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LA A 65-a ANIVERSARE A NAȘTERII
Nikolai TIHONOV

STEAGUL SOVIETIC
Înflăcărat e-al nostru steag, 
Ca zorile mijite.
Trei semne scapără pe el, 
In fire aurite :
Ciocanul slobodelor munci
Și secera-ascuțită,
Și steaua-n roșii colțuri, cinci, 
Cu aur scump tivită.

Salutul către om e-n el, 
Mai simplu steag nici nu-i, 
Culoarea gloriei a strtns 
Dogoarea steagului.
Puterea noastră stă în el — 
Nu-i alt drapel mai tare — 
Și-al vieții noastre adevăr, 
Cel fără-asemănare.

In romtnețte de Virgil TEODORESCU

N. S. HRUȘCIOV
Prlm-secretar al C. C. at P. C. U. S- 

președinte al'Consiliului de 
Miniștri al U. R, S. S.

George DAN

SPICE Șl FURNALE
Doldora-i de spice Bărăganul!
Grele spice capetele-și frîng, 
De cîna muncitorul și țăranul 
Palmele, tovărășește-și strîng.

Iată-1 pe miner cum se înclină - 
Cu pikhamerul în brațe, greu, 
Smulge moarta soarelui lumină: 
Munți de antracit și minereu.

Oțelarul coace-n roșii ruguri
Rîuri de oțel și bălți de fier;
Curg spre sat tractoare, mii de pluguri, 
Și combaine cu paleta-n cer.

Gospodarul brazde-adînci răstoarnă, 
Grîu să semene, bumbac, orez.
El, din primăvară pînă-n iarnă, 
Mulge țărna de al plinii miez.

Griul verde-i mare străvezie, 
Dar va crește paiul lui voinic, 
Cît furnalul ce mătase-adie, 
Boabe mari cît pîinile în spic!

Țara-i lan de spice și furnale, 
Ne-nfrățim în muncă ins cu ins; 
O, Socialism! Hidrocentrale, 
Lămpile lui Ilici s-au aprins!

Deien de A. LAKTIONOV

FOTOCRONICA FLĂCĂRII • FOTOCRONICA
- In întreaga țară au avut loo numeroase manifestări con

sacrate celei de a lo-a aniversări a mișcării mondiale pentru 
pace.

- Luni a avut loc la Palatul Pionierilor din Capitală 
festivitatea decernării drapelului șl carnetelor de brigadier 
tinerilor oare pleacă în R.P.Bulgaria pentru a participa - în
tre 14 aprilie șl 3o mai - la amenajarea "parcului șl aleii 
prieteniei romîno-bulgare" și a "monumentului istoric de la 
Rahova" (foto 1).

- In Capitală a sosit basul Aleksandr Ognivțev, solist al 
Teatrului Mare Academia de Stat din Moscova.

- Pianistul american lulius Katohen a dat luni seară, în 
sala Ateneului R.P.R., un recital care a cuprins lucrări do 
Beethoven, Brahms, Musorgskl, Mozart, Gershwin, Chopin.

- 0 delegație a Comitetului Național pentru apărarea păcii 
din R.P.R. a plecat la Bagdad, pentru a participa la lucrările 
primului Congres al partizanilor păcii din Irak.

- Constructorii de pe șantierul termocentralei de la 
Paroșeni au obținut, în cinstea zilei de 1 Mal, un important 
suocesi cel de-al treilea grup electrogen, ou o putere de 
5o.ooo kilowați, a intrat în funcțiune.

- Comuna Mărtlnești,raionul Focșani, regiunea Galați, a 
fost complet oooperativizată. Acum colectiviștii au început să 
lucreze la construirea unul dig (foto 2) care va permite iri
garea unor suprafețe de teren arabil, iar pe lacul de acumula
re vor crește peste 5.ooo de gîște.

- Duminică seara un grup de radioamatori din Suceava au 
recepționat la un televizor "Rubin" emisiunile Stației de tele
viziune din București, retransmise de Stația releu din Bacău.

- Săptămîna trecută a avut loo, în sala Dalles, sub 
auspiciile Uniunii Arhiteoțllor din R.P.Romînă, deschiderea 
expoziției internaționale "Construcția și reconstrucția orașe
lor în perioada 1945-1957" (foto 3).

- Zilele acestea a avut loo festivitatea atribuirii numelui de "Mihai Viteazu" școlii medii nr.13 din Capitală. La 
festivitate a participat aoad.A.Joja, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.R. și ministru al Invățămîntului șl 
Culturii (foto 4).

FOTOCRONICA FLĂCĂRII • FOTOCRONICA



de Silviu GEORGESCU

Fotografii de E. IAROVICI

la noi pe stradă unu' 
Nică. Nea Nică Ră
doi, de la tramvaie. 
Stă într-o casă, de 
ți-e mai mare dragul. 

HhbJiX Și nu să zici că e 
fssssțT •:] nouă ori că e nu știu 
j► r.1 cît de mare. O căsu- 
r ’’ ță, acolo. Și o curti- 
^3=- cică... atîtica, ia.
■............... Singur și-a pavat-o,
singur a dat cu verde uluca, 
ferestrele. Mină de ; 
mai încoace-n colo 

gospodar, ce 
i! Adică de

gospodari, vreau să spun, că nici 
nevastă-sa, Lucreția, nu se lasă 
mai prejos. De mîna dumneaei 
sînt făcute rondurile de panseluțe 
și de petunii din față, grădinița 
de zarzavat, de ea sînt sădiți 
puieții de la intrare. Fiștecare 
dintre soți, cu sectorul lui, cu 
„problema" lui, dacă vreți.

Cît e ziulica de mare, nu stau 
locului. Uite așa: fă aia, fă aia...

Și numai ce auzi pe cîte un vecin: 
— Uite mă, iar au ieșit alde 

Rădoi la... muncă voluntară!
Vorba asta n-o spun oamenii 

cu răutate. Dimpotrivă. Tuturor 
le sînt dragi Rădoii. „Oameni har
nici, gospodari" — zic ei. Și pe 
bună dreptate. Altminteri nu-1 
alegeau pe nea Nică să le 
fie președintele comitetului de 
stradă.

Ei, dar nu despre asta vreau 
să vorbesc. Chipurile soților Ră
doi mi-au răsărit în minte, în 
timp ce răsfoiesc caietul cu în
semnări. Alți gospodari mă fac 
să mă gîndesc la ei: ca și soții 
Rădoi, chivernisesc, la fel de har
nici, de grijulii, gospodăria lor. 
A lor și a noastră. Ce-i drept, 
gospodăria asta e nițeluș mai 
mare decît a lui nea Nică de la 
tramvaie și are ceva-ceva mai 
multișbare probleme. Întinderea 
și problemele unui raion întreg: 
raionul 1 Mai. Iar gospodarii 
sînt tovarășii: Vasile Gîndilă, 
președintele Sfatului popular al 
raionului; Leontina Calciu, vice
președinte; Ștefan Dumitrescu, 
secretar, și ceilalți membri ai 
Comitetului executiv, împreună 
cu toți deputății, cu comisiile 
permanente și cu activurile lor 
de cetățeni.

Cum vă spun, răsfoiesc caietul 
cu însemnări, Am în față notele ață notele 

idințe ale 
Comitetului executiv al Sfatului
mele de la cîteva șe<

popular al raionului 1 Mai.
Citesc:
„...totodată se vor pava stră

zile Lacul Amara și Suveica". 
Cu aceasta se termină pavarea 
străzilor din cartierul nou de lo
cuințe muncitorești construite 
prin credit de stat, din cartierul 

Colentina. Tot în același car
tier, pe fosta groapă de reședință 
a „talciocului", s-a amenajat un 
parc! Un parc cu bănci, cu ron
duri de flori și cu statuia hîtru- 
lui povestitor humuleștean.

Și-ar închipui, oare, cetățeanul 
care își desfată privirile savurînd 
frumusețea acestui reconfortant 
peisaj, aproape neverosimil în 
îngrămădeala de asfalt și piatră 
a unui oraș mare, că încă de cu- 
rînd toate acestea au existat nu
mai pe hîrtie, în hotărîrea unei 
ședințe a Comitetului execu
tiv?!

Dar nu numai atît! Din ase
menea hotărîri, luate în consfă
tuirile gospodarilor din Comitetul 
executiv al sfatului popular raio
nal,s-au pornit o seamă de lucrări 
care au schimbat și schimbă necon
tenit înfățișarea raionului, înfru- 
musețînd orașul. Dacă aduni la un 
loc realizările din 1958, ale sec
ției gospodăriei comunale, ajungi 
la cifre elocvente: 106.000 mp 
de pavaje noi, 48.000 mp repa
rații capitale și 52.000 mp re
parații curente. S-au canalizat 
15 străzi (3.050 m)și s-a introdus 
conductă de apă pe 11 străzi 
(3.000 m).

...Ședința din 15.1.1959. Se 
citește raportul secției spațiului 
locativ.

Tovarășul Vasile Gîndilă, preșe 
dintele Sfatului popular al raio 
nului 1 Mai, a făcut o propune 
re. Ceilalți gospodari din Corni 
tetul executiv și-o notează cu gri 

jă. Cumpănesc.

Aflu, din cele citite, că cifra de 
127 apartamente noi, precum șicea 
de 141 locuințe reamenajate con
tinuă să crească. Se repartizează 
alte și alte locuințe muncitorești.

Pe lista noilor locatari, un 
nume: Valeriu Apostol, tipograf. 
Fără să vreau, îmi vine în minte 
o întîmplare la care am asistat 
nu demult, împreună cu alți 
cetățeni.

îmi vizitasem un prieten în 
cartierul Floreasca-blocuri și mă 
întorceam spre casă. în fața vi
lei 213 s-a oprit un autocamion 
încărcat cu mobilă. Muncitorul 
tipograf Valeriu Apostol își lua 
în primire noua garsonieră repar
tizată de către secția spațiului 
locativ a raionului 1 Mai. Omul 
strălucea de bucurie. Mai mare 
dragul, să-l privești. Descărca de 
zor mobila și, ajutat de doi, trei 
tovarăși de muncă de-ai lui, o căra 
în casă.

— Nea Apostol! Unde ești, bre? 
— îl strigă deodată cineva. Dă 
fuga! Ți s-a spart oglinda de la 
șifonier.

Valeriu Apostol s-a aplecat 
peste fereastră. S-a uitat la cio
burile împrăștiate pe trotuar. 
O lăptăreasă cocoțată între gar- 
nițe, pe un faeton cu un cal, îl 
căina:

— Șapte ani de ghinion, maică!
Apostol a rîs. A făcut un semn 

cu mîna:
— Ghinion, pe dracu! Ai vrea 

și dumneata un ghinion ca ăsta,



cu baie, bucătărie, cămară și 
tot confortul,

Valeriu Apostol este numai 
unul dintre „ghinioniști". Acela 
la al cărui „ghinion" am asistat, 
din întîmplare, chiar eu. Dar în 
afară de el, mai sînt mulți alții. 
Pe cîțiva dintre ei, îi aflu din 
raportul secției spațiului loca
tiv: lăcătușul Davîdescu Romeo, 
bobinatorul Arsene Marin, me
canicul Vruță Mihai, muncitoa
rea Drăghicescu Maria de la 
I.T.B., muncitorii Constantin Va- 
sile, Blîndă Georgeta, Eparu Du
mitru și Ion Vasile. Dar listele 
de repartiții sînt lungi. Cine le 
poate citi pînă la capăt, cu atît 
mai mult cu cît pe ele apar mereu 
nume noi? (De curînd secția 
spațiului locativ a sfatului a mai 
repartizat 56 de apartamente noi 
în cartierul Floreasca-blocuri.)

Găsesc o altă însemnare. Este 
vorba de hotărîrile luate cu privi
re la întărirea activității de preve
nire și combatere a bolilor trans
misibile. Hotărîrile au devenit 
numaidecît o realitate. In raion 
—o mică parte a republicii noas
tre — secția sanitară a sfatului 
e un soi de miniatural minister al 
sănătății. Nu numai că le pre
vine și le combate, dar și depis
tează bolile. Cu alte cuvinte, dacă 
bolnavul nu se anunță singur la 
policlinică, vine policlinica la 
el... în persoana medicului.

S-au efectuat, pînă în prezent, în 
spiritul acestei hotărîri', 80®/o din 
vaccinările antipoliomielitice 
(complete) propuse în plan, iar cele 
antipoliomielitice „Rapel" s-au 
efectuat 100°/0 și cu o lună de 
zile înainte de termenul stabilit.

Tot în această ședință s-a ho- 
tărît dotarea cu aparatură medi
cală modernă a cabinetelor de 
circumscripție și a cabinetelor de 
specialitate din policlinici.

Acum intrăm în plină primă
vară. Asta nu înseamnă pentru 
o gospodărie mare, cum este 
aceea a unui raion, numai ghiocei, 
dezgheț și soare, ci și: arat, gră- 
pat, însămînțat și atîtea altele. 
Iată de ce, încă în zilele cînd 
sufla crivățul, în ședința din 
17.11.1959 a Comitetului executiv, 
locul problemelor agricole hiber
nale este luat de acela al proble
melor agricole de primăvară. Sînt 
multe. Trebuie bine cumpănite. 
De aceea, gospodarii raionului se 
sfătuiesc temeinic, înainte de a 
hotărî. Se sfătuiesc și hotărîrea 
nu întîrzie:

.pînă la data de 22 martie 
1959 se va înființa un centru 
de tratat și condiționat semințe, la 
Pipera. (Acest centru va deservi 
și comuna Voluntari). Imediat 
ce timpul va permite, se va porni 
campania arăturilor și însămîn- 
țăriior de primăvară, precum și 
efectuarea lucrărilor necesare la 
culturile de toamnă.

Pentru trecerea’ la o formă 
superioară a agriculturii, se va 
sprijini constituirea unui comitet 
de inițiativă care va duce muncă 
de lămurire cu țăranii muncitori 
din satul Pipera, pentru a-i de
termina să se înscrie în gospo
dăria colectivă".

Cîteva rînduri. Atît. Dar în a- 
ceste rînduri este cuprins un bogat 
plan de realizări care au căpătat 
viață sau sînt aproape înfăptuite.

Aceasta o confirmă saltul sur
venit în cooperativizarea supra
feței agricole a raionului. In
tr-adevăr, dacă pînă în 1957-1958 
suprafața cooperativizată din ra
ion reprezenta numai 9%, la în
ceputul anului 1959 ea a ajuns la 
53% din totalul suprafeței arabile.

Nea Nică Rădoi de la tramvaie 
e bun gospodar și gospodăria îi 

dă de furcă. Dar ce e el, pe 
lîngă strașnicii gospodari ai raio
nului! Nea Nică Rădoi are de 
îngrijit doar o căsuță și o gră
dină: și ca el, mii și mii de alți 
gospodari, la fel de buni, își în
grijesc căsuța și grădina. Ei știu 
că fiecare căsuță și fiecare grădină 
sînt părticele din casa mare și 
grădina mare a orașului nostru, 
a țării noastre. Din asemenea 
gospodării individuale și ob
ștești este închegată marea gos
podărie pe care o chivernisesc 
și membrii Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
raionului 1 Mai și ale atîtor alte 
sfaturi populare. Cît de multe 
și cît de mărețe și pline de răs
pundere sînt problemele gospo
dărești ale lor! Le înfruntă, însă, 
cu pricepere, cu dragoste și plini 
de însuflețire. Realizările de pînă 
acum sînt cea mai bună dovadă. 
Și membrii Comitetului executiv 
sînt sprijiniți în lupta pentru 
înfăptuirea lor de deputății sfa
tului popular orășenesc și raional, 
de comitetele de stradă și de 
miile și miile de cetățeni. Iată 
cum se explică faptul că, în 1958, 
numai la lucrările secției gospo
dăriei comunale din raionul 
1 Mai, cîteva mii de cetățeni au 
prestat 544.000 ore de muncă 
voluntară de pe urma cărora s-au 
realizat economii în valoare de 
cca. 5.000.000 lei!

Unor asemenea gospodari nu 
poți să le urezi decît: spor la 
lucru!

1) ... Dotarea cu aparatură mo
dernă a cabinetelor de circum
scripție și de specialitate din 
policlinici... ( In fotografie : po
liclinica „Dr. Cantacuzino". Ser
viciul de stomatologie. Medic 
primar, dr. Strugurescu.)

2) ...și vaccinări antipoliomie
litice. (La policlinica de copii 
„Mașina de pline").

8) Iată cum arată astăzi str. 
7 Noiembrie, care leagă Capitala 
cu pădurea Andronache.

4—5) O altă inițiativă: Casa 
raională de cultură din str. Mihail 
Eminescu nr. 89. Distrusă în între
gime de bombardamentul fascist, 
clădirea a fost reconstruită și dată 
în folosință la începutul acestui 
an. în fotografie: șarade specta
cole și foaierul.

6) Baza sportivă a liceului 
„Dimitrie Cantemir", reamenajată 
și dotată cu nou utilaj sportiv.

7) Unul din cele patru ateliere 
amenajate , prin grija Comitetului 
executiv, la liceele „Dimitrie 
Cantemir" și „C.A. Rosetti."

8) „...de asemeni,se va sprijini 
constituirea unui comitet deiniția- 
tivă care va duce muncă de lămu
rire cu țăranii muncitori din satul 
Pipera, pentru a-i determina să se 
înscrie în gospodăria colecti
vă". (Ședință din 17 . II. 1959 ) 
20.III. 1959: comitetul de iniția
tivă a fost alcătuit.

9) Repartiția nu deschide chiar 
poarta raiului, dar o deschide pe 
aceea a unei noi locuințe...

10) Pe maidanul de reședință 
al fostului talcioc..., un parc.

11) Alt „ghinionist": tovarășul 
Grigore Mazilu, tîmplar la „Gri- 
vița' Roșie-Vagoane", se mută 
în noua locuință din Floreasca.

12) ...„de asemenea Comitetul 
executiv, analizînd cererile cetă
țenilor din Toboc-Tei, trasează 
sarcina înființării unui centru de 
desfacere a cărnii în str. Olga 
Bahcic nr. 18“. Precum se vede, 
sarcina a fost îndeplinită
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1 Sufletul pădurii

Cerul leapădă cămăși subțiri.
Vin tul coase și descoase norii 
Pentru clipa scurtă a splendorii: 
Soarele sclipind peste iubiri.

Picură streașină, picură nesel și 
iute.

Pagina mea e plină de risul 
dezghețului.

Lin ocolesc transparentele stele 
de apă.

Humorescă

Cum să spun in poezie 
despre fragezii purcei 
in oîrstă de numai trei 
săptămini, oăzuti de mine 
miercuri, la Gospodărie ? 
Alergau destul de bine 
iar ta supt — crezi că te joci 7 - 
erau chiar puf in feroci... 
Scroafa tolănită anume, 
visătoare, suferindă, 
ii lăsa să o cuprindă, 
s-o apuce, s-o consume.

Umanizare

Ne odihnim in zăpadă.
Virfurile brazilor palpită fără sunet 
ca algele în substanța fluidă a mării... 
Cad țurțurii 
retezați dintr-o singură lovitură de rază 
și se-ngroapă-n zăpadă, adine.
pînă aproape de tara dezghețului...

Să-așternem masa-n aer liber!
Pe suprafața omătului, /oacă focul 
ca un balaur portocaliu.
Pîinea noastră— cafeniu pe alb. 
ceaiul nostru — auriu pe alb, 
și totul se colorează încet 
și facem primăvară tind vrem !

Hartă

Dacă am vrea să facem o hartă 
cu căite de comunicație ale 

primăverii, 
ar ieși un desen intilcit și ciudat, 
cu linii suple ca plantele 
cu noduri grațioase ca florile, 
cu crînguri, fructe și veverițe, 
cu pîraie perlate ca rîsul lui

Puck,

Veverifele-au luat-o razna 
pe bulevardele lor de lemn. 
Ce forfoti roșcati.
Eu, de ta fereastră, le-ndemn: 
încă o datii Hai! încă o dată! 
Străbateți copacii pe rind 
— scundul, înaltul — 
alergați orzind de la unul la altul. 
Incendiat! mohorita pădure a iernii!

Veverifele-mpunse de jind, 
nu mă-aud, dar mă-ascultă 
și-aleargă copilărind 
neaara pădure adultă!

Merii stau in umbră și lumina. 
Cind albaștri, tind portocalii, 
Si se pting de inegala zi: 
Vintul. numai oîntui e de oină!

Scriu printre stele și urma 
creionului scapără 

Mina mi-e umedă ca o șopirlă 
de platină — 

o, prospețime!

in curate loji cu paie 
sclipitoare și bătaie. 
Ah, era o primăvară 
nepermis de dutce-afarâ... 
Am văzut livezi, mai sus, 
și cimpia cea rotundă.
— DaiSintem bogati!—mi-a spus 
o îngrijitoare scundă.
Mi-a vorbit finind in mină 
un purcel de-o săptâmină, 
roz și gingaș, mort de frică, 
șt cu coada foarte mică.

ca risul copiilor noștri, 
cu spatii albastre-ntre drumuri 
albastre ca ziua de 1 Mai, 
cu dungi violente ca arătura 
și drepte ca osia...
Pentru noi, drumurile primăverii, 
cu dialectica și încrucișările lor, 
au un sens unic: 
spre Comunism!



lucra stucatura pe terasa 
mari clădiri de pe Stalin- 
„Eusînt aici pentru pacea 
lumii “ — spunea ea.

Maria Gordyenko din Stalin
grad a contribuit direct la ridi
carea construcțiilor de pace din 
Berlinul democrat, lat-o, in zilele
cînd 
unei 
alee.
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ra aprilie al unei 
strălucitoare pri
măveri cînd, dea
supra străvechilor 
acoperișuri ale Pa
risului care a adă
postit, în 1949, 
primul Congres 
Mondial al Parti
zanilor Păcii, și-a 
luat zborul porum

belul lui Picasso. Era un porumbel 
călător care, de atunci încoace, a 
dus, de-a lungul a zece ani, me
sajul păcii, din țară în țară, din 
oraș în oraș. Milioane și milioane 
de oameni i-au urmărit zborul 
linși, totuși, avîntatspre, înălțimi 
și au pornit să lupte, pentru' ca 
acest mesaj, înălțat din fierbin
tea lor dorință de pace și liniște, 
să devină viață, să devină fapt...

A pornit voința de pace a po
poarelor să colinde lumea, sub 
chipul unui porumbel. S-a oprit 
o clipă pe cupola enormei clă
diri din Bandung, unde reprezen
tanții popoarelor Asiei și Africii 
s-au întrunit sub semnul păcii și 
libertății, unde, în numele a sute 
de milioane de oameni ai celor 
două continente, au clamat drep
tul la viață, la libertate, la pace, 
la bună înțelegere și colaborare 
a popoarelor lor,

Apoposit porumbelul păcii dea
supra ruinelor Hiroșimei, a pri
vit copiii ei și a dezvelit, o dată cu 
ei, impresionantul monument al 
victimelor bombelor atomice a- 
mericane. Și a purtat porumbe
lul deasupra întregii lumi, din 
casă în casă, din om în om, vi
brantul, emoționantul—pînă la la
crimi—apel al tinerei Hisako Na
gata, fata care, la 21 de ani, purta 
încă nefastele urme ale perfidului 
atac asupra Hiroșimei: „Să ne

unim, ca să nu se repete Hiro- 
șima sau Nagasaki, pentru ca 
toți tinerii să aibă o viață feri
cită și un viitor luminos*1.

