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CÎTEVA CIFRE DINTR-UN VAST PROGRAM 
(Din proiectul de Directive ale congresului al ill-lea al P.m.R. pentru planul de dezvoltare a economiei naționale pe 

anii 1960-1965 șl pentru programul economic de perspectivă).

Din sporul producției de ciment prevăzut în anul 
1965 față de 1959 (circa 6,5 milioane de tone, in 
anul 1965 — n. r.) peste 50 Ia sută se va obține 
pe calea îmbunătățirii indicilor de utilizare a in
stalațiilor existente și prin dezvoltarea fabricilor 

de la Fieni, Turda, Blcaz și Medgidia.
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Mol blocuri do locuințe 
muncitorești în Bulevardul 

1848 din București.

Se prevede ca peste 11 la sută din volumul total a 
investițiilor (170180 de miliarde pentru perioa 
da 1960-1965— n.r) să fie alocat acțiunilor social 
culturale» construcții de locuințe, dezvoltarea îs 
vățămîntului de toate gradele, ocrotirea sănătății 

cercetări științifice și cultură.

^Creșterea producției de țevi se va realiza prin construirea a două instalatii de țevi 
sudate cu o capacitate de 130 mil to ne/an j se va construi și instala un nou laminor de 
țevi de 6 țoii cu o capacitate de 60 mii tone/an la uzina „Republica11 din București.

Combinatul de cauciuc „Jilava".

Producția globală a industriei chimice, cau
ciucului, celulozei și hîrtlei va crește de 3,3 

ori în 1965 față de (959.
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Proiectul de Directive ale Congresului al Hi-Iea al P.M.R. pentru 
planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960-1965 și pentru 
programul economic de perspectiva. întimpinat cu un deosebit entuziasm, 
este acum dezbătut de către masele largi ale oamenilor muncii.

Chemati să participe activ la aceste dezbateri, oamenii muncii fac 
propuneri pentru îmbunătățirea prevederilor proiectului de Directive, arăUnd 
căile valorificării mai intense a rezervelor economiei naționale și a 
fiecărei unități în parte, punînd în lumină experiența înaintată, indicind în 
același timp măsuri pentru înlăturarea lipsurilor care mal există.

în aceste zile, însuflețită de prevederile proiectului de Directive, 
întrecerea socialistă pornită în cinstea Congresului partidului se desfășoară 
cu un avînt tot mai mare. Despre unele aspecte ale întrecerii socialiste desfă
șurate în orașele Bacău. Cluj și Sinaia — despre inițiativele și avîntul în 
muncă al unor colective — vorbim în acest fotoreportaj.

Sînt ecouri care ilustrează încă o dată felul entuziast în care oamenii 
muncii răspund prezent la marile acțiuni initiate de partid, pentru înflorirea 
patriei și bunăstarea poporului.

> ub salcîmii înfloriți ai Ba- 
' căului, Ungă noi și somptuoase 
mstrucții se înalță acum mai 
uite placards. Pe ele sini înscrise, 
s date și cifre, angajamentele ca
ptivelor industriale din oraș, luate 
i cinstea celui de-al III-lea Con- 
■es al P.M R. Adunate la un loc.

angajamentele concretizează o suma 
impresionantă: aproape 19.000.000 
lei. Milioanele acestea reprezintă 
de fapt suma ce va fi realizată în 
‘960 din economii peste plan, la 
prețul de cost al produselor fa
bricate în orașul Bacău.

FOTO 1. La cele 19 milioane lei, o contribuție o va aduce și „Uzina 
letalurgică Bacău": 1.500.000 lei. La 5 mai, s-a judecat aici „procesul 
illimetrilor**. Prima concluzie: în spatele creșterii adaosului de pre- 
icrare se ascunde mai întotdeauna o tehnologie proastă. Maistrul 
lie Dumitru și inginerul Avram Aurică ne arată una din piesele 
proiectate: vana cu tijă ghidată (utilaj petrolifer), care îna
lte avea după turnare o grosime de 25 de milimetri, iar acum, 
upă o nouă tehnologie, grosimea piesei a fost redusă la numai 17 
lilimetri.

FOTO 2. Țesătorii le ,.Proletarui“Bacău. De la începutul anului și 
înă acum colectivul de aici a dat peste plan 10.374 kg tire și 
j.539 m p țesături. 0 contribuție la succesele fabricii „Proletarul" 
luce și comunista Maria Puiu, care în cinstea Congresului dă 
tnar peste plan cite 50 de urzeli.
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Clujul capătă din ce in ce 
mai mult aspectul unui 

oraș cu intensă viață econo
mică, aspect caracteristic ora
șelor care se dezvoltă în so
cialism. Niciodată în lunga 
sa istorie, Clujul nu a cunos

cut o activitate mai impe
tuoasă. Cu atît mai intensă 
este în aceste sile, cină oa
menii muncii de aici se află 
în toiul întrecerii socialiste 
în cinstea celui de-al 111-lea 
Congres al P.M.R.

FOTO 5. Atelierele de reparat material rulant 
„16 Februarie14. Tovarășul Ioan Almășanu este dat 
ca exemplu pentru cele mai bune realizări în pregă
tirea programului de muncă și pentru buna calitate a 
lucrărilor pe carp le execută. Cu astfel de oameni 
atelierele „16 Februarie44 au realizat pînă acum ur
mătoarele depășiri: ta producțîa marfă 0,6%; economii la 
prețul de cost 113.000 lei; la productivitate 0,3%. în a- 
celași timp rebuturile au scăzut cu 18% sub procentul admis.

FOTO 3. Fabrica de hîrtie „Steaua roșie". 
Muncitorii de aici vor realiza peste plan, 
pînă la sfîrșitul anului, economii în 
valoare de 2.500.000 lei. La ora actuală 
colectivul a și realizat peste 600.000 iei, 
realizare la care a contribuit și brigada 
tineretului de la mașina nr. 6, condusă 
de Gh. Farkaș (primul din stînga), care a 
dat peste plan 25 de tone de hîrtie.

FOTO 4. „Partizanul" — tăbăcărie și 
fabrică de încălțăminte. Ascuițind pe cei ce 
contabilizează rezultatele întrecerii, dăm 
cifra Ia zi a economiilor realizate: 82.000 
lei. Directorul tehnic ne furnizează datele 
sub alt aspect: în patru luni s-a econo
misit piele pentru 5.000 perechi de bocanci; 
talpă pentru un număr de 3.300 perechi 
de încălțăminte. Recordul la economia de 
piele pe fabrică îl dețin doi croitori în 
piele: Ion Stafie și Nicolae Bugescu, pe 
care-i vedeți în fotografie. .

Palmaresul lor: 2.390 dm p și 2.361 
dm p economisiți într-o lună.

FOTO 6. La „Janos Herbak", croitorii în piele Benko 
Samoilă și Nagy Eugen luptă să realizeze economii 
cit mai mari ia pielea din care se confecționează încăl
țămintea. Grație eforturilor depuse de aceștia, în patru 
luni s-au realizat 25.600 perechi de încălțăminte peste 
plan, din materiale economisite.



OPINII...PE SCURT

URIAȘUL
DIN CÎMPIE

FOTO 1. La l.S. „Tehnofr!g“ grupe fruntașă a iui Boca Laurențiu de ia secția montaj 
compresoare își realizează cu cinste angajamentele luate în întîmținarea Congresului, dîtid 
produse de calitate bună, depășindu-și în fiecare zi norma șt făclnd importante economii. 
Șt în această fabrică, fiecare echipă, fiecare muncitor caută să-și depășească angaja
mentele. De aceea, pînă acum producția globală este realizată pe perioada curentă in pro
porție de 104%, depășind cu 2% angajamentul luat.

SINAIA
7 j linele „I.C. Frimu"-Sinaia tși înalță ha- 
'—l lele și coșurile de fabrică într-un mi
nunat cadru alpin. Aici se nasc ^inimile" 
tractoarelor: pompele de infecție care dau 
viață și pun în mișcare fiecare „UTOS" 
fabricat azi în țară. Harnicul colectiv al

uzinelor din Sinaia a primit cu entuziasm 
proiectul Directivelor, care a dat un nou 
impuls avîntului in producție cu care uzinele 
„I.C. Frimu" întîmpini cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Ultima stagiune a 
teatrului de pe ma
lul Mării Negre 
relevă și ea adevă

rul că Îndrăzneala crea
toare generează speranțe 
și succese. Se află la 
Constanța o trupă cu o 
bună școală de actorie, 
în stare să creeze specta
cole de calitate care să 
subjuge cugetele și inimile 
spectatorilor. Un colectiv 
care caută drumuri nebă
tătorite și nu ezită să 
înfrunte greutățile pentru 
a sprijini afirmarea nou
lui. Un fapt semnificativ: 
Teatrul de Stat din Con
stanța—-același eare anul 
trecut a prezentat în pre
mieră pe țară „Surorile 
Boga“, puternica piesă a 
lui Horia Lovinescu — 
a adus resent sub lu
mina reflectoarelor, pen
tru prima oară, noua lu
crare dramatică a lui 
Mihail Davidoglu—„Uria
șul din clmpie". Piesa 
are o arhitectură puțin 
obișnuită, îmbinînd pate
tismul cu cugetarea lirică, 
nota tragică cu amănun
tele comice ale vieții și 
antrenînd în conflict nu 
mai puțin de 23 de perso
naje centrale, precum și 
o bogată figurație de mun
citori, țărani și copii. 
Ura mat urgii i și-a propus 
să fixeze în replică și gest 
eîteva momente din viața 
nouă a țărănimii dobro
gene — acest „uriaș" por
nit pe calea marilor trans
formări sociale („Eh — 
exclamă unul din eroii 
piesei — umblă ei un 
uriaș în cîmpia asta « 
noastră, a Dobrogei. Și 
nu-i unul, nu-s zece, nici 
o sută sau o mie, îs ou 
sutele de mii. Ca un uriaș 
descătușat, așa ne-am por
nit noi, ăștia, țăranii...' j. 
Paginile lucrării drama
tice a lui Mihail Davido- 
glu ne prilejuiesc întîlni- 
rea eu cîțiva dintre ei 
— tenacele Dumitru Gro
zav, entuziasta Constanda, 
Ionică Speriosu, turcoaica 
Aiten, Anghelina ș.a. — 
țărani din Dobrogea, bă
tuți de toate vînturile și 
de toate furtunile, care, 
eu toate străduințele de a 
se sălta din nevoie și neca
zuri, tot săraci și fără 
pămînl erau condamnați 
să moară dacă în țară 
nu s-ar fi statornicit alte 

rinduieli sociale. Oameni 
simpli — ale căror glasuri 
sînt, pentru prima oară în 
viața lor zbuciumată, 
ascultate în țară — poartă 
o recunoștință profundă 
acelora care i-au ajutat 
să se smulgă din asuprire 
și sărăcie (... „m-am în
vrednicit să intru în 
rîndurile partidului — 
spune moș Cotunoaie, po
vestind, într-un moment 
al piesei, unele fapte 
din viața sa. Că la școala 
lui, a partidului, mi 
s-a luminat și viața și 
am ajuns să-mi cunosc, 
și rostul. Știu pentru ce 
am trăit. Știu pentru ce 
trăiesc oamenii...").

A încerca să redai su
biectul dramei lui Davi- 
doglu e mai mult decît 
dificil. Pentru că aproape 
fiecare erou e înzestrat cu 
o biografie distinctă și e 
ingenios diferențiat. Exis
tă însă un „subiect" care 
poate fi enunțat lapidar: 
un sat dobrogean, aidoma 
întregii Dobroge, tn pofi
da zvîrcolirilor dușmani
lor, în încleștare cu ei, a 
săvîrșit un act de con
știință de clasă: s-a colec
tivizat. Viața își continuă 
drumul pe altă albie. E 
viața bogată și intensă a 
colectiviștilor...

Spectacolul de la Con
stanța este inegal; în el 
există lipsuri —- unele 
aparțin autorului, altele 
teatrului. Regizorul Con
stantin Dinischiotu ar fi 
putut veghea, de pildă, 
ca limbajul spectacolului 
să fie mai reținut, mai 
precis. Există însă mo- 
meate admirabile și cîteva 
creații actoricești deose
bite: artislu! emerit Vasile 
Crețoiu (în rolul iui Du
mitru Grozav). Emil Sas- 
su (Ghiță), Maneta Mihal- 
cea (Rădița), GJt. Bănică 
(Ilie), Lucien Pîrvulescu 
(Anghelina), artistul eme
rit Constantin Morțun 
(în roiui turcului Muse- 
lim laian), Zoe Caraman 
(Constanda) etc.

Un lucru remarcabil In 
spectacol: soluțiile sce
nografice folosite de Ta
tiana Manolescu-Uleu, 
eu spații largi și recuzi
tă puțină, oferind cadrul 
plastic pentru o com
portare de nivel superior 
actorilor constănțeni.

T. M.

FOTO 8. Grupa a 11-a sindicală a uzinelor 
„I.C. Frimu" condusă de tov. Gh. I. Clinei 
a chemat la întrecere socialistă in cinstea 
celui de-ai III-lea Congres al P.M.R. toate 
grupele sindicale din întreprinderile indus
triale ale orașelor Sinaia, Bușteni și Azuga. 
iată schimbui I al acestei grupe discutînd 
împreună cu maistrul Jugănaru rezultatele 
realizate pe primul trimestru: 16.000 Iei 
economii, față de 12.000 Iei planificați.

FOTO 9. Un panou (a poalele Caraimanului: 
realizările uzinelor „I.C. Frimu“ între cel 
de-al II-lea și al III-lea Congres al P.M.R. 
în această perioadă productivitatea muncii 
în uzină a crescut de aproape trei ori.

Scenă din spectacolul „Uriașul din cîmpie‘% 
realizat de colectivul teatrului constănțean.



De cîteva mii de ani omul, 
care era stăpînul pămîntului, 
rîvnea să fie și stăpînul azu

rului. Și iată-1, după tragica și le
gendara experiență a lui Tear, du
pă profundele meditații ale lui 
Leonardo da Vinci, înălțîndu-se 
temerar și“victorios spre înălțimi. 
După îndelungi căutări, după în
cercări curajoase, la începutul 
acestui secol se nășteau, în sfîrșit, 
și primele aparate de zbor mai 
grele ca aerul.

Printre pionierii care air luat 
cu asalt cerul, își înscrie numele 
și romînul Aurel Vlaicu.

