


Semnarea Declarației statelor participante la Tratatul de ta Varșovia 
de către delegația R.P. Rornîne.

Giovanni Gronchi, președintele Italiei, a făcut o vizită oficiată în 
Uniunea Sovietică. în fotografie: aspect de la înt Unirea care a 
aout toc ta Kremlin intre conducătorii sovietici și președintele Italiei.

în calendarul evenimentelor din acest an, început sub auspiciile unor 
importante inițiative de pace ale țărilor socialiste, Consfătuirea la nivel 
înalt a Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale organizației 
Tratatului de la Varșovia, precum și documentul politic adoptat — DE
CLARAȚIA STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA — constituie un eveniment de o excepțională însemnătate. 
Reafirmarea obiectivelor politicii consecvente de pace a statelor socialiste, 
propunerile făcute în spiritul înțelegerii reciproce, a năzuinței spre cola
borare între statele aparținînd diferitelor sisteme sociale aduc în acest 
moment o nouă și viguroasă contribuție la destinderea internațională.

Optimismul care a caracterizat lucrările Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
încrederea în posibilitatea găsirii căilor juste pentru soluționarea cu sup- 
ces a problemelor celor mai importante și urgente, în interesele întăririi 
păcii generale, care se degajă din Declarație, au găsit un puternic ecou în 
lumea întreagă

A. 1 Mikoian, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Fidel Castro, primul ministru a) Cubei, la 

deschiderea Expoziției sovietice de la Havana.

(1) Secția de acid sulfuric a combinatului de zinc 
de la Freiberg (R. D. Germană), intrat de curînd, 
partial, în funcțiune. în acest combinat chimic 
producția este în cea mai mare parte automatizată, 
fiecare secție avînd doar personal pentru suprave
ghere și analize.

@ în ultima vreme, oamenilor muncii din R. P. 
Polonă le-au fost puse ta dispoziție nenumărate noi 
locuințe — cartiere întregi. Iată, în fotografie, o 
imagine, luată din avion, a noului cartier de locuințe 
Muranorv din Varșovia.

3) La Ondreșov, în apropierea orașului Praga 
(R. Cehoslovacă), se află instalat un puternic radio- 
tetescop capabil să recepționeze semnalele sateliților 
artificiali.

© Muncitorul Panaiot Panaitoo urmărește, in la
boratorul uzinei constructoare de mașini „ Vasil Ko- 
tarov" (R. P. Bulgaria), functionarea unui oscilograf
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Fotoreportaj de E. 1AROVICI 
ți I. 5IM1ON

Peisaj uitat: după colț, printre 
oțetari și ciulini, lingă benzinărie, 
era dugheana. Victor Inochenție, 
nenea Victor, cum îi ziceau copiii 
din cartier, ținea un soi de prăvălie 
într-o cocioabă din chirpici, ridi
cată pompos la rangul de „Consum 
de coloniale, delîcatesse & articole 
di toiletă“. Un butoi cu murături, 
altul cu mangal, sticlă de lambă 
nr. 3, magiun, acadele, săpun de rufe 
și... cam astea erau toate „deli- 
catessele & articolele di toiletă" 
ale lui nea Victor. Alte prăvălii — 
prin locurile astea — neam, afară 
de o stămbărie risipită mai încolo, 
către Vergului, și o biată frizerie 
duhnind a terebentină și a mucegai, 
care mai folosea pînă prin '38 
pompa de flit în locul pulveriza- 
torului cu pară de cauciuc .

Pentru o țoală ori pentru o 
pereche de bocanci batea bietul 
om cale lungă, prin noroaie și 
zăpezi, pînă hăt, Ia prăvăliile din 
piață. N-o să mă credeți, dar iată: 
cam pe aici a ținut nea Victor 
Inochenție dugheana. Prin locurile 
astea, unde te îmbie astăzi frumu
sețea galantarelor cu pînzeturi, 
mătăsuri, confecții și încălțăminte 
„Romarta“, unde zilnic sînt deser
viți multe mii de cumpărători.

Copiii care-și turtesc năsucurile 
de geamul noului magazin cu jucării 
n-au auzit niciodată de Inochenție. 
Pentru ei, ca și pentru proaspătul 
locatar mutat de ieri, de alaltăieri, 
în blocurile din bulevardul Muncii, 
totul pare firesc. După cum e azi 
și în Floreasca, și în Ferentari, și 
în Gri vița... Peste tot, în noile 
cartiere muncitorești, unde blocu
rile moderne au înlocuit străvechi- 
ie cocioabe din chirpici, au apărut, 
vitrină lîngă vitrină, noile maga
zine...

Grija pentru o cît mai bună 
aprovizionare, bazată pe cererea 
de consum a populației, a reușit 
să cîștige în scurtă vreme încrede
rea acelor cumpărători care, pînă 
și pentru cel mai mic fleac, dădeau 
fuga la magazinele din centru.

Și acum, să dăm împreună o 
raită în acest nou centru comer
cial al cartierului în care, cu mai 
puțin de o duzină de ani în urmă, 
mai măcăiau încă rațele din Balta 
Albă...

Paltoane sau haine gata confecționate găsim azi și în magazinele din 
cartierul nostru, nu numai în cele de pe Calea Victoriei sau de pe bule
vardul 6 Martie. Condiție esențială: cei de la „comerțul cu ridicata" să 
aprovizioneze permanent magazinele din bulevardul Muncii cel puțin cu 
aceeași grijă cu care le aprovizionează pe cele din cartierul Obor... (Atenție 
la taioare, care tocmai la începutul toamnei și al primăverii se-ntîmplă să 

n-ajungă pînă la unitatea din bulevardul Muncii).

Alături de „confecții e un ma
gazin de încălțăminte... Și ceea 
ce-i interesant e următorul fapt: 
sortimentele „36“ și „37“ pentru 
femei sînt prezente. Așadar, dacă 
nu le găsiți în centru, le găsiți 

aici...

«Sînt ori nu sînt fotolii capitonate sau toalete lip „Dunărea"?» — se întreabă zilnic tinerii căsătoriți Florica 
și Ștefan Baban de la Uzina „Electronica". Ei țin să-și cumpere fotoliile de la magazinul cel mai apropiat de 

locuința lor.



La noi ia „Alimentara" avem tot ce doriți!" Foarte 
bine! Un lucru însă nu-i tocmai bun: inventarierile țin 
prea multe zile. S-a luat probabil un exemplu nu tocmai 
potrivit de la textila din piața „23 August", unde in
ventarierea durează eîteodată nici mai mult nici mai 

puțin de două săptămîni.
Comisia de control obștesc s-a oprit la „textile". lată-i, 
pe membrii comisiei căutînd eventualele reclamații din 
condică... Dacă există, ele vor ajunge direct la secția I 

comercială a Sfatului popular raional.

Un nou magazin se va deschide în cartier: un „Tehno- 
metal". ■



bine — chiar foarte bine — cînd membrii unei comisii de control obștesc 
: pricep la toate. Iată ce a descoperit maistrul Alecu Nicolae, controlor 
s calitate la Uzinele „23 August“: o mașină de tocat carne, pusă în vînzare 
un magazin din piața Obor, cu defecte la cuțit și la sită. Concluzia;

recepția mărfurilor nu s-a făcut cu destulă atenție.

.^MUZICALĂ...
— foileton —

Sin tem căsătoriți de 
cîteva luni și constituim 
ceea ce se numește o căs
nicie ideală. Un singur 
nor ne întunecă fericirea: 
în timp ce iubitei mele 
soții îi plac fugile și toca
tele lui Bacii sau orato
riile și motetele lui Haen- 
del, eu mă dau în vînt 
după tangourile lui Ion 
Vasilescu sau foxurile 
lui Mălineanu. Eu pun 
București I ca să ascult 
muzică de estradă, ea în- 
vîrtește butonul la Bucu
rești II, care retrans
mite concertul simfonic 
de la Ateneu. De aici 
discuții interminabile.

Pentru alungarea aces
tui nor, am cerut spriji
nul bunului meu prieten 
Marian, profund cunos
cător de muzică.

— Singurul vinovat — 
îmi spuse el — ești tu, 
că nu vrei să înțelegi mu
zica. Trebuie să te ini
țiezi. Voi încerca să te 
ajut.

Zis și făcut. lată-mă 
într-un apartament din 
blocul 8/5 de pe strada 
Johann Sebastian Bach 
ascultînd prima prelegere 
a prietenului meu despre 
muzică.

După ce-mi vorbi des
pre muzica descriptivă, 
despre capacitatea muzicii 
de a reda imagini din 
natură, Marian alese un 
disc și făcu să răsune la 
picup un fragment din 
„Lacul lebedelor" de Ceai- 
kovski. Cuvintele i se de- 
pănau, în șoaptă, pe fon
dul muzicii:

— Iată imaginea unde
lor argintate de lună!... 
Lebedele dansează... Dan
sul lor vrăjit se împletește 
cu susurul apei limpezi ce 
se revarsă într-o micuță 

ECLAMAȚII ȘI PROPUNERI

esnre ce este vorba? Tov. Costică Tănase, din cartierul „23 August", 
■ dori completarea „centrului" cu o frizerie. Probabil că nu-i fumător. 
Itminteri ar fi cerut și o... tutungerie, care de asemenea lipsește. Tova- 
șa Elena Talambă are și ea o dorință: „Să dea, frate, o dată drumul la 
lăcelăria nouă; e gata de cînd!“ Iar tovarășul Ilie Niculae, pensionar

I.T.B., întreabă: „De ce nu-i totdeauna ață neagră la mercerie?"

După cum vedeți, vizita noastră 
i cartier redă numai cîteva aspecte 
e modului de deservire a popu- 
ției. Gîndiți-vă însă că, zilnic, 
i toată țara, prin magazinele 
imerțului socialist trec nu mai 
ațin de cinci sau șase milioane 
3 cumpărători. Și toți acești 
nci sau șase milioane de clienți 
ebuie să găsească tot ce au nevoie, 
șadar, sarcinile comerțului socia- 
st nu-s de loc ușoare. în primul 
nd, e vorba de asigurarea unui 
md de mărfuri din toate produsele; 
i al doilea rînd, distribuirea 
tărfurilor trebuie să se facă în 
iodul cel mai rațional, pentru 
avoile sezonului (adică șoșonii 
i nu se găsească numai vara,

iar sandalele numai iarna); în al 
treilea rînd, e necesar să se țină 
seama de cerințele specifice anumi
tor regiuni sau ale populației din 
mediul rural.

Calitatea produselor? Problema 
nu-i simplă. Ea e legată de gustul 
și de exigența mereu crescînde a 
cumpărătorilor. Un model vechi, 
o culoare urîtă, un desen fad, toate 
astea pot duce la stocuri de mărfuri 
greu vandabile. De aceea legătura 
dintre comerțul de stat și industrie 
trebuie să fie și mai strînsă.

Lupta aceasta pentru calitate 
nu-i, desigur, limitată. O duc 
comisiile de recepție, comisiile de 
control obștesc și chiar... cumpără
torii .

cascadă, la un capăt al 
lacului...

Vrăjit, ascultam și sim
țeam... simțeam o pică
tură de apă pe creștet, 
apoi una pe nas... încă 
una și încă una... și, în 
cîteva clipe, asupră-mi se 
revărsă un șuvoi de apă! 
Eram uluit de fluidul 
acvatic pe eare-1 sugera 
muzica, dar Marian se 
arătă mai puțin impresio
nat și se năpusti afară, 
urcînd în fugă treptele 
spre etajul superior. Ur- 
mîndu-1, îmi dădui seama 
că, împreună cu noi, se 
îndreptau spre același cat 
și alți locatari ai blocu
lui. După puțin, corpul 
nostru expediționar găsi 
izvorul torentului ce ir 
nundase tot blocul în lo
cuința locatarului I. Ple- 
șa, din apartamentul 47, 
care, foarte liniștit... se 
spăla pe picioare. Dar se 
spălă pe mîini, ca Pilat, 
de îndată ce îi arătarăm 
robinetul pe care-1 uitase 
deschis. Nu știa, bietul 
om, ce contribuție adu
sese la... ilustrarea mu
zicii !

Cum apartamentul lui

de Adrian DASCĂLU

Marian căzuse pradă si
nistrului și gospodina ca
sei se străduia să-i înde
părteze urmările, porni
răm spre un alt fericit 
posesor de picup, vecin 
cu Marian. lată-ne deci 
din nou instalați confor
tabil într-un apartament 
de pe calea Floreasca, din 
blocul nr. 31, scara A. 
Aici lecția continuă. Ma
rian căuta să mă facă să 
înțeleg mai departe felul 
în care muzica exprimă 
sentimente, naște emoții, 
sugerează imagini.

— De pildă, tunetul 
este redat prin sunete 
grave. Răsăritul, prin- 
tr-un murmur de sunete 
înalte, iar prin pasaje 
strălucitoare de viori se 
reprezintă puterea focu
lui. Focul a constituit 
tema multor compoziții 
de valoare. Spre exem
plificare, să ascultăm 
„Dansul focului" al iui 
Manuel de Falia...

De astă dată, efectul 
fu fulgerător. De cum ră

sunară primele măsuri 
din „Dansul focului", în
cepură să mă usture ochii, 
camera se umplu de fum, 
atmosfera deveni înăbu
șitoare. Cineva strigă: 
„Fooc! Foooc!" Din feri
cire, era cu totul altceva. 
Era fum. fără foc. Ana 
Mociula, care locuiește în 
apartamentul nr. 11, își 
pusese porcul Ia afumat 
în boxă și afumase întreg 
blocul.

— Se știe doar că, 
atunci cînd vrei să păs
trezi carnea, trebuie să o 
afumi. Se mai afumă el 
și omul, darmite un rî- 
mător — perora Ana Mo
ciula, atîrnînd în boxă 
slăninuțele, șunculițele și 
cîrnăciorii.

Așa se face că, amărîți. 
inundați și... afumați, 
mulțumirăm binevoitoa
rei noastre gazde și por
nirăm spre casă. Pe drum, 
văzîndu-mă necăjit, Ma
rian încercă să mă con
soleze explicîndu-mi că. 
în timpuri îndepărtate, 
animalele au fost înfăți
șate în muzică. Și — 
subit — mă prinse de 
mînă și mă împinse spre 

intrarea C a unui bloc 
prin fața căruia tocmai 
treceam. Era blocul nr. 
53, de pe strada Glinka.

— Aici stă fostul nos
tru coleg, Rădulescu Ni
colae — îmi spuse Ma
rian, apăsînd pe butonul 
soneriei.

E greu de presupus că 
nu-ți poți recunoaște uu 
fost coleg de școala, chiar 
dacă s-au scurs 15 ani 
de cînd nu l-ai mai văzut. 
Totuși, pe Rădulescu Ni
colae, cel mai bun elev 
la muzică din clasă, nu 
l-am mai recunoscut. Le
gat la cap, cu ochii um- 
flăți și obrajii supți, a- 
vînd o licărire stranie în 
priviri, omul ne pofti în 
casă lîngă inevitabilul 
picup. De cum se găsi 
în fața acestui năstrușnic 
aparat, Marian își con
tinuă perorația despre re
lațiile dintre muzică și 
zoologie:

— încă din secolul al 
XVII-lea și al XVIIl-lea 
apar piese scrise pentru 
clavecin, purtînd titluri 
ea: „Privighetoarea", „Cu
cul", „Găina" etc. De 
asemenea, e bine cunos
cută „ Ciocîrlia" lui Glin
ka și „Privighetoarea" 
lui Aleabiev, iar Respi
ghi are o lucrare „Păsă
rile", în care, printre 
alte sunete, e redat și cot- 
codăcitul găinii. Iată dis
cul!

Marian vorbea și ges
ticula, gazda dormita iar 
picupul... cotcodăcea.
Deodată, se dezlănțui un 
cor întreg de orătănii, 
peste al căror vacarm 
răsunau „cucurigu" - uri 
stridente catrîmbițele din 
ziua de apoi.

— Acestea sînt găinile 
și cocoșii vecinului meu.
Ion Farcaș, din aparta
mentul nr. 20 — mă lă
muri gazda. Are în casă 
20 de găini și vreo 2 co
coși.

Aici s-a terminat prima 
mea lecție de inițiere mu
zicală. Trag nădejde că 
uu va fi nevoie să mai 
primesc încă una, aido
ma.

Ilustrații de E. ARNO



PE MARGINEA UNEI EVOCĂRI
de Ion OlTEANU

arcă totul s-a petrecut ieri... 
Toamna își cernea încet bur
nița rece și deasă peste pă
durile și munții Slovaciei.

Pe înălțimile din vestul ora
șului Smolnyk, poposise un de
tașament de partizani. Casele 
mici, de munteni nu prea înstă
riți, nu puteau oferi suficient 
adăpost pentru întreg detașa
mentul; dar într-o asemenea si
tuație chiar și grajdurile încăl
zite numai de suflul cald al 
animalelor puteau fi socotite 
adăposturi bune...

înserarea se lăsa rece, cu 
umbre întunecate. Un grup de 
partizani. întorși din misiune, 
urcau încet versantul către ta
bără. Pe la 11 noaptea, oamenii 
din grup raportară că și-au în
deplinit misiunea. Apoi, Lău
tașu Nicolae, bucuros de apre
cierea comandantului asupra fe
lului cum își tăcuseră datoria, 
își căută un culcuș.

întregul detașament de parti
zani trecu să se odihnească; doar 
grupa de apărare și posturile 
înaintate mai vegheau în noaptea 
adîncă.