Un vechi — cît lumea — pro
verb spune: „Dacă mai multe 
caravane se îndreaptă spre ace
eași casă, oricare ar fi drumul pe 
care l-ar lua, le este sortit să 
se întîlnească**. Popoarele lumii 
se îndreaptă toate spre aceeași 
casă: pacea. Și oricare a fost dru
mul pe care fiecare din ele l-a 
luat la chemarea porumbelului 
alb al lui Picasso, care nu este în 
fond decît simbolul propriei lor 
voințe de pace, ele s-au întîlnit 
pe același drum al luptei pentru 
liniștea și pacea căminelor lor, 
pentru înțelegerea și prietenia in
tre oameni. Popoarele s-au întîl
nit la Paris și la Moscova, la 
Bandung și la Stockholm, la 
Accra și la Tașkent și ele se în- 
tîlnesc în fiecare nouă bătălie 
pentru asigurarea păcii, împotri
va ațîțătorilor la război, împo
triva folosirii armelor atomice, 
pentru dezarmare și colaborare 
internațională. De pe străzile 
Berlinului occidental sau ale 
Hamburgului, unde oamenii pro
testează împotriva înarmării cu 
arme rachetă a Germaniei Fede
rale, din cătunele însîngerate ale 
Algeriei, din Bagdad ca și din 
New-Delhi, toate drumurile duc

Uriașa energie atomică să fie 
folosită numai în scopuri pașnice! 
Iată ce cer popoarele. Posibilități 
există nenumărate. Aceasta a do
vedit-o și expoziția „Atomul în 
slujba păcii**, organizată la Geneva, 
în fotografie: Dag Hammars- 
kjoeld.secretarul general al O.N.U., 

vi zi tind pavilionul sovietic.
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re aceeași casă — casa țăcii. 
i fiecare nou an, lupta milioa- 
dor de oameni pentru pace, pen- 
u dezarmare, pentru încetarea 
iperiențelor nucleare, crește, 
înd forme din cele mai va- 
ate și mai emoționante. Un 
up de personalități științifice 
politice americane au făcut o 

•evă a foamei pe culoarele Sena- 
ilui S.U.A., în semn de protest 
ță de politica Statelor Unite de 
•egătire a unui război atomic, 
a Indonezia, milioane de oameni 
i semnat apelul împotriva arme- 
•r atomice. O caravană a mame- 
ir a străbătut lumea, ducînd din 
iră în țară chemarea tuturor 
ramelor de pe pămînt, pentru 
ace, pentru bună înțelegere în- 
•e oameni și popoare. Un nume- 
»s grup de studenți ai universi- 
iții din Bahia Blanca (Argen- 
na) au chemat pe studenții și 
rofesorii tuturor universităților 
in lume să condamne experien
țe cu arme nucleare, ca și pro- 
ucerea și folosirea acestor arme, 
n semn de protest împotriva 
istalării de rampe pentru lansa
ta rachetelor atomice în apropie- 
îa orașului Dortmund (R.F.G.j, 
opulația orașului a organi
st mari manifestații, greve de 
vertisment și alte acțiuni puter- 
ice de luptă. La Madras, în fața 

„Niciodată aceasta! De aceea vrem tratative" — scrie pe acest 
sugestiv afiș antirăzboinic, lipit pe străzile orașelor vest-germane.

consulatului american, mii de in
dieni au demonstrat cu pancarte 
pe care sta scris: „Trăiască pacea 
în lume“, „Pactele militare ame
ricane amenință pacea în lume“. 
In 1958 londonezii au pornit, cu 
miile, în marșul de protest îm
potriva experiențelor nucleare, 
spre Aldermaston, centrul englez 
de cercetări nucleare. Mii și mii 
de bărbați, femei, tineri, bătrîni 
au pornit din nou, în primăvara 
aceasta, formînd o coloană de 
aproape 2 km, pe distanța de 80 
de km, de data aceasta de la Al
dermaston spre Londra. Este 
acesta marșul de protest al An
gliei împotriva războiului, împo
triva folosirii armelor atomice, 
pentru tratative. Și este cea mai 
mare, mai grandioasă manifes
tație care a avut loc în Anglia, în 
ultimii 30 de ani.

Și cînd, după patruzeci de ani 
de la apariția Decretului asupra 
Păcii, partidele comuniste și 
muncitorești au lansat Manifes
tul Păcii, lumea întreagă, de la 
îndepărtatele stațiuni în derivă 
ale Polului Nord și pînă la ecua
tor, din cîmpiile Australiei și 
pînă în mereu încețoșata Scoție, 
a înțeles încă o dată că nu există 
conducător mai de nădejde al 
luptei pentru pace a omenirii, 
decît Uniunea Sovietică, primul

Moscova — capitala păcii. Aci și-a desfășurat lucrările recenta Se 
siune a Consiliului Mondial al Păcii,

Tineri greci, purtînd cu ei porumbelul alb — simbol al păcii — de- 
monstrează pe străzile Alenei,

stat al muncitorilor și țăranilor, 
statul care, primul în istorie, a 
lansat un decret asupra păcii; că 
nu există soldați mai credincioși, 
mai devotați cauzei păcii, decît 
comuniștii și partidele lor din 
toate țările.

«întindem mîna tuturor oame
nilor de bună voință — spunea 
Manifestul Păcii. Cu forțe co
mune vom scutura povara înar
mărilor, care apasă asupra popoa
relor. Vom elibera lumea de ame
nințarea războiului, a morții și a 
distrugerii. Avem în față viito
rul luminos și fericit al omenirii, 
care pășește spre progres. PACE 
LUMII!»

Lozinca aceasta întruchipa cea 
mai fierbinte năzuință a popoa
relor lumii — năzuința de a se 
pune capăt cursei înarmărilor, 
de a se realiza un acord cu privire 
la dezarmare, de a se începe tra
tative între marile puteri, pen
tru rezolvarea pe cale pașnică a tu
turor problemelor internaționale.

PACE LUMII! Hiroșima nu 

trebuie să se mai repete! Pentru 
tratative! Pentru dezarmare! 
Acesta este glasul popoarelor, al 
popoarelor devenite conștiente de 
puterea lor, al popșțrelor de care 
se tem imperialiștii. Acesta este 
mesajul porumbelului păcii, înăl
țat acum zece ani, mesaj pe care 
unii ar vrea să-l sugrume, dar 
care se înalță tot mai puternic, 
mai clar, miai de neînvins. As
tăzi, cînd popoarele lumii își gă
sesc drumul spre aceeași casă — 
casa păcii — și drumul lor este 
lupta, dușmanii omenirii trebuie 
să țină seama de voința popoa
relor. Lumea trebuie eliberată de 
amenințarea războiului, a morții 
și a distrugerii!

In strălucitoarea primăvară a 
anului acesta, cuvîntul pace mo
bilizează, în apărarea vieții, tot ce 
este mai bun și mai cinstit în 
lume. Un singur gînd, o singură 
voință animă popoarele: apăra
rea bunului cel mai de preț: pa
cea.

Mariana PÎRVULESCU
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Mă aflam la concertul renumitului cor 
eston. Judecind după aplauzele furtunoase 
ale bărbaților și privind chipurile împurpu
rate ale femeilor, care umpleau parterul tea
trului „Estonia" pînă la refuz, îmi dădeam 
seama că asistam la un spectacol de înaltă 
ținută artistică. Părea că sala întreagă cîntă 
împreună cu corul, ca și cum nu ar fi existat 
decît o singură gură, un singur piept.

în scurtele pauze, dirijorul, un om scund, 
cu umeri largi, cu o coamă leonină în care 
luceau fire argintii, se plimba agale prin fața 
frontului de fracuri negre ale co
riștilor. Din cînd în cînd, ducea 
diapazonul la urechea dreaptă. în 
asemenea clipe, chipul lui lua o 
expresie de încordare, de severi
tate și atenție, asemănătoare ace
leia a copiilor cînd țin o scoică la 
ureche, încercînd să asculte 
„vuietul mării".

Părea că dirijorul se străduiește '
să-și amintească de un fapt deo
sebit de important, atît pentru 
el cît și pentru sală, și că nuie
lușa subțire de oțel îi șoptește 
ceva...

Deodată se opri în mijlocul 
scenei, cu fața înspre cor, și ri
dică mîinile...

Parcă de undeva, din spatele 
zidurilor albe ale sălii austere, 
prinse să se reverse domol un 
glas de tenor, plin de melancolie.

„Clopote de seară, clopote de 
seară!“

Cîte amintiri trezea acest cîn- 
tec!...

Parcă lunecînd în lături, zidu- 
rile albe dispăreau, iar corul, în 
fracuri negre, era învăluit în cea
ță, asemenea unei păduri îndepăr
tate ce se profilează la margine de 
cîmpie. înseși coloanele, lingă 
care încremeniseră oamenii cu
prinși de vraja cîntecului, semă
nau parcă cu niște trunchiuri de 
copaci acoperiți de omăt.

Ca un murmur surd și domol, 
intrară bașii:

„Bom... bom... bom... bom...“ 
Ultimele sunete ale clopotelor 

se stingeau încet, într-o tăcere 
adîncă. Toate simțurile erau în

cordate. Chiar după ce dirijorul lăsă, fără 
grabă, mîinile jos, ecoul părea că mai stăruie 
undeva, departe.

Un moment de tăcere și apoi, dintr-odată, 
un tunet de aplauze se revărsară peste sală, 
î mbrăcată într-o rochie albastră, o fată tînără, 
la dreapta mea, aplauda cu deosebit entu

ziasm. Era imposibil să n-o 
admiri. întreaga ei făptură 
parcă se avînta înainte, 
ochii albaștri deveniră mai 
adînci, mai întunecați, iar 
de pe buzele-i fragede, ne
fardate, se desprindeau cu
vinte grăbite, pline de en
tuziasm. Tocul pantofului

ei îngust călca o batistă 
căzută jos, dar fata nu o 
lua în seamă, cum de alt
fel nu-I lua în seamă nici 
pe tlnărul de lingă ea, 
cu picioare lungi și cu 
obrajii ca de fată. Acesta 
aplauda zgomotos, arun- 
cînd cîte o privire plină 
de devotament și de ad
mirație vecinei sale.

Lingă mine.unglassu- 
grumat de emoție rosti:

— Splendid! Admi
rabil!

Abia atunci am obser

vat că între mine și tînăra fată ședea un o 
în vîrstă, cu capul ras și cu un costum < 
culoare închisă.

Pleoapele îngreunate de ani îi acoperea 
ochii cenușii, mici, obosiți, in care, însă, mi 
licăreau agerimea și vioiciunea. Judecîn 
după înfățișare, ar fi fost greu să spui cev 
precis despre el. Asemenea valurilor care im 
cină o stîncă, timpul îl modelase, ștergîi 
du-i doar asperitățile trăsăturilor feței.

Văzînd că-1 privesc, repetă cu convingere 
— Au cîntat admirabil... Știți, mi-au tri 

zit atîtea amintiri...
Se f îstîci puțin. Am simțit, apoi, privirea s 

pătrunzătoare ațintindu-se asupră-mi. Su 
impresia momentului, însă, nu se putu opri s 
nu facă mărturisiri:

— Știți, îmi amintesc că și eu am cînts 
cîndva acest cîntec, în condiții nu tocmi 
obișnuite...

Mai mult din politețe, l-am întrebat:
— Ați fost și dumneavoastră artist?
Zîmbi:
— Ași... Dar am cîntat... Și știți în fața cui 
Mă privi din nou, stăruitor, și, cu glas pe 

tolit, spuse:
— în fața lui Lenin... Ba chiar am avu 

cinstea să-mi mulțumească personal.
Afirmația mă ului într-atît, încît, de ast 

dată, îl privii eu cu interes, așteptînd nerăi 
dător să continue povestirea. îmi dădu 
seama că, într-adevăr, avea o voce de bas

— Așadar, ați cîntat frumos? — îl întreba 
cu insistență.

Voiam să aflu cît mai multe amănunte.
— Păi tocmai aici e aici! N-ați ghicit - 

exclamă vecinul meu, cu un aer triumfător 
Deși aveam un glasputernic de bas... n-aveam 
însă, ureche și nici un fel de școală. în „Clc 
potele de seară" nu mi se dăduse voie să cîn 
decît la refren: „bom... bom... bom... bom...

— Unde și cînd ați cîntat, atunci?
— Cînd? în noiembrie 1917. Eram mari 

nar pe un puitor de mine. Făceam parte dii 
garda palatului Smolnîi.

în jurul nostru pocneau scaunele; începus 
pauza. înghesuindu-se pe intervale, oameni 
se îndreptau spre ieșire. Fata în albastru con 
tinuă să spună, grăbită, ceva. Avea niște dinț 
albi, strălucitori, un pâr blond, ondulat, care- 
încadra, ca o aureolă,fruntea înaltă.Tînărul ci 
picioare lungi pășea în urma ei, cu chipul lu 
minat de un zîmbet larg și plin de naivitate

Zgomotul scaunelor ridicate, care se ase 
mana cu un schimb de focuri de arme, conteni 
Rămăsei aproape singur cu vecinul meu 
Printr-o ușă deschisă, năvăli în sala încăl 
zită și îmbibată cu parfum un șuvoi de aei 
proaspăt. Vecinul meu aspiră adînc și prinși 
să povestească fără grabă:

— în seara aceea, Lenin venise de undeva 
cu mașina. Cartul meu tocmai se odihnea îr 
curte. Aprinserăm un foc și ne așezarăm fie 
care pe niște lemne. Organizarăm un cor ș 
începurăm să cîntăm... Cunoscîndu-ne dt 
multă vreme, obișnuiam să cîntăm ori de cît< 
ori ne aflam împreună. Poate de aceea, am 
fost pus să imit doar clopotele din cîntecul 
pe care l-ați auzit. Abia începuserăm cînte
cul, cînd îl zărirăm deodată pe Lenin tre- 
cînd. întoarse capul spre focul nostru și par- 
că-1 văd îndreptîndu-se spre noi. La o oa
recare distanță, se opri... Nouă ne bătea 
inima de emoție. Ne-am stăpînit și am 
continuat să cîntăm. Ne străduiam să iasă 
cît mai frumos cîntecul. îi auzeam pe te
nori scoțînd niște triluri de privighetoare 
și-mi era ciudă pe ei, fiindcă eu nu fă
ceam decît să imit clopotele: bom... bom 
și iar bom... bom. Mă simțeam atît de 
prost, mi se părea că sînt într-atît de lipsit 
de talent, încît îmi venea să plîng... Cîntăm 
doar în fața lui Lenin 1... Știam că-i plac 
cîntecele frumoase. De aceea, poate, mi se 
părea că se uită țintă la mine și că-și spune 
în gînd: ești ditamai flăcăul zdravăn, dar în 
afară de „bom-bom“, nu ești în stare de ni
mic... Bineînțeles că acestea se petreceau doar 
în închipuirea mea: abia pe urmă am înțe
les-o. Nu cred să se fi uitat doar la mine, mai 
ales că flăcările răspîndeau o lumină slabă... 
Și,pe urmă, asculta dus pe gînduri, cu capul 
ușor lăsat într-o parte. Purta obișnuitul său 
palton cu guler de catifea, iar pe cap, o cas
chetă. Tare necăjit am foșt în clipele acelea...

Vecinul meu tăcu și clătină din cap.
— Ei, și pe urmă? —îi amintii.
— Pe urmă? Ce să fie? Am terminat cîn- 

tecul... Lenin ne-a mulțumit tuturor, strîn-



nd mina fiecăruia in parte... M-am simțit 
mai prost și am făcut una boacănă: „Mie 

a trebuie să-mi mulțumiți, i-am spus, 
șoarece n-am făcut altceva decit să mor- 
lăi bom... bom. M-am făcut de rușine". 
De rușine?" „Da!" Lenin izbucni în rîs. 
idea din toată inima, cu capul lăsat pe 
>ate. îmi spuse: „Ei, asta-i; n-ăi fi poate 
reun solist prea grozav, dar fără „bom- 
om“-ul dumitale, nu s-ar îi ales nimic din 
intec. în cor, glasul dumitale sună foarte 
■umos“.
Bătrînul marinar, privind țintă scena 

oală pe care cîntăreții o părăsiseră pentru 
surtă vreme, spuse:
— Am trăit mulți ani și, sincer vorbind, 

-am devenit solist, n-am inventat mașina 
e calculat și n-am cultivat o nouă specie 
e grîu. Am muncit însă mult. Și unde nu 
i-a trimis partidul? Am învățat să conduc 
lașini complicate în timp de pace și am co- 
iandat un vas curățitor de mine în timpul 
larelui Război pentru Apărarea Patriei... De 
aulte ori, am văzut moartea cu ochii. Și, to- 
uși, n-am murit și nici nu mi-am trădat 
ovarășii.

— Intr-un cuvînt, v-ați executat corect 
lartitura în cor...

Marinarul încuviință ferm:
— După cum se vede și „bom-bom“-ul meu 

-a auzit în cor. Astăzi, firește, îmi dau seama 
le acest lucru... Pe vremea aceea, însă, eram 
înăr, nu înțelegeam și mă necăjeam că nu 
înt bun solist...

Scoase un oftat și continuă s& povestească 
eva despre tinerețea sa de mult apusă. Eu, 
nsă, nu-1 maiascultam: fata în albastru, tre- 
înd printre șirurile de scaune, venea spre noi, 
âmbitoare și plină de însuflețire. în urma ei 
tășea tînărul, ținînd în inînă o cutie de bom- 
ioane și un ziar. Ciudat: tînărul continua să 

’.îmbească. Mi se pare că nu eram singurul 
:are observam această pereche nedespărțită: și 
dți spectatori întorceau capul, urmărindu-i.

— Ce tînără simpatică!—spusei bătrînului. 
Acesta tresări și-și întoarse capul.
— Care?... Păi, e fiica mea!
Pentru a doua oară în seara aceea, i-am pri

vit uimit și, totodată, cu oarecare neîncre
dere.

Expresia feței mele îi produse bătrînului 
marinar o sinceră satisfacție; prinse să chi
cotească, bine dispus.

In clipa aceea. însă, fata luă din mîna 
însoțitorului ei cutia cu bomboane și o puse 
pe genunchii bătrînului marinar.

— Sînt bomboanele tale preferate...
Nu mai încăpea nici o îndoială.
— Nu-i scapă aproape nici un concert — 

spuse bătrînul, arătînd cu capul spre fiica 
lui. Urmează conservatorul... e în anul al 
doilea. ,

Doi ochi albaștri, calmi și blînzi, se opriră 
asupra mea. Mi-adusei aminte cum scînte- 
iau adineauri, sub impresia cîntecului, și 
cum, plini de entuziasm, implorau corul să 
mai cînte...

— Ce clasă? — întrebai.
— Clasa de canto — îmi răspunse fata, cu 

glasul melodios, ca un clinchet.
Mi s-a părut că bătrînul a făcut o mișcare 

nervoasă, ca și cum ar fi vrut să mai spună 
ceva. în clipa aceea, însă, cîntăreții intrau 
în scenă. în sală răsunau aplauze.

Omul cu coama căruntă ridică diapazonul 
și-i duse la ureche. ..V. I. Lenln*' Serpens de Z. AZGUR

LA GORKI do loan MEIȚOIU

...Pădurea de mesteceni în urmă a rămas. 
In orășelul Gorki intram caprintro poartă. 
Aici a trăit Lenin. E timpul de popas... 
Al soarelui disc roșu parc-a-ncetat să ardă.

Prin camere, culoare, călcăm cu pași ușori. 
O tainică sfială ne stăpîneste încă.
Prioim: panouri, poze, oitrîne cu scrisori. 
Ne cufundăm în oiata-i ca-nfr-o lioadă- 

adîncă.

O, cîfă mărturie de dragoste-i aici: 
O dragoste fierbinte, neferecată-n taine. 
Scriu țesătorii, iată: .Primiti, scumpe IlicL.. 
O stofă călduroasă pentru-un costum de 

haine*.

Biblioteca-i oastă... .S' totuși, spune-un ghid. 
Din tot ce a citit Lenin, abia-i a zecea parte*. 
Prioim chestionarul de-nscriere-n partid 
Si parcă-auzim gtasu-i suni rid ca de departe.

Intrăm în sala-n care el ochii si-a închis: 
(Amurgul ros de-afară se stinge-n sumbra 

ceată...)
Prioim: un toc, o gumă, cerneală pentru 

scris,
Doi ochelari, o carte: .Dragostea de oiată*.

Sînt toate neschimbate, asa cum te-a lăsat 
La ceasul de-nserare — si toate-așteaptă 

iarăși

O mină să le-alinte ca-n timpul depărtat 
Cînd sta de neghe-n noapte iubitul lor 

tooărăs.

...în parcul casei totul e-n freamăt, e-n 
tumult;

Vuiesc păduri ca ape unite in cascadă, 
Răsună Hui Pahra, departe. îl ascult. 
Si ouietul furtunii îmi pare din baladă...

Si-astfel totu-mprumută, deodată, prin 
contrast

Ceoa din llici Lenin — căci toate-aici 
s-adună:

Intimitatea dulce cu-aoîntul cald si oast. 
Seninătatea graoă — cu fulger de furtună...
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n seara zilei de 27 
noiembrie 1958 berli- 
nezii au smuls edițiile 
speciale din miinile 
vînzătorilor de ziare, 
în Alexander Platz, 
lingă Brandenburger 
Tor, Sn Wiltenau oa
menii citeau propu
nerile sovietice: Ber
linul occidental să fie 

declarat oraș liber, focarul de neli
niște din inima Germaniei, a Eu
ropei, să fie lichidat...

Dacă Walter Schmidt trăiește în 
Berlinul democrat, el a citit în 
„Neues Deutschland*' o expunere 
amănunțită și obiectivă a perspec
tivelor pe care le deschid propu
nerile sovietice pentru pacea și 
securitatea lumii.

Iar dacă Walter Schmidt e locui
tor al Berlinului occidental? Atunci, 
firește, lucrurile se schimbă; în cel 
mai fericit caz el a citit în „Tages
spiegel": „Primejdia pe care o im
plică propunerile sovietice". Și, în 
același caz, pe Kurfurstendamm, 
acolo unde, între două păhărele, 
vest-berlinezul discută politică, Wal
ter Schmidt s-a întîlnit cu cunoscuți, 
cu care a întors lucrurile pe față și 
pe dos, și, pînă la urmă, tot n-a 
înțeles de unde vine primejdia. 
Atunci i-a venit In ajutor primarul 
Berlinului de vest, dl. Willy Brandt.