Sînt cincizeci de ani de cînd 
Vlaicu a efectuat cel dintîi zbor, 
aducînd faimă poporului nostru. 
Sînt cincizeci de ani de cînd s-a 

desprins de pe pămîntul țării 
noastre primul avion proiectat, 
construit și pilotat de un romîn, 
dar niciodată aviația noastră n-a 
cunoscut o asemenea dezvoltare 
ca în anii regimului de democra
ție populară. în semn de prețuire 
a tradițiilor noastre aviatice și a 
muncii aviatorilor noștri civili și 
militari a fost instituită Ziua 
Aviației R.P.R., sărbătoare mili
tară și populară aniversată cu 
bucurie de întregul nostru popor. 
Cerul patriei de astăzi e brăzdat 
de. avioane moderne, pilotate de 
oameni curajoși, vrednici urmași 
ai lui Vlaicu, Vuia și ai celor
lalți pionieri ai aviației românești. 
Piloții aceștia temerari au venit 
din uzine sau de pe ogoare. Am 

cunoscut pe un aerodrom militar 
mulți dintre ei, ca tânărul ofițer 
Ion Todea, fiul unui moț din 
munții Apuseni; ca frații Moraru, 
care pentru însușirea desăvirșită 
a tehnicii pilotajului au fost 
repartizați împreună în escadrila 
întîi.

Paza granițelor aeriene ale pa
triei noastre este în mîini sigure 
și destoinice. Stăpîni pe tehnica 
modernă de aviație, avînd o 
înaltă măiestrie și o temeinică 
pregătire de luptă, piloții diu 
forțele aeriene împreună cu mili
tarii din celelalte arme ale For 
țelor noastre Armate păzesc cu 
vigilență cuceririle poporului nos
tru muncitor.

COPERTA NOASTRĂ

Aerogara Bâneasa.. RadwtelegraHșiii 
de bord Iustina Fuiorea și Augustin ft
Rodina înk-va de raga*. |

waIncinte de executarea misiunilor de zbor, comandantul escadrilei primește raportul.



Nici cel mal mic amănunt nu «capă din atenția conducă
torului de zbor, maiorul Scorțea Ștefan, iatâ-l acum dtnd co
manda de decolare unei patrule.

O lecție despre executarea tragerilor In ținte terestre, din 
avion, la poligonul în miniatură.

MECANICUL LUI 
AUREL VLAICU

Acum cîteva zile m-am întllnit cu 
mecanicul lui Aurel Vlaicu. Permi- 
teți-mi să repet, ca si nu credeți 
cumva ca e o confuzie de titlu și 

timp: acum cîteva zile m-am întllnit cu 
mecanicul lui Aurel Vlaicu. II cheamă 
Silișteanu Constantin. Este un om în virstă 
de 73 de ani.

— Pe Aurel Vlaicu — a început să-mi 
povestească tov. Silișteanu — l-am cunoscut 
în atelierul de tîmplarie fină a lui Magnani 
de pe strada Popa Tatu. încerca un material 
de elice. Avusese mari necazuri cu „Vlaicu 
1", primul lui model de avion, construit 
la Arsenal. Ofițerii superiori de acolo îi 
făceau mizerii. încă de la început, coman
dantul, colonelul Miclescu, îl apostrofa 
cu răutate: „Bine mă, mocanule, eu am 
încercat să construiesc un proiectil de Iun 
și n-am reușit. Cum ai să inventezi tu o 
mașină grea de fier care să zboare?'* Cu 
mare greutate Vlaicu a căpătat aprobarea 
de a-și construi modelul „Vlaicu 2“, în 
atelierele Școlii superioare de arte și me
serii din str. Polizu, unde eu eram angajat 
ca maistru electrician.

— Ce valoare avea „Vlaicu 2"?
— Extraordinar de mare. Gîndiți-vă că 

în epoca aceea Bleriot. avînd la dispoziție 
tehnica, capitalul și concursul autorităților 
din Franța, a reușit abia Ia al nouălea 
model să se desprindă de pămînt.

— Și Vlaicu?
— Aurel a realizat o extraordinară triplă 

performanță: să construiască avionul deși 
dispunea doar de mijloace rudimentare, 
a reușit să zboare de la prima încercare 
și, ceea ce este culmea, în aer și de unul 
singur, a învățat să piloteze.

în luna iunie 1912 Vlaicu a luat parte 
la mitingul aerian internațional de lingă 
Aspern — Austria — unde a obținut un 
mare succes. Cinci țări au fost prezente, în- 
sumînd 40 de avioane concurente. Succesul 
lui Aurel cu al său „Vlaicu 2", echipat cu 
un micuț motor Gndme de 50 H.P., a stîrnit 
interesul reprezentanților casei engleze 
de aviație „Marconi", care au intrat în 
tratative cu el. Vlaicu a refuzat să-și vîndă 
licența, cerînd ea construcția unui „Vlaicu 
3“, echipat ou un motor de 80 II.P. — cel 
mai puternic pe atunci — să se facă în 
țară cu meseriașii noștri.

Visul de a zbura peste Carpați îl obseda. 
Intr-un sfîrșit de august, în 1913, pe aero
portul Băneasa, ne-a spus: „Timpul e atît 
de frumos și atmosfera atît de prielnică 
încît inline se poate zbura toată ziua". 
Iar a doua zi, în 31. ultima zi a lunii, 
?i-a luat zborul din București spre Orăștie, 
n Ardeal. Sarcina mea, de mecanic (pe 

care o îndeplineam voluntar, din entuziasm 
și prietenie), și a lui Magnani era de a 
transporta eu automobilul la Ploești un 
rezervor de benzină pentru alimentarea 
avionului. Al doilea automobil, cu profe
sorul Nedeleu și vărul său, Miron — care 
de rapt era mecanicul lui cu leafă — urma 
să-i urmărească zborul după ce îi vor ajuta 
să decoleze.

Mecanicului lui Aurel Vlaicu îi sclipește o 
luminiță în ochi.

— în dreptul kilometrului 13, după 
Ploești, ne-am oprit. Fierbea apa în radia
torul automobilului. Gonisem pe șosea și 
era o zi foarte călduroasă. Am scos bușonul 
radiatorului ca să răcorim mai repede 
motorul. Dinspre orizont venea și Vlaicu.

Constantin Silișteanu. 
mecanicul lui Aurel Vlaicu.

I-am făcut semn să aterizeze pe un loc 
apropiat. I-am alimentat rezervorul avio
nului. „Am fost scuturat pînă aei —ne spuse 
el. Am dat de multe goluri de aer". După 
cîteva minute a decolat. Ne-am urcat în ma
șină—și, după el! Din înalturi a făcut o roată 
deasupra noastră și a luat-o înspre munți. 
Dar n-am apucat să facem nici o sută de 
metri cu mașina, cînd observăm că nu luasem 
bușonul radiatorului de la automobil. Iar 
Magnani, care ținea mult la „Hupmobilul" 
său, a întors mașina pentru ca, după cîteva 
minute de căutare, să constate eă bușonul 
se afla pe aripa caroseriei. Am pornit-o 
iarăși, în viteză, după avion. Dispăruse. 
Goneam pe șoseaua prăfuită... Iată ca ză.im 
o altă mașină, cu un cetățean care ne făcea 
semne disperate, cu brațele, să oprim. 
Semnalizăm din goană să se dea la o parte. 
Individul însă nu voia. Am fost obligați 
să frînăm, ca să nu dăm peste el. A sărit 
pe scara mașinii. Părea îngrozit. „Dumnea
voastră urmăriți avionul Iui Vlaicu?" „Da“ 
— am răspuns noi, înfiorați dc un presenti
ment. „Nu-1 mai urmăriți, căci a căzut 
colea și este mort..."

Am sărit din mașină, m-am împiedicat, 
m-am rostogolit în șanț și, șchiopătînd. am 
fugit pînă la locul accidentului. Era prea 
Urziu. Doar cîteva reflexe musculare și 
gata. Se sfîrșise. Fractura bazei craniului, 
șira spinării, coastele și piciorul drept 
frînte. •

— De ce a căzut?
Mecanicul lui Aurel Vlaicu mi-a răspuns 

— și acum, după 47 de ani— tremurind 
de indignare:

— Autoritățile haine trebuiau întrebate. 
Cei care nu l-au ajutat să-și făurească un 
motor mai puternic... Nu a putut lua 
înălțimea necesară, din cauza insuficienței 
motorului. Atunci n-a mai insistat în 
tentativa sa. A căutat un loc de aterizare 
pe o poiană, lîngă șosea, ca să-l putem 
vedea cînd vom trece. Ca să piardă din 
înălțime, a întrerupt de cîteva ori contactul 
și a virat la dreapta. Probabil eă motorul 
slab nu s-a reaprins ori contactul s-a făcut 
cu întindere... Un gol de aer... S-a prăbușit 
Aurel...

în cameră s-a făcut liniște și parcă mai 
răcoare. De afară se aude un bîzîit insistent. 
Mecanicul lui Aurel Vlaicu s-a ridicat 
de pe scaun, a tras perdeaua și a privit 
prin fereastră la pasărea de metal care se 
îndrepta spre aeroportul Băneasa... A 
oftat.

— Era un ins slab, înalt, brunet, cu mus
tăcioară și cu un ușor accent ardelenesc...

Marla ARSENE

O PASĂRE CIUDATĂ...
Se odihnea, zilele trecute, 

pe pajiștea tînără de la 
marginea Capitalei. în 

jurul ei, pe covorul verde vălurit 
în unde mici de vîntul dimineții, 
se zăreau siluetele albe și fine 
ale celorlalte „păsări călătoare", 
avioane ale aviației utilitare.

De aproape, vizitatorul recu
noaște pe trupurile zvelte ale pă
sărilor de metal, plăcuțe pe care li
tere drepte anunță „Fabricat în 
Rominia". Sînt avioane romînești 
deci, care au misiunea să salveze 
vieți omenești, transporting — 
atunci și acolo unde este cazul — 
bolnavii sau accidentați!; să 
vindece pădurile și lanurile 
năpădite de insecte dăunătoare 
răspîndind, de la joasă înălțime 
(treabă foarte dificilă în ciuda 
aparențelor), lichidul sau praful 
salvator.

Misiuni asemănătoare dar poate 
și mai greu de dus la capăt are 
de îndeplinit și „pasărea" ciu
dată de care am pomenit mai 
sus: elicopterul.

Silueta Iui este văzută pe 

cerul nostru destul de des. Și, 
totuși, atunci cînd zboară, eli
copterul e urmărit de privirile 
tuturor.

— Dacă s-ar cunoaște toate 
serviciile pe care el le poate 
aduce, ar fi privit cu și mai 
mult interes — ne spune pilotul 
Aurel Damian, posesorul breve
tului de elicopterist nr. 1 al 
R.P.R. Cu multipiele-i calități 
(poate ateriza oriunde — ehiar 
și pe casă — în locuri neumblate 
de picior de om și în orice con
diții; stă pe loc în aer, ia înălțimi 
considerabile, timp îndelungat 
etc.), elicopterul e folosit la 
noi, ca și în alte părți, pentru 
îndeplinirea celor mai dificile 
misiuni.

— Ne-ați putea da un exemplu 
de asemenea misiuni la care ați 
participat în calitate de pilot 
elicopterist?

— Cum să nu! Am fost, cu 
pasărea mea. mai toată iarna 
în Delta Dunării. Aveau, acolo, 
cei ce lucrau îu industria stufu
lui, nevoie de hrană, materiale 

(elicopterul suportă o Încărcă
tură de aproape 1.000 de kilo
grame!), medicamente. Dar, mai 
ales, i-am ajutat s-o scoată la 
capăt în situații grele.

Acum aparatul se odihnește. 
Mecanicii i-au desfăcut motorul 
— o mașinărie înspăimintător 
de complicată! — pregătindu-1 
pentru noi zboruri. Paiele, adică 
cele patru mari aripi de metal 
care, laolaltă, formează așa- 
numita elice portantă — sînt 
acum învelite în huse cenușii 
de pînză, care le apără de praf, 
„înăuntru" — în „coada" elicop
terului ce pare un coridor lun
guieț în care te poți mișca în 
voie — se face curățenie. în 
cabină, unde se ajunge cu o 
scăriță îngustă de metal, sînt 
numai două locuri, pentru cei 
doi piloți. încolo, cîteva manete, 
plus tot soiul de aparate de 
bord și contacte, ale căror butoane 
se înșiruie pînă și pe „tavanul" 
cabinei, deasupra capetelor pi- 
loților. Acum, în stare dc re
paus, vederea tuturor acestor 

nenumărate aparate de bord e 
pur și simplu amețitoare. Cum 
o fi oare atunci cînd elicop
terul își ia zborul și aceste 
aparate pornesc, toate, să în
registreze și să semnaleze fiecare 
pulsație a uriașei păsări de metal?!

Răspunsul la această între
bare e foarte greu de dat și de 
aceea respectul și admirația 
noastră pentru meseria de pilot 
— oricum, foarte mare — cresc 
brusc cu cîteva grade. Silvia KERIM

Urmează cîteva explicatii de 
mecanică, după care vizita ia 
sfîrșit. Am plecat cu regretul 
de a nu fi putut pătrunde decît 
prea puțin în tainele zborului 
cu elicopterul, dar cu bucuria 
de a fi cunoscut mai bine 
„pasărea ciudată" — invenție 
atît de folositoare a mintii 
omenești.



Urt grup de huligani rasiști din Van Buren (Arkansas) blochează intrarea unei școli

Răpii noaptea din celula 
închisorii unde se afla pentru 
o vină Imaginară, negrei 
Parker a fost tsrlt pe străzi 
și apoi aruncat în fluvial 
Perien.

Dansuri, și muzică, și strigăte vesele, și măști caraghioase — zile de carnaval la Corinth, un oraș din sudul Statelor Unite. O fată ride în hohote, un băiat o prinde de mină și iată-i pe cei doi rotindu-se în vîrtejul dansului. Cîțiva tineri vin braț la braț, cîntînd, prin mijlocul drumului. O, dar iată că unul dintre ei a zărit ceva tare hazliu. Un negru' Un negru care privește singur, puțin retras, puțin trist, la forfota celorlalți. O strașnică ocazie de distracție! Și iatâ-1 pe negru înconjurat de aceții amatori de amuzamente. Unul dintre ei îi trage un pumn în față. Altul, cel mai vesel, a scos pistolul. Vai, și ce plin de haz e chipul însîngerat al negrului' „Nu țipa, negrule! Nu ne strica petrecerea !“•—A doua zi ziarele anunțau că opt tineri au ucis un negru, consemnlnd în același timp că tinerilor Ii se vor acorda circumstanțe atenuante. Faptul se petrecuse doar ta zilele carnavalului I Fusese numai o simplă glumă de carnaval ! Poți să condamni pe cineva pentru o glumă?Strașnic carnaval! Poate,totuși,că vreunul dintre jurați, om mai cu chibzuință, nu se va da în lături să-i dojenească pe tinerii petrecăreți: ce rost avea să-l omoare pe negru în văzul lumii, obligînd astfel organele judiciare să deschidă, chiar și formal, o anchetă? Nu puteau să-1 ia cu ei pe vreo stradă dosnică? Toată lumea ar fi fost mulțumită și nu s-ar mai fi dat bătaie de cap poliției. Nu e bine ca fapte de felul ăsta — oricît de hazlii ar fi! — să se petreacă în văzul lumii. Și — ca să le dea un exemplu bun — judecătorul le va vorbi, poate, despre alți amatori de distracții, despre cei nouă cetățeni din Poplarsvilie (statul Mississippi), care au procedat mult mai dibaci, dovedindu-se adevirați oameni cu tact. Și-au procurat, în înțelegere cu viceșeriful orașului, cheile închisorii, l-au răpit din celula sa pe tînărul negru Parker, care aștepta să fie anchetat, și noaptea (notați, tineri naivi: noaptea, nu în văzul lumii!) l-au dus la marginea orașului și l-au ucis acolo.Dibăcia celor nouă a acționat fără greșeală. Astfel incit Marele juriu din Poplarsvilie a putut, cu sufletul împăcat, să refuze anchetarea cazului.