...Către zori, se porni dintr-o 
dată lătratul sacadat al mitra
lierei de la postul înaintat 
dinspre oraș. Cîteva automate 
începură numaidecît să-i țină 
isonul.

în tabără se iscă zarvă mare. 
Toți partizanii se pregăteau iute 
de apărare, iar grupa de secu
ritate intră Imediat în dispo
zitiv. Ce se întîmplase? O com
panie de hitleriști,. conduși de 
un trădător, atacaseră cantona
mentul partizanilor. Dar postul 
înaintat și grupa de securitate 
îi țineau la respect.

Comandantul detașamentului, 
maiorul K., elaboră de urgență 
un mic plan de apărare și de 
respingere a atacului. Ca să slă
bească atacul, inamicul trebuia 
lovit din flanc. Cine să facă 
aceasta? Mai mulți partizani se 
oferiră voluntar. Lăutașu fu 
printre primii. Grupul astfel 
format execută un mic ocol șl 
căzu în flancul drept al inami
cului, care începuse să înainteze 
spre pilcul de case al cantona
mentului.

Atacul de flanc a avut efecte 
de fulger: dușmanul, dat peste 
cap, a trebuit să se retragă. Un 
număr de fasciști au rămas pen
tru vecie lungiți în poiană; 
restul au luat-o la fugă înapoi.

în „Flacăra" a apărut astă- 
toamnă o schiță intitulată „Nico
lae" de scriitorul slovac Jan 

. Autorul a dedicat lucrarea 
enului său romin Nicolae 

tașu, căzut eroic pe colinele 
la Klenovec, în timpul rftscoa- 

i slovace împotriva ocupanților 
itleriști. Lectura acestei schițe 
avut darul să-mi împrospăteze 

e amintiri...

pe versantul pe care îl urcaseră 
cu o oră înainte.

Dar gloanțele Inamicului i-au 
ciuruit ambele picioare, lui Ni
colae Lăutașu. Doi partizani îl 
aduseră înapoi, sprijinindu-1 de 
subsuori. Era primul grav ră
nit, dintre cei șase rornîni care 
făceau parte din grup.

Doctorul detașamentului, că
pitanul N., examină atent ră
nile adinei. Erau necesare teși 
de ghips. Și acestea lipseau. Gru
pul de romîni se sfătui repede, 
apoi ceru comandantului permi
siunea să meargă Intr-un orășel 
din apropiere, după feșile de 
care era atîta nevoie. Primiră 
aprobarea, iar Lăutașu fu pan
sat provizoriu. Spre seară, cinci 
partizani porniră prudenți către 
orășel. Ajunși la marginea lui, 
își dădură seama că era ticsit 
de nemți. Au trebuit să oco
lească intrările și căile de cir
culație, să sară gardurile din 
curte în curte ca să poată a- 
junge la farmacia centrală. în 
aceeași clădire mai locuia și 
un medic neamț. Cineva îi bătu 
încet în geam. Medicul, som
noros, apăru la fereastră: fu 
rugat — în limba germană — 
să vină de urgență, fiindcă și-a 
rupt cineva piciorul, căzînd în- 
tr-un canal. îi atraseră atenția 
să ia cu el și feși de ghips.

Doctorul luă opt bucăți. Spre 
uimirea lui, cînd trecu pragul 
casei se văzu imobilizat; i se
puse un căluș In gură. Parti-
zanii îl duseră apoi în pădure, 
unde doctoral N. dăduse pri-
mele îngrijiri partizanului ră-
nit. O căruță special pregătită 
aștepta să-l transporte pe Lău- 
tașu împreună cu detașamentul. 
Dar drumurile de munte sînt 
proaste și un os fracturat are 
nevoie de repaus absolut ca
să se refacă. în condițiile 
tei, mereu pe drumuri, e 
de realizat acest lucru.

lup- 
greu

Ilustrații de Tio PELTZ

Trecu o săptămînă. Doctorul 
N. ne declară că transportarea 
mal departe a lui Lăutașu Ni
colae este egală cu moartea lui. 
Trebuia să se găsească un loc 
ferit, unde să-și poată reveni. 
Ne aflam pe colinele de la Kle
novec. Sus, într-o poieniță, era 
cantonul unui pădurar. Se ho
tărî ca Lăutașu să fie lăsat 
acolo.

în ziua următoare un om, 
prezentat drept „accidentat" la 
exploatarea din pădurea aflată 
în apropiere, găsea adăpost în 
căsuța tihnită și caldă a pădu
rarului. Lingă el, rămîneau de 
pază doi tovarăși slovaci. Ni
colae, cu lacrimi în ochi, se 
despărți de tovarășii săi de lup
tă. Deznădejdea nu-1 doborî însă 
pe vajnicul partizan; era con
știent de povara pe care o con
stituia pentru detașament. Des
părțirea fu deosebit de duioasă.

Dintre cei 22 de luptători 
parașutați pentru a da ajutor 
partizanilor în lupta de elibe
rare a poporului slovac de sub 
jugul fascist. Lăutașu era pri
mul forțat de împrejurări să 
rămînă pe loc. Ceilalți 21 de 
parașutiști, împreună cu par
tizanii slovaci, își continuată în
deplinirea misiunii de luptă ne
cruțătoare împotriva fascismu
lui.

. .După mai multe săptămîni, 
am trecut prin poienița unde îl 
lăsaserăm pe Nicolae. Și iată 
că în locul căsuței liniștite a 
pădurarului găsirăm doar un 
morman de cenușă. Locuitorii 
satelor din împrejurimi ne in
formară că trecuseră pe acolo 
hoardele fasciste. N-am reușit 
să aflăm mai mult de soarta 
tovarășului nostru dispărut...

Iată cum încheie scriitorul 
slovac Jan Turis capitolul lup
tei partizanului Lăutașu Nico
lae:

...„Fasciștii înaintară cu pre
cauție spre casă, ca și cum ar 
fi fost siguri că e cineva înăun
tru. Se apropiară pînă la cîțlva 
metri de ea. în clipa aceea, o 
împușcătură bine țintită răbufni 
pe fereastră.

Luați prin surprindere, fas
ciștii se retrăseseră în pripă 
spre pădure. Formau acum o 
țintă clară pentru mîna exer
sată a lui Nicolae, care strîngea 
pistolul. Patru fasciști se prăbu

șiră. îngroziți, ceilalți 
răspunseră cu un foc 
sălbatic. Dar de a- 
propiat nu se putu
ră apropia.

Șaptesprezece îm
pușcături bine țintite 
răspunseră prin fe
reastră la fiecare pas 
al lor, imobilizîndu-i 
acolo aproape o oră. 
Al optsprezecelea 
glonț, cel mai precis, 
constituia ultima re
zervă a partizanului 
Nicolae. Și el porni 
în clipa cînd seîndu- 
rile acoperișului in
cendiat începură să-i 
cadă la picioare.

Dar Nicolae nu mai 
simți flăcările. Ulti
mul glonț îl rezer
vase pentru el. Flă
cările mistuiau pînă 
șl ultimele rămășițe 
de setnduri. O dată 
cu ele, Insă, și spe
ranțele fasciștilor de 
a-1 prinde viu"...

Adevărat! Acesta a 
fost prietenul meu 
Nicolae.

Acesta sînt!
Sub rosul tău luceafăr, Vladimir Hid Lenin, 
Ogorul poeziei cu plugul mi-t des felin, 
Si-n brazdele de stihuri înșirui mii de boabe, 
Să crească, înfrățite, în lanuri de silabe. 
Ei, luptătorii aprigi, eroii din Doftana, 
Cu purpura din inimi îmi oțetiră pana. 
Si el, partidul nostru, în zorii tinereții 
Mi-a dat să sorb lumina și apa nie-a oietii, 
Si acesta sînt! Cîntarea-mi de luptă și de pace, 
Ca flamura în falduri toti macii și-i desface, 
De-at unei, din mîndrut August, de cînd, măreț, răsare 
Pe stema nouă-a tării al libertății soare!

Ostașii căutau în pungile cu tutun, 
cusute din petice de rochii 
și dăruite de neoeste, ta plecare; 
și tutunul aoea un pîlpîit prietenos și bun 
și te umezea ochii...
Tutunul ostășesc, tăiat din păpuși galbene, mărunt, 
umplea de miresme noaptea-n tranșee 
și bărbații pipăiau pungile de stambă 
care s-au răsfățat, cîndoa, pe sîni de femeie... 
Totul mirosea amețitor a tutun, 
bucata de ptine uscată, 
lama baionetei, sticloasă, 
scrisorile știute pe dinafară 
și fotografiile celor de-acasă.
Se adunau, ciotcă, 
în fur ut focuri tor, seara, 
și cîntecele pretinse peste păduri 
erau a inimii ootcă, 
peste case licărea, părelnică; țigara... 
Pe un bătrîn comisar 
răpus de glonț, cînd frunzele-și porneau risipa, 
undeoa, departe de-al tării hotar, 
l-au coborît în pămînt 
cu chitara și pipa...
Si caii, simțind în preajmă tutunul ostășesc, 
își aplecau grumazul, spre mîngîiere, 
ta porțile orașelor îngenuncheate, 
peste care se risipea mireasmă de praf de pușcă 

și miere.

De-atunci, în anii ce peste lume cresc, 
în pipele păcii 
fumegă tutunul rusesc...

(bin poemul .Inscripții pe Reichstag").

^ADTI rvr nc • CINCI CORĂBII, cu 2<>& VAK|I UE PC de oameni conduși de Magellan, 
TOATE au plecat Ia 20 septembrie 151 w

din Europa într-o călătoriepen- 
MERIDIANELE tru descoperirea de noi ținuturi 

care nu a luat sfîrșit decît după 
3 ani. Din această expediție 

nu s-a întors decît o corabie cu 18 supraviețuitori. 
Peripețiile dramaticei călătorii sînt cuprinse în volu
mul „Cu Magellan in jurul lumii", în curs de apa
riție la Editura Științifică.
• PENTRU ÎNDRĂGOSTIȚI! de mare și peisaje 

submarine, aceeași editură prezintă, în traducere 
romînească, cartea comandorului francez Cousteau, 
„Lumea tăcerii", după care a fost turnat și filmul 
cu același nume.
• UNUL DINTRE cei mai mari poeți ai Greciei de 

azi, Iannis Ritsos, care ne-a vizitat de două ori țara, 
a scris un volum de versuri care oglindesc marile 
prefaceri ale Romîniei pe drumul socialismului. 
Volumul, intitulat „Arhitectura copacilor", a apărui 
în Editura Tineretului.



\CTUALII Al I
Of FESTE HOTARE

ÎN FABRICILE ȘI UZINELE 
Sovietice unde există brigăzi de 
□unea comunistă, se țin de două 
»ri pe lună seminare de litera- 
ură. Scriitori de frunte ca 
/. Kataev, Galina Nikolaeva,

Panferov, E. Kazakievici, 
Q. Tihonov, M. Isakovski, A. Sur- 
cov ș.a. țin prelegeri în fața 
nunei tori lor despre căile de dez
voltare a literaturii sovietice, 
;au citesc din operele lor, după 
sare urmează dezbateri foarte 
animate. Scriitori sovietici apre
ciază că, în urma sugestiilor 
late de muncitori în aceste 
seminare, se îmbogățește tema
tica operele lor, iar trăsăturile 
unor eroi apar într-o lumină 
nouă.

PLAGA LITERATURII POR
NOGRAFICE și de senzațional 
ieftin continuă să facă ravagii 
în Austria. Conform unei sta
tistici, între 1946 și 1959 au 
fost trimise pe piața literară aus
triacă nu mai puțin de 40 de 
milioane de exemplare de ase
menea maculatură, de a cărei 
difuzare se ocupă 50 de între
prinderi austriace și alte cîteva 
zeci străine.

CALITATEA ȘI CONȚINU
TUL textelor pentru cîntecele de 
masă și pentru muzica ușoară 
reprezintă una din preocupările 
scriitorilor din R.D.G. în vede
rea promovării textelor de valoa
re, a fost instituit un concurs 
dotat cu numeroase premii — 
începînd de la 200 la 1.000 de 
mărci —- și cu un premiu spe
cial de 10.000 de mărci, ce se 
distribuie pentru realizarea care 
obține cele mai multe voturi ale 
publicului, în seara prezentării 
lucrărilor pentru concurs.

„CRONICA GHETOULUI DIN 
VARȘOVIA* este titlul unei dra
matice relatări a eroicei răscoale 
a ghetoului evreiesc din capi
tala Poloniei ocupate de naziști. 
Datele au fost consemnate de 
prof. Emanuel Ringelblum, unul 
dintre răsculații uciși de naziști. 
Manuscrisul, găsit într-o pivni
ță, unde fusese ascuns, a apărut 
concomitent într-o ediție polone
ză și una franceză.

PENTRU TOȚI
Colecția „Biblioteca pentru 

toți" a început să apară Intr-o 
nouă "prezentare grafică. In 
această colecție se tipăresc săp- 
tămînal (mai precis. în fiecare 
sîmbătă) lucrări din literatura 
clasică și contemporană. Pentru 
primele zece săptămîni ale nou
lui an sînt prevăzute „Poeziile" 
lui Eminescu, „Teatrul" lui Ca- 
ragiale, „Amintiri din casa 
inerților" de Dostoievski — care 
au și apărut în librării — „Călă
torie In Africa" și „Dridri" de 
Vasile Alecsandri, „Amintiri, 
povești, povestiri" de Ion Crean
gă, „Focul" de H. Barbusse, 
„Zodia cancerului" de Mihail 
Sadoveanu, „Basme" de Petre 
Ispirescu și „Cimentul" de Feo
dor Gladkov. O dată cu apari
ția primelor numere din colecție, 
ne-am adresat tov. Mihail Șora, 
redactor principal la E.S.P.L.A., 
care ne-a spus următoarele: 
„Pătrunzînd în masele cele mai 
largi de cititori din țara noastră, 
cărțile ce vor apărea de acum 
înainte în „Biblioteca pentru 
toți", plăcute ca înfățișare, 
valoroase prin cuprinsul lor, 
vor pune în cîțiva ani la înde- 
mîna unui număr din ce în 
ce mai mare de cititori (nădăj
duim că tirajul va depăși în 
scurtă vreme suta de mii) 
numeroase opere reprezentative, 
atît ale literaturii romîne, cla
sice și contemporane cit și ale 
literaturii universale".

Inițiativa editurii este foarte 
hună și folositoare. Propunem 
însă ca literatura actuală din 
țara noastră să se bucure de un 
loc mai mare în planul colec
ției respective. Atît interesul

MOZAIC LITERAR
Trei oameni cară saci. Saci 

cu cărbuni. Doi dintre ei 
zoresc cu pași mici, repe- 

ziți, pe aleea cu prundiș a 
unei vile de la marginea ora
șului. Al treilea — eu obraji 
scofîlciți, înseninați cu ro
șeața ofticii — abia se mișcă. 
Geme sub apăsarea sacului.

Plouă. Picăturile se revar
să monoton și trist peste 
cărbuni și oameni, descriind 
îngemănări bizare de linii pe 
chipurile înnegrite de praf. 
Umezeala pătrunde în saci, 
în trupuri, în cărbuni și-n 
haine. Dar oamenii continuă 
să care.

în fața grilajului de fier 
stă camionul. Printre crăpă
turile platformei se preling 
picături negre și unsuroase; 
omul cu obrajii scofîlciți se 
reazemă cu spatele de ma
șină. îl dor șalele. Privește 
îngrijorat spre alee și simte 
cum îl cuprinde frigul pe la 
spate. Așteaptă. Din gura 
pivniței își face apariția unul 
dintre tovarășii lui. E mic, 
îndesat, cu picioarele strân- 
be. Apărătoarea de piele de 
pe umăr i-a alunecat într-o 
parte și de sub cozorocul 
șepcii căzute pe ochi nu 
vede decît pămintul din fața 
lui. Pare un spiriduș din 
povești. Trîntește cu obidă

maselor <le cititori, cît și nece
sitatea de a promova sistematic 
literatura noastră realist-socia- 
listă justifică pe deplin această 
propunere..

Urăm noii colecții „Biblioteca 
pentru toți" succes și viață 
lungă.

ȘANTIER
• Pe masa de lucru a scriito

rului Eusebiu Camilar se află 
două cărți în manuscris: nuvela 
„Satul uitat", inspirata din viața 
nouă a țărănimii muncitoare, și 
o istorie povestită a Rominiei.
• Nicolae Jianu pregătește 

pentru tipar romanul „Veneam 
din întuneric", a cărui acțiune 
se petrece între anii 1939-1944 
în nordul Moldovei. într-un sta
diu avansat se află și partea a 
doua a romanului „Izvorul roșu", 
inspirat din viața minerilor.
• Dumitru Mircea lucrează la 

un roman în care-și propune să 
oglindească viața unui activist 
de partid.

9 Ion Istrati scrie volumul II 
al romanului „Din neagra țără- 
nie".
• Un volum de versuri inti-
>»t „Frumuseți scumpe" are , Frumuseți scumpe'tulat

în proiect poetul timișorean AL 
Jebeleanu.

* Criticul Vicu Mîndra 
înainta Editurii Tineretului, în 

va

acest an, o monografie despre 
viața și opera lui Ion Luca Cara- 
giale.
• în cinstea celei de-a 40-a 

aniversări a partidului, Dragoș 
Vicol scrie romanul „Pădurea", 
inspirat din viața muncitorilor 
forestieri.

CĂRBUNII
— i c h I | â — 

de Lothar STREBLOW 
scriitor din R. F.G.

un scuipat negru printre ron
durile de flori.