Socoteala d-lui Brandt seamănă 
leit cu cea a candidatului lui Cara- 
giale: primejdia devine din liber
tate, libertatea devine din ocupație, 
ocupația devine de la americani. 
Fără americani nu mai e ocupație, 
fără ocupație nu maie libertate, fără 
libertate iată și primejdia — gata.

Firește, la asta Walter Schmidt 
ar putea cere puțintică răbdare, 
pentru a întreba: „dar bine, stima
bile, de cînd e libertatea egală cu 
primejdia?" Aici dl. Willy Brandt 
nu mai răspunde, căci, în definitiv, 
un german ca el nu e obligat să răs
pundă chiar la toate (și cum Brandt 
e primarul Berlinului occidental, 
nici nu e recomandabil ca el să răs
pundă la toate...) Mai bine ar face 
Walter Schmidt, cetățean „liber* al 
Berlinului occidental ocupat, să se 
gîndească la ce a spus dl. Adenauer 
încă în Î953: „Dumnezeu a încre
dințat Germaniei conducerea Euro
pei". Iar el, Walter Schmidt, nu e 
și dînsul o fărîmă a Europei care 
trebuie condusă?

Numai că, mergînd spre casă, dl. 
Walter Schmidt s-ar putea simți — 
fără voia lui, firește — năpădit de 
gînduri. N-a mai încredințat dum
nezeu și altădată Germaniei mi
siunea de a conduce nu numai Eu
ropa, ci chiar lumea? Ba da, desi
gur. Și ce a urmat? Walter Schmidt 
își aduce bine aminte de 1945: 
primăvara, Reichstagul, steagul 
roșu... Da, da. Germania lui Hitler 
nu a putut pune mîna pe conducerea 
Europei. Și ce a căpătat în schimb? 
Libertate în R.D. Germană — și pre
tenții de a conduce iar Europa, în 
R.F.G. Ce e de preferat? Walter 
Schmidt oftează. De vreme ce dl. 
Brandt pune semn de egalitate între 
libertate și primejdie...

Lui Walter Schmidt îi place nu 
numai să asculte, ci să și citească. 
Cam în aceeași perioadă în care 
domnii Adenauer și Brandt pri
meau din partea lui dumnezeu mi
siunea de a conduce Europa, zia
ristul francez G. Penchenier scria 
despre Berlinul occidental: „e un 
oraș în care înflorește spionajul 
internațional sub toate formele sale, 
de la strîngerea de informații pe 
plan oficial și specializatul milita
rilor, pînă la conspirația unor tineri 
desereierați, aventurieri lansați în 
zona sovietică și aproape în mod 
regulat arestați, fără a fi avut măcar 
posibilitatea să-și îndeplinească mi

siunea". încotro poți conduce, c 
un asemenea „avanpost"? Poat 
spre un nou războij ceea ce p 
Walter Schmidt îl îngrozește, căc 
el își aduce aminte de toate... E 
citește nu numai „Tagesspiegel", c 
și „Suddeutsche Zeitung". Răsfoim 
ziarul, și-a oprit ochii pe o carica 
tură. în 1948 dl. Adenauer mai er 
încă gol pușcă (ce-i drept, cu pă 
lărie în cap) și își acoperea goli 
ciunea cu o inofensivă frunză d, 
viță. în 1952 dl. Adenauer pute: 
aborda deja primele arme „cava 
lerești" — arcul și, firește, scutu 
cu crucea. în 1955 dl. Adenauer < 
echipat ceva mai bine: casca Kai 
serului, raniță, pușcă Krupp. lai 
în 1958, același domn Adenauei 
păzește, îmbrăcat într-un costun 
al armatei americane, rachetele, bo 
tezate ipocrit, „The honest John* 
(onestul John).

Unii numesc asta miracolul vest 
german. Curat miracol: stocurile 
de cărbune care zac nevîndute ir 
Ruhr se apropie de 20.000.000 tone 
în timp ce numărul șomerilor dir 
Berlinul occidental trece de 100.00» 
oameni. într-un număr din „West- 
deutsche Allgemeine" — pe lingă re
clamele fastuoase ale ultimelor mărci 
de aparate de radio, televizoare 
mașini de spălat sau frigidere, putea 
fi citit următorul anunț: „Astăzi, 
incepind de la orele 14, In sala Gel
senkirchen din Herbertstrasse nr. 5 
portăreii vor vinde la licitație contra 
numerar aparate de radio, televi
zoare, mobilă, inclusiv mobilă capi
tonată, mașini de spălat ruje, îmbră
căminte, obiecte de uz casnic, frigi
dere, reșouri electrice etc..." întreg 
miracolul, la licitație...

E drept că, seara. Berlinul occi
dental strălucește în lumina recla
melor multicolore, fațadele bănci
lor oferă un aspect înviorător, 
doamne elegante coboară din mașini 
de ultimul tip, în baruri tineri 
dezaxați dansează „rock" pînă la 
epuizare. Dar cine nu știe ce în
seamnă aceasta? Știe și Walter 
Schmidt! Berlinul occidental e de
numit, de mult, „vitrina". El repre
zintă, pentru modul de viață al 
„lumii libere", ceea ce reclamele 
Broadwayului reprezintă pentru ne
gustorii de coca-cola sau de bretele: 
un mijloc de atracție, de amețire. 
Dolari pompați cu nemiluita pen
tru a face reclamă „lumii libere". 
Unora, de pildă, le pot place mai 
mult florile de hîrtie — dar ele 
n-au rădăcini. Și apoi noaptea vest- 
berlineză, oricum ar fi ea. nu face 
cît fac. „cele 1.200 de zile"...

Walter Schmidt a auzit vorbin- 
du-se pentru prima oară de cele 
1.200 de zile în iulie 1958, după 
cel de-al V-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Germania. 
Fiind în Berlinul democrat și cum- 
părînd un ziar pe care l-a desfăcut 
în tramvai, Walter Schmidt a citit 
rezoluția acestui Congres: „In anii 
următori economia națională a R.D. 
Germane să fie astfel dezvoltată, incit 
să demonstreze superioritatea incon
testabilă a orinduirii socialiste din 
R.D. Germană față de dominația 
forțelor imperialiste in statul de la 
Bonn. în această ordine de idei, tre
buie să ajungem din urmă Germania 
occidentală și s-o intrecem in ce pri
vește consumul pe cap de locuitor 
al celor mai importante articole ali
mentare și industriale".

Un prieten care călătorea cu Wal
ter Schmidt în același tramvai i-a 
spus: „Acesta este ceea ce numim 
programul celor 1.200 de zile".

Discutînd, Walter Schmidt din 
Berlinul de vest a avut posibilitatea 
să compare: in Est muncitorul plă
tește de pe acum mai puțin pentru 
principalele produse alimentare și 
pentru chirie, pentru serviciile co
munale și pentru transport, pentru



rți și pentru spectacole. Mai mult, Wal- 
? Schmidt a aflat chiar ceea ce domnii de 
Bonn caută să-i ascundă; R.D. Germană 

te în stare, încă de pe acum, să ajute
F. Germană, Berlinul occidental, să iasă 

n unele încurcături ale „miracolului", 
nd, în noiembrie trecut, președintele sin- 
catului minerilor vest-germani, Guter- 
uth, a arătat, la un miting, că patronii 
ir să concedieze zeci de mii de munci- 
ri din pricina stocurilor de cărbuni ne- 
nduți, cineva i-a strigat din sală: „Pleacă 

Berlin! Cei de acolo vor să cumpere 
000.000 tonei". Iată și un alt fapt: la 
adunare la care au participat 150 de 
mercianți din Berlinul occidental, Mar- 
lardt a spus: „Ministerul Economiei de la 
onn și senatul din Berlinul de vest consi- 
iră că propunerile economice ale guvernului 
.D. Germane nu reprezintă decit o acțiune 

5 propagandă lipsită de dibăcie. Noi, repre- 
mtanții cercurilor comerciale din Berlinul 
:cidental, recomandăm să se accepte totuși 
■•opunerile, căci acesta este cel mai bun 
ijloc de verificare".
Viața nu ține seama de „considerațiile" 
misterului Economiei Naționale de la Bonn, 
ir dacă e vorba de verificare, propunerile 
,.D. Germane au infinit mai multe șanse 
e reușită, decît politica Bonnului...
...Căci Walter Schmidt nu poate să nu se 

îndească: R.D. Germană se declară gata 
i dea de lucru minerilor, muncitorilor ame- 
ințați de șomaj în Germania de vest. Iar 
i acest răstimp guvernul d-lui Adenauer se 
crăduie și el să ajute pe niște „bieți oropsiți 
i soartei". Există în R.F. Germană o lege 
are poartă nr. Î3t, conform căreia „func- 
ionarii care și-au pierdut posturile în urma 
ifrîngerii naziste trebuie să fie reintegrați 
i serviciile publice sau să primească o 
ensie de stat, iar dacă salariul lor e mai 
lie decît cel primit pe vremea Reichuluiț 
tatul le alocă diferența".
Care dintre fasciștii de frunte, dintre crimi- 

alii de război, dintre colaboratorii lui Hitler 
-a fost funcționar al Reichului? Așadar, din 
nchisoare, într-un post corespunzător, cu 
safa corespunzătoare (Schranz, internat în 
nii 1945-1948 pentru crimele comise, e 
cum deputat în Bundestag, cu un salariu 
e 800 mărci pe lună — oare nu trebuie 
tatul să-i mai dea și diferența?); din fostă 
îoctoriță a unui lagăr de concentrare nazist 
acolo unde se făceau experiențe „pe viu"), 
a libera practică, cu cabinet, la Munchen 
cazul Herta Oberhauser); de la ocnă, unde 
spășea jafurile comise pe teritoriile ocupate, 
n consiliul de administrație al unui combinat 
le cauciuc sintetic (cazul Karl Krach). Iar 
iacă ai avut cinstea să conduci execuții de 
latrioți francezi, atunci poți ocupa chiar 
nalte posturi în comandamentul N.A.T.O. 
vezi cazul Speidel).

Walter Schmidt are toate motivele să 
tîmbească amar: iată cum arată, în adevăr, 
,miracolul" vest-german. Datorită acestui 
.miracol",crește mereu numărul celor care cer:

— nu fațade strălucitoare, ci muncă pen
tru toți;

— nu fasciști în posturi de conducere, ci 
democrație pentru toți;

— nu miliarde cheltuite pentru rachetele 
americane, ci îndepărtarea pericolului ato
mic care plutește peste Germania!

Există o fotografie luată la una din nume
roasele demonstrații care au loc în Berlinul 
de vest împotriva războiului. Demonstranții 
poartă o placardă pe care e scris numele 
unor orașe: Hiroșima, apoi Nagasaki, apoi 
(cu litere mult mai mari) Berlin. Care berli- 
nez dorește ca orașul lui să fie o nouă Hiro- 
șimă? Berlinul occidental nu poate supra
viețui decît liber. Primejdia (în ciuda lo
gicii d-lui Willy Brandt) constă în conti
nuarea ocupației străine și nu în statutul de 
oraș liber. Aceasta au înțeles-o bine berli- 
nezii care, în seara zilei de 27 noiembrie 1958, 
au smuls din mîinile Văzătorilor de ziare 
edițiile speciale care anunțau propunerile so
vietice. Walter Schmidt a fost și el printre 
aceștia. Și a înțeles de ce, în situația dată, 
Berlinul de vest trebuie să devină, intr-ade
văr, oraș liber.

Roda ȚIUtESCU

Desen de Rik AUERBACH

Azi construim case din cuburi, mâine...

La grădiniță fiecare are ceșcuța și 
șervețelul său și fiecare trebuie să 

aibă grijă de ele,cînd le folosește.

Bind desenați,nu zmîngăliți masase bun obștesc-.
Printre altele, trebuie să înveți cum să 
te îmbraci și cum să păstrezi îmbră
cămintea. Invățînd să respecți propriul 
tău bun, vei deprinde și respectul 

pentru bunul colectiv.

DE LA

La abac învață acum primele operații aritmetice, 
ce îi vor fi de mare folos în viață.



uștii aceștia 
mînjiți pe 
bot, care-și 
poartă cucu
iele cu dem
nitate, puș
tii aceștia 
gălăgioși, 
imposibili, 
ingenioși, 
vor fi peste o 

vreme strungari, ingineri, 
contabili, medici...

Și printre miile de lu
cruri pe care trebuie să le 
învețe sînt și unele,numite 
„bune deprinderi1'. Asta se 
referă la tot, începînd de 
la grija pentru proprii pan
taloni și pină la cea mai 
curată amiciție, pînă la 
cinste și conștiinciozitate. 
La început, omuleții nu 
știu nimic. Fac totul cînd 
le place și cum le place și, 
dacă-i cerți, începe să le 
tremure bărbia, suspină și 
izbucnesc In hohote de 
plîns. Ceea ce e, oarecum, 
dezarmant.

S-ar putea ca vreunul sau 
altul dintre ei să învețe 

prea puține lucruri pină la 
vîrsta de cincizeci de ani 
și, atunci, o să i se spună 
,,n-aveți cei șapte ani de 
acasă". Dar cei șapte, la 
început, au fost cinci, au 
fost trei, au fost doi ani. 
Și, mai modern, s-ar putea 
numi „cei șapte ani de la 
grădiniță".

Abia adus la cămin, co
pilul intră în grupa pitică: 
trei ani. Aceștia ar cores
punde deci „celor trei ani 
de acasă". După aceea, ca 
boxerii, trece în categoriile 
semimijlocie, mijlocie și 
mare, pînă e trimis la școa
lă. In răstimpul ăsta el a 
suferit influența colectivu
lui și a educatoarei. Și 
unul din lucrurile funda
mentale pe care le-a învă
țat e să respecte bunul ob
ștesc.

Tot ce se vede împrejur e 
bun obștesc: pereții pe care 
n-ai voie să desenezi, pi
cioarele de scaun care au o 
viață proprie, ochii păpu-

Iepurașul este al nostru, al tuturor, și toți trebuie sa-1 îngrijim

dispecerul

N
e aflăm in mica așezare Doaga, dintre Mi- 
rășești și Tecuci, pe malul .Șiretului. Aici 
apele rîului și-au săpat, in decursul anilor, 
o albie larga și depun in cantitățiînsemnate 
un nisip sclipitor. Aici s-a ridicat in anii puterii 
populare, pentru valorificarea acestei bogății na

turale, o mare fabrică de cărămizi silico-calcare. 
Producția fabricii asigură o bună parte din cără
mizile necesare numeroaselor șantiere de construc
ție. deschise dc-a lungul și de-a latul patriei.

Totul, la fabrica din Doaga, este mecanizat. 
Procesul de producție se bazează pe mașini de 
înaltă tehnicitate, iar controlul funcționării lor 
se face cu ajutorul „dispecerului electric*.

Ce este acesta? Să vi-l prezint. L-am văzut și 
eu in biroul inginerului șef al întreprinderii, pe 
unul din pereți. Un tablou cu numeroase becu
lețe aprinse. Fiecare beculeț e legat de unul din 
agregatele sau mașinile întreprinderii. Tabloul în 
întregime, cu zecile lui de beculețe, reprezintă 
întreaga fabrică, mersul tuturor mașinilor, pe 
care îl poți urmări perfect din birou, în orice 
clipă. Și atita timp cit becurile ard, înseamnă că 
fabrica lucrează din plin. Cînd unul din beculețe 
se stinge, se știe de îndată care agregat s-a oprit 
și, atunci, inginerul șef poate interveni operativ.

— Spuneți-mi, vă rog — l-am întrebat pe in
giner — beculețele se sting des?

— în tot cursul anului trecut și în primele 
luni ale acestui an, ele nu s-au stins niciodată 
— mi-a răspuns, nu fără mindrie, tov. inginer 
Bănescu. Aceasta a făcut ca anul 1958 să-l pu
tem încheia cu 2.500.000 cărămizi produse peste 
plan, iar primele luni ale acestui an, de asemenea, 
cu multe zeci de mii de cărămizi și elemente pre
fabricate din beton, peste prevederi.

în curind, „tabloului dispecer" din camera 
inginerului șef i se va mai alătura încă unul: 
cel al fabricii de țigle. Acesta va arăta felul In 
care lucrează mașinile și agregatele noii fabrici — 
sora mai mică a fabricii din Doaga — de unde 
vor pleca anual spre șantierele de construcții mai 
mult de 4 milioane de țigle.

Am apreciat dispecerul electric, ca pe o impor
tantă înnoire tehnică pusă în slujba îmbunătă
țirii și ușurării muncii omului. Dar, In același 
timp,’o idee mi-a trecut, năstrușnică, prin minte:

— Spune-mi, tovarășe inginer... dispecerul elec
tric vă ușurează munca: dar nu cumva vă scu
tește...?
— Să merg prin fabrică, nu? .Ista voiați să 

întrebați...?
— Exact...
Inginerul protestează ,rizind:
— Dispecerul mă ajută, dar nu mi-a înlocuit 

picioarele... Nu vreți să vizitați întreprinderea? 
Vă conduc... Uonido UVADARU

șii, ce se pot purta ca măr
gele, pozele ce duc lipsă 
de mustăți. Dar n-ai voie 
să schimbi nimic. Altfel, 
toate lucrurile astea încep 
să se vaite și pînă la ur
mă... fug. Și ce ne-am face 
cu o casă fără pereți, fără 
scaune, fără păpuși și unde 
ar rămîne doar cărțile fără 
poze?

Ar fi o viață foarte grea!
★

Cînd „domnișoara” G. a 
ascultat pentru prima oa
ră „Visul Rod ic ăi", a în
ceput să plîngă cu lacrimi 
grele.

— Dar eu nu vleau sâ 
plece păpușile —, a sus
pinat.

— Ba o să plece păpușile 
noastre — a spus educa
toarea. Or să se ducă unde 
or vedea cu ochii, că prea 
le chinuiți, le trageți, le 
murdăriți rochiile. Pe aia 
mare o doare umărul și 
cea mai mică nu mai poate 
să-și miște piciorul.

Copiii ascultau, ținîn- 
du-și răsuflarea și oftînd. 
Parcă niciodată nu iubiseră 
atît de tare păpușile, ca 
în ziua aceea.

ir
Dar cu toate că „domni

șoara” G. e foarte sensi
bilă, nu e prea bună. Și, 
într-o zi, doi dintre băieți 
s-au răzbunat pe ea: i-au 
spintecat ghetele. Educa
toarea a înmărmurit. Aici 
nu mai era vorba de cu
riozitatea care duce la di
secția ursului de pluș, 
ci de pură ferocitate. De- 
licvenții au fost încălțați 
cu cîte o gheată spartă „și 
plimbați prin cameră. Au 
plîns, s-au tăvălit, au ur
lat. Degeaba. După o vre
me, în mijlocul colectivu
lui, li s-a spus că mamele 
lor vor plăti ce au stricat 
ei.

Și nu atît încălțările ce 
le dezonorau picioarele 
i-au impresionat pe puști, 
cit necazul presupus al 
mamei.

— Dar G. -- am între

bat — de ce e așa de rea, 
de ce îi chinuie pe ceilalți 
copii?

— E prost educată. Ma
ma ei n-are grijă de ea. 
Și cînd o întrebi pe fetiță, 
zice că nu-i place acasă.

★
Iată, deci, că puștii în

vață să-și îngrijească du- 
lăpioarele, să-și facă pa
tul, să lucreze cu plastilină, 
să întrețină colțul păpușii. 
Dar sîmbăta, unii, în loc 
să ajungă acasă, în loc să 
cunoască dragostea și căl
dura unui cămin părintesc, 
sînt duși pe la mătuși, ca 
mama să fie mai „liberă". 
Poate că mătușile astea 
iubesc copiii, dar nu îi pot 
dojeni, căci tot ce le spun 
nu are continuitate. Și 
omuleții simt asta numai- 
decît, cu marea lor sensibi
litate. Sînt și cazuri cînd 
familia strică într-o zi tot 
ce a făcut căminul într-o 
săptămînă: atunci cînd pă
rinții, înțelegîndu-și prost 
dragostea și îndatoririle, 
se dedau la alintări pe de 
o parte, acte de severitate 
exagerată — pe de alta. 
Iar cînd, după alintările 
familiei, „domnul" R. e 
mustrat de educatoare, se 
trîntește pe jos și țipă.

Sînt unii părinți care-și 
închipuie că educația se 
face numai la grădiniță 
și că pe ei asta nu-i mai 
interesează.

★
Ca și în cazul maturilor, 

ceea ce îi face mai buni 
pe omuleții ăștia e răspun
derea. Dacă le dai pe mină 
„colțul păpușii", îl slujesc 
cu o abnegație de neofiți. 
Sînt mai severi, mai ne
iertători decît educatoa
rea. Și reclamă numaide- 
cît:

— Ionel a stricat trenul!
— Sanda și-a suflat na

sul în traista ursului!
Și șterg praful, aran

jează jucăriile, le dau ce
lorlalți copii și apoi le 
adună și le pun la loc.

Uneori, insă, custodia as

ta e insuficientă. Și, astfel 
într-o zi, Tanța a strica 
păpușa ce i-a fost încredin 
țață. Educatoarea, Mari; 
Nestor, a dojenit-o ma 
întîi, apoi a reparat ju 
căria împreună cu ea. Prin 
derea brațului cu elastic s 
încercat mult voința pă 
pușii care, însă, n-a scos ut 
sunet. Tăria aceasta în su 
portarea durerii a impre 
sionat-o grozav pe Tanța

— Niciodată n-o s-o ina 
trag de mînă cînd o să ne 
plimbăm — a spus ea, în
ghițind un nod.*

Dacă scriitorii pentru 
copii ar ști ce influență au 
fabulațiile lor asupra aces
tor cetățeni miniaturali 
ar scrie inai mult. Puștii 
sînt impresionați de poze 
și sensibili la poezii. Dai 
ceea ce îicovîrșește, pur și 
simplu, e proza. Fără în
doială că asta ține de edu
catoarea care „interpretea
ză" povestirile, însă tre
buie să-i vezi cum îi doare 
„durerea" lemnului și-i în
tristează „tristețea" por
țelanului, ca să înțelegi 
toate „sufletele" lucrurilor 
ce plutesc împrejurul lor, 
ca în „Pasărea Albastră”. 
Iar dacă obiectele sînt în
suflețite nu chiar ca oame
nii, dar îndeajuns pentru 
a suferi, cum o să le faci 
rău?

Astfel, cei șapte ani de 
acasă sînt, deopotrivă, cei 
șapte ani ai grădiniței.

Educatoarea e o a doua 
mamă și, adeseori, în prac
tica de zi cu zi, se ridică 
pină la înălțimea acestui 
cuvînt. Și, pînă la adinei 
bătrînețe, foștii locatari 
ai căminului și grădiniței 
vor purta însemnele de 
neșters ale „bunelor deprin
deri" cîștigate în camerele 
luminoase, cu mese pitice, 
cu iepuri de catifea, unde 
pentru prima oară s-au în- 
tîlnit cu viața de colectiv.