O FOTOGRAME
Cîțiva tineri eu mtinfle în 

șolduri, eu veselia întipărită în 
obraji, în fața «net clădiri. Unul 
are cămașa deschisă. să-ntîmpine 
cu pieptul gol vîntul văratic; 
altul are aenil ca a comis un act 
de mare vitejie. O fotografie...

Ilar observ că unul dintre 
tineri poartă o piacardă și des
cifrez pe ea cuvinte de ură îm
potriva negrilor. întorc foto
grafia și citesc explicația: „Van 
Buren (Arkansas). Huligani 
rasiști blochează intrarea unei 
școli".

Și iată eă mă cuprinde o mare 
tristețe. și iată că privesc iar 
chipurile care mi s-au părut 
adineauri luminoase. O umbră 
întunecată s-a așternut parcă pe 
fețele tinere. Tinere? Ce pot să 
știeaecțti oameni—tineri numai 
ca virată—despre adevărata tine
rețe. »ni mată de vise nobile și de 
porniri generoase? linul dintre 
ei ride in hohote. Cerlsîntuneeat. 
inuman, ai unui tînăe eare-șî 
poate izgoni din școală și lovi eu 
pietre coîe®i, pentru că aceștia, 
atunci etnd Iși deschid cămașa 
să-ntîmpine vfntul văratic, arată 
soarelui un piept cu pielea 
brună!... Vina celor eare i-au 
educat pe acești elevi sau pe eel 

din tittle Rock, sau Sin alte 
parii. în spiritul urii oarbe, te 
spiritul rasismului, este de ne
iertat. Asemenea „educatori" tre
buie să răspundă pentru faptele 
tor tu țața tribunalului umanită
ții. Cum vor putea să se dezvino
vățească? îi vor truda miinile 
for. mîinile rasiștilor dintotdeau- 
na. de pe eare nu se pol șterge 
urmele negre ale focului: ale 
focului care a ars oameni în 
cuptoarele de la Auschwitz, ale 
focului eare a aprins ruguri pentru 
negri nevinovati...

„DREPTURILE* NEGRILOR
în statele din sud nu e nimeni 

eare să ia în serios pălăvrăgeala 
eutarui sau cutărui politician 
îi» căutare de voturi, despre 
drepturile acordate negrilor, de
spre egalitatea dintre toți cetă
țenii „Amerieii libere".

Nu demult. în senatul ame
rican s-au desfășurat discuții 
referitoare ia acordarea de drep
turi civile populației de entoare. 
Discuțiile n-au fost nici prea în- 
Hacărate, nici prea interesante; 
te schimb au fost lungi, nemăsu
rat de lungi, fără sfîrșit. Pentru 
că Ie e greu să împiedice altfel 
adoptarea unor proiecte de legi 
eare nu le convin, reprezentantii 
în senat ai rasismului din sud 
aplică o tactică veche și verifi
cată: întîrzie orice hotărîre prin 
luări de cuvlnl interminabile, 
pălăvrăgind pe cele mai diverse 
probleme. «Obiectivul lor? — 
notează ziarul francez „CTanee 
Observate ur. Să li se facă 
lehamite ce tor ce ar dori să 
impună o reglementare care să 
garanteze negrilor. în fapt, li
berul acces Ia urne. Rezultatul? 
întregul aparat legislativ este 
blocat de această revărsare de 
elocvență mediocră». Un adevă
rat marathon lingvistic, care a și 
căpătat, de altfel, în senat, titlul 
de „talkathon" (de Ia „to talk" — 
a vorbi). Și în timp ce laardfer 
nul pălăvrăgelii era în plină 
desfășurare. în circumscripția 
Gadsden (statul Florida) din cei 
10.000 de negri cu drept, de vot 
nu au fost înscriși pe listele elec
torale decîl 7. Sar pastorul negru 
George Lee din Humpreys (statul 
Mississippi) a fost asasinai pentru 
ei s-a chemat pe negrii dîn pa
rohia sa să se înscrie în listele 
electorale.

Negrii din S.U.A. au un sin- 
gur drept real: să fie obiect de 
distracție pentru tinerii amuzați 
și plini de haz. într-o zi de ear- 
naval. în plus, mai au dreptul 
să se lase electrocutați, tar dacă 
cineva se gîndește să militeze 
și pentru altfel de drepturi, o 
pățește. Ca George Lee. Sau ea 
doctorul Perry.

Pentru a nu permită copiilor de culoare să învețe în 
aceleași școli cu cei albi, autoritățile rasiste din Little Rock 
au închis pur ți simplu școlile, afișînd ordinul de închidere 
pa panouri uriașe-
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Florin MUGUR

TOrgie rasistă sub somnul crucilor 
in flăcări ale Ku-Klux-KIanuîul

„Șl atît e prea mult" — »pun au
torități le rasiste atunci cînd • vorba 
de condițiile neomenești de trai ale 

ș_populației de culoare.

M ■
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încă Sin 19*6 Perry « îndrăzneala să ceară ea bazinul 
de înot din orașul său să fie pus, 
o ai pe săptămînă, la dispoziția 
copiilor negri (cîțiva copii se 
înecaseră. scăldîndu-sc înlr-o apă 
curgătoare din apropierea orașu
lui). Evident. Perry n-a izbutit 
decîl să-și cîștigi ura rasiștilor. 
Dar nu s-a .cumințit* și, cltăva 
vreme mai lirei u. a luat apărarea 
unor băieți negri tunul de opt, 
celălalt de nouă anii condamnați 
Ia închisoare fără nici un temei. 
De data aceasta rasiștii s-an ho- 
tarit să treacă de la amenințări 
la fapte. Au încercat să-l omoare. 
40 de tineri negri au pășit însă 
casa medicului și an reușit să-i 
pană pefag* pe atacatori. Acești* 
au găsit mijloace de luptă mai 
eficiente. 1 s-a înscenat medicului 
un proces, adn»Indu-i~se învinuiri 
imaginare, și a fost condamnai la 
trei ani închisoare, retragi nd u-i-se 
dreptul de a mai practica medi
cina. Cinei mii de negri ăia sta
tui Carolina de Nord, unde lo
cuiește Perry, au semna un apel 
cerirnl anularea barbarei botă- 
rîri — cinei mii de oameni f» 
apărarea unui medie!

Și acesta na e decît unul din 
nenumăratele fapte care arată că 
negrii slut tot mai uniți în lupta 
Împotriva rasismului. în nume
roase mitinguri de protest, fără 
a se lăsa intimidați de amenință
rile poliției, reprezentanții popu
lației de culoare iau cuVîntul 
cerind încetarea terorii rasiale. 
De euriad. tinerii negri au adop
tat o nouă formă de luptă împo
triva discriminărilor. în statut 
Carolina de Nord și Intr-o serie 
de alte state negrii erau serviți 
în restaurante numai dacă ră- 
mtnenu in picioare. Refuzlnd 
să-și mai lase batjocorită demni
tatea, tinerii negri au inițiat 
o acțiune de mașă: ei intră in 
număr mare în cîte un restaurant, 
ocupă Ioc. la mese și nu părăsesc 
localul pînă ce nu sini serviți. 
Deși amenințați de rasiști, în 
asemenea situații patronii loca
lurilor sini nevoiți să cedeze.

Mișcarea de protest a negrilor 
ia amploare și fără îndoială că 
ea va cunoaște forme de mani
festare lot mai eficiente.

„Statele Unite ale linșajului* 
— își numea patria cel mai mare 
scriitor american, Intr-un pam- 
flet scris la începutul secolului. 
Mart Tnain își exprima Insă 
speranța eă veacul al XX-lea 
al civilizației va aduce negrilor 
americani un trai omenesc. Dar... 
Ziarele americane au consemnat 
numai în ultima vreme 18 cazuri 
de linșaj. Omenirea așteaptă 
vremea cînd speranțele marelui 
scriitor se vor realiza și lin
șajele vor deveni o amintire 
neplăcută...

E£HE TRAGEDIE

NOTE
DOI GERMANI SUTĂ-N SUTĂ: 

SHAKESPEARE Șl COPERNIC

În sfirșit — era, oarecum, de așteptat — a 
venit «dna să se precizeze o dată pentru tot- 
deasna naționalitatea iui Copernie.
Precizarea vine din partea unui anonim dar 

„erudit discipol al corifeilor luptei nestăvilite 
împotriva a tot ce este evident și a fost făcută 
în cadrul explicației care însoțește reproducerea 
timbrului francez de 8 franci (nr, 1167) repre- 
zentîndu-1 pe Copernie: „aslrmiom german*.

Aceasta, în catalogul filatelic „Michel* 
(Verlagdes Schwaneberger Album. MUnchen). 
Ce eroare să se considere piua acum că astro
nomul „german- Copernie a fost —ceea ce 
pînă și copiii o știu —polonez! Și că, mai 
mail, marele savant, deși canonic in consiliul 
eparhial din Marnie, împins de înflăcăratul 
lui patriotism, a pus in mai multe rinduri 
mîna pe arme, ridiclndu-se la luptă împotriva 
lui Albrecht de Hohenzollern, mare maestru 
ai ordinului cavalerilor teutoni, pentru a-și 
apăra credincioșii împotriva cotropitorilor în 
rasă de călugări și armură de cavaleri jefuitori 
și ucigași.

Așadar, după ce „savantii* naziști au „desco
perit* încă înainte de război că Shakespeare 
este unu! din cei mai mari poeți... germani, 
aceiași oameni de știință* sau fidelii lor disci
poli aduc o nouă contribuție istorică, tncerctnd 
să-l „germanizeze* pe Copernie,

Halal știință!

ÎNTRE wALIAȚI“

Refuzul S.U.A. de a permite avioanelor 
aparținînd Societății aeriene olandeze 
1K.L.M.) sa utilizeze pentru escală coasta 

americană a Pacificului a stîrnit o mare vllvă, 
fiind considerat în presa olandeză ca o discri
minare. deoarece în ultimii ani Statele Unite 
au acordat drept de aterizare avioanelor unor 
societăți engleze, franceze Și suedeze.

Evenimentele au luat o asemenea turnură 
Incit pinăși Joseph Ltms, ministrul de Externe al 
Olandei, unul dintre cunoscnții politicieni 
„proatlăntici*, a declarat. Intr-un interviu 
acordat presei, referindu-se Ia acest incident: 
„Guvernai (olandez — n.a.) este sfătuit să 
înceteze plara contribuțiilor către N.A.T.O., 
să suspende comenzile plasate în S.U.A. pentru 
cumpărarea unor avioane cu reacție pentru 
pasageri, să deaunțe acordurile care prevăd 
echiparea flotei militare aeriene cu avioane 
americane de tip Starfighters și să cumpere 
în schimb aparate franceze de tip Mirage*. 
Luns s-a grăbit însă să declare că a dezvăluit 
aceste lucruri pentru a demonstra cit de mare 
este nemulțumirea creată de refuzul american, 
dar eă, probabil, guvernul olandez nu va 
întreprinde asemenea măsuri.

Gestul neamical ăl Statelor Unite a fost 
discutat și în parlamentul olandez, care a adop
tat o rezoluție, sprijinită de toate partidele 
politice, unde se menționează că „atitudinea 
guvernului american nu concordă cu relațiile 
dintre aliați*.

Concordă însă eu interesele marilor companii 
americane de aviație, pe care guvernul S.U.A. 
te apără în acest fel de concurența altor socie
tăți aviatice, de astă dată ale... „aliațitor*.

LIBERTATE ACADEMICĂ 
.MADE IN U.S.A/

ț n annl t939 dr. Eduard Sitter s-a dezis de 
I cetățenia americană, a părăsit funcția de 
* profesor la Post-College de Ia Universitatea 
din Brooklyn (Long Island) și a plecat în Ger
mania bitierislă. unde s-a înrolat în armata 
nazistă, luptînd împotriva propriului său popor. 
A fost și crainic la posturile de radio naziste.

După infringerea fasciștilor, s-a 'reîntors în 
Statele Unite și, ea și cum nimic nu s-ar fi 
intîmplat. și-a reluat postul de profesor la 
Universitatea din Brooklyn.

Conducătorul colegiului, R. Gordon Hoesy. 
a declarat recent că hotarirea de a-1 reprimi 
pe Sitter dovedește „libertatea academică* ce 
domnește în S.U.A. Și pentru ca să nu rămînă 
nici un dubiu asupra înțelesului pe care îl dă 
noțiunii de „libertate academică*. Hoesy a 
adăugat că, în baza aceleiași „libertăți*, a 
Înlăturat din colegiu pe un profesor pe care o 
gazetă reacționară l-a denunțat ca „procomu- 
nist*.

Cît despre Sitter, acesta, pentru a-și face 
cunoscute din non convingerile sate pronaziste, 
a declarat recent într-un interviu acordat 
ziarului „New York Post*: „Poate că istoria îl 
va condamna pe Hitter. însă eu nu pot s-o 
fac...“ La întrebarea de ce și-a părăsit cetă
țenia americană in 1939, Sitter a răspuns că 
a vrut să lupte Împotrivă Uniunii Sovietice, 
precizfnd că „acum încearcă S.U.A. să facă 
ceea ce eu am încercat atunci, în felul meu*.

Dels, „libertate academică*!...

NX*?



\NOUL FILM ROMlNESC „F U RTU N

Jafe ® Ajuns tn orășelul său aflat undeva „ 
If, granița de apus a țării. Duma — împreună 
Șa cu ceilalți comuniști — pornesc bătălia pentru 

j viață, pentru plinea oamenilor, pentru refa-
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@ tn oraș au rămas doar Duma, ofițerul 
Oprea Iod, Andrei și un oarecare Albu, acti
vist al județene! de partid. Privirile Iui Duma 
urmăresc atente, gînditoare, gesturile acestuia,

® In dimineața aceea neobișnuită, soarele 
și-a trimis, triumfător parcă, printre gratiile 
celulelor, razele sale strălucitoare de august. 
Vestea libertatea: în biroul comandantului 
închisorii, gărzile muncitorești veniseră să 
îndeplinească ordinul de eliberare a deținuțitor 
politici.

