cum s-ar spune, o 
bună dispoziție, stîrnind anu
mite simțuri.

Madam Popescu, vecina mea, 
desface cu grijă pachetul pe 
terminate și ia dintr-însul o lin
guriță plină, pe care o răstoarnă 
în rîntaș, Adaugă zeamă, mes
tecă iute șl gustă cu nerăbdare, 
făcînd ochii mari, de parcă ar 
vrea să soarbă și cu ei. Apoi 
mai adaugă puțină boia, mes
tecă și iar gustă.

„Grozav!" — șoptește madam 
Popescu, deși nu e nimeni s-o 
audă.

Mulțumită de sine, continuă 
aprecierile în gînd:

„De-aia mănîncă Mitică al 
meu cu poftă! Ah! Ce aromă, ce 
culoare! Ce gust plăcut!... Și 
nu face nici un rău! Nici măcar 
nu ustură!... Tii! Grozav!..."

Locuind de puțină vreme aici, 
madam Popescu este foarte feri
cită, deși are dependințe co
mune cu apartamentul vecin. 
Dînsa nu are serviciu, de aceea 
gătește pe îndelete, în fiecare 
dimineață.

în „flecare" am zis, fiindcă nici 
dumneaei, nici domnul Mitică, 
veritabili gurmanzi, nu lasă 
nimic de azi pe mîine! Și „foarte 
fericită" am zis, fiindcă soții 
Dinulescu, vecinii, sînt toată 
ziua plecați de acasă. El lu
crează la un laborator chimic, 
ea este profesoară. Amîndoi, 
suferinzi de stomac, țin regim. 
Doamna Dinulescu gătește pu
țin șl numai după-amiezile. 
Nu-și încurcă, așadar, vecina în 
nici un fel. Și mal ales la bucă
tărie! Păcat,numai, că aci doam
na Dinulescu nu are și ea deo
sebita plăcere să spună: „gro
zav", »înd mestecă grișul în 
lapte, pentru cel puțin două mo
tive: întîi fiindcă mincarea de 
regim nu poate fi decît „grozav" 

de nesuferită, apoi fiindcă a- 
ceasta nu se gătește cu boia! 
Nici de Seghedin, nici de alt fel!

„Atunci, pentru ce naiba o 
mai fi finind Dlnuleasca ditamai 
punga în dulap?“ — se întrebă, 
într-o dimineață, madam Po
pescu, în timp ce cotrobăia, din 
simplă curiozitate, prin serta
rele și rafturile vecinei...

Și continuă, tot în gînd:
„Ca să vezi! Mie ml s-a ter

minat boiaua șl dumneaei face 
depozite! O ține ca amintire, 
de cînd era sănătoasă? Ori se 
mulțumește numai să-i vadă 
culoarea, pînă s-o face bine? 
Oricum, nu e drept, madam 
Dinulescu, nu e drept!..."

Șl, ca să fie drept, Popeasca 
luă o linguriță cu vîrf și coloră 
sosul mîncărli preferate: „Se pu
tea, JMlticuță iubitule, să te lip
sesc eu pe tine de plăcerea asta? 
Mai ales că lui Dinulescu nici 
nu-i trebuie!... Sfrijit cum e, 
ei tot nu mănîncă..."

Justificări aproape identice 
găsi madam Popescu șl a doua, 
șl a treia oară cînd se „împru
mută" în mod tacit din punga 
vecinei. Dar, de unde la început 
se uita în jur, cu toate că n-avea 
cine s-o vadă, acum se obișnuise. 
Punga o strîngea însă bine la 

gură: să nu bage de 
seamă Dinuleas- 
ca și să spună că a 
umblat cineva!...

Cu vreo trei săp- 
tămînl mai tîrziu, 
madam Popescu 
strînse punga și de 
fund, și de mijloc. 
Întîi, ca să nu 
mai arate așa de 
goală, apoi fiind
că prea se făcuse 
gloduroasă. Și iar 
cugetă!

„Ar avea haz, 
Dinuleasca, să se 
mai și supere! Du
pă ce că bolaua e 
atît de veche! Ci
ne știe decîți ani o 
fi avînd-o?! Nici 
nu se mai vede 
ce a fost scris pe 
pungă!... Șl poate 
că nici nu e verita
bilă de Seghedin! 
Aia parcă e mal 
gustoasă, mai un
suroasă, mal... Si
gur! Și nici nu 
făcea gloduri !... 
El, dar acuma, 
pînă mi-oi cum
păra alta..."

Madam Popescu 
trecuse, așadar, de 
la căutarea scuze
lor, la găsirea unor 
concesii pe care 
le făcea vecinei. 
Mulțl pretind că 
nu e bine cu bu
cătăria comună. 
Da’ de unde! Une
ori e foarte bine! 
Să spună și ma
dam Popescu!... 
Alteori, însă, în 
adevăr, nu e bine 
de loc! Să spună 
tot madam Popes
cu!... Sau nu! Mai 
bine lăsati să vă 
spun tot eu.

Au mal trecut 
două săptămîni. 
Madam Popescu a 
chibzuit că, oricît 
ar strînge-o, pun
ga, acum aproape 
goală, ar da-o și 
pe ea de gol! Ce 
mal vorbă multă: 
a luat-o din dulap 
șl a pus-o în șifo
nier la dumneaei. 
Ca pe un bun ab
solut personal!

„Are să întrebe 
Dinuleasca ? Ei, 
și?! O fi uitat-o 
pe unde a stat mai 
înainte !... Sau: 
„Care boia,madam 
Dinulescu - dragă? 
Cum zici că al a- 
vut, cînd dumnea
ta nici nu mănînci 
așa ceva?!"

— De ce rîzi, 
madam Popescu?!

în deschizătura 
ușii apăru, mirat, 
capul doamnei Di
nulescu.

— Da’ ce e cu 
dumneata?! —fă
cu, și mai mirată, 
doamna Popescu,

F/WUIE
de Mihail STOIAN

DIALOG CU SINCERITATEA— „Medalia Muncii*1? O decorație atît de mică, mie?!— Cum? Nu-i pentru mine? E pentru tovarășul meu?— Imposibil! O decorație atît de mare,
CALITATEDrumul unui olog se încrucișa cu al unui alt trecător. Șchiopătînd din mers, gheata ologului împroșcă cu noroi ghetele celui zdravăn și scîrțîi disprețuitoaie:— Sîc, eu-s mai grozavă! Sînt unică!

DE CE PLÎNG NORII?Zic unii că norii plîng fiindcă n-au rădăcină. Au băgat de seamă, bieții, că toți pămîntenii, și copacii, și florile, ba într-un fel și oamenii, au rădăcini. Numai ei, bătuți de vînt, sînt veșnic pribegi, călători rătăcitori pe căile văzduhului. De aceea, spune-mi, ai văzut vreodată nor care să nu se sfîrșească plîngînd?
DE GUSTIBUS...Un om, băgînd de seamă că sperietoarea lui de ciori nu-i destul de pocită ca să bage spaima în păsările cele stricătoare, hotărî s-o facă mai înfricoșătoare, scojîndu-i mai întîi un ochi, tăindu-i apoi un braț și lă- sînd-o pînă la urmă fără nas. Cazna lui se dovedi zadarnică. Ciorile continuau să nu se teamă de sperietoare; doar trecătorii se cruceau privind-o:—Ptiu, drace, ce urîțenie!In schimb un pictor, trecînd pe acolo și văzînd sperietoarea., îi așternu chipul pe pînză. Iar oamenii, privind tabloul expus, exclamară extaziați dinaintea chipului hidos:— Vai, doamne, ce frumusețe!Omul rămase fără o bună parte din bucate.Pictorul se alese cu un mare premiu de pictură.