— Mai, ăla nou’, dă-i 
drumul! — îl apostrofează 
pe omul rezemat de mașină. 
Ai rămas în urmă cu doi 
saci.

Cel nou apucă sacul, îl 
trage spre marginea plat
formei și-1 saltă cu mișcări 
obosite pe umeri. Sacul îi 
îndoaie spinarea. Icnind, o- 
mul pornește pe alee.

Cel de-al treilea, un lun
gan, a ieșit tocmai din piv
niță. Se-ndreaptă spre ca- 
mion.

— Cam tolomac asta nou
— îi spuse spiridușul. Nu 
prea produce.

Lunganul scuipă a leha
mite.

— Ce să-i faci, șefule!... 
E nou. Nu i s-au muiat încă 
oasele...

— Vax, vorbe! — scrîș- 
nește printre dinți spiridu
șul, săltînd un sac pe umeri.

Cel nou se bălăngăne pe 
alee. De undeva vine miros 
de lapte afumat și pește 
prăjit. O căldare veche de 
gunoi i s-a-ncurcat în picioa
re. Acum dă colțul. S-a făcut. 
Urmează cîteva trepte. Trei- 
patru, dar parc-ar fi o sută. 
Pivnița. Jos sacul! Așa. Prin 
pînza pantalonilor subțiri 
simte fiecare așchie de căr
bune. In gură îi stăruie un 
gust de aramă coclită. Res
piră din greu și ochii-i rămîn 
pironiți pe o bucată de căr
bune care strălucește stra
niu în lumina slabă ce se 
prelinge pe fereastra piv
niței. Și strălucirea crește, 
crește, de parc-ar fi un re
flector. în lumina ciudată, 
îi apare ca-n vis un birou 
elegant... în spate, un domn 
gras cu niște ochelari luci
tori. Vorbește grav: „Regret, 
dar..." Concediat! Apoi, o 
ușă, trepte, altă ușă, trepte, 
trepte... Tramvaie care go
nesc val-vîrtej, automobile 
minate parcă de uragan, 
soarele care încinge calda- 
rîmul... Paisprezece luni...

Paisprezece luni... el... so
ția... și...

Pași grei pe scara piv
niței. Un geamăt, ridica sa
cul gol, și pornește.

— Dă-i drumu', grăbește! 
— mîrîie spiridușul, trecînd 
pe lîngă el și lovindu-1 
intr-o doară.

Afară e aer curat, amețitor. 
Picături mari de ploaie cad 
din norii cenușii ca niște 
saci. Pretutindeni, doar saci.

Saci de nori, saci de cărbuni. . 
încă douăzeci de pași fără 
povară, apoi camionul.

Lunganul îi împinge o în
cărcătură.

— Mai respiră și tu o- 
leacă. N-o fi foc. Bătrînu' 
ăsta-i o vită; trebuie să te 
obișnuiești cu el. Ai să-l vezi 
la bacșiș. Ia el totul... O 
vită.

Și un rînjet întunecat îi 
brăzdează fața.

— încă unsprezece, și-am 
terminat.

Cu sacii bălăbănind în 
spinare, trec pe lingă spiri- 
duș. Mai întîi lunganul, iar 
imediat, în urma lui, cel 
nou. Bătrânii îi privește 
cbiorîș și-și înghite vorba.

Trei trepte la poartă, aleea, 
mirosul de lapte afumat, 
găleata veche, colțul, trep
tele pivniței. Apoi aer, ploa
ie, glod, camionul — încă 
un sac. Trepte, aleea, miros 
de pește prăjit, gust de aramă 
coclită în gură și iar un sac, 
și-apoi altul. Și iar drumul 
cu glod, care duce spre altă 
lume. Zeci de mii de trepte, 
gura pivniței. Nu mai mi
roase a nimic. Nici a lapte, 
nici a pește. Doar aramă 
coclită. .Și deodată căldarea 
veche de gunoi crește, crește, 
se face cât un cazan de loco
motivă și locomotiva vine, 
spre el, alergînd nebună. 
Se ferește... Sacul cu cărbuni 
se rostogolește cu un zgomot 
ciudat. Atîta tot...

Spiridușul se strecoară pe 
lîngă cel prăbușit, scapă 
printre dinți o înjurătură, 
se-ntoarce cu sacul gol și-1 
lovește cu cizma pe cel nou.

— Scoală, putoare! Dă-i 
drumul!

După o clipă:
— Măi lungane, ia vezi 

ce-are ăsta!
Lunganul îngenunche lingă 

trupul căzut, scoțînd un ți
păt scurt; în ochi îi sticlesc 
două lacrimi 11 întoarce pe 
ăl nou cu fața-n sus. Obrajii 
îi sînt parcă mai scofîlciți. 
Doar roșeața a dispărut.

Lunganul se ridică ane
voie.

— Șefule, un doctor...
— Ce, ești nebun!?
Lunganul se face că n-aude. 

Aleargă spre ușa cu o 
etichetă mare, ridicolă, 
„PENTRU SLUGI", și apasă 
o dată, de două ori, apoi 
nu-și mai ia degetul.

în spatele uși se aud pași, 
apoi un scîrțîit prelung și-n 
prag apare o servitoare cu 

rochie apretată ca-n operete. 
0 dată cu ea, din casă s-a 
prelins o șuviță de parfum 
care gîdilă nările lunganu
lui.

— Aveți telefon?
Vocea omului sună meta-

Spiridușul, nepăsător, s-a 
oprit, lîngă găleata veche și 
bale darabana cu degete ner
voase. Ușa se-nchide din nou. 
Spiridușul îl așteaptă pe 
lungan, pe doctor și... ce-o 
mai urma. Ce vină are el? 
El vinde doar cărbuni. As- 
ta-i meseria lui. Accidentele 
nu-i plac, fiindcă aduc pier
deri și tot felul de-ncurcă- 
turi.

■— în cinci minute-i aci 
și doctorul — strigă lunga
nul, apărînd pe ușă. A mai 
mișcat?

Spiridușul nu răspunde. 
Lunganul se reazemă de zi
dul proaspăt văruit. Picături 
grele, negre, soioase, i se 
scurg de pe haine. Și se simte 
ca și cum el ar zăcea acolo, 
ca o cîrpă mototolită, cu 
capul într-o parte, cu sfărî- 
matura de cărbune negru 
străjuind lîngă nasul alb, 
ca laptele, al omului ce pare 
lipsit de viață. Liniștea se 
sparge dintr-o dată. Un șuie
rat ascuțit sfîșie aerul. Frî- 
nele scrâșnesc. Portiera ma
șinii e trîntită puternic. Pi
cioare cu galoși plescăie prin 
glod Apoi scîrțiie pe prun- 
dișul aleii.

— Doctorul — mdrmură 
lunganul, îndepărtînd cu vîr- 
ful bocancului ciotul de căr
bune de lîngă nasul celui 
prăbușit.

Lângă el se oprește un om. 
Pare obosit, ca unul căruia 
nu-i priește somnul.

— Zii, repede, cum a fost 
— se adresează lunganului, 
fără să se prezinte măcar.

— Păi, prea mult n-a 
fost. A cărat... s-a poticnit 
și... gata.

— 1 s-a mai întîmplat și 
alta dată?

— Nu știu. Era nou. Abia 
de azi... Șomer... l-a născut 
nevasta și voia să-și facă 
rost de cîțiva gologani.

Doctorul dă din cap ma
șinal, ca și cum n-ar fi 
înțeles ce i-a spus lunganul. 
Apoi se apleacă, scoate ceva 
din trusă, îngenunche prin
tre cărbunii risipiți. Des
cheie cămașa înăcrită de su
doare a celui întins și ascul
tă Picăturile de ploaie se 
preling încet pc mantaua 
albăstruie, de cauciuc, a me
dicului.

Acum s-a ridicat. Răsuflă. 
Privirea i se pierde în gol. 
La picioare, în iarba verde- 
cenușie, cel nou pare mai 
încremenit.

— Mort... Inima...
— Mda... — murmură 

spiridușul. A dracului treabă. 
Asta mai lipsea...



aaevaraia prietenie
Decenii și veacuri în șir colo

nialiștii au jefuit bogățiile țări
lor pe care le-au subjugat cu 
forța, reducînd state cu o stră
veche și înfloritoare civilizație 
la situația de țări „slab dezvol
tate".

Scuturînd jugul colonial, po
poare odinioară oprimate au pășit 
la lupta pentru consolidarea in- 

,dependenței naționale, împotriva 
mizeriei și înapoierii economice. 
O sarcină uriașă, greu de înde
plinit fără o mînă de ajutor. 
De ajutor adevărat. Dar multe 
din aceste țări au primit un 
asemenea ajutor. L-au primit 
din partea Uniunii Sovietice, 
ca o vie și concretă întruchipare 
a simpatiei ce o poartă poporul 
care, primul din lume, a sfărîmat 
orînduirea bazată pe exploatare, 
față de lupta pentru independență 
și progres social a popoarelor eli
berate de sub colonialism. Pentru 
prima dată în istoria lor, țări 
ca India, Indonezia, Birmania 
etc. au cunoscut tratate și acor
duri economice încheiate în spiri
tul unei adevărate prietenii și 
colaborări' Pentru prima dată 
popoarele stor țări au cunoscut 
adevăratul sens al cuvîntului 
ajutor. Pentru prima dată, în 
relațiile cu o mare putere n-au 
mai avut de-a face cu rapacitatea 
rechinilor colonialiști, n-au mai 
cunoscut umilirea și inegalitatea.

Spunea recent Jawaharlal Neh
ru, adresîndu-se lui K.E. Voroși- 
lov, cu prilejul vizitei acestuia 
în India: „Manifestarea dragostei

și apropierii față de India și de 
poporul ei de către guvernul și 
poporul Uniunii Sovietice și mo
dul ei de a acționa în relațiile 
cu noi constituie lucrul cel mai 
de preț pe care ni l-au dat oamenii 
sovietici și pentru care eu exprim 
recunoștință".

O dată cu tehnica nouă, mo-

dernă — contribuție prețioasă 
adusă de U.R.S.S. la industriali
zarea țărilor lor și, implicit, la 
consolidarea independenței națio
nale — popoarele odinioară înro
bite au cunoscut și prețuit relați
ile noi, bazate pe respect și în
credere reciprocă, pe înțelegere 
și prietenie.^

N. S. Hrușciov și A. Sukarm 
în timpul vizitei președinte 
lui Indoneziei, în vara anulu 
trecut, în Uniunea Sovietică 
Acum poiorul indonezian si 
pregătește să facă o caldi 
primire lui N, S. Hrușcioi 
care, la invitația guvernulu 
Indoneziei, va vizita aceasti 
tară. După cum se știe, 
prietenia sovieto-indonezianl 
s-a dezvoltat și întărit în anii 
din urmă. Uniunea Sovietică 
ajută Indonezia la dezvolta
rea industriei sale carboni
fere, a metalurgiei neferoase 
precum și în domeniul folo
sirii pașnice a energiei ato
mice, livrînd mijloace tehnice 
și pregătind cadre naționale.

Locuitorii Djakartei l-au în- 
tîmpinat cu entuziasm pe 
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în timpul 
vizitei pe care înaltul dem
nitar sovietic a făcut-o, în 
urmă cu cîtiva ani, în Indo- 4- nezia.

west avion „LL.-1411 — dar prietenesc 
al guvernului sovietic — e o expresie a 
sentimentelor de simpatie ale poporului 
sovietic fată de poporul nepalez. Ani-

„Limba rusă, va mărturisesc, e destul 
de grea pentru noi, nepalezii. Dar 
chiar și cînd mă voi întoarce ca in
giner in patria mea, voi avea, multă 
nevoie de cunoașterea limbii ruse, pen
tru a putea urinări dezvoltarea tehnicii 
moderne1' — spune studentul Gourab 
Narișig Bana, de la Universitatea „Lo
monosov1' din Moscova, unui din vi- 
itoarelecadre de specialiști nepalezi care 

se formează în U.R.S.S.

mat de aceleași sentimente de priete
nie, guvernul sovietic a acordat Nepa
lului un ajutor economic și tehnic gra
tuit în valoare de 30 de milioane de 
ruble, care va fi folosit pentru constru
irea unei hidrocentrale, a unei fabrici 
de zahăr și a alteia de țigări, precum 
și un ajutor gratuit pentru construirea 
unui spital înzestrat hu numai cu utilaj 
modern, ci și cu personal medical so- 
— vietic.

Un mare interes au stîrnit aceste ma
șini sovietice printre țăranii afgani din 
Keliagai. Ele constituie doar o păr
ticică din ajutorul acordat Afganista
nului de. către U.R.S.S. Poporul afgan a 
construit, datorită ajutorului sovietic, o 
serie de importante obiective industriale, 
printre care fabrici de beton, hidrocen
trala de la Sarovi, un mare combinat 
de panificație la Kabul etc. De asemeni, 
U.R.S.S. ajută Afganistanul în con
struirea unei șosele de 750 km, precum 
și în construirea importantului canal de

' irigație de la Djelalabad. >



în porturile Birmaniei poposesc din Uni
unea Sovietica vapoare încărcate cu 

utilaj industrial.

„Bravo Rusiei și rușilor". Aceste cu 
vinte pot fi des întîlnite în cartea de. 
impresii a pavilionului sovietic din ca
drul Expoziției agricole mondiale de la 
Delhi. Ele oglindesc simțămintele de 
admirație ale poporului indian față de 
uriașele succese ale prietenului sau de 

nădejde. .

în întreaga Indie, uzina metalurgică 
de la Bhilai (dreapta jos) — una dim 
cele mai mari de acest fel din Asia — 
este considerată ca un viu simbol al 
erieteniei sovieto-indiene. Uniunea So- 

ietică a executat lucrările de proiec
tare, a livrat Indiei utilajul necesar, a 
trimis specialiști pentru asistență teh
nică la construirea și exploatarea uzinei 
și a instruit în uzinele din U.R.S.S. cî- 
teva sute de muncitori, tehnicieni și in
gineri indieni. Pentru finanțarea con
strucției, U.R.S.S. a acordat Indiei, în 
condiții avantajoase, un credit pe ter
men lung. „La Bhilai — a declarat re
cent J. Pande, președintele societății 
indiene de stat „Hindustan Steel", care 
a fost însărcinată cu construcția uzinei 
de la Bhilai — atît specialiștii sovietici 
cît și cei indieni lucrează într-o atmo
sferă de cordialitate și bunăvoință. în 
cursul muncii desfășurate în comun, 
între ei s-a legat o caldă prietenie". în 
stingă jos: specialiști sovietici și indi

eni, la lucru. I



de Mircea ÂLEXANDRESCO

A devenit o tradiție a vieții noastre teatrale ca, la fiecare doi 
ani, generația de tineri slujitori ai scenei să-și arate cuceririle pe 
tărîmul măiestriei artistice, într-o întrecere din cele mai viu 
așteptate și disputate: concursul tinerilor artiști din teatrele dra
matice. Ultimul concurs, în ciuda unor deficiențe organizatorice 
existente în unele teatre (deficiențe care au dus la alegerea unui 
repertoriu cu lacune, ce nu a permis afirmarea multor tineri din 
regiuni), a fost totuși un prilej pentru tinerii artiști de a dovedi 
că sînt demni și apți să preia mîine pe umerii lor viitorul teatru
lui romînesc.

Vă prezentăm mai jos pe cițiva dintre premianții celui de-al 
treilea Concurs republican al tinerilor artiști din teatrele drama
tice. Lista lor e, firește, mult mai lungă. „Flacăra" îi salută pe 
toți, urînău-le succes.

RADU PENCIULESCU, regi
zorul „Brigăzii l-a de cavalerie" 
de Vsevolod Vișnevski (premiul 
I — Teatrul „C. Nottara"), a obți
nut, încă înainte cu doi ani, la 
precedentul concurs al tinerilor 
din teatru, un premiu pentru regia 
spectacolului „Ultima generație", 
în turneul de sfîrșit de stagiune de 
anul trecut al Teatrului de Stat 
din Oradea, am avut din nou 
prilejul să-i cunoaștem forțele și 
dăruirea artistică, în spectacolul cu 
piesa lui Anouilh, „Ciocîrlia". De 
atunci, Radu Penciulescu a lucrat 
cu aceeași rîvnă la o serie de alte 
piese, variate ca problematică, 
în același timp, și-a încercat talen
tul și în scenografie, considerată 
de el ca o disciplină căreia un 
director de scenă trebuie să i se 
supună spre a putea cunoaște și 
stăpîni toate tainele scenei.

Spectacolul realizat de Radu 
Penciulescu acum, cu piesa lui 
Vsevolod Vișnevski, este pilduitor 
prin omogenitatea sa, prin conlu
crarea armonioasă dintre regie, sce
nografie și interpretare, puse toate 
în slujba aducerii pe scenă, într-o 
formă artistică adecvată, a mesaju
lui revoluționar al lucrării.

SILVIA POPOVICI este o obiș
nuită a listelor de premii. Și, totuși, 
iu fiecare nouă apariție a ei ne 
surprinde și ne emoționează mereu 
mai mult, mereu mai profund. 
De la Ofelia lui Shakespeare la 
Lucîetta lui Goldoni din „Gîlcevile 

din Chioggia", de la Magda din 
„Arcul de triumf" la Ioana din 
„Surorile Boga" și, în sfîrșit, la 
Vera din „Cei din urmă" (pentru 
care a luat premiul I), tînăra 
actriță și-a extins, cu fiecare rol, 
gama posibilităților ei interpre
tative, și-a ascuțit parcă sensibili
tatea, a adîncit înțelegerea perso
najului, dovedind egale aptitudini 
pentru comedie și dramă, pentru 
repertoriul modern și clasic, autoh
ton și universal.