A. O cheie se tnvîrte în broasca ruginită,
’ poarta se deschide eu un vaiet răgușii și... 

libertate, aer, lumină! în ochi cu o lacrimă 
zgircită de bărbat, comunistul Duma îl strings 

i in brațe pe tovarășul ce i-a adus marea veste.
Ne aflăm în neuitatele zile ale sUrșitului 

de august 1944...

cerea economiei. Dar această liniște nu le 
<: i e dată pentru multă vreme: o primejdie mare

amenință orașul. De localitatea tor se apropie 
o coloană germană în retragere, cu Intenția 
ca de aici să treacă în Ungaria și să-și organi
zeze rezistența împotriva trupelor sovietice și 
romîne eliberatoare. Ascuns Sntr-o pivniță, 

. \ comisarul fascist de siguranță Tănăsescu 
așteaptă cu bestială satisfacție momentul raz 

âfia bunării sale...

® ... Iar la restaurantul „Pisica de aur", 
fostele „mărimi" ale orașului — un acru senator 
ardelean, un negustor cu gușă dublă, un popă 
greco-catolic, un avocat guraliv, o vajnică 
președintă a „Femeilor mame rrromtne" — 
hotărăsc să Întindă fasciștilor mina: „Avutul 
nostru trebuie apărat", conchid ei. Dar ute- 
ciștii Andrei și Vicu — care au surprins adu
narea acestor ocrotitori și ocrotiți ai bandelor 
de asasini fasciști —știu că partidul a hotărit 
apărarea orașului. „Hitieriștii nu trebuie să 
treacă!" — spusese Duma, exprimînd astfel 
gîndul tovarășilor săi și hotărîrea pe care o 
luaseră, cu aprobarea Comitetului Central, de 
a opri Înaintarea nemților.

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI 
CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI"

Scenariul >

Reglai

Director artistici
Imaginea i
Muzica:
Decoruri i

TItus Popovici și Frandsc 
Munteaau

Sinișa Ivetici șl Aadrpt 
Blaîer

Sică Aiezandrescu
Aurel Boian
Alfred Mendelsohn
Constantin Simionescu

în rolurile principale:
Ion Manta (Duma), Toma Dimitriu (Aibuj, 

Gh. Soare (Jurcă). Nicolae Praida (Andrei), 
Victor Bebengiuc (locotenentul Oprea), Silvia 
Popovici (Maria), Dumitru Sctnteie (Horvath).

® Doi tineri și-au tnttlnit privirile... E
noapte- neagră, muncitorii mobilizați de comu
niști sapă fără clipă de răgaz tranșeele necesare 
apărării: fără răgaz muncesc și cei doi ute- 
ciști... Se văd acum pentru a doua oară. Mo
mentul e cumplit — fasciștii se apropie de 
oraș — dor tinerețea își spune cuvîntul: în 
ochii tor se aprinde, sfioasă, licărirea primului 
simțămînt de iubire...

@ O nouă veste, mai dramatică deeît prima: 
un ofițer de la frontieră, locotenentul Oprea, 
vine să anunțe că dinspre graniță se apropie 
de oraș o altă unitate germană, cu scopul 
de a facilita retragerea primei coloaue. Comu
niștii nu ezită: toate garniturile din gară 
trebuie evacuate înainte de sosirea unităților, 
pentru ca fasciștii să nu le poată folosi în 
retragerea tor. Prin lupta lor, obiectivul propus 
este atins. Cu ultima garnitură se vor retrage 
și gărzile patriotice 

deoarece i se pare că în vocea lui se strecoară 
uneori tonuri false. Și, într-adevăr, Oprea 
descoperă ptnă la urmă că Albu este un agent 
al siguranței, al cărui scop era să-l dea pe 
toți pe mina lui Tănăsescu. Tînărul ofițer 
patriot nu ezită și mina lui nu tremură atunci 
cînd trage asupra trădătorului

® Andrei este acela care trebuie să îndepli
nească misiunea — extrem de dificilă și pri
mejdioasă — de a arunca în aer podul feroviar. 
Căci trupelor hitleriste le-au sosit, din Ungaria, 
trenurile necesare și, dacă ele ar fi putut 
pleca mai departe, peste pod, însemna că 
Întreaga acțiune a gărzilor muncitorești a 
fost zadarnică... Cu riscul vieții sale. Andrei 
se strecoară cu explozibilul in conducta de 
gaze — avariată de la un bombardament — 
Și minează podul. Va reuși el oare?...
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® Dar ca Andrei să poala pune mina pe 
explozibil și să ajungă Ia pod în timp util. 
Duma și Oprea — surprinși pe stradă de o 
patrulă bitleristă — au trebuit să primească 
lupta. O luptă inegală și fără sorți de izbîndă. 
Cei doi tovarăși cad In mina dușmanului...

A doua zi, în zori, în fața plutonului de 
execuție, Duma și Oprea iși așteaptă — cu 
fruntea sus, conștienți că viața tor nu va fi 
jertfită zadarnic — moartea. Cu o clipă înainte 
ca plutonul să execute comanda, o bubuitură 
cumplită zguduie totul: podul a sărit in aer! 
Cei doi condamnați la moarte își înlîlnesc 
privirile șî-șî ztmbesc: „Ti-am spus că o să 
reușim" — H spune Duma lui Oprea. Sorbind 
forță din forța comunistului de lingă el, lînă- 
rul ofițer exclamă înainte de a primi în piept 
rafala de gloanțe: „Trăiască Romînia liberă! 
Moarte fasciștilor!" Și vocea lui pare mai 
puternică decît cea sacadată, gîtîitoare automatelor asasine

S' Pe locul unde au căzut eroic cei doi luptă
tori patrioti, o tăbliță amintește — cu litere 
săpate în piatră — faptele lor vitejești. Mai 
puternic Insă e săpata amintirea lor In inima 
tovarășilor tor de luptă.

... Sîntem tn zilele Iui august 1044. Pe străzi
le orășelului ardelean, pe străzile orașelor țării 
noastre, mulțimea se revarsă fericită, acl&mind 
trupele sovietice și romîne eliberatoare. Nu, 
Jertfa lui Duma și Oprea, jertfa atttor fii 
iubiți ai poporului nu au fost zadarnice!

S.F.D.
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ANVELOPA CU TREI
. - e stradă se aude un scrîșnet strident. Un 

șofer încearcă, să frîneze brusc în fața. 
| unui obstacol ivit instantaneu: un copilaș 
* care traversează strada în goană. Dar vai! 
Anvelopa e tocită și mașina nu se oprește, ci 
patinează.. Catastrofa n-a putut fi evitată. 
Cauzele? Un copil lăsat fără supraveghere, un 
șofer grăbit, dar, mai ales, niște anvelope 
tocite ..

Iată de ce vehiculele auto consumă o mare 
cantitate de cauciucuri. O dată ce se tocesc 
zimții apărătoarei, se aruncă întreaga anvelopă. 
Și, totuși, o anvelopă poate trăi mai mult. 
Dar cum? Acestei întrebări a încercat să-i 
dea răspuns un colectiv de tehnicieni din cadrul 
biroului de proiectări experimentale al Uzinei 
de cauciucuri din Moscova. Numărul din februa
rie 1960 al gazetei de perete a întreprinderii 
(foto 1) anunță cititorilor o veste importantă: 
a fost realizată prima serie a cauciucului ex
perimental ale cărui fire de cord din carcasă 
sînt dispuse radial, iar apărătoarea (partea 
exterioară, zimțată) e prevăzută cu niște inele 
demontabile.

Ungă gazeta de perete se află un panou 
(imaginea din dreapta) conținînd enumerarea 
sarcinilor planului septenal al fabricii, precum 
și a angajamentelor luate de colectiv, printre 
care și acela de prelungire a vieții unei anvelope 
de 1,5 ori. Se pare însă că noile cauciucuri cu 
apărătoare demontabile vor dura de 2-3 ori 
mai mult decît cele obișnuite.

Și acum iată deosebirea dintre cele două 
tipuri de cauciucuri — obișnuit și nou — în 
secțiune transversală (foto 2): în dreapta, 
cel obișnuit; în stînga, cel nou, care în loc de 
apărătoare are trei șănțulețe în care vor fi 
montate inelele apărătoarei fabricate separat. 
A treia imagine arată așezarea radială a firelor 
de cord în anvelopă, precum și secțiunea unui 
inel de protecție cu fire de cord metalice (jos). 
Și, în sfîrșit, ultima imagine din stînga repro
duce desenul apărătoarei noului tip de cauciuc.

Iată (foto 3, stînga) cum arată noul tip de 
cauciuc pe care nu au fost îmbrăcate inelele. 
Vă imaginați poate că aceste inele sînt cine știe 
cît de greu de montat, că este nevoie de o forță 
herculeană sau de aparate speciale? Lucrurile 
nu stau nicidecum așa. Dimpotrivă, orice con
ducător auto, profesionist sau amator, poate 
înlocui inelele în cîteva minute (foto 3, dreapta). 
La fel de simplă e și producerea inelelor respec
tive, care nu necesită ateliere prea mari.

înainte de intrarea în producție a noilor 
cauciucuri cu inele demontabile, prototipurile 
sînt încercate în laboratorul uzinei. Anvelopa 
primește, cu ajutorul uriașului volant, cele mai 
cumplite șocuri ce pot surveni pe o șosea în 
timpul unei rulări cu o viteză de 80 km/oră. 
După ce a trecut cu succes proba de laborator, 
cauciucul este experimentat de diferite, mașini, 
printre care și Moskviciurile (foto 4, dreapta).

Nu ne rămîne deci decît să urăm spor la 
muncă creatorilor acestei realizări tehnice 
— aparent simple, dar aducătoare de mari eco
nomii în sectorul transporturilor auto — 
K. Gorlin, V , Gorohov, P. Șcitovși O. Ka high in 
(foto 4, stînga), ale căror anvelope cu trei vieți 
gonesc neobosite pe șoselele sovietice.



MOZAIC LITERARGEAR TA
Nana Floarea Sandu răb- dase vreme îndelungată — cam vreo săp- tămîna -- și nu-i spusese fetei nimic. Socotea, cu mintea ei de femeie în virată, că au să se așeze apele și toată lumea o sa înțeleagă cum stau lucrurile. Trăgînd cu urechea pe la suratele ei din Zăvoaiele — și suratele nu erau femei care să tacă din gură — aflase că fata ei, Maria, era judecată aspru de unele neamuri ale lui Gheorghe Stoian. Se așezaseră neamurile acestea pe capul lui Gheorghe cu sfaturile, de-1 năuciseră.— Cum se poate — spuneau ele — cum se poate să-ți legi viața de o prefăcută ca Maria. Firea ei nu e bună, feciorule, ia aminte. Dacă se poate arăta ea în fața satului la căminul cultural în mai multe chipuri în piesele alea de teatru, apoi și ca nevastă va ști să-și ascundă adevăratul chip. Niciodată n-ai să știi ce gîndește. Că ea una gîndește, alta face. Ferește-te, Gheorghe.Era drept că fata juca în echipa de teatru a căminului. Ba această echipă pornise și prin satele din jur să dea spectacole, ajunsese și la Fetești, la gospodăria de acolo, trecuse și Dunărea la Ivri- nezu... După cum se vedea din vorbele neamurilor lui Gheorghe. Stoian, membrii echipei se pricepeau bine să dea viață pe scenă personajelor din piesele pe care le jucau. Dar aceste neamuri ale lui Gheorghe cășunaseră numai pe Maria. Și știau ele de ce! Maria și Gheorghe erau de multa vreme în vorbă și tot satul Zăvoaiele știa că se vor lua.Duminica, tinerii erau mai tot timpul împreună, se plimbau pe malul Borcei, fie că era vreme rea, fie că era vreme frumoasă. Ce le păsa lor de vreme? Cei care-i întâlneau îi priveau cu dragoste și le zîm- beau. Neamurile lui Gheorghe văzuseră la început cu ochi buni prietenia tinerilor. Toate astea însă pînă în duminica aceea cmd, la căminul cultural, echipa de agitație din care făcea parte și Maria nanei Sandu, printre alte critici aduse unora dintre colectiviști, l-a luat puțin în răspăr și pe Gheorghe Stoian. Era adunat la căminul cultural tot satul. S-a rîs pe ruptelea de cei criticați. După treaba asta cîteva din rudele lui Gheorghe și-au schimbat părerile despre Maria nanei Sandu. „Cum adică? — se

— «chită —

de DionHi. ȘINCAN

întrebau ele. Seara te plimbi cu Gheorghe de mină pe malul Borcei, stai cu el vreme îndelungată la bacul cu care se trece în baltă, iar a doua zi ÎI critici?!... Păi bine, oameni buni, așa ceva poate face numai un om cu două fețe! Și se știe că Maria are nu numai două fețe, ci mai multe. Lucrul s-a văzut în echipa de teatru! Atunci cu Gheorghe cum rămîne? Nu-i nevastă buna pentru el Maria! O fi ea utemistă și fruntașă în gospodărie, dar nici așa, să-l iei pe viitorul tău bărbat și să-l critici în fața întregului sat... Nu, așa ceva nu-i îngăduit".Și s-au așternut cu nădejde pe capul flăcăului îndemnîn- du-1 să-și ia gîndul de la Maria nanei Sandu.Nana Sandu aflase ea de pe la sfaturile suratelor ce zic neamurile lui Gheorghe. Răbdase o săptămînă încheiată fără să-i spună fetei măcar o vorbă. O vedea supărată și și-a zis că pe omul necăjit trebuie să-1 lași în apele lui, nu să-i mai vii și tu ciocan pe cap. Dar, după ce a trecut și săptămînă aceasta, văzînd că se îngroașă gluma, își

Hostrap* de Tio PELTZ călca pe inimă și-i spuse fetei:— Ascultă, Marie dragă, te văd supărată și întunecată de la o vreme. Necazul ți-1 știu. Și mai știu și ce spun ai lui Stoian despre tine. După cum văd eu, întoarcere nu mai poate fi. Seoate-ți-1 pe Gheorghe din inimă! îmi pare și mie rău de el, că-i flăcău vrednic și chipeș. Da’ dacă se potrivește vorbelor înseamnă că-i slab de virtute și nu-i de nasul tău. Asta-i, fata mamei!Maria și-a privit mama drept în ochi. Nana Sandu este femeie cum la 50 de ani, în toată puterea și cu judecată limpede. Rămasă fără bărbat de la 30 de ani, și-a crescut fiica cu strășnicie, scoțînd din ea un om dintr-o bucată. Cele două femei au dus o viață nu prea ușoară pînă cînd au intrat în gospodăria colectivă din Zăvoaiele, dar nu și-au plecat frunțile. Neamul nanei Sandu a tost neam de oameni rnîndrî și nu le suflai în ciorbă cu una cu două. Dovadă că și acum, luînd aminte cum vorbesc ai lui Stoian de fata ei, nana Sandu a pus piciorul în prag.