— Nimic, ce să fie? Au luat 
copiii vacanță și am venit mai 
devreme. Tocmai mă gîndeam

N-a știut nimeni, niciodată, 
de ce a leșinat madam Popescu. 
Numai eu.

pe drum la dumneata 
pare bine că te găsesc 
Spune-mi: n-ai vrea sa 
împreună oleacă de 
curățenie? Măcar în 
bucătărie! Și bărba
ții or să se bucure, 
zău așa!... »

— Da... sigur...— 
îngăimă cu prefăcută 
bunăvoință madam 
Popescu.

— Uite, eu aș zice 
să spoim șl pereții! 
Ca să fie mai plăcut, 
mai surîzător, vom 
pune și o culoare. Am 
eu niște vopsea de var 
minunată, un „roșu 
de Boemia"!... Stai 
s-o vezi!

Madam Dinulescu 
scotocea prin dulap.

Madam Popescu se 
rezemase de măsuța 
aragazului... Nici nu 
pusese m î n a pe 
pensulă ori pe bidinea 
și toată bucătăria se 
colorase singură, din 
alb, în roșu aprins!

— De Boemia?! — 
strigă madam Popes
cu, sufocată, de par
că 1 s-ar fi strecurat 
un șarpe în pîntece...

Ah! Presimțise dîn
sa că nu e „de Seghe- 
din"l...Siguri... Fiind
că asta ustură în
grozitor pe gît și se 
face numai gloduri, 
și te îneacă, șl ro- 
șeala ei îți lese prin 
piele șl-țl năvălește 
în obraji, și...

și-mi
veselă! Mlhal THEODORESCUfacem
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Grigori, comandantul diviziei insurgenfilor

Discufia despre pămînt

Comisarul Lihacev, prizonier la contrarevoluționari

Bunciuk și Ana

la romanul

de M. Solohov
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New York... decembrie 1956,

S
trăzile sînt pline de lume. Pe strada a cincea, pe Broadway și în Herald Square, în fața marilor magazine luminate feeric, moșnegi în mantale roșii și cu bărbi albe din cîlți invită publicul să-și facă ultimele cumpărături dinaintea Anului Nou. Ziarele sînt și ele pline de reclame însoțite de nelipsitele crenguțe de brad. Dar după aproape fiecare articol, un chenar subțire închide în el trei cuvinte, doar trei, aceleași care se repetă pînă la obsesie, pagină de pagină, zi cu zi: REMEMBER THE NEEDIEST" — Adu-țiaminte de cel nevoiaș. Pe Broadway și în Down Town, în sălile de spectacole, la sfîrșitul programului apare în fața cortinei un

Veșuiea coadă la aju
toarele de șomaj. Cozile 
se lungesc insă mereu 
pentru că numărul șo
merilor crește neîncetat. 
Iar fondurile de ajutor 
se epuizează în același 

ritm.

WH/TEBOWE 
USEDCARS
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«UT. SA I rMAA CISCO *

comparați, cumpărați, H 
■ cumpărați! Mărfurile 

lui Brown sînt cele mai 
a bune! Cumpărati în ru ■ 

te, cumpărați ultimele ■ 
noutăți la Miller, la Ba ■ 
yer, la Brown.

Reclame pe ziduri, di- 
fuzate de ziare și ra- ■ 
dio și înscrise chiar ■ 
pe... cer, de avioane. MM 
Acesta este abecedarul — 
economiei capitaliste. A 

< Dar în spatele acestor 
reclame nu stă grija 

■ pentru bunăstarea oa- 
menilor muncii,ci popu 
latia este îndemnata J’r 
să cumpere pentru ca ML* 

i . fabricantul și acționa- HM 
iîi rul obțină noi pro-

fituri. într-o zi depo-
'TB zitele devin arhipline, :

iar piața suprasaturată.
Producția este redusă, 
muncitorii aruncați în 
stradă.Și iată crahul!... 
Cine să cumpere măr- 

■ furile? Șomerii? Iată 
aP» situația în care se află 
A» actualmente S.U.A., sl- 
. » 1 nație în care de altfel

s-a mai aflat de multe 
ori, așa cum se vedeți 
în graficul din stingă.



actor ce se adresează publicului cam în felul următor: „Peste cîteva momente actori și pla
satori vor veni in mijlocul dv., pentru a vă soli
cita să vă dați obolul. Astă-seară v-am distrat 
noi, dar nu uitați că mai există mii de actori 
care, in alte seri, v-au descrețit și ei frunțile; 
astăzi însă ei nu au de lucru. Să ne amintim 
de cei in nevoie".

New York... decembrie 1957...Din nou forfota dinaintea sărbătorilor. Reclamele magazinelor șînt mult mai insistente, străbătute parcă de o chemare aproape desperată. Cumpărătorii sînt însă mai puțin numeroși. Și din nou peste tot: „REMEMBER THE NEEDIEST". Un cerșetor orb, condus de un cîine pe care îl ține de o curea lungă, înaintează încet, insensibil la valurile de 

lumină ale Broadwayului. Pe pieptul său, în locul obișnuitei inscripții, se află o cutie mică, dreptunghiulară, de ebonit. Un aparat de radio-magnetofon portabil a înlocuit apelurile imploratoare prin care cerșetorii atrag de obicei atenția trecătorilor asupra lor; este simbolul nou al sărăciei în condițiile tehnicii moderne. Producția aparatelor de radio, ca și a altor soiuri de aparate și mecanisme, nerezolvînd problemele sociale ale Americii contemporane, face ca aceste produse să fie adaptate nevoilor contradictorii ale societății. Televizoare în producție de masă, mașini în producție de masă, frigidere în producție de masă dar, în același timp, și... șomeri în producție de masă. într-un ziar de mare tiraj, se consemnează la rubrica faptelor diverse că într-o casă din Brooklin, care stă gata să se prăbușească, p familie întreagă — tatăl, 

mama și doi copii — au fost găsiți mor Sinucidere! Tatăl rămăsese pe drumuri, casă, o mizerie de nedescris, iar cea mai mi parte a lucrurilor vîndute; în schimb, mijlocul bucătăriei trona, salvat cu despers de la naufragiu, un frigider de ultimul ti luat în rate, deși casa rămăsese fără lumi electrică cu multe luni în urmă. într-adevi sărăcie în condițiile tehnicii moderne. A: menea cazuri nu constituiau în decembi 1957 un fenomen de masă. Ele constitui însă un simbol, un avertisment.
New York... aprilie 1958...Patru luni de la întîmplarea aminti mai sus numărul șomerilor s-a ridicat la apr< pe șase milioane. Dintre aceștia, numai t milioane primesc ajutoare de șomaj, și as