C. BACIU
Foloqrofii de E. lAROVfCI



. SCRIITORI & CÂRTI j
iremediabilul impas 
îl prozei

burgheze
Tendința, tot mai accentuată, de a descon- 

idera conștiința umană, se însoțește astăzi în 
roza occidentală cu principiul dizolvării per- 
majelor, al cufundării lor în zona obscurului 
sihologic. Pulverizarea caracterelor denotă ma- 
ismul în care se zbat estetica idealistă, deca- 
enta artă burgheză. Eliminînd din sfera pre- 
cupărilor ei orice ecou al realității obiective, 
ceastă artă se transformă, din ce în ce mai mult, 
itr-o simplă însăilare de fișe clinice, înfățișînd 
at felul de aberații psihopatologice.
Pentru cine citește, bunăoară, noul ro- 

rnn al lui Jean Cayrol, „Trupuri străine" 
,Les corps ătrangers", Le Seuil, 1959), 
momenul este izbitor. Eroul, pe nume 
laspard, asasin și proxenet (ce pilduitoare 
ersonaje ne propune romanul burghez 
ontemporan!), își evocă avatarurile „zbu- 
iumatei" sale existențe, mărturisind ab- 
urd și ilogic: „Am purtat totdeauna în 
line mai multe trupuri, străine unul de 
ltul“. Cercetarea acestor multiple trupuri 
onstituie „originala" temă a cărții. Au- 
orul, confesîndu-se, își aprobă eroul:,, Oa- 
aenii n-au posibilitatea să vadă și să 
sculte decît cu privirea sau urechea sin- 
urătății lor". Altfel spus: trebuie să fim 
urzi la tumultul social; numai cînd ne însin- 
urăm,ne regăsim pe noi înșine. Altminteri, ne 
înstrăinăm de propriul eu.

Desigur că, prin asemenea personaje, cunoaș- 
erea artistică este grav prejudiciată. Tipuri lite- 
are de felul lui Gaspard răsfrîng doar decadența 
imii care i-a zămislit. într-o literatură care 
eoretizează fuga de realitate, opera literară e 
ezbrăcată, ca și personajele ei, de orice semni- 
icație valabilă. Sau, și mai rău, coborîtă la un 
ivel de subumanitate, cu eroi pradă instinctelor 
i morbidității.
Cînd Christiane Rochefort a tipărit cartea ei 

Le repos du guerrier" (Ed. Grasset, 1958), o 
numită critică a întîmpinat-o cu aplauze entu- 
iaste. I s-a conferit chiar și un premiu. Dar 
oată această agitație nu era decît o diversiune.

Nimic în acest roman nu invită la meditație, la 
cunoașterea universului uman, la precizarea unei 
atitudini față de problemele timpului nostru. 
Ideea cărții constă, după cum o recunoaște și 
apologetul ei, Dominique Aubier, în „L’Esprit" 
(februarie 1959), în: „Drama sexualității femi
nine, peripețiile și relațiile ei cu sexualitatea 
masculină". Sînt tratate, cu „delicată aplica
ție", probleme ca: gelozia, apetitul sexual, acci
dentele virilității etc., potrivit unei morale 
enunțate ritos la finele romanului: „Femeia să 
comande în dragoste și bărbatul să asculte". Să 
taxezi o asemenea scriere (ce ignoră cu ostenta
ție problemele reale și vitale ale epocii noastre) 
drept originală și patetică, numai fiindcă dez
bate „chestiuni de etern interes, care acum își 
sporesc parcă în ochii noștri însemnătatea" este, 
orice s-ar spune, un tur de forță. însă de-a drep
tul stupefiantă apare aprecierea lipsită de res
pectul față de valorile artei, că asemenea cărți 
„inovează" tema străveche a umanismului prin 
inocularea acestuia cu „sîngele proaspăt al trans
portului erotic" (?!)

Să reținem faptul că autoarea romanului 
amintit mai sus nici n-a considerat firesc 
să dea nume personajelor sale. Ele se nu
mesc: Bărbatul, Femeia etc. Lipsa de 
identitate onomastică apare ca o recu
noaștere a non-individualității lor artis
tice. Ca și Gaspard, eroii lui Ch. Roche
fort sînt bizare alcătuiri biologice, do
minate de porniri stranii, imprevizibile 
chiar și pentru dînșii, probabil cu inten
ția de a sublinia atotputernicia destinu
lui orb, cu neputință de modificat. Re
duse la treapta organismelor zoologice, 
atari personaje sugerează o lume de cre
puscul, epurată de umanitate, pe scurt, 

un fel de neant psihic.
Lucrări precum „Tropisme" de Nathalie Sar- 

raute, „La modification" de Michel Butor sau 
„L’empire călește" de Franșoise Mallet Joris 
încearcă să acrediteze părerea că lumea inte
rioară a omului este rezultatul unor experiențe 
ilogice, discontinui, în esență animalice. Ele 
încearcă să anuleze funcțiile cunoașterii prin 
imagini, în schimb dezvoltă, hipertrofie, eul, in
vită la însingurare și primitivism. Dar astfel 
de producții nu vor obține niciodată accesul în 
patrimoniul adevăratei literaturi, atașate idea
lurilor umanismului, pentru afirmarea cărora 
luptă astăzi, alături de marile mase populare, 
cele mai lucide și valoroase personalități artis
tice.

H. ZALIS

Povestea 

unui 

nume

ACTUALITĂȚI LITERARE

D i n țară
• EDITURA TINERETU
LUI ca tipări în curind 
poemul Copiii cartierului 
de Cicerone Theodorescu. 
In momentul de față, Ci
cerone Theodorescu lucrează 
la finisarea unui volum de 
traduceri din opera poetului 
revoluționar polonez W la- 
dislaw Broniewski.
•îN VREME CE 
TEATRUL NAȚIONAL 
„I.L. CARAGIALE" îi re
petă piesa „Surorile Baga", 
dramaturgul Horia Lovines- 
cu definitivează o altă piesă, 
de această dată într-un act, 
care evocă un moment din 
lupta pentru eliberarea țării. 
Acțiunea, se petrece chiar 
în ziua de 23 August 1944.
• SE ÎMPLINEȘTE în 
acest an un secol de la 
nașterea lui D. Th. Ne- 
culuță— unul dintre primii 
poeți ai clasei muncitoare

din țara noastră. Cu prile
jul acestui eveniment, 
E.S.P.L.A. a hotărît tipă
rirea unei noi ediții a vo
lumului lui D. Th. Necu- 
luță — Spre țărmul dreptă
ții. Lucrarea este revăzută, 
adăugită și prefațată de 
poetul Mihu Dragomir.
•............. ............................................. ’ TJT.............. '

De peste hotare
SERIE... l>h iNTE- 

RESANTE MONOGRA
FII, studii și ediții acade
mice, va tipări anul acesta 
Editura Academiei de Ști
ințe din Moscova. Din boga
tul plan editorial, cităm 
următoarele titluri: Opera 
lui Dostoievski, o mono
grafie scrisă de un colectiv 
in frunte cu V. Ermilov, 
D. Zaslaaski, B. Bialik; 
Estetica Iui Bielinski, stu
diu de (I. Lavrețki; Satira 
lui Saltîkov-Șcedrin, mo
nografie de A. Bușnin.

• PRINTRE CĂRȚILE 
DE SUCCES BULGARE se 
numără și aceea a lui Ior
dan lovkov: Legendele Bal
canilor, un volum care re
actualizează pagini din tre
cutul glorios de luptă al po
porului de la sud de Dunăre. 
Sînt cuprinse, în cele 248 
de pagini, un număr de 
10 legende, din secolul al 
XVII-lea.
• Intre dealurile 
LAUSITZER și pădurea 
Spreei din Republica De
mocrată Germană locuiește, 
alături de poporul german, 
un mic popor de origine 
slavă: sorbii. Aceștia și-au 
păstrat, de-a lungul veacu
rilor, toate caracterele și obi
ceiurile naționale. O ima
gine cuprinzătoare a culturii 
sorbilor ne oferă cartea lui 
Jurif Brezak, Pe Rin crește 
secara, care cuprinde nu
meroase poezii, povestiri, 
schițe și nuvele inspirate din 
viața de ieri și de astăzi a 
sorbilor.

Haralamb

ZINCĂ

£
ucrez ia un roman închinat 
unui grup de partizani ro- 
mîni antifasciști. Documen
tarea mi-am făcut-o cerce- 
tînd nenumărate documente, dar, 
mai ales, ascultînd pasionantele re-’ 

latări ale foștilor partizani. Astfel, 
am adunato mulțime de date, de în- 
tîmplări demne de a fi consemnate 
într-un roman. într-una din zile, un 
fost partizan mi-a povesit o întîm- 
plare care m-a impresionat nespus 
de mult...

Partizanii erau hăituiți. O pa
trulă de jandarmi se afla pe urmele 
lor. Pe neașteptate, se dezlănțui o 
furtună puternică. Uzi pînă la piele, 
partizanii își continuară marșul, 
distanțîndu-se tot mai mult de pa
trulă. Marșul se prelungi și’ noap
tea. Ploaia încetase, dar începuse 
să sufle un vînt rece, ca de gheață. 
Partizanii înaintau, prin beznă, în 
căutarea unui adăpost. Deodată, în 
noaptea neagră pîlpîi o luminiță.

— Tovarăși, luminița din poves
te! — murmură un partizan.

începură să urce muntele către 
„luminița din poveste". Curînd, 
descoperiră o căsuță. Unde nimeri
seră: la un dușman ori la un prie
ten? Comandantul grupului se a- 
propie de ușă și bătu în ea. Nu 
primi nici un răspuns. Bătu din nou. 
De astă dată, de dincolo se auziră 
pași. Totuși, stăpînul casei ezita. 
Pentru orice eventualitate, coman
dantul duse mîna la revolver.

Ușa se deschise. Apăru capul 
unei bătrîne care mormăi:

— Nu se cade să intrați, sînteți 
bărbați...

— Măicuță dragă, venim de de
parte și sîntem obosiți!

— Nu se cade... o femeie naște...
însă bătrîna nu închise ușa. Cer

cetă fețele oamenilor.
— Hai, intrați!
Partizanii intrară în vîrful pi

cioarelor, ferindu-se de a face cel 
mai mic zgomot. Erau două camere, 
fără ușă între ele. Pe o laviță din 
colțul primei încăperi, o femeie, 
.acoperită cu o cergă veche, gemea 
stins, cu privirile țintuite în tavan. 
Partizanii despărțiră camerele prin- 
tr-un paravan făcut din foi de cort, 
își puseră lucrurile la uscat, apoi, 
frînți de oboseală, se culcară. După 
ce puseră pe unul dintre ei de pază, 
adormiră îndată.

A doua zi, aflară cu bucurie că 
femeia născuse o fetiță. Atunci, 
comandantul se apropie de patul 
lehuzei și spuse:

— Te rog, socotește-ne nașii 
pruncului dumitale. Am vrea ca 
fetița să poarte numele de Victoria.

Lehuza încuviință printr-un zîm- 
bet. Iar partizanii, mulțumindu-i, 
plecară mai departe, hotărîți să 
grăbească ziua victoriei.
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a
fișul de la intrare, 
scris cu litere de-o 
șchioapă, anunță: 
muzică — dansuri 
— teatru. Un tracto
rist, care n-a împli
nit încă 19 ani, a de
venit ... tenor, o 
tînără colectivistă e 
soprană de coloratură și își urcă 
vocea pînă în... cer, o mulgătoare 
recită din Arghezi, socotitorul 
cîntă la banju, flăcăul care toată 
săptămîna mînă caii colectivei 
e un mic Beligan dintr-o piesă 
într-un act... Corul? Cam un 

sfert din sat cîntă sub bagheta... 
agronomului. Restul de trei 
sferturi aplaudă în bănci. Și cei 
care aplaudă, și cei de pe scenă 
fac parte din aceeași familie: 
familia colectiviștilor din comuna 
Crucea — vechi sat dobrogean, 
trezit la viață de belșugul și 
prosperitatea celor șapte ani de 
colectivizare.

Ce a fost comuna înainte de 
venirea puterii populare? Ușor 
de ghicit: un sat sărac, uitat de 
timp și de oameni în cîmpia 
dintre Dunăre și mare, exploa
tat de un moșier și de cîțiva 
chiaburi, luminat de opaițe, cu 
drumuri desfundate, cu cîrciumi 
în loc de bibliotecă, de dispensar, 
de cămin cultural etc. Sat în care 
jumătate din oameni nu știau să 
scrie și să citească, și mureau 
înainte de vreme, fiindcă n-a- 
veau nici dispensar și nici casă 
de nașteri.

De ce am reamintit de aceste 
lucruri triste și arhicunoscute? 
Foarte simplu: fiindcă satul res
pectiv — străvechiul Satișchioi, 
pe care administrația burgheză 
îl blagoslovise doar cu o denu
mire nouă — a ajuns azi co
mună model. Adică model de 
felul cum se poate dezvolta o 
comună, atunci cînd munca poli
tică și cultural-educativă se îm
pletește cu cea economică.

★
...Poposisem la Crucea în aju

nul spectacolului. La căminul cul
tural—iluminat ca ziua, de curen
tul termocentralei Ovidiu II — 
forfotă mare. E bal? Vreo adu
nare a întregii comune? Da’ de 
unde! Se repetă. Tot satul re
petă. Mai exact: tot tineretul 
din comună se pregătește pentru 
spectacol. în iureșul acesta, în 
care vocile baritonilor se ames
tecă cu declamațiile și ciocănelul 
țambalului cu tactul „Brîule- 
țului"—într-un cuvînt: cînd toată 
lumea cîntă, recită și dansează 
— e greu să stai de vorbă cu 
cineva. Ai stingheri, ai comite 
de-a dreptul un act de impie
tate...

După cîteva ore, însă, i-am vă
zut jucînd, dansînd, cîntînd... 
Din cele văzute și auzite, am 
înțeles multe...

*
Știți pentru ce tinerii artiști- 

amatori din Crucea sînt azi 
exemplu bun pentru foarte multe 
formații culturale de la sate? 
Fiindcă, pur și simplu, au desco
perit secretul de a prezenta con
sătenilor lor un material cultu
ral potrivit. Să-I joci pe Moliăre 
la Satișchioi? Dansuri de grație? 
Jaz? Nici nu s-au gîndit. Poate 
mai tîrziu. „Va veni timpul și 
pentru astea" — spune oricui di
rectorul căminului. Deocamdată, 
însă, obiectivul principal e altul: 
.„Să pătrundă cît mai multă lu
mină în mințile și conștiințele

unor oameni care, zeci de ani, 
au fost ținuți în întuneric de 
burghezie și moșierime. Să-i obiș
nuim cu cartea și cu scena... 
Să-i ajutăm, cu posibilitățile 
noastre, ca munca lor în gospo
dăria colectivă să meargă și mai 
bine. Și lucrul acesta, aici, în 
Crucea, ca și în alte părți, 
desigur, îl face, în bună parte, 
tineretul. Creierul, sufletul și 
motorul tuturor acțiunilor este, 
desigur, organizația de partid din 
comună. Iar U.T.M.-ul, organi
zația care mobilizează tineretul 
la chemările partidului. Antre
narea maselor de tineri nu se 
limitează numai la activitatea 
culturală, ci și în acțiunile ob
ștești, patriotice. Exemple? Va
lea Stoianului, un teren inun
dabil din apropierea satului, a 
devenit eleșteu grație muncii 
depuse în mare măsură de ute- 
miști. Și dacă acest eleșteu 
„populat" cu crap aduce azi un 
venit în plus gospodăriei colec
tive, faptul se datorează și tine
retului. Aceiași utemiști vor 
transforma cursul a două pîrăiașe 
într-un mic lac de acumulare, cu 
canale și diguri pentru irigarea 
terenurilor cultivabile. Dar clă
direa noului cămin cultural? Cîte 
sute de ore de muncă voluntară 
n-au depus utemiștii, pînă cînd 
acest cămin să devină una din 
cele mai frumoase case de cul
tură din raionul Hîrșova! Acum, 
cînd căminul e gata, de pe scena 
lui, aceiași utemiști își desfă
șoară mai departe activitatea 
entuziastă. O fac, cu toate mij
loacele artistice care le stau la 
îndemînă. Iată brigada artistică 
de agitație: îi prezintă pe colec
tiviștii harnici. Ce ziceți, nu 
merită Tudor Nițu să fie „bătut 
pe umăr", și încă pe scenă, de cei 
mai buni flăcăi și cele mai fru
moase fete din sat, fiindcă el și 
familia lui au realizat, într-un 
singur an, atîtea zile-muncă cîte 
zile sînt aproape în trei ani? 
Sau Nicolae Bratu, secretarul 
U.T.M.-ului din comună, care, 
pentru jumătate de mie de 
zile-muncă și-a mărit venitul 
cu 20.000 lei? Ei, și alții ca ei: 
Cristache Render, Tudor Grecu, 
Ion Țăranu au ajutat ca gospo
dăria agricolă colectivă „Donca 
Simo" să devină gospodărie mi
lionară; să dea, într-o vară 
slabă pentru recoltă, cum a 
fost cea de anul trecut, cu 
14 vagoane de cereale peste 
planul de contractare; să ridice 
numărul oilor la 3.000 de capete 
— ei, care intraseră în 1952 în 
colectivă fără nici o singură oaie.

De asemenea, ce ziceți, nu 
merită și cîte unul să fie arătat 
cu degetul, fiindcă toată ziua 
„umblă cu traista în băț" — cum 
li se spune, pe aici, leneșilor? Nu 
merită să fie arătați cu degetul 
Tudor Panchici și Dan Mănăilă, 
care și-au făcut un sediu perma
nent la „bufetul" satului? Sau 
Osman Osman, care, într-un an 
întreg, n-a realizat nici zece zile- 
muncă? Rîde satul întreg, în fața 
scenei deschise. Rîde și de Voica 
Marin, care, în loc să vină la 
muncă, se pornește mereu cu 
gîștele în coș, ba la Constanța, ba 
la Hîrșova...

★
Ilie Goană și-a dat drumul la 

voce. Cînd tenorul-tractorist se 
dezlănțuie cu puterea celor 19 
ani, pereții sălii de spectacol, 
cît sînt ei de groși, și tot se zgu
duie; oamenii deschid ferestrele 
căminului, ca să audă și cei care

n-au încăput în sală, iar fetele... 
Fetele, în aceste momente, nu-1 
pierd o clipă din ochi. Goană a 
adus aici, în fundul Dobrogei, 
multe din doinele ardelenești și 
multe cîntece care plac localni
cilor. Dar a mai adus ceva: iscu
sința sa de a stăpîni tractorul. 
Trei ani, la o școală de tractoriști 
din Aiud, au fost de ajuns ca 
„tenorul" să fie exemplu pentru 
mulți tineri din partea locului. 
Vai de cei care nu se țin de treabă. 
Goană nu-i iartă, iar arma lui 
împotriva lenei îi una și aceeași: 
îi trece pe leneși prin focul... 
brigăzii.

Și succesele obținute au atras 
în activitatea brigăzii numeroși 
tineri — colectiviști și mecaniza
tori ca: Elena Moise, Stela Ne- 
delcu, Joița Tigău, Vasiu, Dom- 
nica Jianu, Rada Tănase,Costache 
Ștefan, Elisabeta Munteanu și 
alții. Toți tineri, toți colec
tiviști. Dar nu numai brigada 
a atras tineretul, ci și corul 
— un cor condus de un stră
nepot al lui G. Coșbuc, in
ginerul agronom Ovidiu Coșbuc, 
venit aici de prin părțile Nă- 
săudului. Alții fac teatru sau 
joacă dansuri populare. Gîndi- 
ți-vă: în comună sînt 354 de 
familii de colectiviști și cel 
puțin un tînăr din fiecare fa
milie e prezent pe scenă. Pe 
toți aceștia scena i-a împrietenit; 
aici au ajuns buni tovarăși de 
muncă, buni utemiști. Căminul 
cultural a devenit locul unde 
se face schimb de idei, de ex
periență: se descoperă vocații, 
talente; se citește. Satișchioiul, 
nefericitul sat de altădată, are 
azi o bibliotecă cu 4.500 volu
me. O bibliotecă deschisă toată 
ziua, și cu sute de cititori.

— Oamenii sorb cărțile, una 
după, alta — explică bibliotecara.

Cineva cu duh intervine spon
tan :

— Le-o fi sete...
Omul are dreptate: e setea 

de cultură...
F. UR5EANU

Fotografiile autorului

. Briulețul" iu... trei: Gogii <



e cît timp se ocupă omul de creș- 
■ ■ terea minunatei păsări ce simboli- 
f# zează pacea e, o Întrebare ia care 
3* nu s-a dat un răspuns peremptoriu. 

Chiar Darwin, in „Originea speciilor", în 
subcapitolul unde vorbește de rasele po
rumbelului domestic, Ișl pune această În
trebare și tot el arată că „cea mai veche 
mențiune despre porumbel a fost făcută 
cu 3000 de ani î.e.n., In timpul cele.1 de-a 
cincea dinastii egiptene..De asemenea, 
se spune că romanii erau dibaci crescă
tori de porumbei șt faptul îl atestă PHniu.

Dar să venim la epoca noastră. 
Recenta expoziție columbofilă din 

pasajul Victoria — prima de acest gen 
în Romînia — e concludentă pentru dez
voltarea pe care a luat-o la noi colum- 
bofilia. Pînă acum, o asemenea paradă a 
porumbeilor puteai vedea doar la tîrgul 
duminical din Obor. Totuși, aici frapa, 
în primul rînd, pitorescul și amalgamul 
de păsări, coloratura șl fantezia prezen
tării. De astă dată expoziția, organiza

tă de secția columbofilă a asociației sportive „Confecția", are un caracter 
instructiv și științific.

O atracție a expoziției au constituit-o, fără îndoială, porumbeii 
decorativi care trăiesc în diverse regiuni ale lumii. Unii au însușiri, 
alții aspecte ieșite din comun. Iată așa-numitul „toboșar de Buhara". 
K o pasăre curioasă care, împotriva obiceiului, nu turuie, ci scoate sunete 
asemănătoare unor bătăi de tobă. Porumbelul de Bruno este mai mărunt, 
de aceea 1 se zice șl „pitic"; nu știu dacă e Irascibil din fire, dar atunci 
cînd e necăjit, își umflă gușa atît de tare, încît aceasta depășește volu
mul corpului său! De o frumusețe cuceritoare sînt porumbeii japonezi. 
Fulgii de la gît le sînt ridicați asemenea unei glugi șl le acoperă capul 
complet. Ca să poată vedea, ei trebuie tunșl o dată pe an.

Totuși nu aceste specii de porumbel, care însumează nenumărate 
frumuseți, sînt cele mai agreate de columbofili. Pasiunea lor se îndreaptă 
mal ales spre cursierii de performanță. De aceea, și în expoziție, aceștia 
au dominat și evoluția lor a fost arătată printr-o suită de panouri ex
trem de interesante.