Femeie în vîrstă, nana Sandu, dar pe Maria o lăsase la cămin să joace teatru. Ba și ei îi plăcea să poposească pe acolo și să-și desfete inima privind ia tinerii care dansau, cîntau sau citeau la bibliotecă. Deseori își lua cărți acasă și, prinzînd vreme liberă, își punea ochelarii pe nas și pornea să citească. Ea își înțelegea fiica. îi era necaz numai că Gheorghe părea să se fi luat după vorbe nesocotite și o jignise pe Maria. De aceea îndrăznise să-și sfătuiască fata, îndem- nînd-o să-și ia gîndul de la Gheorghe,Maria însă nu-i răspunse. Ieși afară pe prispă de-abia ținîndu-și lacrimile. De aici se vedea doar pînă în uliță. Se întunecase. Deodată se auzi păcănitul motorului de la moară și tot satul se lumină. Se aprinseseră becurile electrice pe uliță. Maria se dezlipi de stîlpul de lingă scară ieșind din ogradă, o apucă pe uliță în jos înspre Boccea. Mergea fără să observe ce era în juru-i, cu totul întoarsă înlăuntru. îi părea rău că Gheorghe nu înțelesese critica pe care i-o făcuse brigada de agitație. Chiar din ziua aceea flăcăul începuse s-o ocolească. Nici la locul lor de întîlnire — bacul de Ia Boccea, cunoscut de toată lumea — nu mai venise.Gheorghe Stoian este un flăcău de ispravă. O singură meteahnă are: nu suferă să i se poruncească sau să i se dea sfaturi. Dacă președintele gospodăriei, tovarășul Dobro- mir, îi spune: „Ghiță, ia pune tu caii la căruță să mergem Ia raion", Gheorghe se încruntă la el. „Dar dumneata nu poți să ți-i pui? Ia uite-te, frate!.., “ Totuși, pînă la urmă se duce și-i pune. Dacă brigadierul zootehnic îi atrage 

atenția că la așternutul văilor a pus prea puține pai Gheorghe bombăne: „Mal pi ne și tu mîna pe coș, dai nu-ți place, și cară paie di șira! Asta-i!“. Dar după - bombăne pleacă și mai adu paie pentru așternut. Dam nii s-au învățat cu meteahi iui și n-o mai iau în seam Ba unii, în glumă, cînd v ca Gheorghe să facă cei fără să mai eîrtească, îi spt de-a dreptul: „Sa nu far Ghiță, cutare lucru". Prin oară cînd s-a petrecut ui ca asta, Gheorghe spuses „Ba am să fac!" — și tea! lumea se pornise pe rîs. luase repede mucalitul, i prinsese el de veste.Cînd și-a alcătuit progr mul brigada de agitație, gîndise și la Gheorghe Stoia Cîntecul pe care i l-a fac n-a avut în el nici un pic < răutate. Maria n-ar fi îng duit, n-ar fi putut să fa una ca asta, pentru că i ciocul îi era tare drag. Vrc însă, la fel ca și tovărășii din gospodărie, sa-1 vinde de năravul pe care-1 av« Și iaca ce dandana a ieși Nana^Sandu o îndemnase și-l scoată din inimă. Ci s-ar putea așa ceva? Și p cașe, ca în fiecare seară, sj bacul de la marginea ap fără să aibă însă sperai că Gh<>orghe va veni și Pînă a tiu se fi certat, totdeauna ea sosea prin Gheorghe mai întârzia c puțin, li plăcea să-1 au cum își cere iertare că zăbovit mai mult pe-aca Ea îl ierta dinainte, ch din clipa cînd îi auzea, departe, pasul hotărît pe i teca dinspre sat. Dar acum De-o săptămînă poposea r reu singură prin locurile ști' de ei amîndoi.Maria se opri pe ma Borcei și se așeză pe b punții de la bacul eu c treceau căruțele în baltă. A le curgeau domol la vi Valuri mici plescăiau la țăi în noapte, și glasul lor n corn, de-abia foșnit, te fă să simți și mai mult liniș nopții. Deodată Maria 1 sări. Urechea ei prinsese 2 moțul îndepărtat ai unor j apăsați, prea bine cunosc. Inima începu să-i bată ce în ce mai repede, i repede și, dacă vălul no; nu s-ar fi așternut cu nădt peste fire, în ochii ei s-a putut citi cu siguranță bu ria și așteptarea.Din întuneric se desp se umbra flăcăului. Cu se apropia Gheorghe, ini Măriei batea din ce în ce i tare. Iată-1 lîngă ea, se apl să-i vadă fața mai bin Parcă-i încruntat, supărat, venit să se certe cu adevă— Tu ești, Marie?— Eu, Gheorghe!Flăcăul tuși ușor, incur — Iarta-mă c-am întîrz Un plescăit mai tare făcu să întoarcă ochii, semne că o pastruga n tîmpărată spărsese ogli apei. Cerculețe mici , apoi ce în ce mai mari se desei pe fața apei, lărgiudu-se ce în ce mai mult, pierzsi se cu totul în vălurețek’ la mal. Apoi Borcea conți să curgă liniștita la vale și cum nu s-ar fi pete nimic...



Condeie tinere

De vorbă CU SZEMLER FEKENG VITRINA

M î i n i l e mamei

Miinile cu vinele subțiri, 
în căușul lor m-au legănat 
Și-ale mele prime amintiri 
De alintul lor mi s-au legat.

Mîngîierea mamei alunga 
Orișice durere de îndată.
Și ca adierea răcorea 
Fruntea-mi de necaz înfierbîntată.

Miinile acestea m-au lăut, 
S-au jucat prin părul meu buclat. 
Și, cu drag, întîiul meu sărut 
Eu acestor scumpe mîini l-am dat.

Pe aceste mîini m-am sprijinit 
Ciad, cu-atita teamă și sfială, 
Pentru-intîia dată am pășit. 
Tropăind mărunt pe pardoseală.

Mina blindă-a mamei m-a-nvățat 
Cum să țin în mini tibișirul 
Și pe-abecedar m-a ajutat 
Slovelor ciudate să țin șirul.

Cină m-am dus la balul meu dinții. 
Mîna-i gulerașul mi-a-ndreptat 
Și cind am privit in ochii ei 
M-am mirat: de ce au lăcrămat?

Mîinilor cu vinele subțiri 
Ce m-au mîngiiat in clipe grele, 
Axi, de xiua lor, drept mulțumiri 
Eu le dărui versurile mele.

...Cenușa șoptește o vrajă cumplită:
In dansul de flăcări am fost zămislită. 
In dansul de flăcări, în hora nebună 
De oameni și ierburi arând împreună.' 
Și cine pășește pe trupu-mi fierbinte1 
Al marții supus e de-aci înainte.
Căci cui sub picior trupul meu a strivit' 
l-am scris ca să moară încet, otrăvit. ’ 
Otravă-i oceanul și mort este cîntul, 
Otravă-i văzduhul, mă împrăștie vîntul' 
în aer, în apă... mă suge țarina 
Și moartea ajunge aicea stăpîna.
Eu slut o pecete lăsată de crimă
Pe trupul tău ars, schilodii, Hiroșimă.

Victoria DRAGO 
elevă ci. o Xa

Aproape că nici nu m-a 
lăsrt să rostesc piuă ia 
capăt Întrebarea. Și, cu 
comunicativitatea sa 

caracteristică. scriitorul 
Szemlir Ferenc a început de 
îndată să-ml dezvăluie pla
nurile sale de creație;

— Dacă întrebarea vizează 
creați» mea în general, un 
răspuns clar e greu de dai. 
deoarece șantierul literar sau 
cîmpul meu de activitate 
poetică este întreaga viată 
a oamenilor muncii, așa eum 
se desfășoară ea în fata noas
tră, sub semnul construirii 
socialismului. Această viață 
încerc s-o exprim In poezii 
lirice. Dacă Întrebarea se re
feră însă strict la anumite vo
lume, răspunsul este mai ușor 
de formulat. Cu cîteva săptă- 
mîni în urmă, la Editura 
Tineretului mi-a apărut 
volumul intitulat „Pe căușul 
viatului", euprinztnd, în 
mare parte, poeme inspirate 
din călătorii făcute în tară 
și străinătate (în special în 
Uniunea Sovietică). Acum 
fac corecturile unui alt 
volum, intitulat—într-o tra
ducere romînească aproxi
mativă — „Peisaj schimbat", 
și eare cuprinde poeme inspi
rate din marile victorii ob
ținute de poporul romîn 
sub conducerea partidului 
în ultimii ani. Mă pregătesc, 
în fine, pentru întocmirea 
unui al treilea volum, pe 
care sper să-l termin în 
cinstea celei de-a 40-a ani
versări a partidului.

— Finalul romanului 
„SoLsWțiu", care a apărut cu 
putină vreme în urmă, lasă 
să se întrevadă că veți 
urmări destinele eroilor 
într-o nouă carte...

— Așa mi-am și propus. 
Trebuie să precizez însă, 
înainte de toate, că însuși 
romanul „Solstițiu" (după 
cît mi se spune, 1a anul 
va apărea și în romînește) 
este continuarea unui alt 
roman intitulat „Căderea ar
hanghelilor" (publicat în
tr-o primă formă încă în 
anul 1948, și care va fi 
tipărit, intr-o nouă versiune, 
probabil în cursul acestui 
an). în prezent lucrez la 
ultimul volum al acestei 
trilogii.

— Sînteți un harnic tra
ducător în limba maghiară al 
poeziei romînesti. Veți con
tinua?

— Fără îndoială că da. De 
altfel, cu vreo două luni în 
urmă am predat Ia E.S.P.L.A. 
un volum de versuri alese 
din opera Iui Maeedonsti,

cu un studiu introductiv, 
note etc. Macedonski este 
încă prea puțin cunoscut 
maselor de cititori in timha 
maghiară. De aceea slot 
fericit că voi putea contribui 
la descoperirea de către acești 
cititori a unui însemnat poet. 
...Aș dori, de asemenea, să 
traduc, din germană în un
gurește. una dintre cele 
mai interesante piese, ale 
lui Bertolt Brecht: „Sfînta 
Ioana a abatoarelor".

— De curînd ați fost ales 
președinte al Comisiei pentru 
literatura minorităților na
ționale a Uniunii scriitori
lor din R.P.R. Vă rugăm 
să ne împărtășiți cîteva date 
din planul Comisiei.

— La plenara lărgită a 
Comisiei, ținută acum cîteva 
săjgămîni, au fost dezbătute 
pe larg și cu folos problemele 
noastre de creație. Pe drept 
euvînt s-a constatat că scri
itorii maghiari, germani, 
sîrbi din R.P.R., muncind 
într-un front strfns unit eu 
scriitorii de limbă romînă, 
au realizat progrese remarca
bile. Scriitorii se orientează 
mai hotărît spre temele ac
tualității, cărțile lor capătă 
prestigiu în rîndul cititori
lor. In cinstea celui de-al 
Ill-tea Congres al partidului 
au apărut și vor apare lucrări 
interesante scrise Sn limbile 
minorităților naționale.

în timp ce-mi vorbea. 
Szemler Ferene răsfoia filele 
unui eaiet în care erau 
înscrise multe din planurile 
de creație ale scriitorilor 
minorităților naționale. As- 
cultîndu-L vedeam aievea în 
vitrinele librăriilor noi vo
lume pătrunse de patosul con
strucției socialiste.

Al. N1CHITA

Nk VORBESC SCRIITORII...
IPS mulțumesc, copii, că ați venit. Mă bucur ca înregistrați 

„ r succese la învăță tură"...
Cu aceste cuvinte îji începe Lev Tolstoi cuvtntarea adresată, 

acum cincizeci si ceva de ani elevilor din lasnaia poliana, 
reniți să-l viziteze. Ele pot fi ascultate ți azi, datorită une» 
inițiali®® a Minisf evului Culturii din U.R.S.S. dea transpune, 
de pe sulurile /etnografice pe discuri microsillon, fragmente sau 
texte rostite de marii scriitori ruși și «aciclici dispăruți. Cu 
colaborarea scriitorului Irakli Andronito», de al cărui comen
tariu sini însoțite textele, au fost transpuse pînă acum pe 
discuri începutul discursului pronunțat de. Maxim Gorki la 
primul congres al scriitorilor sovietici în 1934; recitarea de 
către Maiahovski a poemului său „Extraordinara aventură": 
o parte dintr-un discurs despre partinitatea în artă, rostit de 
Analoti Lunacearski; un apel adresat de Nikolai Ostrovski — 
cu puțin înaintea marții sale — primelor detașamente de com- 
somolițti care au luptat în timpul războiului civil pentru 
apărarea patriei și cărora le urează „noi victorii și un viitor 
luminos și măreț".

Se mai pot auzi pe asemenea discuri vocile lui Kuprin, 
Veresaiev. Briusov, Esenin, Bagrifki, Serafimovici, Pavlenko, 
Dovfenko, Vițnevski, Aleksei Tolstoi.

Piscurile microsillon „V& vorbesc scriitorii..." au fost primite 
cu entuziasm de către oamenii sovietici. înregistrarea lor va 
continua pe măsura descoperirii altor cilindri fonografici.

HORIA LIMAN: „TIMPURILE Șî 
ANOTIMPURILE BUCUREȘTIULUI“

Dacă în „Cînt oamenii și zările" Horia Liman 
dezvăluie în maniera reportericească eare-i 
este proprie aspecte ale noilor realități socia

liste statornicite în țara noastră, în volumul ..Tim
purile și anotimpurile Bucureșliului" asistăm la o 
restringere a investigației, în folosul adîneirii fe
nomenului, a obiectului studiat: zbuciumata po
veste a Bucureștiuiui, din vremuri imemorabile 
pînă în zilele noastre, cînd puterea populară a dat 
o nouă și strălucită față orașului.

Cartea a fost concepută ca un imn de mare 
amploare închinat Capitalei; din această lucrare 
a apărut, deocamdată, doar o primă parte: 
„Timpurile și anotimpurile Bucureșliului".

Specific acestui volum plin de culoare și efu
ziuni lirice este caracterul său polemic. Observația 
ar putea părea paradoxală, „Timpurile și anotim
purile Bucureștiuiui" fiind totuși o carte de repor
taj. Autorul polemizează cu diverși literați, spul- 
berînd elucubrațiile, reacționare emanate de acești», 
ca de pildă acelea ale lui Paul Morand care, dîn 
perspectiva palatelor Cantacuzino și Balcie unde 
încerca să-și risipească plictisul parizian, scrisese 
cu două decenii în urmă disprețuitoare pagini la 
adresa Bucureșliului și a întregii țări romînești.

„Alchimia timpului — remarcă autorul — a 
operat transformări esențiale". intr-adevăr, c 
interesant și plăcut să urmărești în cartea lui floria 
Liman schimbările peisajului orașului de-a lungul 
deceniilor și, cu precădere, marile transformări 
survenite în anii noștri. Un ghid exersat te călă
uzește: autorul.