în redarea zbuciumului intens al 
Verei, interpreta a înțeles că orice 
cădere în șablonul „fetițelor teri
bile" ar anula semnificația perso
najului și veridicitatea lui în 
această piesă de Gorki. Trăind cu 
emoție și sinceritate fiecare mo
ment și impunîndu-i evoluția ce
rută de text, Silvia Popovici i-a 
dăruit Verei un destin dramatic 
puternic și o personalitate bine 
conturată.

PETRE GHEORGHIU de la Mu
nicipal nu e un actor pe care să-I 
poți trece cu vederea nici măcar 
într-un rol episodic. Interpretul se 
dăruie atît de total personajului, 
încît, chiar și prin cîteva replici, 
izbutește să-i construiască o per
sonalitate. Căci Petre Gheorghiu 
are darul de a înțelege nu numai 
replica personajului, ci, prin ea, 
viața și biografia lui.

în piesa „Pîine și trandafiri" de 
Salînski, i se cereau lui Petre 
Gheorghiu puternice mijloace com-

Radu Penciulescu primind premiul I pentru regia spectacolului .Brigada l-a 
de cavalerie'.

poziționale și interpretative, spre 
a realiza chipul chiaburului (rol 
pentru ca re a fost distins cu premiul 
I). El a reușit cu talent ca, în 
redarea acestui personaj, să evite 
schematismul ce ar fi diminuat 
forța de demascare a elementelor 
dușmănoase revoluției, între care 
chiaburul prezentat de Salînski 
reprezintă o categorie socială foarte 
primejdioasă.

VICTOR REBENGIUC este — 
deși atît de tînăr — un actor în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. 
Gama sa interpretativă este extrem 
de variată: modern atunci cînd 
personajul îi cere aceasta, el are 
și știința rolurilor de compoziție 
care îi îngăduie ca, de pildă, în 
„Pîine și trandafiri", să ne redea, 
printr-o complexă cuprindere a 
datelor personajului, pe bătrînul 
țăran rus din această piesă (roi 
pent ru care a fost distins cu premiul 
I). Ohapkin, în interpretarea lui 
Rebengiuc, ne emoționează prin 

sinceritate, ne interesează prin 
evoluția lui — de la șovăială în 
fața revoluției, la îmbrățișarea ei 
cu toată sinceritatea și puterea de 
dăruire a țăranului muncitor rus.

ANDREI A NĂSTĂSESCU nu 
poate prezenta o lungă listă de 
creații scenice, pentru simplul fapt 
că abia de cîteva luni a părăsit 
Institutul de teatru spre a-și pre
lua greaua dar nobila misiune de 
slujitor al scenei Naționalului cra- 
iovean.

Actriță de sensibilitate și inteli
gență scenică, ea a dovedit în 
„Tînăra gardă" că, în întruchiparea 
unui personaj atît de complex cum 
este Uliana Gromova, importantă 
este în primul rînd cunoașterea în 
adîncime a piesei respective, a 
epocii la care se referă ea, a clima
tului general pe care-1 solicită. 
Și Andreia Năstăsescu a arătat, 
dincolo de evidente calități actori
cești, o matură gîndire a rolului 
(premiul III),

Petre Gheorghiu Victor Rebengiuc Andreia NăstăsescuSilvia Popovici



CEFEHII
de M. MÎRZA

Fotografii de A. MIHAILOPOL

N-aș putea spune cînd i-am în- 
tîlnit pentru prima oară. Am crezul 
că i-am întîlnit cu prilejul primei 
călătorii la țară. De aceea, la 
început, noțiunea de ceferist avea 
o rezonanță nostalgică. îmi sugera 
trenul cu vagoane înnegrite, îm
bibate cu miros de fum, cu locomo
tiva pitică ce fluiera răgușit de cîte 
ori avea prilejul, trenul care oprea 
în halta singuratică din miezul 
cîmpiei, unde mă aștepta bunica. 
De la ea am aflat că și mecanicul 
locomotivei, și fochistul, pe care 
l-am zărit o fracțiune de secundă 
în duelul său trudnic cu focul, 
și omul cu șapcă roșie de pe peron 
erau ceferiști.

Mai tîrziu, într-o dimineață fri
guroasă de toamnă, în apropierea 
unei stații nod de cale ferată, 
am întîlnit un grup de oameni 
îmbrăcați în haine mirosind a 
cărbune și fum, ce se odihneau, 
după multe ore de trudă la tera- 
sament, pe iarba acoperită de bru
mă a „zonei“. Chipurile ostenite, 
palide, privirile cenușii mi-au dez
văluit o latură amară dar reală 
din viața de pe vremuri a ceferiș
tilor: munca grea, în condiții de 
mizerie morală și materială. Aceas
ta a făcut ca, într-un februarie cu 
zăpadă puțină Și ger sec, clocotul 
surd al Atelierelor Grivița să se în
trerupă. S-a auzit atunci un vuiet 
puternic, care chema la rezistență 
și luptă. Sunetul sirenei lui Roaită, 
împușcăturile jandarmilor și poli
țiștilor au răzbătut pînă dincolo de 
Grivița. Atunci mii de oameni i-au 
întîlnit cu adevărat pe ceferiști 
și au prins să le cunoască viața în 
întregime.

Anii au trecut.
Acum, în zilele acestea luminoa

se, l-am întîlnit pe Ștefănescu Du
mitru, care a trăit paginile istorice 
din ’33, vorbind unui grup de 
tineri la Muzeul de Istorie a 
Partidului; la cazangerie, un mais
tru mărunțel, cu figură liniștita 
și gravă, m-a inițiat în realizările 
secției — era Godescu Alexandru. 
Erou al Muncii Socialiste; pe 
ceferistul Bujin Nicolaie l-am 
întîlnit, cu fiul și soția, într-o lojă 
a Operei de Stat; Fulga Gheorghe, 
din echipa de dansuri a clubului, 
pare un dansator de profesie, dar 
e cazangiu; în biblioteca clubu
lui, fiul de ceferist Victor Călines- 
cu, student în anul V la medicină, 
studiază în vederea examenelor... 
Și toți cei despre care am vorbit, 
și mulți, mulți alții, care trăiesc 
astăzi o viață demnă și își închină 
energia și talentul patriei lor socia
liste, sînt ceferiști.

De aceea nu aș putea spune cînd 
i-am întîlnit cu adevărat pentru 
prima dată pe ceferiști, pentru că, 
o dată cu timpul, noțiunea euyîntu- 
lui s-a lărgit și, în zilele noas
tre, conținutul ei se asociază cu 
noile condiții de viață, cu marele 
avînt în muncă’, cu pasul de Stăpîn 
și constructor al vremurilor noi.

Montatorul Leonte Gheorghe; șeful bri- 
gâzii de calitate din secția montaj.

in biblioteca Clubului C.F.R. 
Rosie puteți Tntîlni dese’ori st 

ai ceferiștilor.





1. In timpul liber se poale face și 
pictura (cercul de artă plasticâ al 

Clubului C.F.R. Grivița Roșie).

2. Casa „Mama și copilul*, din Gara 
de Nord.

im

3. intr-un hol al căminului ceferiștilor 
(opt etaje, camere cu baie, holuri 
confortabile, restaurant, toate la 
dispoziția celor care vin cu treburi 

în Capitală).

4. Frumoase sînt costumele echipei 
de dansuri a ceferiștilor I

5. Meseria nu se mai fură, 
învață în școala profesională.
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INTVE O L I T IC

Reportaj de F. URSEANU 
Fotografii de prob Gr. AVAKiAN

• Punctul de atracție al paleoantropologilor 
• încă 13 morminte „transferate* • Agricul
torii, pescarii și „ortopezii“ de acum 6000 de 
ani • Care e înfățișarea exactă a omului din 

neolitic ?

Care-l visul unui paleoantropoiog? 
Să descopere personal cel puțin 
un rest de pitecantrop — dacă 
nu calota craniană, măcar un 

fragment al femurului sau chiar 
un dinte al acestui „om-maimuță“. Să 
cerceteze personal bucățica de os pe 
toate părțile și-n toate chipurile și — 
dacă se poate — să-i stabilească vechi
mea corespunzătoare cu „C 14", adică 
prin metoda cea mai modernă: a radio- 
carbonului.

în momentul de față, paleoantropolo- 
gii romîni, chiar dacă n-au avut încă 
prilejul să descopere urmele pitecan
tropului (deșise pare că s-au găsit unelte 
de-ale acestuia pe valea Dîrjovului, 
lingă Slatina), totuși nu se pot plînge 
de loc de lipsă de material în legătură 
cu tainele trecutului ființei omenești 
pe teritoriul nostru. Descoperiri re
cente — urme masive ale omului din 
neolitic, adică din epoca pietrei șlefuite 
— oferă oamenilor noștri de știință 
surse documentare de mare însemnă
tate.

Se „mută“ tribul...
Lacul Boian a fost și a rămas punctul 

de atracție al arheologilor șl al paleoan
tropologilor noștri. Săpăturile făcute 
pină la sfîrșltul lui '59 in Grădiștea 
Ulmilor — insulă din inima lacu
lui — au reconfirmat un fapt deosebit 
de interesant: aici, la mai puțin de 
100 kilometri de Capitală, se află un 
laborator natural pentru studierea 
culturii neolitice, un șantier științific 
de proporții apreciabile, deschis din 
inițiativa șl cu sprijinul Academiei 
R.P.R. Ce se întîmplă aici?

Lacul, văzut pe hartă, arată ca un 
rac prins cu multele sale picioare de 
țărmul Dunării, undeva între Oltenița 
și Călărași. Acum Boianul a înghețat. 
La primăvară, va redeveni, desigur, 
o împărăție a pelicanilor, a lișițelor, 
a păsărilor flamingo, a nuferilor uriași 
și a papurii înalte — adică, un fel de 
deltă în miniatură. Ei bine, de aici, 
mai exact, din insulă, „au plecat“ 
recent treisprezece strămoși ai omului 
de azi. E vorba, desigur, de resturile 
osteologice ale unor oameni din neolitic, 
peste care au trecut pînă acum cinci 
sau șase mii de ani. Sînt urmele unor 
oameni care n-au apucat apariția bron
zului sau a fierului, care au trăit în tri
buri, au mînuit toporul de piatră și 
n-au cunoscut calul domestic — deci 
oameni cu mult mai bătrîni decît 
chiar străvechea piramidă a lui Keops. 
Orînduirea lor socială a fost, desigur, 
comuna primitivă

Unde au ajuns cel „13" din necropola 
insulei Grădiștea Ulmilor? în labora
toarele Centrului de cercetări antropo
logice al Academiei R.P.R., ai cărui 
cercetători șl specialiști în ,.paleo" 
i-au studiat și l-au așezat cu grijă, 
alături de niște „rude foarte apropiate" 
descoperite în aceeași insulă, anul 
trecut și acum doi ani.

Așadar, la ora aceasta 46 de membri 
ai unor triburi care au existat în urmă 
cu 6000 sau 5000 de ani (cultura Boian 
și cultura Gumelnița) se odihnesc 
într-un institut științific din cartierul 
Cotroceni, în timp ce multe unelte 
de-ale lor au fost aranjate cu aceeași 
grijă în rafturile și în colecțiile Institu
tului de arheologie,

Întîi a vorbit ceramica...
Trebuie să se știe: știința nu s-a 

întîlnit acum pentru prima dată cu 
Boianul. Numele lacului se bucură de 
circulație universală de peste treizeci 
de ani. Atunci au trecut pe aici o serie 
întreagă de arheologi. Era perioada 
descoperirii în insulă, în urma acțiunii 
întreprinse de marele arheolog Vasile 
Pîrvan, a unei noi „culturi" care a 
avut o dezvoltare însemnată în epoca 
neolitică și care a lăsat aici, la Boian, 
urme bogate în ceramică fină, frumos 
ornamentată șl executată cu multă 
măiestrie. O ceramică ce marchează 
preocupările artistice ale oamenilor din 
triburile care au locuit pe insulă. De 
atunci șl pînă azi arheologii au găsit 
urme asemănătoare cu cele de la Boian 
în 130 de .locuri din țară și în 21 de 
locuri în Bulgaria. Și toate aceste 
urme au fost studiate și prezentate 
sub denumirea de „cultura Boian", 
după numele lacului ale cărui unde 
scot șl azi la iveală resturi de ceramică 
neolitică, de oase omenești și tot felul 
de obiecte ale unor timpuri foarte în
depărtate.

Nu-i deci de mirare că Institutul 
de arheologie și Centrul de cercetări 
antropologice al Academiei R.P.R. au 
reluat, după 30 de ani, cercetarea 
tainelor lacului Boian, mai ales că în 
trecut nu ieșise la iveală nici un singur 
mormînt al foștilor locuitori ai insulei.

Ortopezit da! Dentiștii nu*
De ce-s considerate ca foarte impor

tante pentru știință ultimele descoperiri 
de pe insula lacului Boian? Pentru 
că aici sînt concentrate urme foarte 
vechi ale unei comunități primitive, și

urmele acestea s-au păstrai mult mai 
bine ca în alte părți. Pămîntul insulei 
— aluvionar — nefiind atît de corosiv 
ca la Cernavoda, de exemplu, unde 
s-au găsit de asemenea morminte 
neolitice, a păstrat urmele omenești 
milenii de-a rîndul. Acum scheletele., 
„vorbesc", Cîte lucruri interesante nu 
vă pot spune paleoantropologii care te 
studiază!... Ați putea, desigur, afla 
că media de vîrstă a acestor oameni 

din neolitic nu depășea cu mult 40 
de ani, că aproape toți aveau o statură 
mijlocie și corpul foarte bine legat. 
Ar putea, de asemenea, să vă împărtă
șească faptul că pe insula respectivă, 
în urmă cu 6000 sau 5000 de ani, nu 
exista nici un... dentist. Șl chiar dacă 
ar fi existat, n-ar fi avut absolut nici 
un singur „pacient". Cum au aflat 
antropologii acest lucru? Simplu: în 
zeci de maxilare n-au găsit nici un

Priviți-l! „Doarme" 
de aproape șase mile- 
nîi, eu mWnile sub 
cap și cu picioarele 
chircite. Poziția 
ceasta de somn veșnic 
era reglementat# de 
ritul funerar. Aproape 
toți insularii din neo
litic găsiți aei „se o- 
dihnesc" în aceeași po-
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După 6000 de ani! Cercetarea „defunc
tului “ o face arheologul Eugen Comșa. 
autorul descoperirii primului schelet de 
pe insulă, ajutat de uu țăran din partea 

locului.

T Acest tinăr din Vărăști (sat de pe malul 
lacului) a devenit un adevărat specialist 
în curățitul fragmentelor de ceramică 

neolitică.

A venit frigul: paleoantropologli se 
pregătesc să părăsească șantierul ।

Ia 46 de oameni. In schimb, pe insulă 
au existat... „ortopezi". Ortopezi care 
operau mai bine decît cei din evul 
mediu. Dovada? S-au găsit o serie 
de fracturi foarte corect „reparate." 
și bine sudate. Un om al vremii a trăit 
multi ani cu trei coaste operate și perfect 
sudate, iar altul și-a înzdrăvenit o 
mină ruptă în două printr-o sudare 
perfectă a oaselor. In prezent aceste 
„exemple" ale „ortopedie!" de acum 
șase milenii sînt păstrate în vitrinele 
colecției de paleopatologie. O boală 
asupra căreia nu s-a intervenit „chirurgi
cal" era spondiloza, care prezenta 
cazuri frecvente în acea epocă, după 
cum rezultă din cercetarea antropolo
gică a „defunctilor".

Ocupația oamenilor din trib? Agri
cultura, pescuitul, vînatul, prelucrarea 
pieilor, olăritul, pregătirea îmbrăcă- 
minții. De unde se știu toate astea? 
De la arheologi! Să luăm lucrurile pe 
rînd. Locuitorii insulei practicau agri
cultura. Dovada? Pe lingă fostele lor 
bordeie s-au găsit așchii din cremene, 
folosite la „fabricarea" secerilor din 
fălci de vită. Și, o dovadă în plus: 
s-au găsit numeroase rîșnite de piatră, 
care transformau boabele în făină. 
Pescuitul reprezenta, de asemenea, o 
ocupație principală. Printre morminte 
s-au păstrat mii de ani solzii crapilor 
și ai știucilor pescuite din lac, iar 
alături, tot în pămînt, greutățile din 
lut ars cu care se afundau plasele. Nu 
lipseau, pe atunci, de la „casa omului" 
nici războiul vertical de țesut (cum 
se țes azi covoarele) și nici sculele cu 
care se prelucrau pieile și blănurile. 
Ne oprim aici,deși arheologii și antropo
logii ar putea să ne spună încă multe.

Un singur lucru nu l-au aflat însă 
nici ei: încotro au plecat, ultimii băști
nași ai insulei. Pentru a cunoaște mai 
mult soarta acestora — spun oamenii 
de știință — ar trebui să se sape aici 
încă un an, poate încă doi sau, poate, 
o viață întreagă...