... In 1930 porumbița „La peureuse" („fricoasa") a uimit realmente 
lumea columbofilă. Lansată din Alger la 14 iunie, ea a parcurs apro
ximativ 2.000 km. pînă la Bruxelles, zburînd 600 de km deasupra Me- 
diteranei și ajungînd,a doua zi, acasă. Acesta este un formidabil record 
mondial al distanței. Cum s-a ajuns să se formeze asemenea cursieri, 
am aflat-o tot aici, la expoziție. E o istorisire pasionantă, care se des
fășoară în decursul a zeci de ani, începînd cu încrucișarea așa-zisului 
porumbel „cravata franceză" cu „sălbaticul de stîncă". Produsul rezultat 
a fost porumbelul de Llăge. Se spune că locuitorii orașului au fost 
atît de entuziasmați de zborul acestuia, că, la sosire, au primit porum
belul cu muzică! Numai că pasionați! columbofili, urmărindu-1 în 
zborul său, au văzut că el obosește și face escale. Nu ar putea fi 
creată o specie de porumbel care să însumeze șl rezistență, șl un spirit 
de orientare deosebit? —și-au pus mulți întrebarea. Au urmat o serie 
de încrucișări, după care s-a obținut actuala rasă, predominantă și în 
expoziție.

Sînt porumbei expuși, care au la activul lor peste 3.500 km. 
Trofeul expoziției,.însă, îl deține un exemplar care a parcurs 2.670 km 
și s-a clasat întotdeauna pe primele zece locuri, ceea ce constituie un 
rezultat excepțional.

Expoziția, prin noutatea ei, a atras mulți vizitatori. El au des
coperit că porumbeii nu gunguresc numai ca în poeziile idilice ale se
colului trecut sau nu sînt numai obiect de decorație ca în piața San 
Marco din Veneția, dar au și însușiri minunate, care au pasionat na- 
turaliștl renumiți, și că creșterea porumbeilor cursieri este, în definitiv, 
șl ea un sport.
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După cîteva antrenamente pe 
vîrful Oiimpul ui, Icarome- 
nîppus, eroul lui Lukian din 
Samosate, se avîntă spre Lună.

isiii omului de 
Lună e vechi de 
vățați, scriitori,

a zbura în 
milenii. în- 
oameni sim-

pli de pretutindeni s-au înăl
țat pe aripile fanteziei către 
corpul ceresc atît de apro
piat Pămîntului, minați de 
dorința fierbinte de a-i dez
vălui tainele. De-a lungul mi
leniilor s-au creat mii și mii 
de legende. Multe din acestea 
au descris, uneori cu lux de 

amănunte, călătorii spre misteriosul corp ce
resc, paznic al nopților și confident al îndră- 
gostiților. O legendă istorisește despre chinezi, 
că ar fi coborît pe Pămînt, din Lună. Poate 
de aici și denumirea pe care și-o dădeau, de 
„fii ai cerului1'... O străveche poezie indiană 
dă îndrumări yoghilor cum să ajungă pe 
îndepărtata insulă argintie.

Relatări mai ample despre primii „astro- 
nauți" le găsim în „Vera Historia" a auto
rului satiric grec Lukian din Samosate. 
într-una din povestirile sale, eroul Icarome- 
nippus s-a folosit de niște aripi, una de 
uliu și cealaltă de vultur, cu ajutorul cărora, 
după cîteva... antrenamente pe vîrful Olimpu
lui, s-a înălțat spre Lună. Mai tîrziu, însă, 
cutezînd să se avînte spre stele, zeii i-ău 
luat aripile și l-au aruncat înapoi pe Pămînt. 

într-o altă povestire a lui Lukian, zborul 
spre Lună se desfășoară în alt chip. Iată 
cum sînt descrise peripețiile eroilor...

Corabia cerească
„La amiază-, o furtună neașteptată ne-a cu

prins corabia, a răsucit-o de citeva ori cu o 
viteză înfricoșătoare și a ridicat-o apoi la vreo 
3.000 de stadii in înaltul cerului, fără s-o 
mai readucă pe suprafața mării. Corabia a ră
mas suspendată in aer și a continuat să na
vigheze deasupra norilor, cu pînzele umflate 
in vint.

Eram de acum de șapte zile și de tot atîtea 
nopți în călătoria noastră aeriană, cînd am ză
rit — în a opta zi — un fel de Pămînt, ai
doma unei insule mari, strălucitoare, de forma 
unei bile, care răspindea în juru-i o lumină 
puternică. Ne-am îndreptat spre această 
insulă; am acostat, am coborît pe țărm și, cînd 
am privit în fur, am văzut că e locuită și cul
tivată. Ce-i drept, nu puteam desluși de aici 
cine știe ce; dar cum s-a lăsat noaptea, s-au

VISIT.
Ilustrații de D. IONESCU

de Radu NOR

arătat prin apropiere și alte insule, unele mai 
mari, altele mai mici, toate de culoarea focu
lui; de asemenea, am zărit departe, sub noi, 
un alt Pămînt cu orașe și fluvii, și mări, și 
păduri, și munți, și am. dedus că e Pământul 
nostru^...

Ciudată viziune a Lunii, cea a lui Lukian 
din Samosate! Un arhipelag de culoarea fo
cului... Dacă, însă, luăm în considerație că 
autorul rîndurilor de mai sus a trăit în se
colul al 2-lea, lucrurile devin explicabile...

După alte legende sau după unii scriitori, 
seleniților*) lise atribuia obiceiul să-și vi
ziteze, din cînd în cînd, frații de pe Pămînt. 
Se povestea că Heraclide Ponticos (sec. 4 
î.e.n.) cunoscuse personal un locuitor al 
Lunii, coborît pe Pămînt. Istoricul Plutarc 
era preocupat de condițiile fizice în care se 
desfășoară viața seleniților. El a observat 
Luna și a conchis că locuitorii ei o duc foarte 
bine, pe considerația că nu trebuie să su
porte nici vîntul, nici ploaia...

Foarte multe secole mai tîrziu, scriitorul 
englez Francis Godwin l-a condus în Lună 
pe eroul romanului său, cu ajutorul unor le
bede dresate. Iar poetul german Grimmels- 
hausen a folosit aceeași... forță motrice.

O dată cu progresul științei, s-a modificat 
și caracterul povestirilor despre călătoriile 

•) Locuitorii (?) Lunii erau numiți seleniți, după 
grecescul Selene, care înseamnă Lună.

rămas suspendată în aer și a continuat să 
navigheze deasupra norilor...

Din altă povestire a lui Lukian; ...„Corabia
a

Eroul lui Francis Godwin aselemzează cu 
ajutorul... lebedelor.

în Lună. în afara elementelor mistice și 
a celor de aventură, apar și elemente știin
țifice, iar mai tîrziu, chiar idei tehnice.

1400 de ani după Lukian, Copernic pune 
bazele unei concepții astronomice noi asupra 
universului și Galileu îndreptînd pentru 

prima oară o lunetă asupra Lunii, zărește 
munții de pe acest corp ceresc... Și, totuși, 
visele au continuat. înainte de a face epo
cala sa descoperire asupra legilor mișcării 
planetelor, însuși Kepler descrie o călătorie 
în Lună, pe care o vede realizabilă doar cu 
ajutorul... magiei.

Cu ajutorul... demonilor
în povestirea „Somnium", marele astronom 

pune un demon să-i zugrăvească minunata 
insulă „Levania“, aflată la o depărtare de 
50.000 mile germane de Pămînt.

Levania nu-i altceva decît Luna. Ea poate 
fi atinsă de oameni, dar aceștia trebuie să 
fie prevăzători, întrucît locuitorii ei sînt... 
demoni. Ferindu-se de lumina Soarelui, acești 
demoni coboară pe Pămînt numai atunci 
cînd umbra globului'terestru provoacă întu
necarea Lunii pline. Pe podul de umbră 
astfel format, ei pot alerga în voie spre 
Pămînt.

Fantezie pură. Drept fantezie a conceput-o 
și autorul. Și, totuși, povestirea conține nu
meroase elemente științifice, prezentate deo
sebit de clar și precis.
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I LUNA

Kepler, în „Somnium": „De aceea, încă înain
tea călătoriei, omul trebuie cufundat în somn 

prin narcotice și opiacee..."

„Și oamenii pot ajunge înLună" — îi spune 
demonul, lui Kepler, descriindu-i cum se 
desfășoară o asemenea călătorie:

„Atunci noi (demonii — n.r.) ne apropiem 
in număr mare de om, îl împingem eu toții 
de jos în sus și îl ridicăm astfel în înălțime. 
Tocmai această primă accelerare ii produce cele 
mai mari neajunsuri, căci el e de-a dreptul 
smuls în sus, ca și cind ar zbura peste munți 
și mări, aruncat de forța prafului de pușcă. 
De aceea, încă înaintea călătoriei, omul tre
buie cufundat în somn prin narcotice și opiacee, 
in așa fel incit fiecare parte a corpului să fie 
ridicată uniform, capul să nu fie despărțit de 
trunchi și in așa fel incit forța să se împartă 
in mod egal asupra tuturor părților corpului.

Apoi se ivește o altă dificultate: gerul nă
prasnic și lipsa aerului respirabil. Frigul îl 
putem combate prin puterea de care dispunem 
din născare; lipsa de aer, insă — numai cu 
ajutorul bureților umeziți, pe care ii ținem in 
fața nasului.

După ce am trecut de prima parte a drumu
lui, călătoria devine mai ușoară. Atunci ex
punem trupul omului, aerului liber și ne în
depărtăm mîinile. Cind trupul se stringe ca 
o pînză de păianjen, li imprimăm prin îm
pingere o asemenea mișcare, incit continuă să 
înainteze singur in direcția dorită. Dar această 
gravitație nu ne prea folosește, fiind prea 
lentă. De aceea, noi accelerăm prin împingere 
— așa cum am spus — mișcarea trupului și 
i-o luăm înainte, ca să-l ferim de contactul prea 
bruse cu suprafața Lunii. Căci și așa, oamenii 
se plîng, cind se trezesc, de o moliciune de ne- 
descris in toate mădularele, fiind nevoiți să-și 
revină încet, pini cind sînt din nou in stare 
să umble..."

Kepler vorbește despre „gravitație1', despre 
o acțiune uniformă a forțelor exterioare 
asupra corpului omenesc, despre frigul și 
lipsa de aer respirabil... Iată că, alături de 
vis și de ilustre personaje încornorate, și-a 
făcut intrarea, în literatura fantastică despre 
Lună, a timpului, și elementul științific.

Mașina de zbor
Ideea de a folosi o mașină pentru călăto

ria în spațiul interplanetar o găsim la scri
itorul francez Cyrano de Bergerac (a nu se 

confunda cu eroul lui Edmond Rostand). în 
„T Autre Monde", el ne face să participăm 
ia un zbor în Lună, cu ajutorul rachetelor. 
Bergerac descrie chiar un aparat de zbor, 
alcătuit dintr-un șir de rachete care se aprind 
una după alta.

Totuși, omul a rămas încă multe secole 
pe Pămînt, numai cu visul. Mai tîrziu, 
Jules Verne publică romanul său „De 
la Pămînt la Lună“, în care drumul este 
parcurs cu ajutorul unui obuz; la începu
tul veacului nostru apare celebrul roman 
fantastic al lui H.G. Wells, „Primii oameni 
în Lună“. Iar în 1914, romanul lui Henric 
Stahl, „Un romîn în Lună". Să ne ocupăm 
însă de cel al lui Wells. Ignorînd orice ele
ment științific, Wells apelează exclusiv la 
fantezie. Ce-i drept, o fantezie extraordinară, 
lată cum se desfășoară călătoria cosmică 
descrisă: doi savanți englezi și-au construit 
o navă interplanetară sferică, pe care au 
botezat-o „Bila", și au ajuns cu ea în Lună. 
Setea de a cunoaște îi determină să facă cer
cetări amănunțite... Dăm mai jos cîteva din 
„rezultatele'* acestor cercetări...

Vițeii lunari și seleniții
„Deodată, un selenit se ivi în fața noastră. 

In comparație cu vițeii lunari, părea o făp
tură neînsemnată, o umilă furnică, avind cel 
mult cinci picioare în înălțime. Purta îmbră
căminte dintr-un material asemănător cu pie
lea, astfel incit nici o părticică a trupului său 
nu era vizibilă, dar despre aceasta nu ne pu
team da seama atunci. Era o ființă îndesată, 
țepoasă, care avea ceva dintr-o insectă supra
evaluată, cu antene în formă de bici și cu o 
armă zăngănitoare care se ivea din carcasa 
cilindrică, strălucitoare, a trupului său. Capul 
li era acoperit cu un coif uriaș, țepos,și, după 
cum am aflat mai tîrziu, el se folosea de țepi 
ca să împungă vițeii lunari îndărătnici.

In romanul lui Jules Verne, „De la Pămînt 
la Lună", drumul este parcurs cu ajutorul 

unui obuz.

H. G. Wells, în „Primii oameni în Lună*': 
...„Selenitul era o ființă îndesată, țepoasă, 
care avea ce va dintr-o insectă supraevoluată...'*

O pereche de ochelari de protecție, cu sticle 
fumurii, dădea măștii metalice cu care-și aco
perea chipul, asemănarea cu o pasăre. Nici 
un fel de brațe nu ieșeau din carcasă. înainta 
pe niște picioare scurte care, deși înfășurate 
intr-un fel de obiele călduroase, păreau ochi
lor noștri neobișnuit de subțiri.

Avea coapse foarte scurte, gambe foarte 
lungi și picioare mici. Cu toată îmbrăcămintea 
lui aparent greoaie, înainta — după concepția 
pămintească — cu pași enormi. Am tras cu 
urechea. Un timp lumea lunară rămase tăcută. 
A mai durat mult pină am reluat căutarea 
„Bilei" dispărute"...

Așa a descris Wells, Luna, în perioada în 
care Țiolkovski preconiza rezolvarea practică 
a zborului cosmic!

★
Visuri despre Lună! Visuri izvorîte din 

cele mai îndepărtate timpuri... Mai mult 
sau mai puțin naive, mai mult sau mai pu
țin fanteziste, mai mult sau mai puțin nos
time, ele au legănat de veacuri, de milenii, 
dorul omului de cunoaștere a cosmosului și, 
în primul rînd, de cunoaștere a enigmaticei 
Selene.

Realitatea despre Lună? Realitatea, așa 
cum o cunoaștem din ultimele observații, 
precum și ultimele previziuni științifice asu
pra ei, le veți putea afla în numărul următor 
al revistei noastre.



IN AUTOCLAVE
da Troian PROSAN

FALS TRATAT DE...
ENTOMOLOGIE

u numiri ciudate 
și pompoase: Za- 
brus tenebrioides, 
Bothynoderes 
punctiventris, 
Quadras pi di otus 
perniciosus...

Marea majori
tate a oamenilor 
îi numesc însă 
altfel, mai plas
tic: ghebosul, de

San Jose, de Colorado...
Mici cit unghia, ori abia vizi

bili cu ochiul liber, ești tentat 
să nu-i bagi în seamă. Și apoi par 
atît de cuminți și de inofensivi, 
încît inspiră milă.

O lume gingașă? Nu! Indivizii 
aceștia sînt extrem de periculoși. 
Așa mici și inofensivi în apa
rență, sînt în stare de lucruri ne
bănuite.

Dar să facem prezentările. Ve- 
niți mai aproape și aplecați-vă. 
Mic și necuvîntător, ca de altfel 
toți semenii lui, lucrează de zor. 
Vegetarian convins, îi plac mai 
ales grînele. Le consumă sub 
formă de verdețuri proaspete sau 
de boabe nepîrguite. Asta-i în 
funcție de vîrsta la care se află. 
Iată-l. înfulecă pe tăcute frun
zele tinere ale grîului, le duce la 
gură sugîndu-le seva și, apoi, le 
eliberează. Operativ și eficient; 
frunzele se usucă. A trecut pe 
aici. Cu cîtva timp înainte era 
un lan frumos și promițător 
Acum e o jalnică întindere verde 
pal. Dacă indivizii au fost mulți, 
n-ai ce să mai aștepți de la semă
nătură. Rămîne să intri din nou 
cu plugul și să întorci brazda Și 
toată munca, toate așteptările 
sînt zadarnice. Autorul? Zabrus 
tenebrioides, zis gîndacul ghe
bos. Semnalmente: culoare nea
gră, lungime un centimetru și 
jumătate, aripi tari și, după cum 
îl arată numele, ghebos.

...Dumneaei îi plac dulciurile. 
Și pentru că nu și le procură de 
ia magazin, are mare pasiune 
pentru sfecla de zahăr. Nerăbdă
toare, o consumă cu multă plă
cere, chiar din primele săptămîni 
de la răsărire Retează plantele 
și le înfulecă ca pe niște trufan
dale. Nu detestă, însă, nici arti
colele de Aprozar. Consumă în 
același timp, cu aceeași plăcere, 
spanac, lobodă etc. Țineți s-o 
cunoașteți? E Bothynoderes punc
tiventris sau gărgărița sfeclei.

...Ăstălalt e mai mic decît toți. 
Abia îl zărești cu ochiul liber. 
Umblă prin livezi și se agață ca 
scaiul de pomii fructiferi. își 
înfige ciocul în coaja copacului și, 
cu o persevere.nță rară, îi suge 
seva. Se înmulțește uimitor de 
repede și, intr-o perioadă scurtă, 
dă naștere la cîteva milioane de 
exemplare. Nici temperaturile 
scăzute nu-1 deranjează prea mult: 
se închide bine în carapacea lui 
și continuă să acționeze. Intr-un 
an, doi, cîteva milioane de indi
vizi dau gata un pom fructifer în

Foiogrofii de S STEINER

plină maturitate. Tratatele de 
specialitate îl numesc Quadras- 
pidiotus perniciosus, iar în pa
ranteză e trecut „păduchele de 
San Jose". Așa îl știu cei mai 
mulți.

Trei existențe mărunte, trei din 
cei mai de vază reprezentanți ai 
acestei lumi minuscule și răută
cioase.

Mă opresc aici. Nu intenționez 
să alcătuiesc un tratat de specia
litate și nici măcar să fac zoologie 
distractivă. Lista acestor dăună
tori este, însă, foarte mare și do
meniile în care acționează, di
verse. Și oriunde s-ar ivi, în cul
turile de cîmp, prin livezi, în pă
duri, pagubele provocate de ei 
sînt considerabile.

Ing. Constantin Gheorghe, deler- 
minînd calitatea insecticidelor 

destinate agriculturii.

SCURTĂ ISTORIE

Chiar dacă invazia de pomină 
a lăcustelor, din vremea lui Ca- 
ragea, n-a mai fost reeditată, alți 
dăunători au continuat să dij- 
muiască recoltele, iar uneori să 
le compromită total, pe mari 
suprafețe.

în trecut , în anii în care aceștia 
se manifestau cu deosebită furie, 
omul își privea neputincios ogorul 
și avea perspectiva cumplită a foa
metei. Altă dată, cînd dăunătorii 
erau mai puțini, înjumătățeau 
recolta.

Exista, firește, și pe atunci o 
luptă a oamenilor cu dăunătorii, 
căci aceasta era, în ultimă instan
ță, o luptă cu mizeria. Mijloacele 
erau însă rudimentare și efectul 
lor aproape egal cu zero. Așa au 
trecut secole.

Astăzi, cînd o țară întreagă 
luptă pentru recolte bogate, cînd 
chimia a venit în ajutorul agri 
culturii, ar părea cel puțin ridi
colă o... împărțire a recoltelor 
cu dăunătorii. Pentru evitarea 
unei asemenea „împărțiri", știin
ța și industria chimică au venit 
din nou în sprijinul agriculturii. 
Un război necruțător a fost de
clarat dăunătorilor. Mărturie stau

Doi morari: Vladimir Căliman și 
Ivan Tudor. Numai că ei nu ma- 
■inăgrîusau porumb, ci... cristale 

de HCH și DDT.

institutele de cercetări înființate 
sau reorganizate în anii noștri, 
hărțile întocmite cu minuțiozi
tate, punctînd regiunile în care 
inamicul se manifestă mai des și 
unde trebuie vegheat în special, 
nenumăratele acțiuni întreprinse 
în acest scop și, ceea ce este mai 
important, crearea unei industrii 
proprii de insecticide. La una 
din reprezentantele acestei indus

Se nasc miraculoase reacții. Ște
fan Sabău veghează lingă autocla- 
va în care se produce diclor- 

donul sodic.

trii, uzina „9 Mai“, am fost de 
curînd.

DE LA RETORTĂ LA AUTOCLAVĂ

Neavizat, m-aș fi gîndit la in
secticidele banale de uz casnic. 
Dimensiunile uzinei mi-ar fi apă
rut atunci exagerate. Un colos 
de uzină ca aceasta să producă 
doar analcid și DDT, cu care se 
omoară gîndaci domestici? Afla
sem, însă, faptele lumii de răufă

cători din holde și cunoșteam de 
acum proporțiile luptei cu ei. In 
cunoștință de cauză, proporțiile 
uzinei mi-au apărut firești. M-am 
strecurat printre conductele ce 
traversau secțiile, m-am oprit 
lîngă cisternele negre ca noaptea 
în care era ferecat acidul sulfuric 
concentrat, am zăbovit la morile 
în care se amestecă și se macină 
HCH-ul, am trecut prin labora
toare.

Am conchis, în cele din urmă, 
că fiecare pulbere sau soluție pro
dusă aici pe scară industrială s-a 
născut mai întîi în retortele de 
sticlă ale chimiștilor, ale chi- 
miștilor de aici sau de la Insti
tutul de cercetări chimice. Îmi 
părea că lucrurile sînt destul de 
clare pentru mine și destul de 
simple pentru fabrică. Produsele 
sînt puse la punct de cercetători 
în laboratoare, iar fabricii nu-i 
rămîne decît să urmeze rețeta...

M-am înșelat, însă.
— Dacă lucrurile ar sta chiar 

așa — mi-a spus Vasile Gherciu, 
inginerul șef, care m-a însoțit 
prin uzină — ar fi Intr-adevăr 
destul de simplu. Numai că...

Fiecare nou produs se naște, 
intr-adevăr, mai întîi în retortă. 
I se stabilește rețeta de fabrica
ție, i se dă un nume pentru a nu 
fi confundat cu altul și se trimite, 
pentru a fi produs pe scară semi- 
industrială, în stația pilot, aici, 
la uzină.

Ei, dar atunci se întîmplă mi
nunea. Ceea ce era valabil și se 
petrecea în retorta de sticlă nu 
se mai realizează totdeauna atît 
de fericit în autoclavă. Pentru cei 
din uzină sînt zile de încordare ex
tremă, de încercări nenumărate, 
de retușuri aduse rețetei primite, 
pînă cînd, în sfîrșit, se stabilește 
definitiv tehnologia noului pro
dus.