ȘTEFAN LUCA: „DRUMUL 
TRECE PRIN PĂDURE*

Noul volum de povestiri al ttnărului scriitor 
ștefan Lnca, ..Drumul trece prin pădure", se 
înfățișează divers ea modalitate de oglindire 

a satului contemporan. De altfel autorul. într-un 
scurt cu vini către cititor, atrage atenția: „multe din 
povestirile înfățișate în această carte le-am ascultat 
la lumina tremurătoare de lampă, în satele din 
părțile Mureșului, de care mă leagă copilăria; 
altele, în plină iarnă, în dormitorul tractoriștilor, 
în timp ce-n horn cinta vîntul... Socotesc și-am 
socotit întotdeauna eă n-am dreptul, cutreîerind 
satele noastre în adînea prefacere prin care ele 
trec astăzi, să le las uitate".

Desigur că, și ca amploare și ca realizare artistică, 
se impune în primul rînd nuvela care a împrumutat 
titlu! volumului. întîmplarea povestită pornește 
de >a un fapt real — ne asigură autorul. Tîlharil 
atacaseră în pădure pe doi dintre membrii comisiei 
de inițiativă pentru formarea gospodăriei agricole 
colective. Unul dintre bandiți s-a dovedit a fi un cri
minal de război de mult căutat de justiție. Autorul a 
găsit expresia corespunzătoare pentru redarea 
unui moment de mare intensitate dramatică In
tr-un sat pornit pe drumul făuririi vieții socialiste. 
Alte povestiri, ca „lulicâ", „Zaharia", „S-a întors 
Aehim", „Pragul", „Pe drum" etc., surprind la 
rîndul lor din unghiuri diferite satul contemporan, 
descoperind în întîmplările cotidiene seninele 
biruinței conștiinței socialiste.

21.000.000 EXEMPLARE

Depozitele „Camerei cărții" din 
U.R.S.S. dispun actualmente de 
peste 21 de milioane de exemplare 

ale diferitelor publicații sovietice. Dată 
fiind extensiunea continuă a „Camerei 
cărții", s-a proiectat construirea unei 
noi clădiri care s-o adăpostească. Aceasta 
va fi compusă din patru corpuri, din care 
unul, avînd opt etaje, va adăposti de
pozitul, alte două vor fi rezervate im
primeriei instituției, iar cel de-al pa
trulea va servi drept sală a cataloagelor. 
Noua clădire a „Camerei cărții" va mai 
dispune de o sală de conferințe cu 500 
de locuri și o bibliotecă cu 125.000 
volume.

MOZAIC LITERAR



PODULUI PRIETENIEI
de Gh«orght IVANOV

Central orașului Russe Se zăresc 
monumentul Libertății șl vechea 

clădire a teatralul.

Clădirea Operei.

Uzina de unelte agricole din Russe (sus) și 
hotelul-restâuraat din parcul „Lipnfc" (jos).

ălătorii ce treceau în urmă cu un veac prin Russe îi spuneau „orașul frumos". Și era într-adevăr așa. A- păruse pe hartă încă de pe vremea romanilor, ca port al flotei lor militare danubiene. Și, deși în evul mediu s-a aflat sub robia turcească, el a continuat să se dezvolte. Intr-adevăr, după instalarea în Bosfor și în Dar- danele a cuceritorilor otomani, pe valurile Dunării apărură corăbii mari, venind de pretutindeni, încărcate cu mărfuri de tot felul. Și, în drumul lor legănat, corăbiile ancorau adesea la Rusciuc — așa-i spuneau pe atunci negustorii: se opreau în port și-și descărcau povara la poalele „orașului frumos" și bogat, cu prăvălii multe și meșteșugari iscusiți.Centru administrativ al întregului vilaiet dunărean al imperiului turcesc care cuprindea Bulgaria de nord, Dobrogea, regiunile Sofia. Pirot, Niș, Russe a găzduit prima tiparniță modernă a Bulgariei. lai cu cîteva secole mai tîrziu, îr 1864, tot de aici a plecat spre Varna învăluită în aburi groși și albi și pufăind solemn, prima locomotivă ce ducea primul tren a! Bulgariei pe prima cale ferată: Russe-Varna.Russe este totodată și un ora^ eroic, denumit pe drept cuvînl „poarta revoluției naționale bul gare“. Așezat la răscruce de dru muri, nu departe de Bucureșt (unde emigranții formaseră Corni tetul central revoluționar bulgar) Russe a devenit centrul unei aprig — deși crunt reprimate — lupt revoluționare...Pe o străduță veche a bătrînulu oraș trecătorul mai poate vedea ș azi o casă mititică pe care ani și-au lăsat pecetea cenușie. E cas babei Tonka. Aici se ascundeau d prigoana asupritorilor organiza toni revoluției poporului bulgar Gheorghi Rakovski, Vasil Levsk și alții.După eliberarea de sub juga fascist, Russe a căpătat o nou strălucire. în centrul și la margi nea orașului au apărat o sumedeni de case noi, înalte, spațioase. P cerul siniliu s-au profilat siluetei noi ale uzinelor, s-au înmulți coșurile fumegînde ale fabriciloi în oraș au apărat creșe, spitale biblioteci, teatre, școli, instituț; de învățămînt superior. Maies tuoasă, modernă și încăpătoare clădirea operei, ca și aceea a pak tului de justiție, domină orașuȘi gara cea nouă — durată î marmură strălucitoare și albă, p< vată cu mozaic multicolor, gar în care trenurile se opresc în fiec clipă sub cupole mari, de sticlă - e o mîndrie nouă a vechiului Russ în jurul orașului, vara, se întinc covorul verde și foșnitor al parei rilcr — locul preferat de odihr și distracție al copiilor, al tini rilor, al bătrînilor. Dintre toat poate, cel mai frumos este tînări parc al „Tineretului", amenajat j aproape o sută de hectare, în nuni cîteva luni de muncă voluntar; de către tinerii orașului. Dinco de parcuri și dincolo de stadiom recent construit —- capabil să gă duiască entuziasmul a peste 20.01 de spectatori — ca un braț uri; și puternic întins în semn de pri tenie între poporul vecin și pri ten, spre poporul romîn, se zăreș „Podul prieteniei". Lung de pat; kilometri, turnat în oțel străluciti alb-albăstrui, el simbolizează d rința de pace și prietenie a locuit rilor din Russe ca și a întregul; popor bulgar, dorință comună < a tuturor popoarelor ce luptă pei tru pace și progres.



IN TRAMVAI... 
de Silviu GEORGESCU

Ia te uită! Lume nouă!
— Nemaipomenită coi nei- 

dență! Popescu!
Tramvaiul se smucește 

din stația tixită. Pe deasupra ca
pelelor ne căutăm miinile. Le 
strîngem cu căldură prinzînd 
ea-ntr-o paranteză aritmetică un 
fetru de damă model „ibric".

Gîndiți-vă ce fericită întîm- 
plare! Să te tntîlnești cu un 
prieten pe care numai cu o 
seară Înainte, într-o discuție, 
l-ai aruncat, în chip de argu
ment decisiv, nevestei:

— Lasă, dragă — nu miine, 
dar poimîine sigur mă duc la 
Popescu!

Și Popescu, poftim! îmi iese 
singur înainte... Acu’, ce mai! 
Sînt sigur! Dacă nu mîine, 
poimîine cel mai lîrzin mă-ntorc 
acasă cu adeverința.

— Trei luni, mă, pricepi? — 
îi explic. Trei luni de etnd mă 
purtăți pe drumuri. Mi-ați scos 
sufletul. Ba că n-a ieșit încă de 
la șef, ha că ăla de la „evidență" 
e plecat în concediu, ba că 
Romeo... ăsta, cum îi zice?... 
Romică, din comisia specială, 
are unele obiecții, ba că...

— Nemaipomenit! — se-nfurie 
amical, amenințînd să modifice 
lin cot înfățișarea și poziția 
îetrului-ibric din paranteză. Și 
;um? Nu pricep: de ce n-ai 
renit pînă acum Ia mine?'

— Ei!... — zic.
— Nici un „ei". Cîte ai făcut 

:u pentru mine!...
Tramvaiul a oprit din nou. 

Ute baticuri, sacoșe, mîini 
ranspirate ne dau ghes, ne 
oresc spre platformă. închidem 
mranteza.

— Că dacă nu erai tu cînd 
u alea trei vagoane de mă 
roseseră dumnealor să plătesc 
oeație...

— Popescute!
— Nevinovat, nevinovat, dar 

ine mi-a deschis ochii?...
— Isprăvește, frate! — roșesc.
— Cine mi-a întocmit con- 

estația? Ori astă primăvară, 
înd cu darea de seamă'?... 
iezi c-am uitat?...

— Mă dau jos, să știi!

NEA CRISTACHE ȘI-A PUS TELEFON.
Cel mai bun lucru, nu-i 

așa, e să ai telefon 
cuplat. Te costă mai 
ieftin șl In plus eu, 

:a pensionar, stînd tot timpul 
icasă, pot, nu-i așa, să răs- 
rond cînd aud că sună la dum- 
leata și să te informez.

Ce mai, acceptai propunerea 
vecinului meu, nea Cristache, 
le a-și instala telefon cuplat 
u al meu. Acum are el telefon 
i nu mai am eu. De fapt am 
l eu. dar e mereu ocupat, 
/orbește cuplajul. Adică nea 
irlstache. Și nu atît dumnealui 
11 dumneaei, consoarta dumnea- 
iil. E drept câ are numai con- 
orbiri importante... Deunăzi 
m surprins, fără voia mea, un 
rîmpel:
„își întinde pielea pe față 

u mărci poștale, tu" — spunea 
ecina. „Aș! își unge fața cu 
nlntînă. dragă! Pisica o adoră! 
fu se dezlipește de fața ei..."

— Te dai, dar 
te dai o dată cu 
mine. Mergem...

— Imposibil a- 
cu’. Am treabă la 
minister.

— Nimic! Mer
gem întii de luăm 
cererea — trecem 
pe la șef să ne- 
dea viza — de aici 
ia fiecuștețu' ăsta 
de... cum ziseși că-i spune?... 
Asta din comisia specială...!

— Roinică... Romeo... naiba-1 
mai știe?

— Las’ c-o să-l știe acu’ 
— clipește cu subînțeles prevesti
tor amicul.

Și-mi arde un ghiont.
— Sau nu! Las’ să-l cheme 

șeful sus la el. S-auzi și tu cum 
îl beștelește.

—- Da’ o să vrea? —îndrăznesc 
a mă bucura în virtutea celor 
trei luni de așteptare.

— Line? Șeful?... Pe loc, mă. 
Dacă-ți spun!... într-o Jumătate 
de ceas ai adeverința. Mai ales 
cînd i-oi spune că e vorba de 
un prieten care... — și deodată 
își duce mina la frunte. Taei, 
că mi-am adus aminte! Am și 
eu o rugăminte la tine...

Zîmbesc îneînlat. Da’ mai 
e vorbă? Să-l refuz pe Popescu?

— O cerere — face. Cu ne- 
vastă-mea... I-a spus nu știu 
care de la voi, știi... în legătură 
cu postul de statistician... Tu, ca 
șef de serviciu, oricît... știi?...

— Știu, dar...
— Statistician l-a. N-am prea 

aflat multe date da’ în tot cazul 
e locul pe care l-a ocupat pînă 
acu’ o săptămînă unu’, Paras- 
chivescu, de l-au mutat la 
„aprovizionare" cu decizia nr...

— Da, dar eu de alaltăieri... 
știi?...

— Știu, știu — se grăbește 
amicul. De alaltăieri ai mai 
primit trei oferte: Teodorescu 
Vasiie. una Dăscălească de la 
fișier (se compară asta cu nevas- 
tă-mea?) și ăsta... na! Cum îi 
zice, frate... că mereu îi uit 
numele?... De altfel — se scuză 
— ți-am spus că nu prea cunosc 
amănunte.

— îi răspundea Interlocutoarea, 
de la celălalt capăt al tirului.

Am pus repede receptorul în 
furcă. Sînt un om discret și nu 
vreau să-mi schimb părerea 
despre mine. In nădejdea că 
o să găsesc totuși cîteva momente 
telefonul liber, mi-am luat unele 
măsuri. Aparatul l-am pus pe 
studio. înainte de culcare îmi 
petrec tlmpui încercînd să prind 
firul liber. Masa am mutat-o 
lingă telefon. Mănînc supă și... 
suflu în receptor. Cu o mînă 
înfig furcuiița-n friptură și cu 
cealaltă țin receptorul. Distrat, 
o dată am pus furculița la 
ureche șl receptorul în gură. 
Ca... telecomunicație, rezultatul 
a fost același.

Telefonul e veșnic ocupat... 
Prietenii, exasperați, au început 
să-mi anunțe numărul la 02. 
Șeful m-a luat la ochi. Cică 
scot receptorul din furcă să 
nu fiu deranjat cu vreo lucrare 
urgentă. în familie e scandal. 
Soacră-mea l-a spus nevestl-mi 
că știe ea de ce. nu răspund la 
telefon. Voia să vie pe la noi 
si cică am blocat telefonul ca 
s-o împiedic s-anunțe cînd vine. 
Unchiul Fănică nici nu vrea 
să mai audă de mine. Din cauza 
mea, zice, nu-i trec durerile 
de. șale. Vrea să-mi telefoneze, 
ca să-i împrumut perna electrică 
șl nu poate. într-o zi. tot încer
când să prind liber tirul, o 
voce suavă mi-a dictat un sfert 
de oră la telefon o rețetă de 
cornulețe umplute cu nuci. 
După aceea m-a luat nevas- 
tă-mea la întrebări: „Cine era? 
Ce voia? Ce-ai avut de discutat 
atlt?" Nu credea că n-o cunosc.

— Nu! — mu fistîcesc tulburat. 
Vreau să-ți spun că de alaltăieri, 
de Ia prînz. eu... de fapt nu 
mai sînt șeful serviciului...

— Așaaa?!
Scoate un „așaaa?!“ de parcă 

ar trage aer în piept. Și face 
niște ochi.

— De alaltăieri — zic. De 
cînd... Da’las’ că-ți spun vinii o 
fi să cobor ini.

— Undesă cobortm? 1 — se miră. 
Nu ziceai că te duci la minister?

— Dar spuneai... știi, cu 
adeverința aia a mea...

Popescu doar că nu mă repede:
— Ei, asta-i acum! Stai să 

văd și eu întîi despre ce este 
vorba... ce zice șeful... nu?

Am încremenit.
— Păi șeful...
— Și șeful... parcă ce? Numai 

de el depinde?! Mai e și tovarășul 
Romeo... ăsta... Romică din 
comisia specială. Ce naiba, parcă 
vorbim turcește. Ai așteptat 
trei luni... Ce faci, nu cobori?

Tramvaiul a oprit. înghesuit, 
îmbrîucit din toate părțile, mă 
pomenesc pe trotuar.

— Săptămîna viitoare! — 
aud, ca prin vis, vocea lui 
Popescu. Dă-mi un telefon!... 
Sau Iasă! Las’ că te caut eu! 
La ce serviciu te-au dat?...

— La minister! — apuc să 
răspund în urma tramvaiului 
care a pornit. De mîine sînt 
la minister... Director general!