pe o perioadă limitată și în sume ce merg cel mult pînă la o treime din salariu. în fiecare lună circa două sute de mii de flămînzi își pierd dreptul și la aceste ajutoare de șomaj, rămînînd complet pe drumuri, fără nici o sursă de venit. La birourile centrelor de surplusuri agricole, cozile celor care vin să cer- fească alimente sînt tot mai mari. Cei ce vin lici nu poartă pe piept aparate de radio portabile. Ei nu și-au făcut o meserie din această cerșetorie. Sînt unii dintre ei care mai au leasă frigider ori televizor. însă în curînd mate acestea vor dispare, ca urmare a neplății •ațelor. De pe acum, în frigider nu se mai găsește nimic, iar televizorul în orice caz nu te satură, cînd îl privești cu stomacul gol... Uitați-vă bine la fotografiile celor care fac iceste cozi. Nu veți găsi printre ei nici un președinte de corporație, nici un avocat de tnare trust, nici un director de la „General Motors". Aceștia sînt ocupați în ședințele pe care le au la Washington, cu oficialii administrației. Iar la sfîrșitul acestor ședințe, potentații banului sînt primiți cu luminile orbitoare ale flashurilor reporte- •ilor fotografi, ale reflectoarelor televiziunii fi cu întrebările comentatorilor economici: ,Ce ați discutat?" Răspunsul e dat cu toată importanța momentului: „Națiunea trebuie să știe că am discutat, plini de grijă, situația sconomică a țării. Trecem prin momente jrele — adaugă businessmanul, grăbit să se Intîlnească cu colegii săi la unul din marile •estaurante —. dar vom lua măsuri". Edițiile ie seară ale ziarelor anunță cu titluri senza- ;ionale, pe prima pagină, că s-a hotărît redu- :erea impozitelor, pentru a stimula activitatea sconomică. Dar în aceleași ziare apar prizărite, prin ultimele pagini, comentarii ale repor- .erilor economici care au diverse legături ’n culisele administrației și care arată că, le fapt, se preconizează reducerea impozi- elor pe venit ale contribuabililor particulari ;u numai cinci la sută, ceea ce reprezintă lentru marea masă a celor cu venituri mo- leste doar un cîștig de circa un dolar și jumă- ;ate pe săptămînă. în schimb impozitele pe irofituri ale marilor corporații urmează să ie reduse cu cincizeci la sută, ceea ce va aduce n buzunarele marilor oameni de afaceri menituri suplimentare de sute de milioane. Aceste comentarii nu sînt urmate de binecu- loscutul.,, Remember the neediest" — „Adu-ți iminte de cel nevoiaș"...La Roosevelt Hotel, la Waldorf Astoria ;i la barul El Marrocco din New York se nchină toasturi pentru prosperitate, pentru educerea impozitelor. Undeva în Brooklin iau la Detroit noi frigidere rămîn fără curent jlectric.Un telefon sună prelung în biroul unei irganizații sindicale actoricești. Cel care

Iată unul despre care, ea urmare a prosperității stăpînului T 
său, nu se poate spune că duce o „viață de cline". Numai 
colierul de briliante pe care-1 poartă la gît ar putea asigura 

existența mai multor muncitori pe un timp îndelungat.

Cu „prada" culeasă 
din coșurile de gu
noi, o epavă a so
cietății new - yor- 
keze se întoarce 
acasă, în Bowery.

răspunde la telefop ascultă cu atenție și apoi spune : „Este în regulă; peste o oră 15 actori vor fi la debarcaderul din South Ferry". Cincisprezece actori șomeri vor petrece o seară minunată. Un mare bogătaș din Texas a organizat o reuniune anuală lă New York, o plimbare cu vaporașul și un banchet în lege pînă în zori, pe una din insulele din apropierea orașului. Sînt invitați să participe 15 actori, cu o singură obligație: să distreze. Să distreze pe alții cu glume, cancanuri, cîntece și alte asemenea lucruri care, la un pahar cu vin, fac viața mai plăcută. Intr-un cuvînt, să învioreze atmosfera. Peste o oră, cînd petrecerea este în toi, actorii joacă atît de bine, îneît nici nu-i mai deosebești de invitați. Și totuși, există o deosebire: actorii nu au mai mîncat de mult pe săturate. Din a- ceastă cauză, acum se reped la mîncare, își strică stomacul, mulți dintre ei se tăvălesc pe jos, pradă unor dureri atroce, și...petrecerea se duce pe copcă.La Boston, deși orele-s trecute de miezul nopții, ședința grupului de directori ai unei mari corporații continuă. Se hotărăște, pentru a se evita presiunile organizațiilor sindicale, mutarea în altă localitate — la Nashville — a trei întreprinderi industriale. Mutarea însă numai a mașinilor, fără munci
Femeile fermierilor demonstrează: „Preferăm să organizăm pichete de protest, decit să cerșim pline!"

tori și funcționari. Ei urmează să fie găsiți la fața locului, cu pretenții mai mici și neorganizați în sindicate.Toate acestea nu sînt ficțiuni. Ele se petrec în țara cu cel mai mare potențial industrial din lume. în țara unde, acum 72 de ani, pe străzile orașului Chicago, se năștea, în lupta pentru ziua de muncă de 8 ore, hotărîrea ca în fiecare an să se sărbătorească îa 1 Mai solidaritatea internațională a oamenilor muncii. Toate acestea se petrec în țara al cărei mare om politic, Abraham Lincoln, a spus cîndva: „AII that harms labor is treason to America. No line can be drawn beetween these two — Tot ceeace dăunează muncii reprezintă o trădare a Americii. Nu se poate trage nici o linie între acestea două". Aceste cuvinte ar trebui să fie înscrise în toate paginile ziarelor americane, pe toate zidurile, înlocuind filantropicele, înjositoarele „Remember the neediest!" — Adu-ți aminte de cel nevoiaș! — care circulă cu ostentație, de la cheta actoricească și pînă la politica oficială, ca un gest al împăcării de cuget între opulența celor puțini și suferințele celor mulți. Cei care produc întreaga bogăție a Americii sînt, din cauza ei, tot mai nevoiași. Remember! — Adu-ți aminte!Aceasta într-adevăr nu trebuie uitat.