Vom face cunoștință!
Pînă la sfîrșitul .anului, poate șt 

mai devreme, Centrul de antropologie, 
secția „paleo" ne va oferi o surpriză. 
Vor fi prezentate cîteva „exemplare" 
ale omului neolitic descoperit la Boian. 
E vorba de reconstituirea figurii unor 
ființe care au trăit în urmă cu cinci-șase 
milenii șl care vor trebui să arate 
exact așa cum au arătat în viață. 
Este posibil acest lucru? Vasta activi
tate în această direcție a antropologu
lui sovietic M. M. Gherasirnov a răs
puns mai de mult întrebării. Operația 
de reconstituire nu se va face nici după 
imaginație și nici de către sculptori 
consacrați, ci chiar de către medici 
antropologi care vor modela craniul 
dintr-un material special. Pornindu-se 
de la cutia craniană, se determină 
științific grosimea părților moi, folosln- 
du-se în acest scop un grafic stabilit 
de antropologul Gherasirnov — grafic 
care indică corelația exactă între relie
furile oaselor craniului și părțile plas
tice. De asemenea, între aceeași osatură 
și înfățișarea exactă a tipului reconsti
tuit. înfățișare căreia nu trebuie să-i 
lipsească nici ridurile pielii și nici 
măcar... asimetria naturală oricărei 
fețe. Asimetrie care, după cumseștie, 
dă personalitate figurii și fără de 
care reconstituirea n-ar fi valabilă. 
Vor reuși antropologii noștri să redea 
înfățișarea exactă a Insularilor de
acum 6000 de ani? Literatura de
specialitate oferă azi zeci de exemple 
ale reușitei în „arta reconstituirii",
ridicată de M. M. Gherasirnov la
rang de știință — începînd cu repro
ducerea omului de tip Neanderthal 
pînă la omul de azi. Cunoscutul an
tropolog sovietic a reconstituit capul 
Mariel Dostoievskaia, mama marelui 
scriitor, numai după craniul găsit în 
mormînt; cîțlva ani mai tîrziu, gă- 
slndu-se un portret al defunctei, 
s-a confirmat perfecta asemănare. Alt 
exemplu: un craniu de copil înecat 
și neidentificat, găsit undeva pe malul 
fluviului Volga, t-a prilejuit lui Ghe- 
raslmov reconstituirea șl publicarea 
portretului acestuia într-un ziar. Pă
rinții l-au recunoscut și, reconsti
tuirea fiind comparată cu o fotografie 
făcută înainte de accident, s-a consta
tat că între „figura copilului din poză" 
și „copia reconstituită" nu e nici o 
diferență esențială...

Urmînd astfel drumul lui M. M. 
Gherasirnov, cîțiva talentați antropo
logi romîni vor face să cadă încă o 
taină a neoliticului din părțile noastre. 
Se va răspunde în acest fel pe „viu" 
la o veche întrebare: în ce măsură 
s-a schimbat înfățișarea omului, de 
atunci și pînă azi.

Călătoria pe care pre
ședintele Eisenhower se 
pregătește s-o întreprin
dă în America de Sud 
face parte dintr-un întreg 
program de turnee poli
tice la care au participat, 
în ultimii doi ani, mai 
multe personalități ale 
vieții de stat din S.U.A. 
Ținta acestui program 
este — după expresia 
unui comentator ameri
can — de „a pipăi păr
țile dureroase ale Sudu
lui continentului". Fie 
însă că părțile dureroase 
sînt prea multe, fie că 
operațiunea „pipăirii" n-a 
fost prea delicată pînă 
acum, unii dintre solii 
Nordului continentului 
s-au înapoiat de acolo 
foarte nemulțumiți — ca 
dl. Nixon, de pildă, care, 
reîntors anul trecut după 
un turneu mult scurtat, 
a declarat pe aeroportul 
din New York: „Am fost 
scuipat din cap pînă-n 
picioare".

In momentul de față, 
în America Latină orice 
reprezentant oficial al 
S.U.A. este pus în fața 
unor probleme dificile:

Problema nisipului. De 
zece ani încoace S.U.A. 
scot din Brazilia, pe pre
țuri derizorii, mii de tone 
de nisip de monazit, care 
conține torlu, plătindu-1 
cu 30 de dolari tona, în 
timp ce pe piața mon
dială se plătește cu 900 
de dolari tona. De mai 
multă vreme Brazilia cere 
S.U.A. s-o ajute în con
struirea unui reactor ato
mic și să facă instructaj 
corespunzător pentru ca
dre științifice naționale. 
Drept răspuns, cercurile 
de afaceri interesate din 
S.U.A. an răsturnat de 
vreo trei ori guvernul bra
zilian, au finanțat com
ploturi, au pus la cale In
tervenții în parlament și 
au obligat conducerea ță
rii din sud să semneze 
tratate secrete care iefti
neau și mai mult toriul. 
In cele din urmă, au 
fost nevoite să făgădu- 
iască, totuși, că vor con
strui un reactor „experi
mental" și că vor ceda 
șase kilograme de com
bustibil nuclear. Brazi
lienii numesc „colabo
rarea" aceasta „o mare 
hoție".

Problema bombelor in
cendiare. Dictatorii răs
turnați de răscoale popu
lare în unele țări latino- 
americane se odihnesc la 
Miami sau au state ma
jore în alte localități din 
Florida (S.U. A.), de unde 
organizează atentate, rai
duri „misterioase" spre 
țările ce i-au izgonit, sa
botaje, lovituri armate. 
Astfel, adepții lui Perez 
limenez, care s-a eva- 
auat din Venezuela în

tr-un timp record, neo
mologat încă de forurile 
sportive internaționale, 
fac mereu să explodeze 
bombe Incendiare „made 
in U.S.A." în subsolurile 
clădirilor guvernamen
tale din Caracas. Adepții 
fostului dictator cuban 
Batista fac, de asemenea, 
să decoleze avioane „mis
terioase" de pe țărmurile 
Californiei, cu destina
ția Cuba, unde incen
diază rafinării, pîrjolesc 
plantații de trestie de 
zahăr și ucid locuitori 
pașnici. Unul dintre com
plotiști a vorbit la pos
tul de radio „National 
Broadcasting System", a- 
menințîndu-1 pe Fidel 
Castro cu moartea. Un 
purtător de cuvînt al 
Departamentul»! de stat 
a U yt să se înțeleagă 
că ’te acestea ar putea 
sjț.ibă legătură cu re
forma agrară din Cuba 
și cu naționalizarea unor 
plantații aparținînd so
cietăților americane. Ca 
urinare, atît în Venezue
la cît și în Cuba popu
lația își manifestă pe 
străzi sentimentele „pan
americane". înjurînd în 
limba spaniolă și făcînd 
colecte pentru cumpăra
rea de arme cu care să-și 
apere libertatea și in
dependența.

Problema „Monahului 
verde". In Costa-Rica și 
în alte țări latino-ame- 
ricane, societatea nord- 
americană „United Fruit 
Company" este „alintată" 
cu numele „Monstrul ver
de". Din cauza condi
țiilor infernale de trai 
de pe plantațiile de ba
nani, muncitorii costa- 
ricani au făcut grevă. 
Monstrul stăpînește însă 
în Costa-Rica nu numai 
plantațiile de banani, ci 
și pe cele de cafea, căile 
ferate, flota comercială a 
țării și singurul ei port, 
Puerto Limon. Aproape 
că nu se mai știe ce 
stăpînește în țară gu
vernul costarican, cu ex
cepția jandarmeriei na
ționale. Monstrul a tri
mis însă și jandarmeria 
pe plantații, ca să ares
teze conducătorii grevei. 
El a mai dispus ca maga
zinele alimentare să nu 
vîndă greviștilor alimen
te și medicii să nu dea 
asistență celor bolnavi. 
N-a mai rămas decît să 
otrăvească fîntînlle. în
tr-un miting uriaș, ținut 
la Golfito, greviștii au 
trimis monstrul înapoi, 
în Statele Unite, și au 
declarat că vor continua 
greva (care pînă la urmă, 
de altfel, a și izbîndit) 
chiar dacă ar fi să moară 
cu toții. La miting, popu

laritatea vecinului nor
dic în Costa-Rica a fost 
prețuită de mai mulți 
vorbitori sub valoarea 
unui cent.

Problema bumbacului. 
Intrucît S.U.A. scad arti
ficial prețul bumbacului 
făcînd dumping pe piețele 
statelor sud-americane, 
Mexicul, Columbia, Peru, 
Costa-Rica, ' Salvador, 
Guatemala, Honduras și 
Nicaragua au alcătuit un 
„bloc al bumbacului", 
care cere S.U.A. cote 
stabile la export, renun
țarea la oscilațiile peri
culoase ale prețurilor și 
un preț minim garantat. 
Se comunică neoficial că 
Departamentul de stat 
studiază represaliile de 
rigoare.

Problema apelului chi
lian. Președintele statu
lui Chile a adresat un 
apel statelor sud-ameri
cane, propunîndu-le să 
renunțe la înarmare șl 
să-și micșoreze mult for
țele armate. Statele Unite 
nu privesc cu simpatie 
apelul, întrucît sînt uni
cele furnizoare de arma
ment ale vecinilor su
dici. Parlamentele și con
ducătorii celor mai multe 
state sud-americane pri
vesc însă apelul cu sim
patie. De aici, unele an
tipatii reciproce, care se 
accentuează mereu.

Problema gogoriței. In
tr-un discurs recent, con
gresmanul republican 
Graig Hosmer a cerut 
ca S.U.A. să intervină 
în America Latină, re
înviind „doctrina Mon
roe", ca să apere conti
nentul de „primejdia co
munismului internațio
nal". Ziarul cuban „Re- 
volucion" îi răspunde că 
aceasta este o gogoriță 
și că, pentru anumiți po
liticieni americani, orice 
guvern care nu se supune 
dictatului monopolurilor 
e declarat „comunist" și 
amenințat cu Infanteria 
marină. „Noi nu mai 
putem fi intimidați cu 
stafii" — scrie ziarul. 
Intr-adevăr.

Prob Ierna antiimperia- 
lismutui. Revista ame
ricană „Newsweek" apre
ciază că în țările sud- 
americane „antiamerica- 
nismul (este vorba de 
ostilitatea față de impe
rialismul nord-amerlcan 
— n.a.) a devenit un fapt 
al actualității... fățiș și 
declarat în gura mare" și 
că „nu se știe încă ce 
amploare va lua, în 
196u“.

Așadar, sînt vreo cîte
va probleme...
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V Convorbire între doi soldați 

francezi din Algeria:
— Asculta, Gaston, cînd s-o 

termina războiul ce-o să iei 
cu tine acasă?

— Pușca.
— De ce?
— Am s-o îngrop în pâmînt, 

am să torn apă peste ea în fiece 
zi și am să spun: „Ruginește, ca
nalie, ruginește!"

Milionarul bolnav, către me- 
„zdicul său:

— Dragă prietene, am hotărît 
să nu-ți mai plătesc onorariu 
pentru vizite. în loc de asta, 
te-am trecut în testamentul meu. 
Vei primi o sumă _ importantă 
după moartea mea. îți convine?

— Desigur. Numai că te rog 
fii bun și înapoiază-mi puțin 
rețeta. Am de făcut în ea o mică 
modificare.

„Dragă Anna — scria un tî- 
năr — iartă-mă, dar am devenit 
foarte uituc! Te-am cerut ieri 
în căsătorie, dar am uitat: ai 
acceptat sau nu?“

„Dragă John — răspunse fata 
— știu că am spus nu, dar nu-mi 
amintesc dacă ți-am spus ție 
sau altuia".

★
fi Un marinar fu întrebat de ce 

a fost mutat pe un submarin.
— Nu le plăcea obiceiul meu 

de a dormi cu geamul deschis.

într-un magazin alimentar 
Ka intrat un bărbat și a cerut 
Vsă i se vîndă toate ouăle clocite 

și zarzavaturile stricate.
— Mergeți cumva la teatru să 

vedeți noua comedie? — se in
teresă vînzătorul.

— Ssst! Mai încet! ■—răspun
se cumpărătorul. Eu sînt autorul 
comediei.

lUn aristocrat spaniol în tre- 
fere prin Paris se întoarse la 
hotel noaptea tîrziu. Portarul, 
moțăi ud, se uită prin ghișeu și 
întrebă:

— Cine-i?
— Juan Rodriguez Caramba 

de Pepeto y Gonzales.
— Bine, bine — răspunse por- 

tarul, somnoros. Intrați cu toții, 
dar cel din urmă să închidă 
bine ușa.

Soția, către soț:
— Mă duc pînă la vecini, pen

tru un minut. Să nu uiți să mes
teci mîncarea din jumătate în 
jumătate de oră.

Directorul (funcționarului): 
Din dumneata ar ieși un răufă
cător grozav.

Funcționarul: De ce?
Directorul: Nu lași nici o 

urmă a activității du mi tale.
★

Un vestit vînător de elefanți 
fu întrebat în ce ehip și-a desco
perit vocația.

— De fapt, la început — răs
punse el — am fost entomolog și 
am plecat în Africa în căutare 
de insecte interesante. Dar, din 
păcate, la puțin timp după sosire 
mi-am pierdut ochelarii...

Mama: De ce te strîmbî ia 
buldog?

Fiul, de 3 ani: El a început 
înlîi!

(Din „Krokodil")

<Mi! Să nu uit! umor din inirenrinderi

Am o meteahnă. De fapt, nu e chiar 
meteahnă. Hai să-i spun obicei. îmi 
plac rezumatele, trecerile în revistă, 
sumarele, într-un cuvînt îmi place ca, 
în puține cuvinte, să aflu esențialul 
despre ceva sau cineva. De ce prefer 
rezumatele? Fiindcă sînt uituc și un 
rezumat..., rezumîndu-se la ctteva rîn- 
duri, poate fi reținut mai ușor. Iată un 
exemplu.

în calitatea mea de bucureștean, aș 
încerca să trec în revistă, să fac rezu
matul evenimentelor prin care a trecut, 
în ultima vreme, orașul meu.

Orașul meu, București! Parcă-1 văd 
la începutul anului trecut. Bulevard. 
Peste drum de cinema „București", spa
țiu gol. Lîngă „Spicui", spațiu viran. 
Vizavi de Piața Kogălntceanu, spațiu 
gol. Ah, dar uituc mai sînt!... Parcă 
vizavi de cinema „Patria" nu era spațiu 
liber? Șl lîngă cofetăria „Scala"?... Și

SAHISTICE
LENEȘUL

La început, dezlănțuit. 
El ataca neîncetat. 
Dar, mai pe urmă, obosit, 
Intră la repezeală-n... pat.

BIROCRATUL
Cînd l-a pus în gardă unul: 
— Eii atent, că-li iau nebunul! 
l-a răspuns, după uzanță: 
— Nu ti-l dau... fără chitanță !

CRITICUL DRAMATIC 
NEGATIVIST

Cu maniera sa expresă.
Din trei mutări, la repezeală, 
îl uezi rămas cu tabla goală, 
Că... lui nu-i place nici o piesă.
V. D. POPA ți A. LĂPUȘNEANU

CONSECINȚĂ TRISTĂ

de 1. MARTIANOV
Vă voi descrie, obiectiv, 
Un caz, aș zice, instructiv. 
O doamnă, cunoștință-a mea, 
Mereu Ia doctor se ducea. 
Ba astmă-avea, ba nevralgie, 
Ba nu știu care maladie. 
Intr-un cuvînt, cotidian 
Sărmana „suferea"* avan.
Cu doamna mea „bolnăvicioasă** 
Doriți să știți ce s-a-ntimplat? 
Păi, doamna-i bine, sănătoasă. 
Dar doctoru-a căzut la pat... 

vizavi, și lîngă vizavi, și alături de 
vizavi, și peste drum de vizavi, și din
colo de vizavi, și-n partea cealaltă, și 
pe strada alăturată, și-n cartierul vecin, 
și în... și în... și acolo... șl aici... și 
nu mai țin minte unde... V-am spus: 
sînt uituc... Mă întreb însă: dacă n-aș 
fi uituc, aș ține oare minte?... Tot le-aș 
zăpăci. Mai cu seamă că nu prea mă 
descurc nici în problemele de matema
tică ce se impun în asemenea situații. 
Problemele ml-au produs întotdeauna 
bătăi de cap, chiar și cele mai simple, 
de felul acestora: „dacă un bloc are 
patru etaje, dacă fiecare etaj are șapte 
apartamente și dacă fiecare aparta
ment are cinci locatari, să se afle“... Ce 
să se afle, c-au aflat toți! E o problemă 
mai simplă ca buchea abecedarului: 
b... 1... o... c... blocuri! U... n... d... 
e?... Peste tot! Prietenul meu Vasile. 
strungar, s-a mutat în Piața Amzei. la 
etajul II. Amicul meu Grigore; meca
nic, a primit locuință pe bulevard, la 
etajul IV. Cumnatul meu. Sandu, fre
zor, s-a mutat în Floreasca, la parter. 
M-am dus să-i vizitez. Intîi în Amzei, 
la parter. Sun: „Vă rog, aici stă Vasile, 
strungarul?" „Nu, aici stă Tudor, su
dorul!" M-am dus apoi în Floreasca, 
1a etajul IV: „Vă rog, aici s-a mutat 
Sandu, frezorul?" „Nu. aici s-a mutat 
Sanda, țesătoarea". Am pornit apoi pe 
bulevard, la etajul II, să-1 caut pe Gri
gore, mecanicul, și mi-a deschis, Sta
gnate, contabilul.

Apoi mi-am amintit c-am încurcat 
altitudinile. Ce să fac? Sînt uituc! Pe 
Vasile de la <loi l-am căutat la patru, 
pe Grigore de la patru l-am căutat la 
parter, iar pe Sandu de la parter l-am 
căutat la cinci, într-un bloc care n-avea 
decît patru etaje!... V-am spus de la 
început: sînt uituc... Sînt atît de ui
tuc îneît am uitat că mi s-a dat șl 
mie locuință la etajul III, pe Doro
banți, și m-am căutat la vechea lo
cuință, pe Călărași. Mi-a deschis ușa 
o femeie, una mai în vîrstă, și-am ex
clamat: „Vai, nevestico, dar te-al 
schimbat într-un hal că nu te mai re
cunosc!" (Ca să vedeți cît de uituc 
sînt! Uitasem că nici măcar nu sînt 
însurat)...