Și multă vreme încă mi se 
pare că mai zăresc chipul 
mustăcios și chel al bunului 
meu prieten Popescu prins în 
ghilotina celor două uși și 
răcnind ca un desperat:

— Miine dimineață sînt Ia 
tine!.. îți aduc adeverința... 
Te-am pupat. Pa!

Acum mă suspectează și cînd 
mă duc în colț la Alimentara 
să vorbesc de la telefon public. 
Cică mă duc acolo fiindcă nu 
vreau să audă ea cu cine vorbesc—

Toate astea m-au pus pe 
gînduri... Telefonul cuplat e 
avantajos, asta trebuie s-o re
cunosc. Dar ceva nu e In regulă. 
Tehnic, cuplajul e perfect. Im
perfect e ceea ce înțeleg unii 
prin cuplu...

...Și gîndurile mă năpădiră, 
învăluindii-mă în noianul lor 
ca într-un abur...

...lată-mă la circ... Sus, sub 
bolta uriașă, prins cu putere 
de trapez, pendulează dintr-o 
parte în alta, scăldat în lumina 
orbitoare a reflectoarelor, nea 
Cristache... Pe alt trapez mă 
aflu suspendat eu. oscillnd în 
sens invers... Liniște... Tobele 
duruie... Spectatorii uită să 
mai respire... îmi Iac vînt. 
întind mîinile spre celălalt 
trapez. Alee, hop! Triplu 
salt!... Dar nu prind decât 
aerul. „Cuplul" meu se află 
exact în partea opusă celei în 
care ar îi trebuit să se găseas
că... Un țipăt!... Mă prăbușesc! 
...Noroc de plasă... Simt cum 
îmi intră în carne nodurile 
îileului. Dar nu sînt noduri. 
Slut droturile somierei... Pe
semne că am ațipit... M-a trezit 
telefonul cu zbîrnîltul lung șl 
strident, caracteristic cuplaju
lui. E nea Cristache. îmi 
prppune ca, în locul telefonului 
cuplat, să instalăm unul cu 
derivație... cică e și mai con
venabil!

Adrian DASCÂLU

CU Șl FARA FARD
— Ai auzit? Bancherul Thomson din Chicago a angajat patru gangsteri. ——
— Ca să-i apere banca... de polițiști!

Patronul, către muncitorul concediat:
— Am auzit că te-ai lăudat că după moartea mea ai 

să vii Ia cimitir ca să scuipi pe mormîntul meu.
— Nu fiți neliniștit, domnule. Eu personal nu voi face 

acest lucru. Nu-mi place să stau la coadă.

— Ca s-o cuceresc pe fata care-mi plăcea — povestea 
un tânăr american — m-am lăudat cu unchiu-meu, milio
narul.

— Și ai reușit?
— Da. Acum mi-e mătușă...

Un școlar newyorkez sosind pentru prima oară la țară 
văzu un curcubeu.

— Frumoasă chestie — spuse el. Dar pentru ce fel 
de băutură o fi reclama asta?

— Dragă Miguel, îți pun o problemă de perspicacitate. 
Să zicem că membrii guvernului în frunte cu Franco se 
îmbarcă într-un avion. Avionul are zece locuri. Franco 
se află pe locul 10. La exact 10 minute după decolare 
avionul se prăbușește. Cine se va salva?

— Spania.

1N PATRU R1NDURL.
Cercului de astronomie al ele

vilor de la Școala medie nr. 2 
din Iași

Fac elevii treabă bună 
Despre astre-or învăța... 
Miine-n cosmos de-or pleca. 
N-or părea... căzuți din lună!

UMOR DIN ÎNTREPRINDERI
DIN GAZETELE DE PERETE DE LA

Deoarece borma- 
șina de la atelierul 
mecanic a zăcut 
multă vreme de
montată, se făcea 
„coadă" Ia strung 
pentru operații 
simple de găurire 
a unor piese.

Unui anume spectator 
Nu știu, zău, în ce măsură, 
Vede-o piesă-n mod concret; 
Are-o sete de cultură, 
Ce și-o stinge la... bufet!

S. HOROVITZ
Iuți

„TRICOTAJUL ROȘU**

instantaneu... rugbist.



E0VC1TIE PEHTRB TOATE VlRSTELE

BALNEARĂ CONSTRUCȚIE PEDAGOGICĂ

ORIZONTAL: 1) Stațiune bal
neara Se pe I flora Ini nostru 
(2 cuv.). 2) Iubire — Se află 
unul la sud ile Constanta — 
Mișcare circulară. 3) Fluier cio
bănesc — Localitate climaterică 
intre Predeal și Orașul Stalin. 
4) Oraș în Banat — Glumă 
(mold.) — Poftim. 5) înnăscute 
— A se produce. S) De domeniul 
atmosferei — Administrativ 
(abr.). 7) Argint — Odihnii. 
8) Posedăm — Rulă. 9) Arbust 
de munte cu fructe comestibile 
— Perlă a litoralului nostru. 
10) Sinaia — Ceva cu care te 
poți unge, deși nu e nămol — 
Contra. 11) Stațiune balneară 
în Banat, construită în anii de 
democrație populară — Cea pe 
care o trăim noi se numește 
atomică și cosmică.

VERTICAL: 1) Concediu de 
odihnă — Violet. 2) Stațiune 
balneară în Bărăgan —- Văgăuni. 
3) Stațiune climfrterico-baltteară 
în Ardeal — Transport neamba
lat al materialelor granulare. 
4) Emitere de raze — Tăcere! 
5) Timp. 8) O treime din Eforie 

SIRENELE DIN OCEANUL INDIAN

j n apropierea coastelor Oceanului Indian, mai ales a coastelor 
t etiopiene și malaeze, trăiesc niște animale ciudate care se 

numesc sirene sau, cum le mai spun localnicii, vaci de mare.
Sirena (nelicore dugong) este un mamifer acvatic asemănător 

delfinului de la noi, de care se deosebește atît prin forma capului 
(care e turtit, șl nu ascuțit ca al delfinului) cit și prin faptul că 
se hrănește cu alge, marine — și nu cu pești ca delfinul (de altfel, 
este singurul mamifer acvatic ierbivor).

Animalul are forma de peste, cu membrele inferioare transfor
mate în înotătoare. Capul său se aseamănă cu cel ai unui cline 
cu botul turtit; ochii săi mici, înveliți într-o pieliță protectoare, 
ii întregesc înfățișarea curioasă.

Sirenele sînt animale de noapte. Ele se întllnesc în apropierea 
coastelor, în grupuri mici, căutlndu-șt hrana. înoată foarte bine, 
apărind la suprafața apei numai cu jumătatea superioară a trupu
lui, întocmai ca sirenele din legende.

Localnicii le vînează pentru pielea și grăsimea lor.

— Căpetenie de trib arab — 
Ață. T) Cea sălbatică se adă
postește In Deltă și în bălțile 
din lunca Dunării — Copaci. 
8) Izvor (fig.). 9) Popas — A bale 
viatul ușor. 10) A se ivi — 
Strofe de eîte patru versuri. 
11) Stațiune balneo-climalerică 
în Ardeal — Jumătate dintr-un 
tren. 12) Unitate de măsură 
agrară — Altă perlă a litora
lului nostru.

DEZLEGAREA JOCULUI .DIN 
MUZICA LUI CEAIKOVSKI-, 

APĂRUT ÎN NR. 22

ORIZONTAL: /) Patetica - 
Pian. 2) Opera - Arie - Ra. 
3) Larina - Ciripi. 4) O - Teatre 
- Ite. 5) Noe - Nea - Marea. 
«) Eb - ta/red - Ir. 7) Zula 
- Eta - Imun. 3) Arămiu - 
Pace - I. P) Icar - Est - Lac. 
10) ONU - Înnoitori. 11) P - 
Lin - Od- Odă. 12) Uz - Feerie 
- Iii. 13) Sir - Lume - Diet.

Sub ochii în clțiva ani toate dome
niile de cunoștințe au sporit cu o iuțeală 
ce dă senzația vertijului. Marile schimbări 

economice și politice au dat harții o nouă înfă
țișare și istoriei un nou înțeles. Explorările 
fizicii și chimiei în universul complex al 
materiei, pătrunderea minții omenești în cele 
mai tainice procese ale naturii au făcut ca 
multe manuale școlare să He perimate. Ele
vilor de azi, care-și fac temele între două 
lansări de satelit, nu le mai ajunge alfabetul 
științei, cuprins în citeva zeci de pagini, iar 
profesorii școlii noi, socialiste. nu vor și nu 
pot să treacă nepăsători pe lingă cotidienele 
cuceriri ale științei și tehnicii. Necesitatea 
de a face față acestor noi cerințe implică pentru 
cel ce predă obligația de a învăța mereu.

De cele mai multe ori, în trecut, momentul 
obținerii patalamalei oficiale coincidea cu 
ultima întîlnire a proaspătului licențiat cu 
cartea de studiu. Scriitorul loacbim Botez, 
printre alții, a descris eu îndurerat sarcasm 
nemuritoare tipuri de „belferi" și „tapiri" 
eare-și hrăneau treizeci de ani de 
dăscălie eu firimiturile modestului capitol 
de cunoștințe încropit în anii studenției. Statui 
burghezo-moșieresc nu avea trebuință de pro
fesori bine pregătiți pentru oropsiții copii ai 
celor ce muncesc,

Profesorul de azi însă nici nu poate fi con
ceput fără permanentă activitate în formare 
și documentare, eare-i permite să se țină „lăzi". 
Dar. cerindu-i aceasta, Partidul Muncitoresc 
Romîn și regimul de democrație populară îi 
pun totodată ta Indemînă toate mijloacele 
pentru a-și desăvlrși pregătirea.

Nu demult educatorii de toate gradele din 
țara noastră au primit un dar prețios: în clădi
rea din șoseaua Panduri nr, 90 și-a deschis 
porțile „Biblioteca centrală pedagogică". Cu 
timpul i se vor adăuga un muzeu pedagogic 
și o arhivă științifică, alcătuind împreună o 
secție a Institutului de științe pedagogice. 
Primii cititori au și început să vină, notițele 
au și prins să acopere fișele albe. Cu ajutorul 
lor anatomia fină a planului de lecție va fi 
îmbogățită și precizată, întrebările elevilor 
vor găsi în orice clipă răspunsuri și profesorul 
își va păstra renumele atotștiutor pe care elevii 
săi îl vor proclama cu mîndrie în fața tuturor.

Aci îi așteaptă pe cititori o sută cincizeci de 
mii de volume din toate domeniile de cunoștințe 
ce se predau în școală, colecții de cărți pedago
gice, aproape două sute cincizeci de periodice 
de specialitate.

Bibliografi experimentați alcătuiesc ta cerere, 
bibliografii romîneșîi și străine pe probleme 
și redactează lucrări de sinteză pentru informa
rea cititorilor. Profesorii din București pot 
împrumuta cărți la domiciliu, far cei din 
provincie Ie pot obține prin intermediul biblio
tecii școlare respective.

Sub conducerea partidului construim noua 
orîndulre cu ciment și beton, dar și cu sute 
de mii de cărți și reviste strfnse laolaltă și 
puse la îndemîna slujitorilor școlii, așa cum 
o dovedește această impresionantă construcție 
pedagogică.

Sun ALEXANDRU

(SFRIURI practice)

CE TREBUIE SĂ ȘTIM DESPRE FRAGI

Primele fructe care-și fac apa
riția la începutul verii sînt 
cireșele, căpșunile șl fragii.

Despre calitățile terapeutice 
și curative ale cireșelor și căp
șunilor am scris In cadrul acestei 
rubrici, așa că ne vom ocupa 
de data aceasta de fragi.

Ca și căpșunile, aceștia conțin 
vitamine, secretine. fermenți, 
enzlme, acizi fracției, substanțe 
zaharoase naturale, uleiuri ete
rice, diferite săruri minerale etc.

Datorită bogatului conținut 
— care e mult mai concentrat 
declt la căpșuni — pe lîngă ca
litatea lor nutritivă, fragil 
exercită și o minunată acțiune 
terapeutică în bolile de ficat 
sau de rinichi, în reumatismul 
articular, in gută. In flebite, 
în tulburări ale aparatului cir
culator și ale aparatului di
gestiv.

De obicei fragii se consumă 
cruzi, după ce au fost spălați, 
adăugîndu-le zahăr și. după 
gust, frișca sau smîntîriă. Sub 
forma aceasta nu-și pierd nimic 
din conținutul lor nutritiv și 
terapeutic. Același potențial chi
mic și-l păstrează și în cazul 
clnd se consumă sub formă de 

suc, cremă sau înghețată. To
tuși, din fragi putem obține 
și o serie întreagă de preparate 
cum ar fi: dulceață, marmeladă, 
sirop, șerbet, gem sau sos pentru 
alte dulciuri.

Iată, pe scurt, citeva rețete 
simple:

Dulceagi de fragi: Se prepară 
un sirop din două pahare de 
apă și 1 kg de zahăr. Clnd 
siropul e suficient de legat, se 
toarnă în el o farfurie plină 
cu fragi, aleși toți întregi. 
Se. lasă să dea în clocot, se 
retrage timp de zece minute de 
pe flacără șt se pune Iarăși la 
foc plnă ce dă un nou clocot. 
Se curăță atunci spuma șt se 
adaugă zeamă de Italie. 
Borcanele în care se păstrează 
se sterilizează în „bain-marie“.

Sos de fragi: Se freacă 100 gr 
zahăr cu 4 gălbenușuri, la care 
se Incorporează o linguriță de 
îcculă. Clnd totul a devenit 
cremă, se toarnă puțin cite 
puțin. în timp ce se continuă cu 
frecatul, o Jumătate de kilogram 
de vin alb Încălzit. Se pune pe 
flacără slabă și se amestecă 
plnă se. îngroașe. Apoi se adaugă 
un sfert de kilogram de fragi 
dați prin sită.

Lapte eu fragi: Se storc fi 
cel mal copți, se st rec 
printr-un tifon șl sucul obț 
se amestecă cu d cantitate e 
de lapte rece.

Must de fragi: Se storc fl 
și se strecoară. La trei i 
de zeamă se adaugă o part 
apă minerală sau sifon, 
lipsă de apă minerală se p 
folosi șt apa potabilă oblșnu

Cremă de fragi: Se pre 
zahăr-pudră peste fragi ș 
lasă apoi 20-30 de minut 
lapte dulce. în loc de lap! 
pot folosi smîntlna proas 
sau frișca. Se lasă la răi 
plnă se. Încheagă bine. Pi 
adăuga — după gust — viu 
sau puțin rom.

Fragi! mai sînt aprecia 
în cosmetică. AstfeJ. mase 
fragi hrănește și catifeleazi 
nul. iar sucul de fragi ar nes 
cu zeamă de lămîie facr 
pălească pistruii apăruți 
cauza soarelui.

în sflrșlt. din frunzele 
fragi se fac ceaiuri foarte 
pentru combaterea stărilo 
inflamație ale căilor respir; 
sau digestive.