Explicația acestei fotografii ar putea fi, pe scurt: „brigada artistică de agitație a secției Construcții metalice, condusă de sudorul electric Lupu Vasile". Dar din ea nu ați afla cuin, serile, după ce copiii adorm, Lupu își ia nevasta lingă el și începe să scrie versuri. Rima mai șchioapată uneori, regulile ortografice nu sînt respectate cu prea multă sfințenie, dar în rîndurile acelea mici, Lupu cîntă isprăvile tovarășilor săi de muncă sau îi critică pe chiulangii și pe leneși, cu o sinceritate pasionată, care te cucerește. Apoi, pregătește cu brigada un întreg program pe care îl oferă tovarășilor săi, în pauzele orelor de muncă...

e biroul meu s-au în
ghesuit cîteva zeci de 
fotografii. Le privesc 
încurcată: pe care din 
ele să le aleg? Pagi
nile de față trebuie să 
ofere o imagine cit 
de cit concludentă a 

subiectului pe care, plecînd la 
drum, eu și fotoreporterul ni l-am 
însemnat laconic în carnete: via
ța culturală a Hunedoarei. Foto
reporterului i se pare că numai 
un film de lung metraj ar fi putut 
epuiza tema, mie că numai un 
roman (și, firește, un bun condei) 
ar consuma însemnările din car
net. La reflecțiile acestea, ne 
privim zîmbind: ne-am contagiat 
de la hunedoreni. Optica lor e cu 
totul specială, ei văd totul în 
proporții gigantice. Un tînăr de 
20 și ceva de ani stăpînește un 
colos de fier și-ți vorbește despre vi
itoarea filarmonică hunedoreană 
ca despre un imperativ vital: 
orchestra lor simfonică de ama
tori nu-i mai este suficientă. Tea
trul lor nou e frumos, dar le-ar 
trebui un ansamblu profesionist 
permanent. Cenaclul are activi
tate intensă, dar ce treabă ar face 
dacă ar deveni filială a Uniunii 
Scriitorilor!

Hunedorenii văd totul în pers- 
pectivă; viitorul crește la ei ca 
făt-frumos din poveste: într-o lună, 
cit alții într-un an. Ritmul acesta 
trepidant, tensiunea aceasta înaltă 
la care își trăiește hunedoreanul 
viața cotidiană sînt obișnuite pen
tru el, dar de-a dreptul copleși
toare pentru străinul poposit în 
bătrina urbe întinerită de pe malul 
Cernei.

... La Hunedoara, acolo unde 
fonta și oțelul fierb cu vîlvătăi, 
incandescente, unde apar mereu 
construcții industriale noi și zeci 
și zeci de blocuri muncitorești, 
unde totul freamătă, vibrează, 
trepidează, se mai petrece un proces 
adine. Aparențele lui sînt mult 
mai puțin spectaculoase, el își 
duce viața subteran, discret și 
trebuie o ureche fină ca să-i se- 
ziseze murmurul surd. Dar o 
dată intuit, el te răscolește și te 
zguduie mai puternic chiar decît 
orbitoarea șarjă a furnalului nou. 
La Hunedoara se formează un om 
nou, omul socialismului. Cum? 
Asta v-ar putea-o povesti roma
nul, nu fotoreportajul de față, 
care, modest ca intenție și pro
porții, nu poate decît să vă suge
reze cum in sufletul acestui om 
nou, în formare, seînteiază dragos
tea pentru frumos.

PLISl

II 
HUNE
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Text d« Sanda FAUR Fotografii de S. STEINER

întîrzie serile și el, și fiul lui, termotehnician în combinat. Prilej de îngrijorare pentru soție? Nicidecum: ea a fost aceea care și-a îndemnat bărbatul și feciorul spre școala de muzică a combinatului. „Peste un an-doi, ne comunică Prohasca, vom putea da concerte în familie1*. După pasiunea cu care studiază, cred că promisiunea lui nu va fi deșartă.Și Hunedoara își are „copilul său minune". La 12 ani. Coclitu Gheorghe (foto 3), fiu de cocsar și unul dintre membrii cercului de artă plastică al combinatului, face desene de o sensibilitate și o maturitate surprinzătoare.Pentru fetițele siderurgiști- lor a fost înființată o școală de

balet. Eh. și nu e prea ușor să înveți a înnoda reglementar papucii de baletl (Foto 4)....Privesc din nou fotografiile de pe birou: au rămas atît de multe afară, încît, poate mai mult de- cît noi, hunedorenii vor fi nemulțumiți! Nici o imagine a corului, sau cel puțin a cenaclului „Flacăra" (și noi care îi fotogra- fiasem într-un moment festiv: tocmai primiseră almanahul „Flori de foc", în care cîțiva dintre membrii cenaclului își văzuseră pentru prima oară lucrările tipărite!), nici o imagine a bibliotecii cu peste 50.000 de cărți, nici un aspect din spectacolul de estradă al amatorilor de la I.C.S.H.Pentru toate acestea ne-ar fi trebuit o întreagă revistă!

Preferați Haydn, Brahms șau Mozart? Ori poate Ceaikovski, Glinka, sau cumva Ciprian Porii mbescu? Orchestra simfonică a Combinatului Siderurgic-Hune- doara—condusă de Boris Cobasni- an — vă stă la dispoziție (foto ÎL Ne permiteți cîteva prezentări ale membrilor ei: Pall Iosif, maistru furnalist — violă; Lerch Fran- cisc, tîmplar — violoncel (pe care și La construit el singur); Stud- nicska Ferdinand, inginer proiectant — concert maistru; Hăffner Wiliam-senior, strungar — vioară; Hăffner Wiliam - junior, electrician — vioară; Blaga Ionel, mecanic — corn... Și am putea continua astfel, enumerînd pe cei 36 de membri ai orchestrei.Activitatea artistică e departe de a se rezuma la aceasta; pentru amatorii de muzică populară sau 

ușoară, există orchestra de estradă a combinatului, condusă de ștefan Răduț. Unul dintre cei mai buni soliști: Braia Ionel, economist; pentru iubitorii de teatru, există un ansamblu.I-ați văzut la București pe „Take, lanke și Cadîr"? Chiar dacă-mi veți răspunde afirmativ, tot v-aș sfătui, dacă poposiți la Hunedoara, să vedeți spectacolul amatorilor localnici. E un spectacol bun, de care regizorul lui, Crișan Pavel, se poate pe drept mîndri. Regret că nu ne-a încăput, în paginile de față, și fotografia vreunei scene.De 22 de ani, liniorul Arcadie Prohasca (foto 2) ia, în fiecare zi — dimineața în zori și apoi spre orele patru ale amiezii—trenul ce-1 duce de la Simeria, unde locuiește, la Hunedoara și înapoi. De vreun an, însă, au început să
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In nrealmi luriunii
Marea e albastra încă!

...Dar vin norii să se-adape. 
setea lor de-azur să-și sttngă...

și aibastru-i sorb din ape.

circului..

Intr-un sat de stepa
I-o lună cit o gură mare 
de trîmbită de-argint curat. 
...N-o fi ea trtmbița prin care 
cocoșii cheamă zorii-n sat?!

...Tîrziu!... Dorm după șură clinii, 
iar mițele torc pe cuptor...
Și-ți pare cumpăna flntlnii 
un cocosttrc într-un picior.

Tîrziu!... Și doarme în șiștare 
al laptelui lin clipocit 
de vesele mărgăritare 
ce-au picurat în asfințit.

Viței roșeați — li-i umed botul — 
mal cată laptele furat 
și noaptea o-mboldesc cu botul 
și ugerul de mult secat...

iar proaspătul miros de lapte 
și-al mămăligii dulce duh 
— plutind pe sat, plutind în noapte — 
tac poftă lunei din văzduh.