Dar parcă liniile noi de autobuse, 
n-ar trebui să le trec în revistă, dacă 
n-aș fi uituc?... De pildă, linia 33!... 
Vine 33 ăsta din cinci în cinci minute. 
Așa că. dacă mă cuprinde uneori dorul 
de o înghesuială, renunț la autobus și 
mă sui în tramvaiul 7... Pînă nu de 
mult, de Ia mine, pînă la gară făceam 
cît de Ia gară pînă la Ploești! Acum, 
cu 33 ăsta, pînă să scot bilet, am șl 
ajuns la gară! Am și observat, de altfel, 
că din pricina asta unii coboară fără 
să mai apuce să ia bilet... Uituci șl ei 
— deh!...

Și orictt aș fi de uituc, succesele in
ternaționale ale vinurilor noastre tot 
nu pot să le uit!... Mi-a crescut inima 
de bucurie, deși eu nu beau decît suc 
de fructe și chefir! Un străin a ridicat 
paharul cu Cotnar și a exclamat: „Voi, 
romînii, sînteți ospitalieri, sînteți har
nici. sînteți priceputi!"

In vino veritas!
Și dacă vorbesc despre vin, de ce 

n-aș vorbi și despre lapte? Și despre 
cel mai mare combinat de prelucrarea 
laptelui din țară, lîngă București. Com
binatul unde curge lapte și miere...! 
Nu știu cită miere va curge, dar lapte 
va curge 300.000 litri pe zi. O capaci
tate de aproximativ 25.000 de vaci!

închipuiți-vă. dragi cititori, 25.000 
de vaci aliniate pe un singur rînd, 
mulse toate o dată, iar cursul acestui 
uriaș fluviu de lapte îndreptîndu-se 
spre uriașul combinat! închipuiți-vă o 
sumedenie de afluenți care se despart 
de fluviul-mumă: rîul Smîntînei. cu 
insulele Brtnzel de vacă și a Telemelei; 
brațul Iaurtului, cu arhipelagul Caș
cavalului; pîrăul prafului de Lapte, cu 
lacul de acumulare Chefir, înconjurat 
de munții Acidofili. cu vîiful Penteleu.

Numai cît vorbești de ele și-ți lasă 
gura apă!... Pardon, aici nu-i vorba 
de apă, că-i lapte curat...

Și cîte n-ar mai trebui să-mi amin
tesc, dacă n-aș uita... dacă n-aș uita 
ce mi s-a spus la redacție: rezumatul 
să nu depășească trei coloane...

1. AVIAN

Din gazeta satirică „ARICIUL* a 
Fabricii de încălțăminte „KIROU* 

din Capitală
Tov. C. Calciu, șeful serviciului 

aprovizionare, n-a asigurat un înlo
cuitor gestionarului magaziei de re
chizite pe timpul cit acesta a fost 
în concediu.

Tiberiu Dumi
tru: Tovarășe Cal
ciu, am nevoie de 
rechizite... Ce fac?

Calciu Cristu: 
N-am cheia.

Tiberiu Dumi
tru: Ce ghinion! 
Amîndoi sînteți 
încuiați! Și dum
neata, și lacătul ’

Pieile de porc cu fața corectată, 
produse pentru opincuțe, erau uneori 
de calitate inferioară, vopsite prost și 
avind mai multe culori pe ele.

Porcul: Cît am fost eu de rîmător și-mi 
plăcea să mă tăvălesc în noroi, dar în 
halul ăsta n-am fost mîzgălit în viața 
mea!

Tov.. Bănică Teodor eseu, deși e 
posesorul unei motociclete, avea 
obiceiul să întîrzie dimineața.

Un muncitor: Tovarășe Bănică, dacă 
îți bagă cineva bețe în roate, vino pe 
jos, ca să ajungi la timp la lucru.

Arhiva întreprinderii — păstrată 
pînă acum zece ani în condiții proaste 
— a fost distrusă de șobolani. De aceea 

salar iații nu pot obține adeverințe de 
vechime.

— Vă rog să-mi eli
berați o adeverință de 
vechime, din 1946.

— Pentru anii di
nainte de 1950 numai 
dumnealui vă poate 
elibera adeverințe..



ASA A ÎNCEPUT FILMUl
In scrisorile adresate „Flăcării" mulți cititori arată interes pentru 

filmul romînesc. Ei ar vrea, printre altele, să afle cite ceva despre 
începuturile cinematografiei în țara noastră.

Și iată că, răscolind amintirile, răsfoind colecțiile îngălbenite de 
ani ale ziarelor și revistelor, cercetînd fotografii, afișe, vizionînd, la 
Arhiva națională de filme, pelicule păstrate eu grija cuvenită documen
telor, am aflat cele de mai jos. Fără pretenția de a întreprinde o fișă 
completă asupra trecutului filmului romînesc, dăm cîteva informații ce 
vor încerca să recapituleze întrucîtva împrejurările în care au apărut 
primele noastre producții cinematografice.

Senzaiia unei seri din 1906
Trecuseră zece ani de cînd protipen

dada bucureșteană — ahtiată, mai mult 
din snobism declt dintr-o curiozitate 
artistică, după această ultimă noutate 
pariziană — dăduse o adevărată bătălie 
pentru a asista la prima reprezentație 
cinematografică organizată în Bucu
rești: se proiectaseră atunci, în 1896, 
micile subiecte înregistrate pe peliculă 
de frații Lumiăre. După această gală 
și după cîteva reprezentații, filmul se 
împămîntenește în viața Capitalei. Iar 
într-o seară a anului 1906, publicului 
i se rezervă o surpriză: un film despre 
București! („Vederi" filmate rulaseră 
încă din 1897). Pe cîteva zeci de metri 
de peliculă fusese înregistrată o por
țiune a Căii Victoriei — din Lipscani 
pînă în bulevard — nefiind uitate nici 
unul din magazinele sau instituțiile 
•acelei vremi. Vă închipuiți sentimen
tele spectatorilor!

Cu ce?
Din păcate, între acest „strămoș" ai 

documentarului nostru și un film de 
mai mari proporții există un spațiu 
de șase ani, în care cinematografiile 
diverselor țări fac pași însemnați îna
inte, in timp ce noi stăm pe loc.

Erau, desigur, numeroși artiști ro- 
niîni dornici să pornească la turnarea 
unui film autohton. Visurile lor se lo
veau însă de fiece dată de impedimen
tul material. Căci statul burghez n-avea 
bani pentru artă. A trebuit să se ivească 
un pasionat de felul lui Grigore Bre- 
zeanu (fiul marelui actor fancu Bre- 
zranu) care, folosind un moment favo
rabil — în 1912 se aniversau 35 de ani 

în filmul „Manasse" (1925) au apă
rut mari actori ca: R. Bulfinsky, 
Maria Ciueurescu, losef Kamen (de la 
teatrul din Vilna), George Aurelian. 

Al. Finți.

de la războiul pentru independență — 
să poată capta cîteva bunăvoințe în fa
voarea realizării unui film de amploare 
Dar 1 s-a pus o condiție: filmul să fie 
animat de sentimente mai mult monar
hice decît patriotice.

Se hotărî distribuția. Constantin I. 
Nottara deveni Osman Pașa; Aristide 
Demetriad îl interpretă pe Carol I, 
Pepi Machauer, peruchierul Teatrului 
Național, se dovedi potrivit pentru 
rolul țarului Alexandru. Pe ecran mai 
apăreau: Nicolae Soreanu. Vasile To- 
neanu, Petru Liciu. Aristizza Roma- 
nescu și Maria Ciueurescu debutau, de 
asemenea. în film, mulțumindu-se să 
creioneze figurile unor doamne de la 
„Crucea Roșie". Regia filmului o asi
gură Grigore Brezeanu, iar pentru fil
mări sosiră specialiști și aparatură din 
Franța. Cît despre autenticitatea sce
nelor de luptă, acestea se realizară cu 
concursul ostașilor veritabili din re
gimentele Capitalei.

Ce a rezultat? In septembrie 1912, afi
șele anunțau premiera filmului „Războ
iul independenței" — prima produc
ție artistică romînească, lungă de circa 
2.000 de metri și — imaginați-vă — în 
culori (să fim înțeleși: flecare act. al 
filmului avea altă culoare — albastru, 
sîngeriu, brun, cenușiu — dar în cadrul 
aceleiași imagini nu apăreau culori 
diferite), „Războiul independenței" se 
află azi în Arhiva națională de filme. 
Întîlnlrea cu acest pionier al cinema
tografiei romînești este din cele mal 
interesante. Observi în intențiile fil
mului, în ciuda tributului evident plă
tit casei domnitoare și clicii sale, o 
dorință sinceră de a reflecta patriotis
mul și vitejia ostașului romîn. Deși mo
dul cum este înfățișat războiul frizează 
oarecum opereta (contribuie la aceasta 
felul rudimentar în care se înregistrau

Cu 25 de ani în urmă se realiza. în 
regia lui Jean Mihail și cu dialogu
rile lui Victor Eftimiu, filmul „Trenul 
fantomă". Iată-1 pe Gli . Storin intr-o 

scenă din film. i



OWbC
pe atunci imaginile, ca și montajul 
foarte primitiv), există unele episoade 
care, și astăzi, după 48 de ani, rămîn 
impresionante (de pildă, „moartea lui 
Cobuz'1, realizată cu simplitate și dra
matism).

Oricum, „Războiul independenței" 
rămine un document de valoare. »n 
strămoș, deși el n-a izbutit să convingă 
oficialitatea asupra necesității creării 
unei cinematografii naționale.

Șl lotuși se liimeazâ!
După o pauză lungă de nouă ani, 

asistăm. începînd din 1921. la o oare
care dezvoltare a cinematografiei romî- 
nești. Apare, primul desen animat ro- 
mînesc: „Păcală în Lună", creat de 
caricaturistul Aurel Petrescu. Savantul 
Levaditi contribuie apoi la realizarea 
documentarului artistic „Din groazele 
lumii", cu scopul de a preveni pericolul 
bolilor sociale. Din 1922, dat fiind că 
în alte țări filmele se dovediseră o afa
cere rentabilă, apar în București o serie 
de reprezentanți ai capitalurilor stră
ine. dispuși la investiții. Două socie
tăți — din Berlin și Haga —finan
țează „Țigăncușa din iatac", ecranizare 
după o nuvelă de Radu Rosetti. Fil
mul, o melodramă nu lipsită de pito
resc, a avut o distribuție de prim rang, 
în frunte cu tînăra, pe atunci, Elvira 
Popescu. Se afirmă apoi Jean Mihail, 
care debutează cu ecranizarea nuvelei 
„Păcat" a lui Caragiale, apoi cu „Ma- 
nasse", după piesa lui Rahetti Roman. 
Comedia burlescă „Năbădăile Cleopa- 
trei“ (1925) ni-1 arată dintr-un unghi 
mai puțin știut pe cunoscutul om de 
teatru Ion Șahighian. Tot în 1925 de
butează în film Alexandru Giugaru. 
Geoige Vraca, Ion Finteșteanu. Dacă 
vom adăuga acestor nume pe cele ale 
unor actori de prestigiu care-și demon
straseră deja forțele în film — Ronald 
Bulfinski și Maria Ciucurescu în „Ma- 
nasse", Gheorghe Aurelian în „Păcat", 
dacă vom aminti că în 1926 Constantin 
Tănase își încerca forțele într-o scurtă 
comedie grotescă „Vagabonzii de la Că
răbuș", că în 1927-1928 debutează 
Elvira Godeanu, ca și alți actori de 
calitate, că regizorul Marin lorda rea
lizează desenul animat „Haplea" — ne 
vom da seama că valori și entuziasm 
aveam din belșug. Dar — repetăm — 
pentru a facefilm, acestea nu ajungeau.

fienuniăn, compromisuri
Situația materială precară îi obligă 

pe creatorii romîni de filme la o serie 
de renunțări și compromisuri care., bi
neînțeles. se vor reflecta din plin în 
lucrul lor. Pentru a se capta bunăvoința 
și, mai cu seamă, fondurile oficiali
tății. se fac filme patriolardo-rnoraliza- 
toare de genul lui „Datorie și sacrifi
ciu". ori drame cu iz bulevardier fran
țuzesc, pe gustul unui anumit public, 
în sfîrșit. pentru mai multă garanție a 
„succesului", se recurge la cite o vedetă 
străină, transplantată „ad-hoc“ în pei
sajul romînesc (Lilly Flohr. Rudolf 
Klein Rogge. Vivian Gibson. Grit Haid 
etc.). Capitalul străin siluiește în așa 
măsură tînăra artă romînească îneît

Actorul George Aurelian în filmul reali
zat după nuvela ..Păcat", de Caragiale, în 

1924.

se, ajunge, în 1929. la următoarea situa
ție: cu bani olandezi, cu un scenarist 
vienez, cu un regizor german , cu o 
„stea" italiană și cu ceilalți interpreți 
germani, ruși, bulgari — dar cu figu
rație romînească! —se realizează, sub 
oblăduirea Ministerului de Externe. 
„Venea o moară pe Șiret"... Comenta
riile sînt de prisos.

Nici trecerea de la filmul mut la cel 
sonor, care se face la noi prin 1930 
(primul film romînesc sonor și vorbit 
fiind „Ciuleandra", ecranizare după ro
manul lui Rebreanu), nu creează o 
soartă mai bună cinematografiei romî- 
nești. Extrem de rare și puține au putut 
fi filmele care să răspundă, măcar în 
parte, nădejdilor publicului larg și ale 
creatorilor romîni cu pregătire și ve
deri artistice progresiste.

★
Purtăm un sentiment de respect celor 

ce s-au străduit pentru începuturile ci
nematografiei romînești. Ne gîndim la 
trecut — și avem în fața ochilor pre
zentul. La Buftea s-a înălțat un modern 
complex cinematografic. Prin grija parti
dului, prin munca poporului, is-au fău
rit celei de-a șaptea arte acele condiții 
după care au jinduit zadarnic, decenii 
în șir, pionierii cinematografiei romî
nești. Iar rezultatele se concretizează 
astăzi în producția noastră de filme, în 
șantierul întins pe care lucrează acum 
cineaștii noștri din toate ramurile — 
film artistic, documentar, jurnale de 
actualități și cronici, film științific și 
pentru copii, desene animate (dintre 
care „Scurtă istorie" și „Șapte arte" 
ne-au adus consacrarea pe plan mon
dial). Ce drum imens, parcurs de. Ia 
strădaniile și temenelele bietului Gri
gore Brezeanu pînă la realizările noas
tre cinematografice, de astăzi!

M MARiNESCU-SANDU

înlănțuită de miile de brațe ale brădișului, vizitată de vietățile adâncurilor, 
corabia odihnește în „lumea tăcerii".

O CORABIE IN 
TARA VISULUI

...Se intitulează modest „Lacul cu 
nuferi% dar ne invită — prin mijlo
cirea ecranului — nu la o pașnică 
plimbare cu barca în peisajul idilic 
al Snagovului, ci la o aventuroasă 
incursiune în lumea adîncurilor.

Călăuză ne este regizorul Ion Bos
tan. Acel ce ne-a purtat cu filmele 
sale prin universul de imagini al 
unor mari pictori ca Grigorescu și 
Aman, prin mileniile de istorie ale 
cetății Histria sau prin erele geo
logice ale pămîntului ne dezvăluie 
acum un nou tărîm prea puțin ex
plorat.

Să-1 fi minat oare dorința de a da 
o replică cinematografică romînească 
lui Hans Haas sau comandantului 
Cousteau, exploratorii unor exotice 
„lumi ale tăcerii*? S-ar putea. Ion 
Bostan, pasionat înotător și vînător 
de imagini subacvatice, și-a pus în 
gînd să demonstreze că și adîncul 
lacurilor noastre cu apă dulce poate 
revela, în fața unui obiectiv „in
spirat*, frumuseți nebănuite. Și-a 
înzăuat aparatul de filmat, încărcat 
cu peliculă color, într-o carapace 
etanșă și, cu o simplă mască de 
pescar scufundător, a pornit la vî- 
nătoare.

în timpul unei scufundări de cî; 
teva minute, trebuia tras cît mai 
mult „metraj util*. Iluminatul îl 
asigurau razele soarelui filtrate prin 
smaraldul lacului. în schimb „ve- 
detele“ mișunau: pești de culori și 
forme neașteptate, broaște țestoase, 
raci. Și totul, într-un decor de basm.

în acest decor se desfășoară și o 
poveste: trei copii, doi băieți și o 
fată, sloboziei în raiul de flori, gîze 
și miresme din împrejurimile lacu
lui Snagov, trăiesc o pasionanta 
aventură. Și-au construit, cu migală 
și dragoste, o corabie. Lansată pe 
unda lacului, corabia aceasta s-a în
tîlnit cu un vînt prielnic și, navi- 
gînd printre nuferi și trestii, por
nește spre larg cu toate pînzele sus. 
Dar în calea corăbiei noastre se 
ivesc și primejdii. Cine ar fi crezut 
că niște rățuște nevinovate pot pri- 
cinui asemenea catastrofe? Corabia 
se scufundă și așa se face că fragila

Sub privirea îngrijorată a prietenu
lui său Robi, Dănuț, scufundătorul, 

pornește în căutarea corăbiei.

navă ajunge pe un tărîm ciudat, în 
care lumina soarelui se colorează 
în verzui, în care formele devin mai 
fluide și în care plantele și vietă
țile capătă proporții neobișnuite și 
mișcări încetinite. Aci, în această 
țară a visului, vine s-o caute cel 
mai curajos dintre copii. O stranie 
mască de scufundător îi acoperă 
chipul. El smulge corabia din bră- 
dișul care mai încearcă s-o înlănțuie 
și o aduce la suprafață. în gestul 
cu care băiatul arată prietenilor săi 
comoara regăsită vibrează triumful 
isprăvilor voinicești.