Obținut în cele din urmă în sta
ția pilot, produsul e transmis pen
tru experimentare institutelor de 
cercetări agronomice, forestiere 
sau hortiviticole,după destinație. 
Numai după ce aceste institute 
l-au experimentat îndelung și cu 
bune rezultate, intră în producție.

Abia atunci începe, pentru cei 
din fabrică, producția propriu-



Gata de plecare. In curînd conținutul acestor damigene, aliniate ea 
la paradă, se va revărsa peste câmpuri.

Dintre numeroa
sele proiecte pre
zentate la concurs. 
în vederea con
struirii noului Cen
tru de Televiziune 
din Moscova, a fost 
aprobat acest pro
iect, realizat de 
I. Nikitin, mem
bru corespondent 
al Academiei de 
Construcții și Arhi
tectură a U.K.S.S., 
și arhitecții D.Bur
din și L. Batalov.

TURNUL CH 
MAI ÎNALT A&mpa

zisă. In sfîrșit, apare prima șarjă. 
Dar credeți că s-a terminat aici? 
E nevoie de noi intervenții în 
procesul tehnologic, în rețetă...

— Pentru noi — îmi spune in
ginerul șef — lucrurile nu se în
cheie o dată cu intrarea pro
dusului în fabricație. Încercăm 
pe parcurs schimbări noi, căutăm 
înlocuitori mai ieftini ai unor 
substanțe aflate în rețetă. Nu 
ne este indiferent cu ce preț se 
duce lupta cu dăunătorii. Și in
tervențiile noastre impun, firește, 
noi experimentări pe teren, noi 
asigurări că ele nu s-au făcut în 
detrimentul calității produselor.

PE TOATE .GUSTURILE*

Poate chiar mai mult decît in 
altă parte, colaborarea dintre fa
brică și institutele de cercetări 
apare aici absolut indispensabilă. 
Colaborarea aceasta a făcut ca, 
astăzi, să existe în producția uzi- - 
nei o largă gamă de produse con
tra dăunătorilor. Varietatea a- 
ceasta o impune marea diversi
tate a inamicilor și, ca atare, fe
lul lor diferit de a reacționa la 
atacul substanțelor chimice.

Numai anul acesta vor intra în 
fabricație zece noi produse des
tinate agriculturii și silvicultu
rii. Produse pentru toate „gustu
rile". Pentru unii, se fabrică „he- 
xatox", pentru alții, „detox", ce
lor din păduri li se servește „sil- 
vetox", unora, mai rezistenți, 
„duplitox"...

Uneori, în lupta cu dăunătorii, 
se întîmplă un fenomen care, la 
începuturi, i-a pus în derută pe 
cercetători. Indivizii zoologici re
fuză la un moment dat să mai 
moară: praful și soluțiile îi lasă 
indiferenți. Ce se întîmplă? Ceva 
foarte simplu: s-a ivit fenomenul 
de imunitate. Insecticidele sînt 
create pe bază de DDT sau 
HCH. „Șervindu-li-se“ produse 
care au la bază numai una din 
aceste materii prime, dăunătorii 
cîștigă cu timpul o rezistență în 
Fața lor. Rezolvarea? Cei de la 
uzinele „9 Mai" au creat așa- 
îisele soluții emulsionabile, 
prin amestec de DDT și HCH, 
svitînd astfel posibilitatea ivirii 
fenomenului de imunitate

Aceasta despre insecticide. 
Dar uzina produce și ierbicide. 
Prășitul pe cale chimică, bună- 
jară, se face cu diclordonul sodic 
•ealizat aici. El distruge rapița 
iălbatică și alte buruieni dicoti- 
ledonate, care cresc nedorite în 

culturile de păioase. Nu e singu
rul ierbicid de la „9 Mai". In 
ultima vreme, a fost pus la punct 
un nou produs: așa-numitul „pa- 
radon sodic". El are calități su
perioare față de diclordon și o 
concentrație mai ridicată.

Firește, uzina nu produce nu
mai insecticide și ierbicide pen
tru nevoile agriculturii și silvi
culturii. O serie întreagă de alte 
produse, pentru nevoile metalur
giei și ale industriei farmaceutice, 
vin să completeze gama largă de 
substanțe chimice fabricate aici. 
Principalele produse, însă, rămîn 
acelea destinate luptei cu dău
nătorii.

Chimie. Aceeași chimie care dă 
agriculturii munți de pulbere ce 
îngrașă pămîntul. Numai că 
pulberile și lichidele născute aici 
se vor transforma în nori de praf 
ori în picături fine și vor ucide 
dușmanii culturilor. Așadar au- 
toclavele de aici poartă într-în- 
sele holde bogate...

Totul, în fabrică, e calm: pro
cesele chimice necesită puțini oa
meni și au loc, nevăzute, în in
timitate. Conducte prin care vin 
la întîlnire gaze și lichide; auto
clave în interiorul cărora se nasc 
miraculoase reacții și în care clo
rul și carbonul, oxigenul și azo
tul se desfac din vechile legături, 
pentru a se uni din nou, cu risipă 
de fantezie. Și din toate acestea 
nu ți-e dat să vezi aproape nimic, 
în schimb, rezultatele combina
țiilor se înfățișează ochilor în di
verse culori.

.. .Mă gîndesc la oamenii cu care 
am stat de vorbă. Munca lor cere 
multă pricepere, atenție încor
dată la procesele chimice, pa
siune. Iar uneori, treaba pe care 
o fac este literalmente grea.

La Năvodari, de pildă, la ma
rea uzină de îngrășăminte chimi
ce pentru agricultură, muncito
rul știe că activitatea lui înseam
nă, în ultimă instanță, spor de 
recoltă. La sfîrșitul unui an, el ar 
putea arăta, direct, munca lui, 
transformată în produse agricole.

Poate că Ștefan Sabău, de la 
uzinele chimice „9 Mai", n-a vă
zut niciodată un gîndac ghebos 
care distruge lanurile de grîu și 
cu atît mai puțin îi cunoaște 
numele latinesc. Știe, însă, că 
pulberile produse în autoclava pe 
care o veghează înseamnă, la ur- 
ma-urmelor, tot spor de recoltă 
Holde întregi în autoelavă..

Cine a vizitat turnul Universității 
..Lomonosov'' poate afirma pe drept 
cuvînt că a atins norii cu... mina, 
pentru că turnul acesta este In prezent 
cel mai înalt din Moscova, virful 
lui fiind, adeseori, învâluit în nori.

în curlnd, Insă, de pe vestitele 
coline „Lenin*, in apropierea monu
mentalei clădiri a Universității 
„Lomonosov, va domina noul turn 
al Centrului de Televiziune din 
Moscova. Construit In întregime din 
beton armat pretensionat, noul turn 
va fi cel mai înalt din Europa și 
unul din cele mai înalte din lume, 
împreună cu antena metalică, va 
depăși înălțimea de o jumătate de 
kilometru. El va întrece cu 208 
metri cel mai înalt punct al celebru
lui turn Eiffel din Paris (300 metri), 
care mai define In prezent recordul 
cucerit acum 70 de ani.

Silueta zveltă și îndrăzneață a 
noului turn, aidoma unei rachete 
cosmice gata să-și ia zborul în spa
țiul infinit al Universului, va putea 
fi văzută din orice punct al marii 
capitale sovietice.

Intr-o convorbire cu unul dintre 
autorii proiectului, arhitectul Leo
nid Batalov, am aflat o serie de 
amănunte interesante.

La baza turnului, construit pe 
patru picioare uriașe, diametrul va 
fi de 05 metri; pe măsura înălțării, 
turnul se va snbfia treptat, ajungînd 
ca, la înălțimea de 50 de metri, să 
aibă un diametru de 18 metri; sus, 
la baza antenei, la o înălțime de 
aproape 400 de metri, diametrul 
turnului va fi doar de 7 metri.

Antena — o construcție ajurată de 
otel — va fi înaltă de 118 m. Trei 
terase elegante, situate la diferite 
înălțimi — 120, 250 și 370 metri — 
vor oferi unui număr de pînă la 
1.000 de vizitatori plăcerea de a 
admira neasemuita priveliște a me
tropolei sovietice și a Împrejurimi
lor ei. Terasa instalată la cea mai 
mare înălțime — 370 metri — va fi 
și cea mai încăpătoare, puțind găz
dui ptnă la 600 de vizitatori. Tot 
aici va ti amenajat și un restaurant 
cu o capacitate de 250 de persoane. 
Cînd cerul Moscovei va fi înnorat, 
norii lăsîndu-se uneori pînă la 200 
de metri deasupra orașului, această 
terasă, proiectată In spațiu, va da 
impresia unei insule in nemărgini
tul ocean al norilor sau a unei stații 
interplanetare.

Se știe că, în bătaia vfntului, 
virful unei asemenea construcții 
oscilează destul de simțitor. Proiec
tantii turnului au prevăzut o rezis
tență a pereților, capabilă să tină 
piept unor rafale de vint atinglnd 
o viteză de 50 de metri pe secundă, 
viteză care n-a fost înregistrată 
niciodată la Moscova. Oscilațiile 
vîrfului antenei, în acest caz teoretic, 
s-ar înscrie într-un cerc cu raza de 
2 metri. „Dar viitorii vizitatori ai 
turnului, amatori de asemenea as
censiuni, pot fi liniștiti — ne asi
gură, zîmbind, arhitectul L. Batalov 
— căci viteza maximă a vîntului. 
înregistrată în ultimii zece ani în 
regiunea Moscovei, n-a depășit nici
odată 32 de metri pe secundă".

Și nici ascen
siunea nu va pre
zenta vreo difi
cultate: patru as
censoare mari, 
ultrarapide, vor 
ridica pe vizita
tori pe terasa su
perioară doar în 
80 de secunde.

Studiourile, 
posturile de emi
siune si birourile 
Centrului de Te
leviziune vor fi 
repartizate in ee- 
le noua etaje din 
corpul turnului. 
La bazaturnului, 
sub bolta const! - 

luită de cele patru picioare ale 
lui, se va deschide un imens 
vestibul cu pereții de sticlă 
groasă și transparentă. Postu
rile fie emisiune vor trans
mite zilnic cite două programe 
de televiziune în o 1 bși negru și 
un program in culori. Proiec
tul prevede posibilitatea de 
mărire, în viitor, a numărului 
de programe emise simultan.

Noul luni va 
permite recepțio- 
narea în condiții 
optime a progra
melor de televi - 
ziune,peorazădc 
cel puțin 120km.
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tusehwitz ? Hiroșima ? Asemănarea ima
ginilor este întra-devăr îngrozitoare. Foto
grafia redă tabloul sinistra al vieții și 
morții în lagărele de concentrare sud-viet- 
nameze -- Poulo Condor, Fu Loi, Thn Duc. 
Bien Hoa și altele. în prezent, clica lui 
Ngo Dinh Diem cheltuiește încă 48 milioane 
de piaștri pentru crearea altor 20 de ase
menea „centre pentru antrenament politic".

Steagul francez și uniforma 
americană

„Nimic nu s-a schimbat la Saigon in ce 
privește obiceiul prinsurilor luate în tihnă 
și atmosfera localurilor de noapte. Aici viața 
este plăcută pentru americani. Ei colindă in 
grupuri restaurantele unde se servesc pican
tele mîncăruri preparate după rețetele bucă
tăriei franceze, se destind în cafenelele cu 
umbrare viu colorate, unde sorb coniacul 
dulce de origine franceză și petrec în barurile 
de noapte, unde băutura costă ieftin". Iată, 
redată cu satisfacție cinică de revista „United 
News and World Report**, imaginea bunului 
plac american în Vietnamul de Sud.

„Nimic nu s-a schimbat la Saigon**... Poate 
doar faptul că, după dezastrul de la Dien 
Bien Fu și după acordul de la Geneva din 
1954, steagul „războiului murdar" francez a 
fost înlocuit cu uniforma militară americană.

Aterizînd la Saigon în 1954, generalul 
american Collins l-a bătut pe umăr pe mer
cenarul cu aspirații de dictator, Ngo Dinh 
Diem, și a declarat: „Am sosit aci pentru a 
susține din toate puterile guvernul Diem, 
pentru a-i acorda sprijinul și pentru a-1 ajuta 
să rezolve toate problemele". Ce „probleme" 
l-a ajutat să... rezolve? în primul rînd, pro
blema... comunismului.

„Nimic nu s-a schimbat la Saigon"... Pînă 
și limbajul folosit de generalul american este 
același cu cel folosit de generalul francez, 
predecesorul său. Și dacă împăratul-mario
netă Bao Dai, omul colonialiștilor francezi, 
nu-și mai are reședința la Saigon, americanii 
se pot bizui pe omul lor, premierul-fantoșă 
Ngo Dinh Diem. Totul nu-i decît o ches
tiune formală, pentru că, la urma-urmei... 
„nimic nu s-a schimbat la Saigon". Nici 
măcar regimul de cumplită teroare.

de 0. BABOlAN

în anii grei, cînd regimul de teroare diu 
Vietnamul de Sud purta încă efigia colonia
lismului francez, unitatea de măsură a cri
melor de genocid se chema Poulo Condor — 
insula groazei — transformată într-o imensă 
carceră colectivă pentru mii și mii de patrioți 
vietnamezi suspectați de comunism.

De la Poulo Condor la Fu Loi
Tratamentul barbar Ia care erau supuși aci 

deținuții politici a secerat mii de vieți; Poulo 
Condor și-a cîștigat trista faimă de „insulă 
a iadului". Intr-un zguduitor reportaj de la 
fața locului, ziaristul australian Wilfred 
Burchett a denunțat, la timpul său, oroarea 
inchiziției colonialiste: oameni ținuți în 
cuști, ca fiarele, prizonieri purtînd cătușe la 
miini și la picioare, cîte 120 de deținuți în
carcerați într-o singură celulă, torturi medie
vale și execuții în serie. Viața și moartea 
aveau la Poulo Condor și alte „variante": 

MV

echipe de sacrificiu formate din deținuți 
erau forțate să escaladeze stînci inaccesibile 
pentru a culege, la o sută de metri deasupra 
nivelului mării,... cuiburi de rindunici dir 
care se prepara supa atît de gustată de ofi 
țerii francezi.

Deținutul, sleit de puteri și privind moar 
tea cu ochii, se atîrna cu o mină de stîncă, ia: 
cu cealaltă căuta să desprindă cuiburile di 
rindunici. Spectacolul era înfiorător: unu 
după altul, cei ce nu rezistau „probei" s< 
prăvăleau în valuri și erau sfîșiați de rechini 
Cei rămași în viață își reluau „traiul" îi 
cușcă. Rația de hrană pe zi: o fiertură d 
orez într-o coajă de cocos și, uneori, peșt 
putrezit.
390.000 de oameni au luat parte la uriașu 
miting de Ia Hanoi, pentru a înfiera masacru 

de Ia Fu Loi. ■



Și, în vreme ce „nu s-a schimbat nimic la 
Saigon**..., Poulo Condor a devenit o pagină 
scrisă cu sînge vietnamez în istoria crimelor 
colonialismului francez.

„împreună cu capitalul și cu influenfa 
americană — scrie Burchett — a pătruns la 
Saigon și modul de viață american". Noii ocu- 
panți, instalați în palatul Le Chalet de pe 
bulevardul Gallieni, n-au avut pretenția de 
a fi originali; l-au sfătuit doar pe urmașul 
lui Bao Dai „să lupte împotriva comunismului 
cu mijloace mai energice". în schimbul cîtorva 
milioane de piaștri, Ngo Dinh Diem s-a 
conformat; experiența Poulo Condor a fost 
îmbinată cu metodele mai vechi și încercate, 
ale maeștrilor hitleriști de la Auschwitz, 
Maidanek, Birkenau și Buchenwald.

Curînd, pe hărțile de „uz intern** ale lisîn- 
manului sud-vietnamez și ale consilierilor săi 
americani a apărut un punct negru, situat la 
33 km de Saigon; FU LOI, unul din marile 
lagăre de concentrare din Vietnamul de Sud, 
pe care noii inchizitori din Saigon le camu
flează sub firma mincinoasă de „centre pentru 
antrenament politic".

Masacrul
Cele 12 turnuri ale lagărului, zidurile 

înalte, mohorîte, și centura de sîrmă ghim
pată n-au putut ascunde crima. Masacrul de 
la Fu Loi a zguduit lumea, constituind unul 
din cele mai barbare acte de genocid cunos
cute în istorie. Este, într-adevăr, un caz ne- 
maiînttlnit: otrăvirea în masă a unui număr 
de 6.000 de deținuți politici —și aceasta în 
timp de pace. Faptele sînt cunoscute — au
torii crimei, de asemenea. Promisiunea so
lemnă a generalului Collins a fost îndepli
nită întocmai; ajutorul american a acționat 
și în organizarea masacrului de la Fu Loi. 
Din ordinul autoritățiloramericano-diemiste, 
ofițerul sud-vietnamez Ho Van Tan, proas
păt absolvent al unei școli de spionaj din 
S.U.A,, a turnat o puternică doză de otravă 

în mîncarea prizonierilor politici deținuți in 
condiții inumane în lagărul de la Fu Loi. Din 
cele 6.000 de victime ale acestei mîrșăvii, 
1.000 au murit în chinuri îngrozitoare, iar 
peste 4.000aufăcut intoxicații în forme grave. 
Ore în șir și apoi zile de-a rîndul, cel mai 
mare lagăr de concentrare din Vietnamul de 
Sud a fost arena unor scene de un dramatism 
cutremurător. Răzvrătirea condamnaților la 
moarte prin otrăvire a luat asemenea forme 
și proporții, încît, cuprinși de panică, gene
ralii americani din Saigon și guvernul mario
netă au recurs la teroare fățișă. Trupele de 
represiune au deschis focul asupra deținuți- 
lor, care strigau după ajutor de pe acoperișu
rile barăcilor. Un regiment de trupe speciale 
(cu misiunea de a șterge urmele crimei) a 
încercuit lagărul, împiedicînd apropierea 
populației indignate.

Fărădelegea a culminat apoi cu incendie
rea cîtorva barăci pline cu deținuți vii și 
morți. Cu aceeași furie, călăii s-au năpustit 
asupra populației din afară, care-și mani
festa simpatia și solidaritatea cu deținuți! 
din „cazanul satanei**, cum a fost denumit, 
lagărul de la Fu Loi. Au fost arestate rude 
ale victimelor și toți acei care ar fi putut 
da relații despre cele petrecute la Fu Loi. 
între timp, Ngo Dinh Diem comunica zia
riștilor o știre confecționată la cartierul mi
litar american din Saigon; „La centrul pen
tru antrenament politic de la Fu Loi a izbuc
nit o epidemie de pe urma căreia au murit un 
număr de persoane"... Sfruntată minciună și 
zadarnică! Ceea ce n-a putut fi ascuns la 
Dachau și Auschwitz, la Kociedo in Coreea 
de Sud și la Poulo Condor, nu poate fi tăi
nuit nici la Fu Loi. O dovedesc iniile de scri
sori și telegrame ce înfierează crima mon
struoasă, trimise din toate colțurile lumii pe 
adresa Comisiei Internaționale de supra
veghere și control din Vietnam.

Acuz! Mamele, soțiile și copiii celor extermi
nați îi blestemă pe ucigașii americano-die- 

miști.

Au fost stîrnite valurile
La ora aceasta, cînd la sediul Comisiei 

Internaționale din Saigon se perindă încă 
șirul mamelor și al soțiilor îndoliate, care vin 
să-i acuze pe asasinii de la Fu Loi, la ora 
aceasta cînd —așa cum relatează corespon
dentul publicației franceze „La tribune des 
nations" — Vietnamul de Sud „este intr-o 
adevărată fierbere", clica fascistă a lui Ngo 
Dinh Diem și protectorii lui americani au 
toate motivele să se teamă. „United News 
and World Report** nu s-ar mai putea ha
zarda acum în considerațiuni despre „viața 
plăcută a americanilor la Saigon**. înconju
rați de ura unui întreg popor cuprins de re
voltă, americanii în uniformă din palatul Le 
Chalet se simt ca niște naufragiați pe o insulă 
asaltată de valurile stîrnite de furtună.

Vietnamezii din Nord și din Sud au de 
plătit multe polițe colonialiștilor. De la 
ocupația japoneză și franceză, pînă la bunul 
plac american, statornicit cu ajutorul clicii 
trădătoare diemiste, Vietnamul a cunoscut 
șirulnesfîrșitde nelegiuiri și crime colonialis
te. Ca și în Coreea de Sud, aventurieri fasciști 
aflați aci în solda S.U.A. torpilează nu nu
mai’ acordul de armistițiu, dar fac totul 

’ pentru a zădărni
ci orice pas spre 
unificarea țării, 
transformînd re
giunile din sudul 
Vietnamului în- 
tr-o colonie și ba
ză militară ame
ricană.

împotrivirea de 
care se lovește po
liția americano- 
diemistă stîrnește 
vădită neliniște la 
Saigon. Cu atît 
mai mult, cu cît 
masacrul preme
ditat de Ia Fu Loi 
n-a dat rezultatul 
scontat: intimi
darea patrioților 
sud-vietnamezi. 
Sfidînd zidul de 
baionete din jurul 
„cazanului sata
nei** și atacul cu 
bombe lacrimoge
ne, mulțimile ca
re înaintau spre 
lagăr scandau în
tr-un singur glas. 
„Jos Ngo Dinh 
Diem!**; „Jos im
perialiștii ameri
cani!“

La Fu Loi, din
coace și dincolo de 
sîrtna ghimpată, a 
răsunat glasul mî- 
nios al întregului 
popor vietnamez, 
care nu uită și nu 
iartă crimele duș
manilor săi de 
moarte.
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...PE STRUNELE VIORII
Si-a dorit o vioară de 

la patru ani. A că
pătat la 6 ani o 
scripeă. Chiar tn di
mineața «celei zile, 
Ion Voicu a început 
să însăileze pe coarde 
o melodie. „Hora 
miresei" se chema 

v $| ptnă seara a etn- 
tat-o. Toată familia i-a jucat a- 
tunci tn preajmă.

Familia aceasta era dețină
toarea unei comori: aproape 300 
de ani de tradiție muzicală băști
nașă. Tradiția s-a perpetuat: din 
cei șapte copii, ctți erau acasă, 
șase sînt astăzi muzicieni, mu
zicanți sau muzicali, iar Ion 
Voicu a devenit... Ion Voicu.

La aceasta a vegheat mama: 
Irina Voicu a stăruit ca băiatul 
să ia lecții cu un dascăl, să 
exerseze ore îndelungate. Și, In
tr-adevăr, timp de 27 ani, Ion 
Voieu a studiat tn medie opt 
ore pe zi. Așa s-a format acest 
strălucit interpret al lui Paga
nini, Ceaikovski, Lalo, Chaus- 
son, Issaye, acest virtuos „Înnăs
cut", despre care maestrul Geor
ge Georgescu obișnuiește să spu
nă: „Ion Voicu a venit pe lume 
cu gamele gata făcute".