Se poate zbura și fără... aripi și chiar fără., ilasă de protecție. Acest lucru îl demonstrează iei cinci acrobați zburători din grupa lui Bem ion Arnautov. Sepot executa dansuri și jonglerii chiar pe o sirniă... neîntinsă — demonstrează Konstantin Rasinov; un studiu ilastic al Evgheniei Strașnaia dovedește că unul poate fi mai elastic decît cauciucul; sățelușii Viktoriei Olhovikova călăresc mai ibitir decît cow-boy-ii din Far-West și joacă otbal, în timp ce leii lui Vladimir Borisov levin niște cățeluși ascultători.Iată numai cîteva din numerele de program ile spectacolelor prezentate de talentații și scusiții artiști ai Circului de Stat al U.R.S.S. , ;are întreprind un turneu în țara noastră.în călătoria lor de la Moscova la București taspeții au făcut un popas la Iași, unde s-au mcurat de un strălucit succes.In Capitală, în arena Circului de Stat, spec- acolele vor continua pînă la 5 iunie, pre- «ntîndu-ne seară de seară un program care lovedește înalta măiestrie a artiștilor circului ovietic, cu care bucureștenii au mai avut •rilejul de a se întîlni în anii trecuți.
F.U.In expresiv studiu plastic, In interpretarea artistei Evghenia Strașnaia.

Dar m-a strigat
...Dar m-a strigat, din noapte, stepa 
Și-n calea ei am alergat...
Cu aspra ei mireasmă, stepa 
tot sîngele mi-a tulburat!

Boncăluia pe cîmpuri turma 
ciudată-a zimbrilor de fier.

d« Cezar ORAGOI

Le-am pipăit cu deștul urma 
în negrul țarnei lăicer.

...în largul stepelor fecunde, 
te simți nu om — ci dumnezeu, 
cînd fierul plugului pătrunde 
în târnă, ca un paloș greu!

Căci tu faci țarna să rodească 
și soarele, în bobul plin!...
E o minune omenească 
în fața căreia mă-nchin!

popas
...Un scurt popas... Și-aprind băieții, 
din niscai uscături, un foc. a 
Dejghioacă din cămeși știuleții 
și-n spuza tocului îi coc.

Și stau chinciți... Le joacă focul, 
pe fețe, umbre și lumini.
Și sare bobul — ca mînzocul — 
la păpușoii cincantini!

îi răsucesc și-și suflă-n dește...
O cum miroase-a păpușoi!
...Și-I zice-un greiere popește 
și-i țin ison doi plopi, din fol!

$1 iarăși zimbrii
Plutește-un abur moale-n luncă.
Pîrăul curge din caval...
Din cînd în cînd, In noaptea lungă, 
mai fornăie cîte un cal.

O iarbă care dă In lapte 
ațîță nările plăcut.
Iar caii pasc albastra noapte, 
o dată cu mohorul crud.

...Șl iarăși se urnește turma 
ciudată-a zimbrilor de fier... 
Le-am pipăit cu deștul urma 
In negrul țarnei lăicer!

■>

Dunăre, dunăre - drum fără pulbere...
Pe drumul fără pulbere al Dunărei, mahunele urmau remorcherul 

cuminți, ca niște viței
legați de o loit'ră a căruței cu un capăt de curmei.

Coborau cu lotca, spre sălașurile pescărești, verze dolofane, cu o 
mie de fuste ca ardelencele și erau întovărășite de poloboace.

Zice-se că-ți dă puterea ursului vinul care Ie spumegă între 
doage!

Ca pe un maharajah, m-a salutat o dragă enormă, un elefant 
împroșclnd cu o șuviță de apă neagră, din trompa lui — pînă 

la malul celălalt.

Ne-am încrucișat cu șlepurile care coborau pe sforul apei 
omătul distilat din sfecla dulce și mălaiul.

Ne-am încrucișat cu șlepurile care urcau spre Tulcea cu săgețile 
de argint ale rizeafeei și cu morunii răpuși cu maiul.

Am dat binețe stuhului pornit In marea lui călătorie, care 
sfirșește în munții albi ai hîrtiei descris.

...Copleșit de miresme și imagini, de ape și cer —prieteni — 
pentru o clipă am închis ochii. I-am închis!

O clipă m-am crezut singur Intre ape și cer!... Dar o fată a 
împărțit cu mine plinea neagră și peștele uscat din care 

rupeam anevoe »
și n-am mai rtvnit la soarta lui Robinson Crusoe;

Pata cu cizme lungi de cauciuc avea ochii albaștri și părul 
de coloarea stuhului pe care brumele tîrzii l-au uscat...

înțr-un tîrziu, noaptea, învăluită-n nouri prinși în copca rotundă 
a lunii, în toată frumusețea ei mi s-a arătat...

Dar mai păstram în inimă mireasma de catran și sare a vechilor 
tragedii pescărești înviate de fată

eu „așa a fost pe Dunăre" și cu „nu se va mai Intîmpla niciodată".



IP.L.

STORM

in toate unitățile noastre 
găsiți un bogat sortiment 

de
lichioruri fine, vinuri, pro
duse zaharoase, paste făi
noase ți conserve de le

gume

Preparate culinare specifice re
giunii, Intr-un sortiment bogat. 

Muzică — Duns

ORIZONTAL: i) Ste- 
făniță Vodă (2 cuv.). 2) 
Dihai—Liman. 3) în pri
pă — Fac sobe. 4) Nea
mul otoman In Scrisoa
rea a Ill-a a lui Emines- 
cu. 5) în parte — Oval, 
numai pe Jumătate. 6) 
Alifie — Securi. 7) Con
testată. 8) Pe el — Pro
nume — Ciunți (mold.). 
S) Distins (ironic). 10) 
Aici — Ut — Curele! 11) 
Hirțoage.

VERTICAL: 1) Nemul
țumitul lui Vasile Alec- 
sandri. 2) îndemtnatică 
— Sfirlează. 3) Păpuriș 
— Frunte. 4) Do— Sub
stanță toxică. 5) Hazar
dezi — A aspira. 6) Par
fumată — Uneltire vi
cleană (înv.). 7) Baloturi — 
Dimpotrivă. 8) Regiune tn pe
ninsula arabă — Butelie. 9) Ca-

dou — Oală — Plantă din care 
se fac mături. JO) Negoț (înve
chit).

Atențiune vizitatori!
Petreceți o sea
ră plăcută la 
grădinile de 

vară

.CĂPRIOARA- ?! -PARCUL COZLA 
din Piatra Neamț

ți grădina .TRANSILVANIA” din 
Bicaz.

Bogat sortiment de preparate culinare, gră
tar special, vinuri selecționate. 

Muzică — Dans.

execută
OGLINZI (fantezlurl, popular») 

de copii ți lavoare metalice 
CUIERE METALICE GEN -POM"

Articole de menaj din tablă neagră, 
zincafă *1 cositorită 

Forme de prăjituri, diferite modele 
CORPURI DE ILUMINAT (LUSTRE] 

Lu minări ți unsoare de căruțe.

Bcl AUMINTARA

T.A.P.L.