Nu știu citi dintre noi, după ce 
vor fi vizionat „Lacul cu nuferi 
vor alerga să-și procure „picioare 
de rață“ și măști de scufundător. 
Dar această nouă realizare a docu
mentarului nostru artistic cumulează 
meritele unui atlas de științe natu
rale cu cele ale unei poetice creații 
cinematografice. Merite pentru care 
regizorul Ion Bostan, operatorul Nițu 
Liviu (care l-a secondat pe regizor 
în explorarea acestor tărîmuri vră
jite) și compozitorul Dumitru Ca- 
poianu (care ne-a ajutat să auzim 
cum „cîntă“ adîncurile) își cîștigă 
din plin aprecierea spectatorilor.

Ana ROMAN

Tony Bulandra, Stroe Atanasiu și Gh. Storîn, în filmul „Trenul fantomă48 (1934)* Cine sînt aceste vietăți amfibii, mînuind o stranie armă? E regizorul Ion 
Bostan cu camera de luat vederi sub apă, împreună cu Dănuț, micul pro-' 

tagonist al filmului „leacul cu nuferi".



UimnHOIIUA LA 
DOMICILIU (V)

Exerciții pentru 
îndreptarea spatelui
Prima tinerețe a trecut? Te 

surprinzi, deseori, cu spatele 
Încovoiat, stînd la masa de lucru 
cu umerii aduși. La fel șl pe 
stradă: capul privește In jos, 
spatele se rotunjește înapoi, 
vrînd parcă să compenseze ab
domenul care iese în afară.

.Stai drept!"
este sfatul pe care ți-1 dai. 

Și pășești înainte, mîndru, cu 
pieptul scos în afară. Un alt 
om!

Te uiți în jur, mulțumit, și 
ceea ce zărești nu are totdeauna 
darul să te bucure: din zece 
tineri, trei umblă cu spatele 
îndoit; și-ntre copii vezi atî- 
ția care nu stau drept...

Iată cîteva exerciții pentru 
îndreptarea spatelui. Ele au ca 
scop și întărirea musculaturii 
dorsale, prevenind astfel ten
dința de a încovoia spatele.

de spătarul scau
nului: arcuirea trunchiului îna
poi, cu capul lăsat pe spate. 
Revenire în poziția inițială. Re
petați exercițiul de 6 ori.

Exercițiul nr. 2. 
Stînd. întinderea 
brațelor sus și du
cerea piciorului 
stîng înapoi, spri
jinit pe vlrf Ar- 
cuim trunchiul și 
brațele de două 
ori în spate (1-2) 
Revenim la pozi
ția inițială. Ace
lași exercițiu, cu 
piciorul drept. Re
petați exercițiul 
de 8 ori.

Exercițiul nr. 3 
Stînd, cu picioa 
rele depărtate, 
mîinile sprijinii, 
de marginea mesei 
Păstrînd genun
chii Întinși, arcui 
rea trunchiului în 
jos. Repetați exer
cițiul de 6 ori

Pe genunchi, cu 
brațele sprijinite în față: ri
dicăm cite un picior, perfect în
tins și cît mai sus, o dată cu ri
dicarea capului în sus (1). Re
venim (2). Alternativ, cu picio
rul stîng și drept. Repetați exer
cițiul de 8 ori.

Pe genunchi, șe- 
zînd pe călcîie, cu brațele în
tinse cît mai înainte și pieptul 
cît mai jos: arcuirea în jos a 
toracelui și revenirea la poziția 
inițială. Repetați exercițiul de 
8 ori.

CURA DE MORCOVI-
Sînt gospodine care nu folosesc morcovii decît pentru 

a da culoare și dulceață supelor. O dată supa strecurată, 
morcovii, ca și celelalte zarzavaturi sau legume care au 
fost fierte împreună, sînt aruncați în găleata cu resturi 
nefolositoare.

Dacă le întrebi de ce procedează așa, în majoritatea 
cazurilor gospodinele răspund că nici unul dintre membrii 
familiei nu agreează morcovii.

E adevărat că leguma aceasta nu prezintă un gust de
osebit și nici măcar o aromă ispititoare, dar dacă ținem 
seama de conținutul ei în substanțe nutritive trebuie s-o 
folosim din plin în alimentația noastră.

Analizele făcute arată, printre altele, că morcovul 
(Daucus carota) conține între 7 și 8 la sută zahăr asimi
labil și 2 la sută grăsimi vegetale. Conține apoi: celuloză, 
săruri minerale și, în special, o însemnată cantitate de 
caroten B, care generează vitamina A. In sfîrșit, nici 
vitaminele B și C nu-1 lipsesc.

Prin acest conținut al lui. sucul de morcovi este un 
foarte bun depurativ și remlneralizant. El acționează 
contra diferitelor afecțiuni ale pielii și ale ficatului. E 
indicat de asemenea în cazuri de indigestii sau chiar de 
intoxicații alimentare.

Morcovul se poate consuma în mîncare sau crud, sub 
formă de salată (trecut prin râzătoare și stropit cu puțină 
zeamă de lămîie), dar cea mai recomandabilă — pentru 
obținerea maximumului de calități terapeutice —este o 
cură cu sucul lut.

Iată cum se prepară acest suc, în cantitățile necesare 
unei zile de cură:

Se iau 500 de grame de morcovi bine spălati și se dau 
pe râzătoare, apoi se presează cu ajutorul unei cîrpe cu
rate, pînă ce se obține din ei ultima picătură de lichid.

Se bea acest lichid în fiecare dimineață, pe stomacul 
gol. timp de zece zile. Se face o pauză de 4-5 zile șl se 
repetă cura încă de două ori.

Rezultatele binefăcătoare se observă chiar după pri
mele 10 zile. Ficatul va funcționa mai bine, pielea nu va 
mai fi iritată, vederea va fi mai odihnită și mai clară. Iar 
după 30 de zile de cură, oricine va recunoaște că a comis 
o mare greșeală nesocotind pînă atunci calitățile tera
peutice ale acestei legume.

Se recomandă o asemenea cură în toate cazurile de sur
menaj fizic sau intelectual, așa cum se recomandă și în 
stimularea creșterii copiilor.

Față de alte cure de legume sau de fructe, aceasta pre
zintă avantajul de a nu fi de loc costisitoare șl de a putea 
fi făcută în orice anotimp.

JOSIANA

IRIMESCU IO AN — Timi
șoara. Fenomenul de cădere a 
părului, pe care l-ați observat 

if la dv. cît și Ia mai mulți co
legi și colege, poate să nu vă 
îngrijoreze dacă nu se prezintă 
sub forme exagerate. Nu tre
buie să uităm că, în mod nor
mal, orice om pierde o anumită 
cantitate de păr, fără, să-i dău
neze cu nimic. Această cantitate 
poate să meargă, la femei, pînă 
la 3 grame pe lună, iar la băr
bați, pînă la 1,50 grame. Numai 
atunci eînd această cantitate 
este depășită e cazul să vă neliHiș- 
liți. Căderea anormală a părului 
poate fi provocată de numeroase 
cauze, printre care: anemia, bo
lile infecțioase, decalcifierea or
ganismului, artritismul, sebo- 
reea etc. La vîrsta dv. și a cole
gilor dv.; de 18-20 de ani, noi 
credem că nu e vorba decît de 
fenomenul natural de primenire 
a părului. Dacă socotiți că pier
derea depășește limita normală 
sau dacă bănuiți una din cau
zele menționate mai sus, vă sfă
tuim să vă adresați unui medic 
> pecia! ist»

BUZILĂ PARASCHIVA — 
vatra Dornei. Greșeala e a dv. 
In primul rînd, pentru că nu

Exercițiul nr. 6.
Culcai cu fața in jos. brațele în
tinse lateral: extensie mare a 
corpului, avind grijă ca privirea 
să fie înainte și picioarele per
fect întinse. Inspirație. Repetați 
de 6 ori.

Exercițiul nr. 7.
Culcat cu fața în jos, cu bazinul 
sprijinit pe o banchetă, brațele 
întinse oblic înainte: ridicarea 
brațelorși a trunchiului cu inspi
rație. Repetați de 6 ori.

Prof. Ana Maria ENĂCHESCU

v-ați procurat rele mai indicate 
fire pentru cusătură, și în al 
doilea rînd, pentru că n-ați în
cercat rezistența culorilor la spă
lat, înainte de a începe cusă
tura — cu atît mai mult cu cît 
ați vrut să folosiți fire de mătase 
vegetală în loc de mătase na
turală sau amici. Acum, cînd 
culorile s-au amestecat prin spă
lare. nu mai puteți face nimic 
pentru separarea și fixarea lor. 
Experiența vă va folosi însă 
pentru viitor... în ce privește 
pata de rugină, procedați în mo
dul următor: țineți pînza pătată 
deasupra unui vas cu apă cloco
tită și picurați zeamă de lămîie 
pe toată întinderea petei. Lă-

P a s â r e a-g h i d
Un zgomot puternic, ca și cum cineva ar scutura violent o cutie 

cu chibrituri, se aude brusc deasupra capetelor noastre. Cine se Ascun
de în frunzișul copacului? O pasăre! Ca aspect exterior ea seamănă 
bine cu ciocănitoarea. La apropierea omului, îș ia zborul și, după 
zece-cincisprezece metri, se așază din nou pe o ramură și „scutură" 
din nou „cutia cu chibrituri".

Uneori se pierde în desiș, dar dă tot timpul știri asupra locului 
unde se găsește, scoțînd acel zgomot specific, ca și cum ar invita 
drumețul să o urineze, ca să-i arate cine știe ce comoară ascunsă. 
Și, uneori, pasărea-1 conduce într-adevăr pe om la stupii unor 
albine sălbatice, a căror miere este foarte gustoasă.

Această pasăre, care trăiește în pădurile tropicale ale Africii 
centrale, este denumită „cea care conduce la miere". Interesant 
este că „păsării care conduce Ia miere" atît mierea cît și albinele 
îi sînt cu totul indiferente. Ea este totuși atrasă de ceva: îi place 
ceara, pe care organismul ei o asimilează perfect. în Europa, unde a 
fost adusă, delicatesele preferate ale acestei păsări le constituie... 
luminările de ceară.

Pregătiri pentru Expoziția filatelică
mondială

Jn 1961 va avea loc, la Budapesta, 
Expoziția filatelică mondiali, sub 
patronajul Federației Internaționale 
de Filatelie. Pregătirile în capitala 
R. P. Ungare au început de pe acum, 
organizator a) expoziției fiind Fede
rația Naționala a Filateliștilor 
Unguri, care a tipărit diferite pliante 
și prospecte ce se difuzează în toate 
țările, eu scopul de a face cunoscută 
din vreme această mare manifes
tare filatelică și a atrage cît mai 
mulți fi latei iști să participe la ea.

în fotografia alăturată reprodu
cem un asemenea pliant.

CU AJUTORUL ȘTIINȚEI j
INTENSIFICA TOR!

PENTRU
AGRICUL TURĂ

Oamenii de știință din Uniunea 
Sovietică se străduiesc necontenit 
să sporească producția de cereale, 
elaborînd metode agrotehnice noi. 
în ultima vreme, în vederea 
sporirii recoltei la hectar, au 
fost introduși așa-numiții „inten- 
sificatori“.

Pe lingă îngrășămintele obiș
nuite, solul este tratat cu o 
soluție apoasă de clor ură de amo
niu (țipirig), metodă care a 
dat rezultate surprinzătoare. Pe 
o suprafață experimentală de 
200.000 ha s-au obținut recolte 
sporite: la grîu cu 800 kg la 
hectar, iar la cartofi cu 2500 
kg la hectar. Este interesant de 
menționat că și în S. U.A . s-au 
experimentat intensificatori sub

sați să se usuce și spălați apoi 
cu apă curată. Trebuie să știți 
însă că o astfel de pată va ieși 
cu atît mai greu cu cît e mai 
veche.

ION GOLOGAN — Piatra Olt 
Apariția vieții pe pamînt nu 
este încă stabilită cu precizie în 
timp. Primele forme de viațâ 
fiind alcătuite din albumină. 
n-au lăsat nici o urmă care să 
fie identificată chiar cu ajutorul 
radioactivității. După calcule 
științifice însă — raportate la 
timpul de evoluție necesar pînă 
la formele care au lăsat primele 
urme — fenomenul are o vechime 
de aproximativ un miliard de 
ani. Vîrsta celor mai vechi roci 
ale scoarței terestre, determinata 
cu ajutorul radioactivității, s-a 
stabilit a fi de 2 miliarde și ju
mătate de ani. Ordinea apari
ției formelor de viață animală, 
după urmele lăsate, este urmă 
toarea: viermi, raci, pești, rep 
tile, mamifere simple, păsări, 
strămoși ai maimuțelor, mai
muțe, oameni-maimuțe, oameni 
Vîrsta erei în care au apărui 
oamenii este, după aceleași 
metode de calcul, de un milion 
de ani. 

formă de amoniac în stare ga
zoasă, dar aceștia, pe lingă că 
erau extrem de costisitori, nu au 
dai rezultatele scontate.

OUAT DE DOUĂ ORI

PE ZI!
Dacă ați vizita una din fer

mele din Sucian (R,P. Chineză), 
ați fi martorii unor întîmplări 
neobișnuite. Pe la miezul nopții, 
în cotețe pătrunde o fîșie de lumină 
ce crește treptat în intensitate, 
imiiînd perfect revărsatul zorilor. 
Cocoșii se trezesc și cîntă, se 
trezesc și găinile, încep să mă- 
nînce și să bea și. în cele din 
urmă... se apucă de ouai. După 
un timp luminile slăbesc pînă 
dispar cu totul, și întreaga fer mă 
este din nou cufundată în beznă.

Dimineața lucrurile se repetă 
întocmai, bineînțeles fără lumină 
artificială și fără intervenția 
omului.

Pe baza aplicării acestui pro
cedeu — care reprezintă rezultatul 
unor studii laborioase ale savan
ti lor chinezi — ouatul găinilor 
are loc de două, ori în 24 de ore, 
dublîndu-se astfel cantitatea de 
juă obținută.

ÎNTREPRINDERE
SILVICĂ PE... APĂ

Pe marile lacuri de acumulare 
din Uniunea Sovietică poate 
ii. intîlnit acum un vapor ciudat, 
avind la provă o mașinărie 
complicată, terminată în două 
fălci imense de oțel.

Tehnicienii sovietici au creat 
această mașină pentru recuperarea 
arborilor care au rămas pe fundul 
lacurilor de acumulare și au 
fost acoperiți de apă la intrarea 
în funcțiune a hidrocentralelor.

Pr intr-o simplă apăsare de 
buton, fălcile de oțel se scufundă, 
taie arborii și îi transportă pe 
bordul vasului, unde trunchiurile 
sînt fasonate. ca în orice. între
prindere de prelucrare a lemnului 
Cu ajutorul unui dispozitiv spe
cial, fălcile urmăresc automat 
relieful fundului și retează în
totdeauna copacii deasupra rădă
cinii.

Producția unui asemenea vas 
este echivalentă cu cea a unei
mari întreprinderi silvice.

0 DENUMIRE 
NEOBIȘNUITĂ

Constructorii căii ferate din re
giunea Amurului au vrut să dea 
uneia dintre stații denumirea 
„Habarovsk“, după numele cunos
cutului călător rus Erofei P anto
nici Habarov, rămas celebru înde
osebi pentru cercetările întreprinse 
în ținutul respectiv. Ei s-au adre
sat cu această cerere celor în drept.

— Dar în Uniunea Sovietică 
mai există un oraș cu numele de 
Habarovsk — li s-a răspuns.

— Atunci o să botezăm stația 
noastră „Erofei Pavlovici* — au 
replicat constructorii.

Și acesta este și astăzi numele 
localității...



Educație pentru toate vîrstele

GENEZA CITITORULUI
Psihologii s-au întrebat care este geneza cititorului, cum se naște 

și se dezvoltă eh și au aflat că este vorba de un proces subtil și 
complex. încă din fașă, copilul este educat de ritmul și melodia 
cîntecului de leagăn. Micile povestiri de mai tîrziu îl fac să înțe
leagă cuvintele. „Cariera*4 lui de cititor face un pas înainte o dată 
cu apariția cărților cu poze. Alături de poze, se strecoară^cuvintele, 
la început puține, pe urmă din ce în ce mai multe. în schimb, 
pozele se împuținează, cartea se transformă din jucărie în obiect 
de lectură, interesul pentru carte al micului cititor devine din ce 
în ce mai cuprinzător. Apare spiritul critic. Și gata, s-a născut 
cititorul. Simplu, nu?