Luminiș tn unii tntunocoți
Orice ttnăr artist iese tn In- 

ttmpinarea marilor săi înaintași. 
Cariera Iui Ion Voicu s-a deschis 
sub semnul învățămintelor pri
mite de la două strălucite figuri: 
George Enescu și David Oistrah.

„De la Enescu, rtvna pentru 
marele repertoriu clasic; David 
Oistrah m-a învățat să stăpt- 
nesc vioara". Înttlnirea cu Geor
ge Enescu a avut loc tn 19*3. 
Ion Voicu nu număra mai mult 
de 18 primăveri, etnd George 
Enescu l-a ascultat tn vila sa 
„Luminiș", de la Sinaia.

„In ceea ce privește tehnica, 
mult nu mai rămine de făcut" 
— a spus Enescu: și pentru ca 
ttnărul violonist, ptnă atunci 
îndrăgostit de romantici, să-și 
desăvtrșească interpretarea, i-a

In toamna anului 
trecut, pianistul 
.Mindru Katz a ob
ținut ta Londra, la 
Royal Festival Hali, 
un succes răsunător, 
un succes de mare 
prestigiu. „O apariție 

uluitoare la claviatură" — no- 
teczd „ Daily Mail". Aprecieri 
asemănătoare au apărut In toată 
presa engleza— de obicei mult mai 
zgircilă in laude. „Tinărul pia
nist — scrie „The Sunday Times 
Magazine" — a oferit o inter
pretare setuteietoare a primului 
concert pentru pian de Prokofiev 
și a dovedit apoi publicului 
vrăjit,cu .Terasa" de Debussy, 
țot atlta sensibilitate tn tona
litățile clarului de luaă, pe cit 
de prodigios s-a arătat In jocu
rile de artificii prokofievlene".

.Co doriți să vă etnt*...
Astfel, opinia muzicală lon

doneză a oferit tînărului pianist 
un strălucit certificat, asemă
nător celui pe care artistul il 
poartă în buzunar de la 7 ani. 
George Enescu i l-a inminat, cu 
mențiunea: „Să-ți faci educația 
muzicala în țară. Noi avem o 
școala pianistică de nivel inter
național. reprezentată, iu primul 
rlnd, prin Florica Muiscescu".

Purtat de mind, Mtndru Katz. 
mare de o șchioapă, a fost atunci 
prr-entot distinsei profesoare: .,Cc 
doriți' să va ctnl, domrițoap)? 

recomandat In repertoriu sona
tele Iui Mozart, ale lui Beetho
ven, concertul de Brahms.

Sînt anii războiului, ani tn- 
tunecoși. Și poate că din toate 
amărăciunile lui Ion Voicu nu 
sărăcia e cea mai amară. Totuși, 
aceasta cunoaște un simptom 
agravant: ca Ia * ani, ca la 
6 ani, Ion Voicu ttnjește după 
o vioară... Instrumentistul nu 
are instrument!

Căli* lumii
Înttlnirea cu David Oistrah 

a avut loc 11 ani maittrziu. 
În 1954, Ion Voicu, căruia 
Intre timp regimul democrat- 
popular ti recunoscuse meritele— 
devenise solist al orchestrei 
filarmonice, artist emerit și lau
reat al Premiului de Stat — și-a 
dorit să redevină elev și a cerut 
insistent să fie trimis la școală. 
La cea mal înaltă școală violo
nistică, la bătrtnul și neîntre
cutul pedagog A. I. lampolski, 
la care s-au format marii vir
tuoși ai vremii noastre. Cererea 
lui e împlinită. în 1954, Ion 
Voicu e trimis la Moscova.

După un an, Insă, murind 
septuagenarul lampolski, Ion 
Voicu bate pentru prima oară 
la ușa lui David Oistrah. Bate 
Ia ușa lui David Oistrah și 
poartă, tn sftrșit, sub braț, o vi
oară adevărată... Statul nostru 
de democrație populară ti făcuse 
tn dar ttnănilui artist, una din 
minunile lumii: un Stradivarius 
autentic, dating din 1709. „ David 
Oistrah m-a învățat să stăpt- 
nesc vioara", obișnuiește să 
spună Voicu. Această autoritate 
mondială a pus Ia tndenatna 
tînărului violonist romtn crite
rii neîndoielnice, I-a îmbarcat 
in fluxul mișcării muzicale mon
diale și... Ion Voicu a pornit-o.

Etapele itinerariului lui Ion 
Voicu, tn 1958, stnt tot atttea 
succese: Finlanda, Suedia, Gre
cia. Anglia, Islanda. Belgia, 
H.R.S.S., R.D.G.

„Tinarul artist stăplnește o 
tehnică minunată, o frazare im

O sonata de Beethorcn, sau o 
compoziție proprie?"

A cintaf. Florica Muzicescu 
ți-a luat din acel moment sarcina 
educației muzicale a micului pia
nist. „A fost steaua mea călăuzi
toare" —spune MindruKatz. Ast
fel, succesul peste hotare al pia
nistului Mindru Katz nu repre
zintă doar o satisfacție a artis- 

pecabilă, o mare ușurință și 
libertate de expresie" —scrie 
G. Mihailov tn „Muzica Sovie
tică". „Violonistul romtn Ion 
Voicu este un adevărat vrăjitor, 
demn de celebrii săi maeștri 
George Enescu și David Oistrah" 
— notează ziarul englez „Daily

Mail".
Nimeni nu se arată mai mul

țumit de condițiile care i s-au 
creat, dectt Ion Voicu însuși:

„Am fost trimis Ia cea mai 
bună școală —spune el. Mi s-a 
pus tn brațe cea mai bună vioa
ră... Și dacă am fost apoi tri
mis tn străinătate, nu mi-am 
făcut declt datoria". în anul in 
curs, Ion Voicu a concertat tn 
Anglia, Polonia și va mai con
certa. desigur, și tn alte țări. Să 
notăm că. pe lingă marele reperto
riu universal, Ion Voicu duce tn 
străinătate sonatele Iul Ciprian 
Porumbescu, George Enaeovici, 
Emanoil Elenescu și... Ion Voicu. 
Interpretul devine compozitor.

Cu ontuziasmul și modestia 
Iul Oistrah

David Oistrah și Ion Voicu 
stnt legați nu numai printr-o 
prietenie profesională, ci și prin- 
tr-o afinitate sufletească. Ca și 
Oistrah, Ion Voicu e tipul ar
tistului fără „ștaif", fără ifose. 
Nici ceremonios, nici modern. 
Nici „magister", nici boem. Tră
săturile i-au rămas tinerești, 
limpezi, permeabile; nu s-a fixai 
aci pecetea celui ce se crede uns 
șl ales. La 33 de ani, Ion Voieu 
e un bărbat modest, deschis, co- 
muotcatlv. Cutreieră țara cu en
tuziasmul cu care cutreieră lu
mea și etntă in uzină și in 
gospodăria colectivă eu aceeași 
dăruire, ca la Wigmore Hall.

Ion Voicu fși înscrie tn pla
nurile sale de viitor un proiect 
interesant: conducerea unei cla
se de specializare la Conserva
tor, a unei adevărate școli vio
lonistice romtneșli.

La litera V a viitorului catalog 
s-a și înscris primul elev: Voicu 
Mădălin, feciorul cel mare al lui 
Ion, violonist în virată de 8 ani — 
altul care, pe cit se pare, a venit 
pe lume „cu gamele gata făeute".

tului In anii împlinirii lui, ci 
ți tnca o izbîndă a școlii pianis
tice romfnești, încă o victorie a 
maestre: Florica Muzicescu, a- 
ceastă distinsă muziciană, in 
care licărește încă și astăzi, la 
72 de ani. scinteia geniului pe
dagogic, ți căreia Dinu Lipatti. 
cel mai ilustru elev al ei, ii scria 
cîndca din Geneva:

Ion Voieu, stind de vorbă eu maestrul David Oistrah, 
în timpul unei vacanțe pe care marele violonist sovietic 

a petrecut-o în țara noastră.

maeștri din Apus ar 
mai a^ea cete ceva de învățat 
de la metodele matale pedagogice, 
scumpă domnișoară Florica...**

Cum ciută Mtndru Katz
fncă din 193S, pe cind Mindru 

Katz abia îți facuM intrarea în 
arena muzicală internațională 
— criticul sovietic Martinov îl 
situa pe tinarul interpret in 
familia artiștilor ce țtiu să pă
trundă adine in universul sen
timentelor ți gîndirii omenești.

Mtndru Katz e un artist al 
concepției. Creația sa interpre
tativă vibrează de o permanentă 
explorare a celor mai intime 
sensuri ale muzicii. Claviatura 
nu-i tine loc de vehicul pentru 
eoaziuni sonore. Orictt de stră
lucit. contactul său cu instru
mentul e o strictă și susținută 
solicitare a unui continui inte

rior. E poate interesant de notat 
că primii săi pași in educația 
muzicală au fost călăuziți prin 
metoda dicteului muzical din me
morie. La sftrșitul orei, profe
soara îi eînta o melodie. „Pentru 
data riitoare” pianistul, in vtrs- 
tă de Ș ani, trebuia s-o transcrie, 
din memorie, pe note. Așadar, 
muzica se dezvăluie nu ca tenta
ția de a juca pe clape, ci ca 
viziunea unui univers melodic...

Putem recunoaște in procesul 
creator al artistului de astăzi 
același drum. Mîna nu atinge 
clapa, ptnă cind artistul nu a 
recreat întîi mintal — prinir-o 
lungă intimitate cu partitura — 
întregul edificiu de idei ți sen
timente al operei pe care vrea 
s-o tălmăcească.

„Chiar dacă interpretările me
le vor suferi rectificări ulterioare 
la lumina criticii primite — 
spune Mindru Katz — in clipa 
In care md înfățișez înaintea 
publicului, port in mine conoin- 
gerea nestrămutată a adevărului 
pe care vreau să-l tălmăcesc : 
acesta e mesajul lui Back 
sau al lui Beethoven, bunăoară. 
Port in mine convingerea nestră
mutată că publicul care ascultă 
e receptiv la cele mai înalte sim
țăminte omenești, exprimate in 
forma cea mai pură, cea mai 
sobră".

Pentru un artist de factura 
lui Mtndru Katz, premisa dez
voltării artistice constă nu numai 
in mlădierea mijloacelor de ex
presie, ei ți in îmbogățirea pro
priului conținut sufletesc, in con
tact nemijlocit cu viața. „Tră
iesc intîi prin viață, apoi prin 
muzică — mărturisește Mindru 
Katz. Din muzică nu crește mu
zică. Muzica e un limbaj- ea 
exprimă viața. Și, după cum a- 
lunci cind execut un fragment 
dintr-o sonată, port in mine ar
hitectura întregii lucrări, tot așa 
am înrolat să port In suflet. 
printre micile înttmplări ale exis
tenței — ca p_ pedală veșnic sus
ținută — sensurile majore ale 
vieții noastre de astăzi".

Viorica FH.IPOÎU
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Primăvara și efec
tele ei asupra 

organismului

recerea de la un 
anotimp la altui 
— și mai ales de 
la iarnă la primă-
var* luce
l>erturbări in func
țiunile glandelor 
cu secreție inter
na. Simțim uneori 

o moieșeală generala a ।
corpului, alteori o sen
zație de amețeală sau 
constatăm o mărire ne
obișnuită a ficatului și 
a splinei — aceasta din 
urmă mai ales în cazurile 
cind am suferit cîndva de 
paludism. In sfîrșit, ca o 
consecință a dereglării 
funcțiunilor glandulare.ne 
trezim cu tenul pătat sau 
cu erupții ale epidermei. E 
bine să fim conștienți că (
toate acestea nu sint i
simple accidente, ci efecte 
ale unor deranjamente '
care trebuie corn lui tute. 

Un medic cu care am 
stat de vorbă asupra aces
tui subiect mi-a spus că 
problema tratamentului in 
asemenea cazuri e cu atît ’ 
mai delicată cu cit, tulim- ‘ 
rărite nefiind prea grave în , 
manifestarea lor, oamenii 
nu vin la consultație nu
mai pentru atita lucru. 
Desigur, e o greșeală. i 
fiindcă unele dereglări in < 
funcțiuni le organice se pot 1 
menține și chiar agrava. 
O simplă senzație de ame
țeală poate fi semnalul 
unei anemii sau al unei 
hipertensiuni arteriale. C 
simplă pată pe piele poate 
indica proasta funcțiune 
a ficatului etc.

Unii spun: „a venit pri
măvara: să mincăm spa
nac și urzici multe, ca să 
ne primenim singele~. Dar 
nu-și dau seama că dacă. < 
in general, legumele aces- ' 
tea sînt foarte hrănitoare, i 
ele pot fi și dăunătoare, । 
in cazul unor afecțiuni 
gastrice sau hepatice, în 
care fierul pe care-1 conțin 
este contraindicat. Hrana 
bogată în fier e indicată ' 
în special copiilor și tine
rilor care n-au ajuns încă 
să-și obosească ficatul. 
Acestora le face într-ade- 
văr foarte bine, mărin- 
du-le numărul globulelor 
roșii în sînge.

în general, ceea ce tre
buie să urmărim în com
punerea meniurilor noas
tre de primăvară — indi
ferent de vîrstă — este 
dozarea cît mai bogata 
a vitaminelor. Aceasta, 
deoarece în timpul iernii 
corpul a suferit, oarecum, 
de pe urma hranei neîn- , 
destulătoare în vitamine < 
și, în schimb, prea bogate ' 
în proteine și săruri mine
rale. ।

Să profităm, deci, de 
primele apariții ale legu- ' 
inelor și fructelor proas- । 
pete care știm că au vita
mine și să facem — daca 
se poale —cură cu ele. ' 
Iar dacă vedem că un» 
din legume nu ne priește 1 
sau dacă simțim starea de ' 
moleșeală a corpului pre- i 
lungindu-se, să nu negii- 1 
jăm consultarea unui me- ' 
die specialist în endoeri- ’ 
nologie. 1

JOSIANA <

FONTA MODULARA poate înlocui in bune condițiuni piesele 
de oțel și chiar cele din fontă cu pereți groși. în turnătoria uzinelor 
„Unio“ din Satu Mare a intrat în funcțiune o instalație pentru 
modularizarea fontei, instalație care va aduce uzinei economii 
anuale de 1.500.000 lei.

MUNCITORII FABRICII DE 
CĂRĂMIDĂdia Ițcani (Suceava), 
tăcind niște săpături, au găsit 
i. 100 de monede de argint datlnd 
din sec. XV-XVH. Monedele vor 
fi expuse la Muzeul regional 
Suceava.

Fotografie de R. CAtANCEA

STATUIA POETULUI MI
HAIL EMINESCU, care se afla 
— parcă ascunsă — Intr-unu! din 
parcurile orașului Galați, a fost 
restaurată și așezată în plin cen
trul orașului, în apropierea noilor 
blocuri muncitorești.

Fotografie de B. PE1ROVICI

SERIA UNITARĂ DE ÎNTRERUPĂTOARE ÎN AER, conceputa 
și realizată in întregime de colectivul întreprinderii „Eleetroapa- 
ralaj“ din Capitală, constituie o nouă și însemnată realizare a 
tehnicii romfnești. Deși produsă pentru prima oară în țara noastră, 
ea satisface toate exigențele tehnicii, puttnd concura cu sucees 
orice produs similar din străinătate.

ÎN IMEDIATA APROPIERE A LACULUI CAPRA din masivul 
Făgăraș, la circa 100 m spre Valea Caprei, pe drumul marcat care 
duce de la Bilea-Lae spre Cumpăna-Argeș, există un alt lac leel 
din fotografia de sus), care nu figurează pe nici una din hărțile 
turistice ale masivului. Suficient de mare pentru a nu fi consi
derat ea făcînd parte tot din lacul Capra, separat de acesta, dru
meții li dau diferite denumiri: Căprița, ledul, Fiul Caprei. Puiul 
Caprei etc., fiecare după imaginea pe care i-o sugerează și după
fantezia proprie.

O NOUĂ LUCRARE DE 
ARTĂ - executată in marmură 
de Dobrogea de către un colectiv 
de artiști plastici condus de sculp
torul 1. Bîrleanu —ornamentează 
parcul din fața Sfatului popu
lar al orașului Iași.

Fotografie do l. BENEȘ

LA MUZEUL DIN CĂLĂRAȘI 
pot fi văzute aceste vase cera
mice aparținind culturii Gumel- 
nița-Ariujd. Ele au fost desc»|H- 
rite la .Măgura Cuneșlilor. -ț

Fotografie de M. DUMITRESCU
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ORIZONTAL: 1) Cunoscut na
turalist romin, autor a nume
roase studii in legătură cu pisci
cultura (2 cuv.). 2) Varietate 
de somn — Pește, de obicei afu
mat. 3) Neg! — Pronume — 
Capul lostriței — Nota-bene. 4) 
Borfaș — Pește cunoscut sub nu
mele de mate negre. 5) Pană — 
Vase pentru pescuitul de coastă, 
<) Pește din familia scrumbiei de 
Dunăre — Nicovală. 7) Peștele 
din neamul șalăului — Insulă 
daneză. 8) Trei sute — Posezi — 
Pentru fiert cafeaua (pL). 9) Alfa 
și omega — Cap de plătică — 
Tip de cablu metalic, inventat de 
inginerul cu același nume, folo
sit pentru conducerea navelor in 
porturi pe timp cețos. 10) Pești 
asemănători, in formă și colorit, 
scrumbiilor albastre — Oraș în 
Norvegia (k=c). 11) Din fa
milia cegăi sau a nisetrului 
ifem.)—Coadă de pește. 12) La 
intervale mari — în capul undi
tei. 13) Altă mîncare de pește — 
Pul de somn.

VERTICAL: 1) Sardeluțe de 
Dunăre — Suzana fără... Ana. 
23 Unealtă în formă de clește, 
folosită la pescuit — în perma
nentă reducere și în industria 
piscicolă. 3) Comună în nordul 
tării — Sînt bolnav ia pat — La 
fel cu pistolul. 4) Pește cu carnea 
grasă și gustoasă, folosit mai 
mult ca nadă pentru răpitorii din 
apele de munte — Munte din

DE VORBĂ CU MEDICUL:

Apendicita 
fantomă

norduFțărli. 5) Ultimul popas al 

 

peștelui—Postav —Unealtă pes
cărească. 6) Apă in care trăiesc 
Salmonidele (monoverb) — Re
cif avocalie... —Institutul de 
Proiectări pentru Industria Chi
mică. 7) Jumătate de știucă — 
Pește liniștit. 8) Operațiune de 
tragere la țărm a vaselor de 
pescari (pl.) — Spun. 9) Nicolae 
Hristea — Pronume relativ —

Dibuim (pop.), 
operă — Literă 
la 7 oriz. (II).

10 Cintareți de 
grecească — Ca 
11) Castelul lui

Monte Cristo — Peștișor din apa 
Bistriței (pi.) — Lac nesfirșit. 
12) Somn... dulce —Pește... 
care tace. 12) Albine alintate 
— Pește cu carnea foarte gus
toasă, care se găsește, în mari 
cantități, în dreptul Brăilei, tn 
regiunea Cazanelor și in Mureș.

DEZLEGAREA JOCULUI 
.PRO...HUNTĂM’ 

apărut în numărul tracut

— Doctore, am apendicită și creau să mă operez!
Stăpinindu-și zîmbetul provocat de imperativ-a dorință, medicul 

consultat își continuă cercetările. Află astfel că e vorba de o sufe
rință „asemănătoare1' cu a unui prieten al pacientului: că prietenul 
s-a operat de apendicită și că l-a sfătuit să facă la fel: „operația nu 
e grea și te scapă de toate necazurile".

Aceste necazuri se prezintă sub aspecte variate, din care două 
sînt mai des întllnitei

— o sensibilitate moderată în partea dreaptă a abdomenului, 
sensibilitate care apare din cînd în cînd, fie după o indigestie 
sau un exercițiu fizic prelungit, fie după un efort intens și de du
rată in activitatea cotidiană;

— un tranzit intestinal modificat, cu scaune anevoioase și, 
uneori, o constipație capricioasă, întreținute de o colită spastică.

De remarcat că aceste manifestări au un caracter fantomatic, 
întrucît nu sînt permanente, ci apar ocazional, cu intensități di
ferite. pe un interval de timp variabil, și dispar adeseori din 
senin.

Cîteodată, pacientul mai prezintă limba încărcată, vagi grețuri 
sau o discretă balonare și mai totdeauna e obsedat de grija opera
ției pe care trebuie să o facă.

în ciuda tuturor acestor manifestări, lipsesc, însă, semnele ma
jore ale suferinței apendiculare iar un examen amănunțit infirmă 
diagnosticul și stabilește existența unei dereglări neuro-vegelative. 
Dar din nefericire, această concluzie a medicului nu-1 satisface 
pe bolnav și îl determină să se adreseze altor specialiști, care 
„să-l înțeleagă"...

în realitate, este vorba de alterări ale peristaltismului, adică 
de modificări în mișcările normale care asigură trecerea alimen
telor prin ansele intestinale. Cît timp peristaltismul intestinal 
decurge fiziologic, funcțiunea se desfășoară în bune condițiuni 
și pe tăcute, fără să ne atragă atenția. Dacă, însă, armonia mișcă
rilor este perturbată din anumite motive, apare un dezechilibru 
temporar, apar așa-numitele DISKINEZII INTESTINALE, cu o 
gamă întreagă de semne medicale. Cele mai frecvente cauze ale 
acestor diskinezii sînt:

— alimentația nerațională, cu mese Ia ore instabile, cu mîncă- 
ruri improvizate sau simple gustări, înghițite pe fugă și mestecate 
în grabă; un ritm de viață dezorganizat, cu nerespectarea orelor 
obișnuite de muncă, cu reducerea abuzivă a orelor de repaus activ 
și de odihnă sau cu eforturi istovitoare, rezultate dintr-o activi
tate neplanificată, deseori Intîlnită Ia cei care lucrează „în asal
turi"; consumul excesiv de cafea sau băuturi alcoolice, precum 
și excesul de tutun; diferitele forme de astenie nervoasă, cu stă
rile de tensiune, irascibilitate și epuizare caracteristice etc., etc.

Cînd apare semnalul de alarmă al diskineziei intestinale simu- 
lînd o apendicită, prescripțiile medicale au o eficacitate evidentă, 
de care pacientul trebuie să țină seama, fără a căuta alte soluții... 
miraculoase.

Constituind doar o dereglare în buna funcționare a organelor 
digestive, diskineziile intestinale pot fi înlăturate de medic, prin- 
tr-un tratament medicamentos și un regim alimentar adecvat.

într-adevăr, intervenția operatorie, necesară în apendicita acută, 
subacută sau cronică, are o eficacitate îndoielnică sau chiar agra
vează dereglarea funcțională ce stă la baza unei apendicite... 
fantomă!