TG.MURB
Pa treceți o 
seară plăcu
tă la restau
rantele noas

tre:

Dezlegarea locului jm 
pe sprinceană apărui 

nr. 16
ORIZONTAL: 1) Sprlncena 

2) Toartă — Esop. 3) Unde 
Soacre. 4) Roasă — Bou — 
5) Lac — CB — Slip. 0) Uriel 
— Tnl. 7) lena — Ala — ' 
8) B — Ilu — A — Ari. 9) 
— Anahoret. 10) Traftoloage

Pentru primăvară ți 
execută la centrele sal 

comandă
CONFECTIUNi PENTRU 

MEI, BĂRBAȚI $1 CO 
după ultimele Jurnal

La secția de artă populai 
lucrează covoare cu mc 

naționale.

B0G/ir ^O^r/M6NT DC

MAGAZINELE UNIVERSALE ȘI SPECIALIZAT 
ALE COOPERATIVELOR DE CONSUă



1. Din Jerse suplu,o rochie pentru dimineață, petrecută șl drapată Intr-o parte; ea aduce a 
rotie-manteau*

2. Rochie simplă „princesse", cu mtnecfle scurte șl decolteul pătrat, din stofă subțire pepit. 
Este completata cu jacheta scurtă ptnă în talie, avtnd revere late și guler mare, degajat, din pichet alb.

3. O rochie din flanelă gri, potrivita unei plimbări de dimineață. Rochia poate fi confec
ționată și dintr-un material mai văratic. în continuarea gaicil late din talie, încheiate cu doi 
nasturi, fusta încrețită se încheie tot cu două rîndurl de nasturi.

4. Rochie „chemisier" din poplin. Corsajul ușor încrețit sub gulerul din pichet alb nu este 
tăiat In talie, ci doar strîns cu cordonul lat din piele, plasat deasupra liniei taliei. Mîneci trei sferturi, 
cu croiala raglan.

5, Din ballonseide sau stofă subțire în dungi.un„rooe-manteeu"drept încheiat cu nasturi. Spa
tele taluzat este susținut de o gaică croită pe lat.

(SFOm^e)
DESPRE DISCIPLINA BUCĂTĂRIEI

Aud adesea unele femei spu- 
ntnd: „Nu-mi place bucătăria. 
Prefer orice, numai să nu gă- 
tese'y

Dac-aș putea să le fac să vizi
teze măcar o dată bucătăria prie
tenei mele, Irina — știți, aceea 
care mi-a dat rețetele pentru 
gîscă — cred că multe dintre ele 
și-ar schimba părerea. Și eu am 
o bucătărie curată șl bine utilată, 
dar a prietenei melc este un la
borator, un model de igienă și 
organizare.

— Noi, femeile gospodine — 
mi-a spus Irina o data,in legătură 
cu admirația mea pentru acest 
aspect atrăgător al bucătăriei 
ei — trebuie să fim conștiente 
că ne petrecem o bună parte din 
timp aici, lînga mașina de gătit. 
Trebuie să căutăm, deci, să 
facem cît mai agreabil decorul 
acestei încăperi, iată — a adău
gat ea, ca'un exemplu —în timp 
ce gătesc, am în fată această fe
reastră, pe care am împodobit-o 
cu primule. Ai să mă întrebi de 
ce cu primule și nu cu alte flori? 
Pentru că acestea se acomodează 
minunat cu aburii bucătăriei — 
se pare că le și priesc aburii de 
carne fiartă — șl înfloresc ne
contenit toată iarna, pînă primă
vara tîrziu. E o plăcere reconfor
tantă să ți se oprească privirea 
pe un decor cu flori — mai ales 
iarna. Pînă și mirosul de ceapă 
devine parcă mal suportabil în 
această ambianță...

Dar ceea ce e de reținut din 
bucătăria Irinei, în afară de cu
rățenie și decor, este amplasarea 
diferitelor obiecte de uz culinar. 
Totul e calculat întocmai ca 
într-o uzină bine organizată, ca 
să nu ceară irosire de energie 
în mișcări inutile. Obiectele de cel 
mai mare uz sînt cele mai apro
piate de mașina de gătit. Nu 
faci decît să întinzi mîna și să 
Ie iei de pe rafturile lor. Pentru 
vasele întrebuințate, are o gă
leată cu apă caldă, lîngă chiu
vetă, în care le strînge pe toate, 
pînă le spală. N-ai să afli la ea 
niciodată vase murdare răvășite 
prin bucătărie, așa cum n-ai să 
găsești nici cîrpe sau spălătoare 
aruncate la întîmplare. Toate 
sînt la locurile lor, bine calculate 
pentru folosire. Masa de bu
cătărie e acoperită cu tablă zln- 
cată, care se spală foarte ușor 
după întrebuințare. Bufetele sînt, 
la rîndul lor. astfel plasate și 
orîndulte în interior, îneît poți 
să iei din ele, cu ochii închiși, 
orice obiect.

— La ce-ți folosesc hîrtiile 
acestea? — am întrebat-o altă 
dată, văzînd niște bucăți de 
ziare vechi, tăiate și atîrnate 
Intr-un cui.

— Cel mai neplăcut lucru la 
bucătărie — mi-a răspuns ea — 
este să speli vasele năclăite de 
sosuri și de grăsimi. Adesea 
riști să înfunzi și chiuveta. Or. 
cu aceste Mrtii. pe care ie am 

întotdeauna la îndemînă, eu cu
răț resturile de sosuri din vasele 
întrebuințate, pe care le spăl 
apoi mult mai ușor. Hîrtia de 
ziar nu curăță numai sosurile, 
ci suge și o bună parte din 
grăsimile rămase pe pereții va
selor. Tot cu această hîrlie șterg 
de aburi geamurile și mașina de 
gătit. E un ustensil foarte util 
și nu costă nimic.

— Dar resturile astea unde 
le arunci? — am întrebat-o. 
Că doar n-o să te duci de fiecare 
dată cu ele la Iada cu gunoi?

— Aa, încă n-ai văzut? — 
m-a întrebat ea mirată. Uite, 
dragă, inovația mea: am co
mandat la un atelier de tinichi- 
gerie lădița asta intermediară de 
gunoi, pe care o țin aici, lîngă 
chiuvetă, permanent acoperită. 
Cînd vreau să vîr ceva în ea, 
apăs doar cu piciorul pe o clapa, 
care face să i se ridice automat 
capacul, fără să pun mîna mereu 
pe el și, deci, să fie necesar să 
mă spăl de fiecare dată.

— Interesant! — am .spus. Faci 
și inovații...

— Fac, dragă — mi-a răs
puns — dacă e vorba să-mi sim
plific munca.

— Ai merita o primă...
— Mai primă decît plăcerea 

pe care mi-o procură curățenia 
și timpul economisit, ce mai 
vrei?...

1OSIANA

excursioniști !



C.C.A. DIN NOU LA VALOAREA CARE A CONSACRAT-O!
Să profităm și noi de pauza de la 27 aprilie — din desfășurarea campionatului — și 

să ne oprim mai .mult asupra celui mai important meci din ultima etapă a categoriei A. 
Victoria la scor (8-0) a formației campioane — C.C.A — tn partida cu Dinamo-Cluj a 
sttrnlt multe comentarii. Unii, destul de multi, au fost dispuși să explice acest rezultat 
prin jocul mediocru al dinamoviștilor. Altii au considerat scorul exagerat. Părerea noastră 
este că C.C.A. a făcut duminică cel mai frumos meci al ei din actualul campionat, in 
compania unui adversar incomod, și a tnvins exact tn maniera pe care o sugerează scorul.