Printre cele cîteva feluri de foame care au mușcat din copilăria 
generației maturilor de azi—alături de foamea de pîine, foamea 
de jucării sau foamea de învățătură—se află și foamea de citit. 
Prin anii școlii primare, ea se zbătea pe un perimetru cuprins între 
editura lui Hertz de la începutul Căii Victoriei, rafturile antica
rilor de pe chei și cele trei dulapuri din Dealul Spirii, așa-numitele 
biblioteci ale Casei Școalelor, care ofereau broșurile cu bogați de 
treabă și săraci recunoscători. Cîți bănuți n-au trebuit să fie adunați 
cu osîrdie pentru a plăti chiria famelicelor broșuri ori fascicole 
cu „Masca roșie44 sau „Taina orfanei44’ Nevoia imperioasă care ne 
îndemna să punem în fața ochilor pagina tipărită — cîtora dintre 
noi nu le-a stricat pentru totdeauna „cariera*4 de cititor? Căci, în 
afară de apetiturile comerciale ale editorilor, nimeni nu îndruma 
primii ani de lectură ai generației tinere din trecut. Pe atunci, 
cititorul se năștea în chinuri și creștea la întîmplare.

Pe bulevardul 6 Martie, într-o casă situată ceva mai sus de Piața 
Kogălniceanu, am văzut într-o dimineață filmul pasionant al naște
rii și creșterii cititorului de azi. în trei camere spațioase, sub privi
rile unor educatoare entuziaste și competente are loc, pe etape, 
acel proces subtil și complex care transformă un preșcolar într-un 
cititor. în sala celor mici, viitorul lector este abia un ascultător al 
poveștilor, povestirilor și poeziilor citite de bibliotecară, spuse 
de magnetofon, ilustrate de diafilm sau desfășurate pe ecranul 
televizorului. Jucării de tot felul fac drumul spre carte simplu și 
atrăgător. Iar pe pereții camerei s-au nîutat Buratino și Capra 
cu trei iezi. **

în sala pentru clasele I-IV, ascultătorul devine cititor, iar mesele 
și scaunele sînt, ca în orice bibliotecă, doar ceva mai joase. Mota
nul încălțat îi sfătuiește pe cititori, în versuri: „de vreți în cărți 
să vă uitați/întîi pe mîini să vă spălați“. Catalogul este ilustrat 
cu imaginile copertelor cărților înregistrate, pentru ea învățăceii 
să deprindă mai lesne „meseria44 de cititor în bibliotecă.

în sala claselor V-VII sîntem printre cititorii adevărați, care 
mînuiesc fișa ori catalogul bibliotecii cu ușurință și-și spun, în 
ședințele cercului de lectură, punctul de vedere, care nu este tot
deauna blînd față de cele citite. Aproape 3,000 de cititori au cerut 
oină acum 3.915 volume— basme, povestiri, poezii, opere ale cla
sicilor romîni și străini, opere ale scriitorilor contemporani. Și 
asta, în numai două luni de funcționare.

Dacă treceți cumva pe lingă casa din bulevardul ^ Martie, unde 
se află filiala pentru copii a Bibliotecii Centrale de. Stat, vorbiți 
și pășiți mai încet, ca să nu-i tulburați pe cei dinăuntru. Căci acolo 
crește, vegheat cu dragoste de popor, cititorul de mîine.

SEN Alexandru

HIBERNAL / 2 3 4 5 6 7 <5 9 -to 21

ORIZONTAL: O
Mantia albă a pămîn- 
tului — Țin șuncile 
la fum. 2) Copii,chiote 
și căzături (pL). 3) Loc 
acoperit cu iarbă (a- 
cum, cu zăpadă...) — 
Animal din țara ză
pezilor. 4) Cal? — 
Locotenent (abr.). 5) 
Resturile unei clădiri 
distruse (sing.)-—Puși 
în circulație. 6) Iarna 
— Con fără cere! 7)

2
5
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6
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Cornel Hristu—Ușier! /q 
— Așa începe plugu 

șorul! 8) Aluminiu — li 
Paie rămase peeîmp. 
după seceriș. 9) Pasăre 
de culoare neagră-ce-

y
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L
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ncarara arman

3QI
BEII / [ap ItIat earau br

nușie, care iernează la noi. 10) 
Căciuliță — Unul din cei doi 
poli. 11) Conținutul în vapori 
sau în picături de apă și în 
cristale de gheață al atmosfe
rei. 12) în sunet de zurgălăi, 
aleargă trăgînd sania după ei 
— Una care sare casa — Măsură 
agrară.

VERTICAL: 1) Topirea gheții 
--Clasic romîn, autorul cunos
cutei poezii „Iarna pe uliță". 
2) Acela — Munte în Algeria — 
Cunoscut poet romîn, autor al 
volumului de poezii pentru copii 
..Sună clopoțel; sună ghiocel44. 
3) Vestit poet rus, autorul poeziei 
„Iarna" — Mijloc de locomoție 
specific iernii (pi.). 4) Sărbă- 
toare-n toiul iernii (2 euv.) — 
Nedeslușit la început! 5 ) Din 
(arh.) — Le găsiți în fiecare 
iarnă în orașul copiilor. 6) Acela 
— însușită. 7) „Hibernală44 în 
careul de față — Prepoziție la-

&

EH
tină. 8) Zeu în mitologia scandi
navă — Mihai Popescu — Pro
pice pentru schi. 9) Cad iarna 
din înaltul cerului — Fluviu 
vocalic — Diftong. 10) Excla
mație care exprimă entuziasmul 
— Sportivul iernii. 11) Cînd 
vorbește el, îngheață apele! — 
O jucărie din pomul de iarnă.

Dezlegarea jocului .O 
seară la circ”, apărui în 

numărul trecut

ORIZONTAL: 1) Popov — 
Slavia. 2) Animal — Arene. 3) 
Nou—Salturi. 4) Trapez—Nime. 
5) Oa — L — I — L'c— Am. 6) 
Al —Cai —Tria — O. 7) Imaș — 
Ris—Laț. 8) Manej — G — Bici. 
0) Așa —Acrobați. 10) Ilar—Uz — 
To. 11) Inel — A—Operă. 12) 
Pa —Tonino — Is.

DE VORBA
CU MEDICUL
în acest riuniăr răspundem, ta 

rubrica noaslid, citorva între
bări puse de cititori.

RAPPAPORT MUNDI — 
Moinești, regiunea Bacău. He
patita lasă în urma ei o serie 
<le tulburări reziduale (sechele). 
Cele, mai multe sînt tulburări 
de drenaj al bilei, din vezica 
biliară spre duoden (intestinul 
subțire). Bila are o funcție im
portantă în digestie. Dacă ve
zica biliară sau căile biliare 
rămîn inflamate după o hepa
tită și golirea bilei in intestin 
se face defectuos sau insuficient, 
atunci pot apărea după masă 
aceste arsuri de care vă plîn- 
geți dv. Este recomandabil să 
faceți un tubaj duodenal și, 
eventual, o colecistografie, pen
tru stabilirea stării de sănătate 
și a funcționalității vezicii bi
liare. Totodată, făceți-vă și pro
bele hepatice (de dlsproteine- 
mie), pentru a vedea dacă fica
tul însuși nu este în suferință 
Evitați, in orice caz, alimen
tația cu grăsimi și luați la me
sele principale (prînz și seara) 
cîte una pînă la două lingurițe 
de Boldocolin sau 1-2 lingu
rițe de Peptocolin, dimineața 
pe nemtncate, în jumătate pa
har cu apă. Rezultatele exame
nelor de mai sus vor fi interpre
tate de medicul dv.. care vă va 
da poate și alte indicații.

NIRVANA SĂNDULESCU. 
Există calculi renali și urete
rali care nu sînt opaci și deci 
nu apar pe radiografii, dar in 
cavitățile renale pline cu sub
stanță de contrast, apar ca niște 
goluri. Fiind vorba de un calcul 
ureteral, acesta poate să nu 
apară de loc radiologie. Din de
scrierea calcului, pe care ne-o 
faceți, se pare că a fost vorba 
de un calcul de cistină sau xan- 
tină. tn cazul dv. este vorba, 
probabil, de o litiază infectată, 
prezența leucocitelor frecvente 
din urină pledînd pentru a- 
ceasta. Este interesant de văzui 
dacă hematuria microscopică 
dispare în repaus, deoarece a- 
oeasta este provocată chiar de 
eforturi mai mici, cum ar fi 
unele exerciții fizice sau simpla 
plimbare.

Nu credem că tulburările uri
nare s-ar datora unei cistite, ci 
unui reflex dureros, mai frecvent 
în litiaza infectată. Nu vă preo
cupati de norul fin de albumină. 
care va dispărea cu siguranță 
după ameliorarea locală. Pentru 
evitarea formării de calculi în 
viitor, se recomandă un trata
ment complex, sub îndrumare 
medicală: hidroterapie. masaje, 
bineînțeles în afara crizelor. O 
diureză de 2-21/, litri de urină în 
24 de ore, prin consumare mal 
mare de lichide, apă sau ceaiuri 
diuretice, cură de ape minerale 
slab mineralizate, cum este apa 
de Olănești 24 sau Căciulata. șl 
vitamina A, cite 4 drageuri pe zi. 
Se recomandă, la indicația me
dicului, injecții de Periston. In 
alimentația dv., veți evita: bău
turile alcoolice, condimentele, 
vînaturlle, conservele, mezelu
rile, creierul, măruntaiele, car
nea de vițel, icrele, fasolea 
boabe, lintea, brînzeturlle fer
mentate, ciupercile, cafeaua nea
gră și ciocolata.

H. AUREL— Băneam. Bucu
rești. La dv. este vorba de un 
calcul ureteral sting. Procedeul 
sovietic de care vorbtti încă nu 
a fost descris în revistele de spe
cialitate care ne sosesc din 
Uniunea Sovietică. In orice caz, 
acest procedeu nu se aplică încă 
la noi In țară. Eilnd vorba de 
un calcul ureteral st dv. negă- 
sindu-vă încă In situația de a 
putea fi operat (fiind în conva
lescență, după o recentă hepa
tită), vă recomandăm să vă adre
sați unui serviciu de urologie, 
care are posibilitatea, prin cate- 
terism ureteral, să provoace eli
minarea calcului ureteral pe 
care-1 aveți.
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ESTE UN ALIMENT HRĂNII

ZAHĂR și FRl 

ÎN VITAM

AMBALA? îșlEI 
„CAPACoePOLlETl

Un singur conținem
Priviți cu atenție harta glo

bului. Veți observa că contu
rurile insulelor Noii Zeelande 
repetă aproape identic pe cele 
ale litoralului sud-vestic al 
Australiei. In prezent Aus- 
tralia este despărțită de Noua 
Zeelandă prin Marea Tasma- 
niei. A fost oare întotdeauna 
așa ?

G. Waterhouse — un tînăr 
geolog din Noua Zeelandă — 
a ajuns, în urma unor labo
rioase. cercetări, la concluzia 
că, in trecutul geologic, Aus
tralia și Noua Zeelandă for
mau un singur continent. 
Tinărul geolog a avut ideea 
de a întreprinde aceste cerce

tări atunci cînd, in timpul 
unor săpături, a găsit 120 
de forme de moluște absolut 
identice pe ambele litorale 
Este limpede că moluștele n-ar 
fi putut traversa Marea Tas- 
maniei dacă aceasta ar D 
existat dintotdeauna.

COLTUL MICULUI DESENATOR

RĂSPUNSURI DE LA CITITORI

Publicăm alăturat desenul tri
mis ca răspuns la problema nr. 1, 
de către eleva Platon Elena— 
clasa Vl-a, Școala medie „Va- 
sile Alecsandri" din Bacău.

★
Au mai trimis soluții la pro

blema nr. 1 următorii: Lat- 
chlci Lavinia, el. a IV-a, Școala 
de 7 ani nr. 15 — Timișoara; 
Cămirzan Aurora, cl.alI-aB, 
Școala de 7 ani nr. 6 —București; 
Teodorescu Marius, ci. a IV-a, 
S.M.M. nr. 6 —Ploești; Popa 
Gabriel, cl. a H-a, Școala medie 
nr.36—București; Marinescu Ser
giu, cl. a IV-a, Școala medie nr.2 
— București; Pantzer Andrei, cl. 
I A, Școala de 7 ani nr. 18 — 
București; Dogaru Mihai, cl. 
a V-a B, Școala mixtă de 7 ani 
nr. 5 — Or. Stalin ș. a.



PLOI, ZĂPEZI, ÎNGHEȚURI 
ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ

ÎN PRIMA SA CURSA a pornit recent petrolierul „Pekin , cel 
mare vas de acest fel al flotei comerciale sovietice, construit la 
tierele navale din Leningrad.

eoiKiiv
® „United Fruit 

Company" va trebui 
să plătească. Iată o 
șt ire aproape de necre
zut. Faimosul trust 
american, supranumit 
pentru lăcomia sa 
„Monstrul verde", nu 
prea are, precum se 
știe, obiceiul să plă
tească ; el știe doar să 
stoarcă profituri colo
sale prin exploatarea 
sălbatică a munci
torilor sclavi de pe plantațiile sud-ameri- 
cane. „United Fruit Company" plătește 
acum pentru că, în lupta sa cu greviștii 
de'pe plantațiile de banani din Costa-Rica, 
a fost înfrînt. După o grevă de patru săp- 
tămînl, „Monstrul verde" a fost silit să 
cedeze. încă unul din semnele noi din 
America Latină!
• Mereu șl mereu vin din S.U.A. știri 

despre catastrofe aviatice. în 1959, un 
număr de 1.072 de persoane au pierit în 
accidentele produse pe liniile aeriene ame
ricane. Acum sindicatul piloților din avia
ția civilă a S.U.A. cere, in numele membri
lor săi, „o mai mare securitate de zbor" 
pentru avioanele „made in U.S.A.". Indi
ferent de măsurile ce se vor lua în acest 
sens, faptul în sine — frecvența acciden
telor — este In strînsă legătură cu practi
cile venale ale concurenței capitaliste.
• Aflîndu-se că, la 

Chicago, opt poli
țiști din oraș lucrau 
„în echipă" cu un ves
tit spărgător, de la 
care primeau mită, 
s-au lansat mandate 
de arestare împotriva 
polițiștilor-gangsteri. 
Pe cînd măsuri ase
mănătoare împotriva 
unor persoane mai 
„onorabile" care ope
rează în cîrdășie cu 
fabricanții de arme 
ațîțătorl la război?
• Potrivit relatărilor 

prezent americanii dețin
S00 de baze și alte obiective militare pe 
teritoriul Japoniei. Nu e de mirare, prin 
urmare, că în virtutea noului tratat de 
așa-zisă securitate, semnat de Kiși ia 
Washington, comandamentul american din 
Tokio capătă „drepturi discreționare" în ce 
privește folosirea trupelor din subordine 
fără consimțămîntul guvernului japonez. 
Și, în orice caz, împotriva voinței poporului 
japonez.
• Fabricarea pri

mei bombe atomice 
franceze a înghițit 
pînă acum sume de-a 
dreptul fantastice din 
bugetul țării. Si în 
timp ce cercetările 
in domeniul armelor 
morții continuă, pre
sa franceză dă alarma 
în legătură cu starea 
deplorabilă a institu
telor de cercetări știin
țifice și, în general, a 
învățămîntului știin
țific. „Anul 1960 — 
se spune într-un art
Echos" — se anunță ca un an al secetei în 
domeniul științei franceze". In schimb, 
ploaia de franci va face să explodeze bomba 
nucleară în Sahara.

d. a.

presei nipone, în 
nu mai puțin de

apărut In „Les

Populația din Tuindorp, suburbie în 
nordul Amsterdamului (Olanda), a tre
buit să se evacueze cu ajutorul bărcilor 
de salvare, din cauza marilor inundații 
provocate de precipitațiile atmosferice de

osebit de mari, din ultima vreme.

Gerul care s-a abătut asupra Dani 
mareei a făcut să înghețe pînă și... sta

tuile din portul Copenhaga.

Treizeci de sate din regiunea Kent 
(Anglia) au fost acoperite de nămeți. în 
fotografie: indicatorul satului Lenham 

este degajat de sub zăpadă.

COCOȘUL... FUMĂTOR. Un 
pensionar german din Bordenau 
și-a învățat cocoșul... să fumeze. 
Fapt care i-a folosit, de altfel, 
atunci cînd cocoșul i-a fost fu
rat și a făcut dovada câ-i apar
ține, oferindu-i... o țigară.

CU AJUTOR 
GEROVITAI 
LUI, adminisi 
după metodele 
tratament elabr 
te de endocrini 
gii romîni, mi 
ței Valea Sa 
kova din No 
Kuibîșevsk 
crescut din i 
părul, care-i 
zuse complet 
urma unui pu 
nic șoc nervos, 
fotografie: Vi 
Salnikova, înt 
te și după tri 
meni.

DIN EPOCA CULTURII J 
RIENE datează — afirmă 
cialișlii — această interes! 
sculptură, descoperită nu de r 
în Irak.

Pentru prima oară în ultimii 30 de 
ani, coroanele înfrunzite ale copacilor 
de pe Riviera italiană au fost înveșmîn- 

tate în zăpadă.

PENTRU FEMEILE NI 
TEL „DEZORIENTATE1 
creatorii de modele its 
lieni au realizat acei 
pantof cu busolă la... că 
cîi. Se spune însă că bl 
sola nu poate înlocui, 
capul.

Proclamarea independenței Camerunului, la i ianuarie 1980, a 
stituit. pentru o serie de publicații vest-germane, prilej de... eon 
rații cu privire la o eventuală reînviere a stapînirii colonialiste 
mane în Camerun. Pe această linie, revista WELT AM SONN 
publică un reportaj al unui oarecare Peter Grulibe, Intitulat nc 
gic: „tn Camerunul german de altădată. Marșuri germane ?i 

lamuri ale negrilor*.
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