în final, trebuie menționat, însă, că numai medicul poate să pre
cizeze dacă este sau nu vorba de o diskinezie.

dr. Ion SAN MARIHA

ORIZONTAL: 1) Proca — 
Prosop. 2) O — B — Prosper, 
3) Dezaprob — U — O. 4) îl 
— Procopsit. 5) S — Promit — 
A — I. 6) Prototip — Pp. 7) 
Probota — Rare. 8) Ro — A- 
conto — On. 9) Ons — Ori — 
Abcd. 10) Total — El — Rea. 
11) A — Rc — I. — Brand. i2) 
Protagonista.

ȘTIAȚI CĂ...
...în Oceanul Atlantic plutesc 

in fiecare an. In roia vtnturilor, 
între 400 și 500 de ghețari peri
culoși pentru navigație ți că unii 
din acești ghețari ajung une
ori pină in apropierea tropicu
lui!

...Singura soluție a navigato
rilor este să evite a se tntîlni cu 
ghețarii, fie cu ajutorul aparate
lor de semnalizare „radar", fie 
prin permanenta legătură cu pos
turile mobile de pază care le ur
măresc direcția de plutire?

...Cel mai mare ghețar, care 
măsura nu mai puțin de 85 kilo
metri în lungime, a fost văzut 
in anul 1860? După datele cu
lese de cercetătorii oceanului, a- 
cest uriaș aisberg a plutit timp 
de peste trei ani și a parcurs 
mai bine de 3.000 de kilometri 
prin apele Atlanticului.

...Partea submersibilă a unui 
ghețar este de opt pînă la zece 
ori mai mare decît partea de dea
supra apei, fapt care-i asigură 
echilibrul plutirii ți-l sustrage de 
la efectul furtunilor?

...în medie, un ghețar repre
zintă peste 1.500 de milioane de 
tone de gheață și poate pluti 
pînă la doi ani?

...Radarul nu dă întotdeauna 
rezultate sigure tn legătură cu 
detectarea ghețarilor? Se pare că 
reflectarea undelor radioelectrice 
de către o masă de gheață e su
pusă unor legi încă necunoscute.

IOAN BLIDIȘEL, sir. Moților 
nr. 56, Cluj. întrucît am socotit 
că răspunsul la întrebarea dv. ar 
interesa și pe alți cititori, am ho- 
tărlt să vl-l dăm In cadrul rubri
cii: „De vorbă cu medicul1-. 
Așadar, urmăriți pe viitor rubri
ca respectivă.

PETRE FILIMON, str. C-tin 
David nr. 36. Buc. Militari, 
raion Gh. Gheorghiu-Dej. Ceea 
ce ne-ați scris ni se pare extrem 
de interesant. Pentru publicarea 
unui material în acest sens, tre
buie, însă, să avem absoluta cer
titudine a autenticității fapte
lor și datelor. De aceea, vă ru
găm să ne indicați exact enci
clopedia sau lucrarea pe care v-ați 
bazat în afirmația dv.

CĂILEANU. Vom publica 
intr-unui din numerele viitoare 
răspunsul la problema care vă 
interesează — matarea sticlei. 
Așadar, urmăriți revista.

SZUCS ȘTEFAN, str. 23 August 
nr. 21, Deva. Iată lămurirea 
pe care ne-ați cerut-o:

Pentru ca un satelit ai pă- 
mintului să rămlnă ca „suspen

i^et/acA’ef

dat" deasupra unui singur punct 
al suprafeței terestre, va trebui 
ca el să fie lansat la o Înălțime 
de 36.000 km, unde se va de
plasa cu o viteză unghiulară 
egală cu viteza de rotație a 
pămlntului. Pentru aceasta, sa
telitul va trebui să aibă o orbită 
ecuatorială și apropiată la ma
ximum de forma circulară.

Indiscutabil că realizarea unui 
asemenea proiect grandios im
plică rezolvarea multor proble
me tehnice complicate, dar 
există temei să credem că această 
lansare poate fi înfăptuită de 
savantii și inginerii sovietici.

OCT. DOBRIȚOUJ, ING. 
S. GLOVAO, L. RĂPULESCU, C. 
VLADIMIR și DR. TUNDREA— 
București. Vă mulțumim pentru 
aprecierile exprimate de dv. in 
legătură cu apariția în revistă 
a rubricii „Colțul fotografului 
amator". Promitem să facem 
tot posibilul ca rubrica aceasta 
să apară regulat șl, treptat, să 
răspundă la toate problemele puse 
de dv., ca și de alți fotoama- 
tori care ne-au scris și ne vor 
mal scrie.

DIN TOATĂ LUMEA
16 milioane lucrări plastice executate 

de artiști amatori țărani

Descătușarea forțelor creatoare ale poporului, înfăptuită de Re
voluția chineză, se vădește nu numai tn producție, ci și în tonti 
domeniile de artă. în ceea ce privește plastica, miile de creații al< 
artiștilor, inspirate de munca și de viața reală a maselor, s-ai 
concentrat mai ales în pictura murală, care cunoaște o dezvol 
tare ieșită din comun. Numai într-un oraș, cei 109 de pictori pro 
fesioniști au realizat Intr-o lună 10.009 de placarde mari și pic 
turi murale, dintre care o frescă plină de fantezie, in lungime di 
130 metri.

Pe lîngă pictorii profesioniști, se afirmă mulți artiști amator 
muncitori și țărani. In noiembrie 1958, într-un raion din provin 
cia Kiangsu s-a făcut o statistică a desenelor, acuarelelor și fres 
celor executate de 600.000 de țărani. S-au numărat, nici mai mult 
nici mai puțin de 16 milioane lucrări. Numai în clteva localităț 
ale acestui raion, țăranii au executat tn clteva tuni 284.000 pictur 
murale, 34.000 figurine din lut și piatră, peste 20.000 broderii ș 
nu mai puțin de peste 400.000 siluete de Mrtie.

îngrășăminte artificiale din fum

Oamenii de știință din R.P. Ungară au stabilit că. 
o dală cu fumul pe care-1 degajă zilnic miile de coșuri 
ale uzinelor, se pierd și unele gaze care pot fi recupera
te și făcute folositoare economiei. Cercetătorii au ajuns 
la concluzia că din aceste gaze poate fi extras, printr-o 
tehnologie adecvată, azotat de calciu, prin prelucra
rea căruia se pot obține anual zeci de mii de tone de 
îngrășăminte artificiale.

Manta de ploaie din hirtie

Urmările unei ploi care te va surprinde fără de veste și 
nepregătit. în timp_ce te afli pe stradă, nu vor mai da 
de furcă nimănui. în orașele din Uniunea Sovietică se 
vor găsi de vlnzare. la chioșcurile de ziare, 
mantale de ploaie din hîrtie subțire, impregnată. Datorită 
unei tratări chimice speciale și parafinării, mantalele 
nu se înmoaie în contact cu apa și pot fi folosite de 
mai multe ori. Procedeul a fost pus la punct de către 
un grup de cercetători din Ucraina. Deosebit de in
teresant e că prețui unei asemenea mantale va fi la 
îndemina oricui: mantaua va costa doar o rublă!

Un om... intr-o ureche
Unui rege neîncoronat al unui oarecare produs de băcănie d 

S.U.A. si lipsea o ureche. Pentru că aleasa inimii sale nu-I vo 
de bărbat decit eu ambele urechi, a dat un anunț la ziar prin ca 
tăcea cunoscut că e de acord să plătească o sumă respectabilă ac 
tuia care-i va ceda un organ auditiv perfect din punct de vedei 
funcțional și estetic. Bineînțeles că, dată fiind creșterea nestăvili 
a șomajului, care a făcut muritori de foame din milioane de oamer 
milionarul... intr-o ureche a găsit numeroși amatori gata să fa 
tîrgul propus.

După mai multe cercetări, comparații și măsurători, a fost alea 
urechea unui cetățean de origine germană, om de vreo 49 de ai 
împovărat de o numeroasă familie. Era o ureche respectabilă, tu 
defecte aparente. Și tîrgul s-a făcut!

Nu știm dacă operația a reușit sau nu. Faptul, în fond, ni 
nu prezintă importanța. Este, insă, interesant să subliniem fii 
timia milionarului... monourecheat: contractul încheiat preve 
că cei doi — cumpărătorul și vtnziitoru! de urechi — vor trebui 
stea lipiți cap la cap timp de șapte zile, uniți printr-un... Intel 
comun; în cazul că operația nu va reuși, vlnzătorul va av 
dreptul să rămînă cu o jumătate de ureche, fără ca acest fapt 
ducă insă la vreo scădere a sumei prevăzute în contract peni 
o ureche întreagă.

Mărinimie...



4 înttlnlnd Progresul, In cadrul primei categorii a campio- 
I natului de rugbt, Dinamo a obținut victoria cu 11-0 (11-0). 
In fotografie s se taloneaza mingea introdusa In grămadă de 
Progresul.

2 Proba de 175 cmc a concursului de motocros „Criteriul 
F.R.M.“, etapa a Il-a, a revenit tlnarului Mlbal Roșu 

(Metalul M.I.G.).

3 A Aspecte de la concursul atletic desfășurat duminică
■*v dimineața pe Stadionul Tineretului: A. Stamateseu 

(foto 3), la sosirea tn cursa de 100 m plat bateți, și Anca 
Gurau (foto 4), In timpul probei de greutate tete.

5 Lupta strlnsa tn fața coșului. Faza din meciul de bas
chet dintre C.C.A. șl Metalul M.I.G.

Fotografii de Don BlRtĂDEANU, Romului SCURTU tl G. AGAPIAN

DE PESTE HOTARE
De curtnd, In fața a peste 

35.000 de spectatori, tn pă
durea Vincennes de lingă 
Paris, s-a desfășurat a XXH-a 
ediție a tradiționalului cros 
organizat de ziarul 1 'Huma
nity. Tu fotografie; echipa 
Republicii Populare Romtne 
defillnd tn cadrul festivității 
de deschidere.



Cu prilejul vizitei In 
R. P. Chineză a unei 
delegații militare al
geriene conduse de 
Omar Ussedlk, secre
tar de stat In guver
nul provizoriu al Re
publicii Algeria> a 
avut loc la Pekin o 
mare adunare de so
lidaritate cu lupta 
poporului nigerian. In 
fotografie i prezidiul 
adunării.

Populația Tibetului 
ISl exprimă. In cadrul 
a numeroase mitin
guri. adeziunea la or
dinul Consiliului de 
Stat al R. P- Chineze 
cu privire la dizolva
rea guvernului tibe- 
tan local si la Înăbu
șirea rebeliunii din 
Tibet șl Înfierează 
complotul clicii reac
ționare. .

Pentru reprimarea miș
cării de eliberare națio
nală din Nyassaland, co
lonialiștii englezi aduc 
aci noi Întăriri militare.

4-

Din U.R S.S. slut trimise, pe adresa Conferinței de la Geneva 
a celor trei puteri, numeroase scrisori si telegrame prin care oame
nii sovietici cer încheierea Imediată a unul acord care să pună 
capăt experiențelor nucleare. In fotografiei mame-erolne din Mos
cova semnează o scrisoare adresată participantilor ia Conferința 
de la Geneva. ■

☆

Pentru ca viata 
acestor copii, 
pentru ca viața 
tuturor copii
lor din Anglia 
să nu sufere 
grozăviile unui 
cataclism ato
mic, au demon
strat miile de 
participant! la 
marșul împo
triva armelor 
nucleare ce s-a 
desfășurat re
cent de la Al- 
dermaston la 
f. Londra.

• Unul din cele mai dramatice fiSiDrl 
marșuri ale foamei a acut loc re- 
cent, In provincia Siena din Italia.
O coloană de aproape 1.000 deU ■ 
șomeri înfometați au parcurs, în^i*- , 
trei zile, distanța de 90 kilometri, H 1 Uf 
de la Monte Amiata pînă ln*KJr 
capitala provinciei, spre a cere ajutor au 
torităților. După ce au străpuns cîteva cor 
doane de polițiști, șomerii s-au îndreptat spr 
clădirea prefecturii din Siena. Prefectul , 
refuzat să stea de vorbă cu muncitorii șomeri 
iar monseniorul Toccabelli i-a etichetat, pu 
și simplu, drept... „rebeli".

• In Occident se bucură de largă populari 
tate următoarea anecdotă plină de tîlc:

Pe bordul unui transatlantic, un pasage 
american stă de vorbă cu un francez.

— Ciudat, am uitat; cum arată steago 
vostru ? — îl întreabă americanul pe francez

— Este format din trei culori: albastru, al 
și roșu — răspunde, francezul și adaugă: adie 
exact cele trei culori prin care trece contribua 
bilul francez; el devine albastru cînd primeși 
avizul pentru plata impozitului, alb cînd l 
citește și roșu de mînie, cînd vine perceptorul.

— Extraordinar! — izbucnește americani 
—• întocmai ca la noi. Numai că, în S.U.A 
contribuabilul primește o astfel de lovituri 
Incit vede dintr-o dată toate stelele de pe stec 
gul american !

• Delicvența juvenilă are teren 
propice de dezvoltare în atmosfera 
îmbîcsită de „modul de viață ame- jg 
rican" din Berlinul occidental.
lată o știre din presa germană: ÎS 
băieți din circumscripția Spandau 
din Berlinul de vest, constituiți în bandă, a 
comis 61 de infracțiuni, în decurs de cinci Iun 
Banda era formată din tineri între 14 și 17 an
• In cadrul „pacificării" Algeriei, a fo 

executat deunăzi, la Tiaret, un musulman / 
nume Maaruf Addi, bănuit a fi fost organizt 
torul unui atentat antifrancez. Pentru intim 
darea populației, autoritățile coloniale auexpi 
trupul celui executat într-o piață din localitat 
In timp ce poliția i-a forțat pe algerieni s 
treacă prin fața cadavrului. Efectul a fo. 
contrariu celui scontat: pelerinajul din pia\ 
s-a transformat intr-un marș al mlnieișialur 
algerienilor față de colonialiști.

Q Ultimul Buletin de Infor- 
mâții al Ministerului de Război 
francez prezintă, în termeni elo- *13^0 
gioși, participarea trupelor france- jF 
ze la așa-zisa „pacificare a Algeriei',

Fără a pomeni măcar un cuvin t 
despre vărsările de singe, represiunile coloniali 
te și execuțiile ce se țin lanț In Algeria, ignorîi 
In mod deliberat operațiunile militare de , 
diferitele fronturi, Buletinul încearcă să aer 
diteze ideea că, în Algeria, singura preocupa 
a parașutiștilor lui Massu ar fi, pasă-mi-te.. 
grija față de om. „Preocupată de probleme 
omului — zice Buletinul — armata a mult
plicat contactele umane"... Și, mai depart 
„Ea (armata) a adus simpatia. Ea a primi
în schimb, recunoștința". Așa să fie, oare?
• Intervievat în legătură cu posi- 

bilitatea colaborării cu U.R.S.S., 
dl. Etienne Hirsch, președintele 
Comisiei Euratom, a făcut ur- 
mătoarele aprecieri despre saltul 
uriaș al științei sovietice: „Uniu
nea Sovietică este o țară care dispune
savanți și tehnicieni de înaltă valoare, a 
căror lucrări prezentate vara trecută la Gene 
au suscitat un foarte viu interes. Construct 
de centrale de mare capacitate pe bază 
uraniu natural i-a impresionat profund 
cei de la Euratom".

D. B.



IAGNOSTIC CU AJUTORUL... ULTRASUNE- 
OR. La Institutul Unional de cercetări știlnțffl- 
mtru Instrumente și utilaj medical din Mos- 
, a fost creat acest aparat care servește la 
nosticarea tumorilor. Cu ajutorul impulsurilor 
isonice, aparatul permite nu numai deosebirea 
ului obișnuit de tumoarea canceroasă, ci și 
sperirea tumorii chiar la începutul îmbolnă-

PE MULTE AUTOMOBILE din Dortmund 
(R.F. Germană), s-a putut citi recent această in
scripție: „Dortmund nu vrea rachete atomice". 
Una din acțiunile locuitorilor Dortmundului îm
potriva amplasării în imediata apropiere a ora
șului a unei baze pentru lansarea rachetelor.

REȚINUTE MAI MULTĂ VREME ÎN 
CANADA, unde fuseseră evacuate la începu
tul celui de-al doilea război mondial, 
numeroase obiecte de valoare aparținînd 
poporului polonez au fost, In sfirștt, resti
tuite R.P. Polone. Printre acestea se află 
și un manuscris original al lui Cbopin, pre
cum si o spadă datînd din secolul al 
XI-lea, care, începfnd din 1320, a fost 
inmînată fiecărui rege polonez, la încoro
narea sa.

ADEVÂRAȚI MAEȘTRI AI ARTEI POPULARE 
se dovedesc membrii cooperativei din Kaposvăr 
(R.P. Ungară). Obiectele de ceramică produse de 
el și frumos ornamentate au sttrnit admirație la
toate expozițiile unde au fost prezentate, printre 
care și Expoziția Universală de la Bruxelles • " ’
pe unul dintre membrii cooperativei, In

. Iatâ-1 
lucru.

ÎA ARATĂ, după puține zile 
i inaugurare, o nouă șosea 
iruita recent. în Anglia și 
a costat imensa suma de 

L000 lirei De-a lungul în- 
dui parcurs șoseaua e plină 
ărîmături, ridicători, cră- 
•1 etc. Bineînțeles că antre- 
jrii lucrării au ajuns la a- 
nea „succese", pentru că au 
, pur și simplu, banii con- 
abilului britanic. Ce ți-e 

„libera întreprindere parti- 
•61“...

TIMBRE ȘI CĂRȚI ROMÎNEȘTI... ÎN 
CONGO BELGIAN. La Ellsabethville a 
fost organizată, nu demult, o expoziție 
cuprinzind timbre, cărți, albume șl imagini 
fotografice din Republica Populară Romînă. 
Fotografia înfățișează un colț din expoziție.

VÎNĂTOARE... PE ACOPERIȘURI. O maimuță de 
rasă pavian, aparținînd Grădinii zoologice din Frank
furt, speriată de o vaccinare care urma să i se facă, 
a Încercat să fugă sărind pe un acoperiș din apropiere. 
S-a pornit o vînătoare In toată regula, dar maimuța 
n-a putut fi prinsă decît după ce au răzbit-o frigul și 
foamea.

ACȚIA । București. Piața Scinteii. Căsuța Poștală 3507 of. 33, Tel. 17.60.10 lot. 1744. ABONAMENTE la toate oficiile poțtale din 
țară și ta factorii poștali și difuzorii voluntari din Întreprinderi șl instituții.

* PREȚUL ABONAMENTELOR! 3 luni: 26 lei; 6 lunl> 52 lets un am 104 lei.

Eminentului savant 
rus K. E. Tiolkovskl, 
părintele cosmonau

ticii sovietice, 11 este în
chinată noua producție 
pentru cinemascop a stu
diourilor „Gorki" din Mos
cova, intitulată „Un om 
al planetei Pămînt". Sce
nariul filmului aparține 
scriitorilor V. Soloviov 
și E. Ejov, iar regia o 
semnează B. Buneev. Ro
lul principal e interpretat 
de artistul I. Kolțov.

Cu multă indignare a 
fost primită de către 
opinia publică hotă- 

rîrea guvernului francez 
de a interzice prezentarea 
filmului francez „Trișo
rii", în regia lui Marcel 
Carnă, la Festivalul fil
mului de la Punta del 
Este (Uruguay). După cum 
se știe, „Trișorii" repre
zintă o vie imagine a 
imoralității care carac
terizează „înalta socie
tate" franceză. Privită prin 
această prlzmă, hotărîrea 
guvernantilor francezi a- 
pare „legitimă".

Rod al muncii pline de 
avînt a cineaștilor 
chinezi, filmul „Prin 

munți și văi" va fi ter
minat, nu peste multă 
vreme, de către studiou
rile cinematografice din 
Pekin. Realizat după piesa 
cu același nume, a dra
maturgului chinez Cen 
Ci-tun, filmul va reda pe 
ecran nemuritoarea epopee 
a marșului către nord din 
1934-1935, organizat de 
Partidul Comunist Chinez. 
Demn de relatat e faptul 
că unele exterioare au 
fost turnate chiar pe locu
rile unde s-a desfășurat 
eroica acțiune.

A fost terminat de cu- 
rind filmul indian 
„Piatra filozofală".

Această producție cinema
tografică, la baza căreia 
stă ideea că nu bogăția a- 
duce fericirea, a fost rea
lizată în regia lui Satya
jit Ray, avîhd ca princi
pali interpreți pe Tulsi 
Chakiaveity, Ramivala, 
Kali Baveiji etc.

Noul film german „Pre
miera a căzut", pro
dus de studiourile De

fa din R. D. Germană, 
înfățișează unele întîm- 
plări pline de neprevăzut, 
petrecute în lumea tea
trului. Regizorul filmului 
este Kurt .lung-Alsen, iar 
printre interpreți se nu
mără: Christine Laszar, 

, Paul R. Henker, Helga 
Găring, Peter Herdeu și 
alții.

Utilă și interesantă se 
dovedește a ti culege
rea de studii privind 

opera unor cunoseuți ci
neaști francezi, pusă sub 
tipar de către Institutul de 
Istorie a Artelor de pe 
lingă Academia de Științe 
a U.R.S.S. Printre altele, 
se remarcă articolul lui 
Viktor Bojovici despre 
Jacdues Feyder, cel al lui 
Ghiorghi Avenarius de
spre Benă Clair, studiul lui 
Rostislav Iurenev despre 
Marcel Carne ca și cel al 
lui Semion Ghinzburg în
chinat lui Jean-Paul le 
Chanois. Culegerea mai 
cuprinde portretul literar 
al decanei vedetelor fran
ceze de cinema — Fran- 
coise Rosay — semnat de 
lean Gabin și Simone 

Signoret.

Legenda Șeherazadei 
constituie subiectul 
unei coproducții cine

matografice a Republicii 
Cehoslovace și a Republi
cii Arabe Unite.Filmul — 
ale cărui exterioare vor 
fi turnate în provincia 
Egipt a R.A.U., iar inte
rioarele, la Fraga—va fi 
regizat de cunoscutul ci
neast cehoslovac B. Ze
man.

Prezentarea grafică t Vlad MUȘATESCU. Tipărită la Combinatul Poligrafic Casa Scînteli „I. V. Stalin"



— Eu spun sa ne 
facem cuibul aici: 
nu ne deranjează 
nimeni...

Desen da 
Rik AUERBACH

CU (NE) PRIVIRE LA RESURSELE LOCALE
— Asta-i tovarâfe, nu putem continua lucrările: 

n-avem lemn fi piatră de construcției...

Unii medici schlmbâ proci des cir 
cumscriptla la care au fost report 

sofl.

... Veni - Vldi - Fugii...
Desen de Jean CIUCIU

Primăvara: Bine v-am găsit I
— Imposibili Axl nu e xl de audiență.

Dawn da A. SACH1AN Desen do St. MUNTEANU

— Ce părere aveți de acest proiect de castron! 
— Nu merge I Prea seamănă a pălărie de damă ii

Desen de PAVEN

PREȚUL 2 LE