Juctnd in viteză, cu pase exacte și pe Jos, cu o apărare „beton“ și cu o înaintare ce 
desfășura larg (și eficace) atacul, echipierii de la C.C.A. ne-au dat din nou imaginea 
partidelor valoroase pe care le-au făcut uneori tn ultimii ani. anunttndu-și din nou—prin 
această revenire — pretențiile (după noi, Justificate) la titlu.

Tn fotografie: Constantin înscrie cel de-al treilea gol pentru C.C.A. (tn meciul cu 
Dinamo-Cluj).

IOSIF TOZSER

O PERFORMANTĂ RARĂ. 
Echipa maghiară de fotbal Va- 
sas-Budapesta a obținut săptă- 
mîna trecută un rezultat remar
cabil. Ea a tnvins redutabila 
formație profesionistă Real-Ma- 
drid cu scorul de 2-0, în me
ciul revanșă din semifinala 
..Cupei Campionilor Europeni" 
(în primul meci 4-0 pentru 
Real-Madrid). t

ÎNTÎLNIREA 
DE GIMNASTICĂ 
R. P. R.-IUGO
SLAVIA a prilejuit 
o frumoasa victo
rie a echipelor 
noastre. Locul I tn 
clasamentele indi
viduale a fost o- 
cupat de Elena 
Teodorescu (stîn- 
ga) și Frederic 
Orendi (dreapta).

CUPA „DANTE 
GHERMAN". Ba
zinul acoperit Flo- 
reasca a găzduit 
competiția de polo 
închinată memo
riei sportivului 
Dante Gherman, 
în clișeu, o fază 
din primul meci 
(Știinta-CIuj — E- 
nergia-Oradea). ।

Din restrinsa delegație a țării noastre la Jocurile 
Olimpice de la Berlin (1936) au făcut parte și luptă
torii Tozser, Horvath, Borgovan, Cucoș și Kondoroși. 
Despre evoluția și rezultatele lor (cel mai bun a fost 
Tozser, clasat pe locul V) s-a mai scris. Am aflat 
însă cîteva interesante amănunte in legătură cu pre
gătirea făcută de luptători înaintea competiției din 
1936 — și vrem să le împărtășim cititorilor.

,.Cu cîteva zile înainte de plecarea la Berlin — ne 
povestea de curînd Iosif Tozser — am fost cazați la 
un cămin de ucenici din Timișoara. Intrucît nu erau 
paturi suficiente, am dormit pe niște saltele întinse 
direct, pe podea. Hrana noastră—deși făceam un intens 
antrenament — era aceeași cu a ucenicilor. Pentru 
drumul pe care l-am făcut cu trenul, într-un vagon 
de clasa a IH-a, am primit drept hrană cite o pîine 
și o jumătate de kg de salam".

Dar Iosif Tozser era învățat de mic cu greutățile. 
Ucenic intr-un atelier de vopsitorie din Oradea, ani 
de zile el își petrecuse aproape tot timpul său liber 
în sala și pe terenurile de sport'. Așa se și explică 
fapul că, in afară de meserie, activitatea de pe stadion 
a fost și a rămas singura sa pasiune.

Numele său este strins legat de evoluția sportului 
luptelor în țara noastră. Din 1927 concurează la 
diferite campionate pe orașe, iar trei ani mai tîrziu 
— in 1930 — la primul campionat oficial al țării, 
cînd ciștigă titlul la categoria 62 kg. In cei 25 de ani 
de activitate sportivă (1927-1952), el a obținut urmă
toarele performanțe:

-— de 14 ori campion al țării
— locul 11 la Balcaniada din 1932, de la Istanbul
— locul I și premiul „Pentru cel mai tehnic con

curent" la campionatele Micii Antante (Zagreb, 1933)
— campion balcanic (1935, Istanbul)
— locul V la Olimpiada de la Berlin (1936) 
— component al lotului reprezentativ al țării, din 

1945 pină in 1952, perioadă in care ciștigă intîlni- 
rile de la categoriile respective, in cadrul meciurilor 
cu: Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, 
Germania și Iugoslavia. ’

Acesta este—pe scurt—palmaresul lui Iosif Tozser. 
E interesant de arătat, în continuare, că în meciu
rile susținute in remarcabila sa carieră sportivă, 
Tozser a slăbit cu... 623 kg. Să nu credeți că este 
vreo exagerare. La fiecare intilnire de lupte, el, ca și 
mulți alți luptători, slăbea cite 2-3 kg. Cu toate 
acestea tot au mai rămas vreo 60 și mai bine!...

Tăcut și modest, așa cum îl cunosc din 1949, maes
trul sportului Tozser este în același timp și un exem
plu de abnegație. Iată un fapt care dovedește aceasta:

Ne aflam la Iași, în 1951, la intilnirea de lupte 
dintre echipele reprezentative ale României și Bulgariei. 
Intilnirea a fost ciștigată de sportivii noștri și printre 
cei care au contribuit direct la obținerea victoriei a 
fost și el. Deci erau toate motivele ca, seara, la masa 
comună, toți sportivii noștri să fie bine dispuși. Cu 
toate acestea, după o oră, Tozser s-a întunecat la 
față și n-a mai scos o vorbă. Se vedea chiar că suferă. 
Cînd nu a mai putut răbda, a chemat medicul.

— Doctore— i s-a adresat Tozser—am suferit mai 
demult, la antrenament, o fractură la o coastă.

— Bine, dar de ce n-ai spus înainte de meci?
— Știam că în echipă nu avem o rezervă la categoria 

mea și am fi riscat poate să pierdem intilnirea — o. 
răspuns, cu glasul aproape stins, Iosif Tozser.

•k
Lucrînd și astăzi in vopsitorie, la Uzinele Electrice 

Oradea, comunistul Iosif Tozser este un exemplu de 
sportiv. Fiind și antrenor din 1938, el a pregătit 
elemente valoroase, ca Gheorghe Șuteu, Ștefan Perei. 
Ladislau Beiladi, luliu Pantici, Hari Francisc și 
alții.

Pentru succesele sale pe tărîm sportiv, a fost distins 
cu „Medalia Muncii".

După ce,timp de 25 de ani,a. fost prezent la întreceri
le de lupte in calitate de concurent, Iosif Tozser iși 
dă astăzi contribuția la progresul mișcării noastre 
sportive, ca antrenor. Și in acest rol el este unul 
dintre cei mai buni.

Florin ȘERBAN



CEA MAI TÎNĂRĂ BUNICĂ.
La numai 34

acesta este
oasei mame 6 
eît se pare,

după 
abia

Tonnetot din Le Havre este 
cea mai tînără bunică din Fran
ța. Căsătorindu-se la 15 ani, A- 
lice Tonnetot — soția unui do-

de ani, Alice

dier — a dat naștere la 12 co
pii, toți în viață și sănătoși, 
în ultimii ani, cele patru fiice 
mai mari i-au dăruit prodigi- 

nepoți. Și, ’ “

N GLOB PĂMÎNTESC DIN... 
1COLATĂ, împodobit cu po- 
ibei și trandafiri, avînd un 
metru de 80 cm șl o greu- 
i de 130 kg, a fost con- 
ionat recent la fabrica de 
duse de cofetărie „KFupskaia" 
Leningrad, spre a fi trimis 

Expoziția Universală de la 
xelles. În fotografie: cofe- 
i Eduard Dombrovski și 
onina Btstrova, principalii 
ori ai acestei veritabile opere- 
artă intitulate, în chip sim- 
Ic, „Pace lumii".

O NOUĂ MICROCILINDRA- 
TĂ. Pe străzile Budapestei a 
apărut de curînd prototipul unei 
noi microcilindrate fabricate de 
tehnicienii unguri: „Marika". 
Cu un consum' minim de ben
zină, noua mașină poate trans
porta 2 persoane cu o viteză 
de 80 km pe oră.

ÎN VIZITĂ LA MOSCOVA. Binecunoscutul scriitor italian 
Eduardo de Filippo — autorul pieselor „Blestematele fanto
me", „Filomena Marturano" (jucate și pe scenele teatrelor 
noastre) etc. — a fost de curînd la Moscova, cu prilejul repre
zentării în premieră a ultimei sale lucrări, „Familia mea". 
Cu această ocazie, dramaturgul italian (al doilea din dreapta) 
s-a întîlnit în mal multe rînduri cu colegii săi sovietici, 
cu care a avut fructuoase convorbiri privind creația teatra
lă din cele două țări.

URMlND EXEMPLUL... GANGSTERILOR AMERICANI, In Italia s-au constituit numeroase 
le de răufăcători, care dau lovituri „în stil mare". Astfel, la Milano, șapte bandiți au jefuit 
dină zi mașina unei mari bănci..., ușurînd-o de 100 de milioane de lire. 
Poliției—care a venit în grabă la fața locului — nu i-a mai rămas decîtsă consțate furtul, UN GHEIZER... ÎN 

BULGARIA. Cu prilejul 
unor prospecțiuni hidro- 
geologice efectuate recent 
în apropierea localității 
Stanke Dimitrovo din 
R. P. Bulgaria, cercetăto
rii au avut surpriza să 
vadă țîșnind, din străfun
durile pămîntului, un Jet 
de apă fierbinte. S-a născut 
astfel primul gheizer de 
pe pămîntul Bulgariei, 
cu un debit de 13 litri pe 
secundă șl cu o tempe
ratură de 103’.

r-PE POANTE
VĂ INFORMĂM CĂ...

SI Expoziția Universală de la 
ruxelles găzduiește cîteva din 
cele mai reputate ansambluri 
de balet din lume. Trupa de 
balet a Teatrului Mare din Mos

cova, în frunte cu Ulanova și 
Lepeșinskaia, dă un ciclu de 15 
reprezentații, cu selecțiuni din 
baletele lui Cealkovski, Proko
fiev, Delibes etc.
• Un alt balet renumit care es
te admirat la Bruxelles e cel de 
la Royal Theatre din Londra — 
care prezintă lucrări de Britten, 
Skrlabin, Stravinski, Chopin și 
Cealkovski — în fruntea ansam
blului fiind cunoscuta balerină 
Margot Fonteyn.
• Nu lipsesc nici ansamblurile 
de dansuri populare. Dintre ele 
cităm pe renumiții virtuoși ai 
ansamblului Moiseev, ansamblul 
Mazowze din R.P. Polonă, trupa 
Changwe Yetu din Congo Bel
gian, formația folclorică israe- 
tiană Inbal.
• Opera din Dresda a invitat 
pe coregraful polonez Eugeniusz 
Paplinski să monteze scenele de 
balet ale operei „Halka" de 
Moniuszko, pe care teatrul liric 
german o va prezenta în curînd 
publicului.
• La Opera din Liubliana a 
avut loc premiera unui nou 
balet sloven, „Orașul natal", al 
cărui scenariu și muzică aparțin 
soților Pio și Pina Makar; repre
zentația a fost urmărită cu mult 
interes, mai ales pentru că a 
prilejuit prezentarea multor dan
suri folclorice.
• Cunoscutul pictor parizian 
Marc Chagall, care nu a mai 
lucrat de peste un sfert de veac 
pentru scenă, a acceptat să facă 
decorurile pentru noua montare 
a baletului „Daphnis șl Chloe" 
de Ravel, pe" care o pregătește 
coregraful Serge Lifar, la Opera 
Mare din Paris.
• Franpoise Sagan, tînăra ro
mancieră ale cărei prime scrieri 
au produs atîta vîlvă și al cărui 
prim scenariu de balet a fost 
o lamentabilă cădere, nu s-a 
descurajat și a terminat de 
curînd o nouă lucrare pentru 
balet, „Ondine", pe care a 
oferit-o coregrafului Lăonide 
Skibine. Acesta, însă, ezită s-o 
monteze...
• Valorosul ansamblu coregrafic 
al clubului fabricii „Serghei Lazo" 
din Chișinău a prezentat la 
Moscova un balet original, inti
tulat „Lumina Patriei" de com
pozitorul David Fedotov, în 
coregrafia maestrului Vladimir 
Umanov.
• Pe scena Operei din Budapesta 
a avut loc premiera spectaco
lului de balei „Mandarinul mi
raculos", de Bela Bartok. Marele 
succes al acestei realizări a 
decis conducerea Operei să-1 
prezinte și în cadrul Expoziției 
Universale de Ia Bruxelles.

CORABIE DIN... CHIHLIM- 
R. Doi meșteri polonezi r- 
Szntenberg și F. Winczek— 

t autorii acestei artistice fre- 
e, lucrate în întregime din 
hlimbar, reconstituind fregata 
ătorului legendar Jean de 
eln. De remarcat dimensiunile 
putane ale acestei capodo- 
e: 7 cm lungime și 10 cm 
Ițime.

80% ANALFABETI. Aproape începutul...
80% din populația Boliviei nu
știe să scrie și să citească. 
Acest trist „record1' a fost sto- 
bilit cu prilejul unui recensămînt 
efectuat recent de UNESCO. Fe
tițele din fotografia noastră fac 
parce din puținii copii boli
vieni care au posibilitatea să 
învețe carte.

ALGERIAN ÎȘIPOPORUL .......... ............... ..
APĂRĂ BOGĂȚIILE. Fotografia 
alăturata înfățișează un tren, 
încărcat cu materii prime — 
bogății ale subsolului algerian
— după ce a deraiat, ca urmare 
a unei acțiuni a patriotilor 
algerieni.

REDACȚIA. București. Piața Sclnteli. Căsuța Poștală 3307 of 33. Tei. 7.60.10 lat. 1744. ABONA 
MENTE la toate oficiile poștale din țară și la factorii poștali și difuzor!! voluntari din întreprin
deri și instituții. PREȚUL ABONAMENTELOR. 3 luni. 26 Ici; 6 luni. 52 lei t un an. 104 lei.

Prezentarea grafică, Vlad Mușateacu- Tiparul, Combinatul Poligrafic 
Casa Sclnteli ,1. V. Stalin*.