JOSf

PIANUL PORTATIV

TEHNICE • NOUTĂȚI TEHNICE • NOUTĂȚI TEHNIC

Tehnicienii germani au con
struit un nou instrument 

muzical numit „lonika". E vorba 
de un fel de pian portativ care 
funcționează pe bază de tuburi 
electronice. Avînd o muzicalitate 
perfectă și un volum ce-1 face ușor 
transportabil într-o valiză — deși 
conține nu mai puțin de 40 de 
tuburi electronice — noul instru
ment muzical este fabricat acum 
și pentru export.

UN NOU TIP DE TRACTOR

Pentru anumite culturi de 
plante eu tijă înaltă, specia

liștii uzinelor metalurgice din 
Harkov au conceput un nou tip 
de tractor, al cărui șasiu se află 
suspendat la 1,50-2 ni de pă- 
mînt. în modul acesta tractorul 
poate circula fără să dăuneze 
cîluși de puțin culturilor, chiar 
atunci cînd acestea au depășit 
înălțimea unui om. Dovedindu- 
se foarte util, tipul acesta de 
tractor se fabrică acum In serie 
In U.R.S.S.

CONTRA RADIOACTIVITĂȚII

Cea mat mare greutate întîm- 
pinată pînă acum în semnali

zarea zonelor radioactive consta 
în transportarea aparatelor detec
toare. care erau de volume și 
manipulare în general puțin acce
sibile. Preocupat de această pro
blemă. inginerul polonez Jacek 
Ctodakowski a reușit să constru
iască un aparat semnalizator 
care poate fi purtat de oricine 
în buzunar.

CÎNTARUL ELECTRONIC

j n multe magazine din R.D. 
t Germană și-a făcut apariția un 
cîntar înzestrat cu contor elec
tronic. Gntaral este așa fel 
construit Incit în momentul cînd 
așezi o marfă pe terezia lui se 
înregistrează — pe un ecran — 
at» greutatea cît și prețul exact 
al cantității cîntărite, acestea pu
țind fi văzute atît de vînzălor 
cît și de cumpărător.

TELEFON FĂRĂ RECEPT

S pecialiștii în materie d, 
m unicație orală urmăresi 

multă vreme simplificarea 
râtului telefonic. Sînt eune 
deja aparatele cu receptor ni 
sau plasai în alt loc dec' 
furca aparatului, dar lat! 
profesorul Tadeusz Kulisze 
de la Politehnica din Var 
a construit prototipul unul 
fon lipsit complet de reci 
Cu ee a fost înlocuit reeei 
este, deocamdată, un sect 
Inventatorului.



Pentru diferite

LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR

JEN-ȘEN"
RĂDĂCINA VIEȚII

MODA
Există destule femei care se plîng că sini .prea pline". Fie că 

în unele caruri așa stau lucrurile, fie că, în altele, e vorba de o 
exagerare izvorită din cochetărie, femeile respective se străduiesc 

kt se îmbrace în așa fel incit sa apară mai suple. Desigur că nu 
i rău. Dar, fără a încerca să depășim cadrul acestei rubrici, ne vom 
îngădui, totuși, a le atrage atenția că sportul și o ușoară cură de 
dăbire făcută sub control medical sini primele măsuri ce trebuie 
’uate în asemenea cazuri.

In ceea ce privește îmbrăcămintea, femeile mai .pline" vor renunța 
'a culorile prea vii, la materialele ecosez și la imprimeurile mari, 
îi vor eciia folosirea țesăturilor prea apretate sau cu relief ca, de 
aildă, nylon, organdi, preferind acestora mătasea subțire, ne lucioasă, 
tanlungul, pichetul ji celelalte țesături de bumbac. De asemenea, 
xr renunța: la rochiile prea ajustate, care — departe de a subția — 
iu fac altceva dcclt să scoată formele în relief; la cordoanele late, 
In tonuri contrastante; la decolteurile pătrate; la dungile orizontale; 
'a accesoriile voluminoase fi Za focurile prea înalte (mai ales dacă 
:ste vorba de femei care sini fi mici tie statură), care dezechilibrează 
silueta, făcînau-le să aibă un mers dizgrațios.

Rochiile croite simplu, cu decolleuri ascuțite și pense lucrate in 
liagonală care merg îngustîndu-ee spre talie, avantajează o siluetă 
Mim. Fustele cu lărgimea potrivita, dungile verticale fi cordoanele 
nguste slut de asemenea indicate, așa cum, de altfel, se vede din 
ieseneie de mai sus (primul rind). In alegerea accesoriilor se va ține 
cama de colorit fi volum, evitîndu-se tot ce e strident sau voluminos. 
Albul fiind prin excelență o culoare de vara, la toate aceste rochii 
e pot purta mănuși, geantă fi pantofi albi. Evident, finind seama 
le coloritul îmbrăcăminții, aceste accesorii mai pol fi: bleu, albastre, 
larnn, bleumarin. Garniturile albe de pichet, un șirag de perle f ine 
i cercei mici vor completa totdeauna armonios ținuta, fără a-i da 
> notă greoaie.

Invidiate de femeile grase pentru faptul că-și pot permite tot 
eea ce le este lor interzis, femeile prea slabe au fi ele destule nemulțu
miri, deoarece de multe ori ele trebuie să mascheze, prin îmbrăcăminte, 
m decolteu slab, brațe prea subțiri, șolduri plate etc. Se recomandă, 
șadar, femeilor slabe rochii de. culoare deschisa, dungi late, ecosezuri, 
nprimeuri mari, pliscuri, fuste bogat încrețite, gulere mari, corsaje 
rapate, mined sfș, cordoane late, care marchează frumos talia fină, 
ijuterii fantezi, accesorii ®ia colorate. in același timp ele cor evita 
I poarte rochii foarte ajustate, fuste, strimte fi decolteuri mari.
In ceea ce privește alegerea modelului, atU pentru femeile grase 

II fi pentru cele prea slabe, menținem cele spuse de noi in încheierea 
rțieolului precedent, în sensul că fiecare femeie, ținînd seama de. 
•iterate de mai sus, va alege modelul care i se pan mai potrivit 
luetei sale.

Tovarășul Parei Surului din 
Focșani a auzit despre o plantă 
care crește în Extremul Orient 
ți a cărei rădăcină ar face „mi
nuni" de vindecare în diferite 
boli. Ne întreabă dacă această 
plantă există intr-adevăr fi dacă 
efectele ei au fost confirmate 
științific. Ii răspundem prin ma
terialul de mai jos.

In regiunile septentrionale ale 
R.P. Chineze, ea și în nordul 
R.P. Mongole, în Extremul Ori
ent sovietic, în R.P.D. Coreean* 
și în Japonia crește o planta 
numit* „jen-șen", ceea ce în 
limba chineză înseamnă „rădă- 
cina-om“. Numele acesta se dato- 
rește formei pe care o are 
rădăcina plantei, care seamănă 
uimitor cu corpul unui om în 
miniatură.

încă din antichitate vracii 
mongoli au descoperit tn această 
rădăcină calități terapeutice ex
cepționale și au folosit-o cu 
succes în tratarea tuberculozei, 
reumatismului, bolilor cardio
vasculare, bolilor sistemului ner
vos și chiar în combaterea 
îmbătrînirii premature. De aici 
i s-a și tras, de altfel, mai 
tîrziu, numele de „rădăcina vie
ții".

Cercettnd cele peste 300 de 
tratate de medicină populară 
scrise de vracii mongoli eu umile 
veacuri în urmă, savanții ruși 
Galviolov și Davidov au fost 
surprinși de numărul mare de 
vindecări obținute cu ajutorul 
acestei plante și și-au propus 
s-o studieze mai îndeaproape. 
Aceasta se întîmpla în secolul 
al XIX-lea, cind faima „rădă
cinii miraculoase" ajunsese pînă 
în Europa.

Experiențele făcute de acești 
doi savanți, atestate și de alți 
medici ai timpului, care le-au 
controlat, i-au determinat pe 
oamenii de știință sovietici să 
continue cercetările. S-a consta
tat astfel în mod științific că 
„jen-șen“-ul, administrat în doze 
mici, excită sistemul nervos 
central (în timp ce. în doze mari 
produce un efect contrar).

La analiza chimică s-a con
statat prezența în această rădă
cină a cinci substanțe fiziologic 
active și anume: panaxina, tonic 
al inimii și al vaselor circula
torii; acidul panaxic, care acti
vează metabolismul și amelio
rează funcțiunile sistemului car- 
dio-vaseular; panaehilonul, ex
citant al sistemului endocrin; 
panacenul. un ulei volatil care 
acționează asupra sistemului ner
vos și în special asupra centrilor 
cerebrali; și gtiinzenina, care 
ajută organismul să combată 
diabetul. în plus, s-au găsit: 
zahăr, vitaminele B, și B„ fito- 
sterine, amilasă și alte combi
nații organice.

Taina vindecărilor miracu
loase a fost astfel lămurită pe 
cale, științifică, fără nici o legă
tură eu forma ciudată a rădăci
nii. Iar faptul că planta aceasta 
posedă sinea proprietăți terape
utice i-a determinat pe cercetă
torii sovietici să propună în
ființarea unui sovhoz specializat 
în cultura ei, lucru care a fost 
realizat înir-una din regiunile 
Extremului Orient sovietic.

în mîinile savanților, Jen- 
șen“-ul nu mai e o vrajă, ci un 
mijloc în plus de a vindeca oame
nii, sub control riguros medical.

De vorba cu medicul
NELLA ANDREI — Onești. Nu credem ca 

ăblrea dv. să se datoreze unei hipertiroidii 
ină nu ne dați și rezultatul metabolismului 
azaî. Cele două simptome pe care ni le relatați 
u sînt suficiente pentru a pune acest diagnostic, 
eveniți cu date mai complete în care să ne 
datați: vîrsta, toate suferințele dv. și data 
iiroximativă cînd acestea au apărut, și veți 
'inii răspunsul dorit.
MAX HEISSMANN — Oradea. într- adevăr, 

feutatea și statura fiicei dv. depășesc limitele 
intru această vîrstă, care ar trebui să fie res- 
îctiv 32-34 kg și 138-140 cm. Este absolut 
îcesar să fie văzută de specialiștii de la un 
irviciu de endocrinologie, care vor lămuri și 
rnlaltă preocupare a dv.
BELAMI. Trimiteți-ne adresa la redacția revis- 
i noastre cu mențiunea „Pentru sfatul medi

cului", indicînd și pseudonimul. Veți primi 
răspunsul prin scrisoare.

D. POPESCU — Craiova. Nu am înțeles de 
ce nu ne-ați numit stațiunea unde ați făcut 
cura. Se pare că e vorba de Borsec. La gastrită 
hiperacidă, această stațiune nu e indicată. 
Dacă starea sănătății dv. o reclamă, vă reco
mandăm Slănicul Moldovei sau Sîngeorz.

Din apele enumerate de dv. puteți consuma 
Ia domiciliu Biborțeni și apele izvoarelor Matild 
și Perla de Bodoe.

A. CONSTANTIN — Bălușeni. E greu de pre
supus că la vîrsta dv. suferlți de ânghină pec
torală. Consultați medicii de Ia un serviciu 
de specialitate din Botoșani și comunicați-ne 
rezultatul.

Dr. Silviu GHEREA

IACOB SAMUIL — Oradea. 
Ne întrebați ce să faceți cu 
colecția revistei noastre, pe care 
o aveți integrală. Foarte potrivit 
ni s-ar părea s-o păstrați intactă 
și să continuați colecționarea ei. 
In cazul însă că nu aveți unde 
sau cum s-o păstrați, lucrul 
cel mai bun ar fi s-o donați 
unei biblioteci publice, unui 
club sau unui cămin cultural.

BANDA ELENA — Mediaș. 
Sîntem foarte bucuroși sa vă 
răspundem la scrisori și să de
venim, așa cum doriți, prieteni. 
Scrieți-ne tot ce vă interesează.

PETCOIU VIRGH. — Tg. 
Jiu. Iată rețeta de revelator 
fpentru hîrtie) cerută de dv.: 
metol 2 gr, hidrochinon 3 gr, 
sulfit anhidhu 3S gr, carbonat 
79 gr, bramură de potasiu S gr, 
_ toiul pentru un litru apă.

Pentru baia de fixa;: hipo- 
sulfii 100 gr și kaliumetabisulfil 
10 gr — la un litru de apă.

Sărurile de mai sus se dizolvă 
(în ordinea indicată) in apă

GIMNASTICA LA DOMICILIU
EXERCIȚII FIZICE 

PENTRU PRIMELE 

TREI LUNI 
DE SARCINĂ (III)

de
prof. Ane Marla ENÂCHESCU

Mișcări de abdomen, bazin, 
perineu:

1, Din poziția culcat pe spate: 
îndoiți genunchii Ia piept și 
imitați mersul pe bicicletă. 
Executați mișcarea pînă numă
rați la 16. Nu uitați să respirați.

2. Pe spate culcat, cu genun
chii îndoiți, brațele întinse pe 
lingă corp: lăsarea piciorului 
sting lateral (Inspirație) șl reve
nirea Iul alături de cel drept 
(expirație). Executați mișcarea 
de cîte 4-6 ori cu fiecare picior, 
alternativ, apoi de 3-4 ori cu 
amiiele picioare, deodată.

3. Din aceeași poziție: tălpile 
picioarelor bine fixate pe podea, 
picioarele apropiate, ridicarea 
bazinului (inspirație), coborîrea 
lui (expirație). Repetați exer
cițiul de 3-4 ori.

Executați aceeași mișcare, eu 
picioarele depărtate. Repetați 
exercițiul de 3-4 ori. Mișcarea 
respiratorie identică mișcării din 
exercițiul 3.

4. Șezînd pe scaun, cu mîinile 
sprijinite de spătar: ridicarea 
genunchilor îndoiți la piept (1). 
Depărtarea (2) și apropierea lor 
(3). Cohortrea picioarelor (4). 
Repetați exercițiul de 3-4 ori.

3. Din poziția culcat pe spate, 
brațele pe lingă corp: ducerea 
picioarelor spre stînga șt spre 
dreapta. Mișcarea se face din 
articulația șoldului, cu genun
chii perfect întinși, călcîiele 
atingînd ușor dușumeaua. Exe
cutați mișcarea de 3-4 ori în 
fiecare parte.

N. A. — Vă reamintim că pentru 
a da bune rezultate gimnastica 
va fi executată de dv. numai cu 
recomandațla medicului. 

caldă, după care se lasă să se 
răcească. Este bine ca soluția 
să fie folosita la o temperatură 
nu mai mare de 13K.

SZEBIN I0AN — Sibiu. 
Am indicat, tn cadrul lecțiilor 
noastre de dresaj, tot ce vă putem 
sjjune în legătură eu înclinațiile 
pe care le are dinele dv. Am 
arătat și cum se dresează dinele 
ca să meargă pe o anumita urmă 
(acolo unde am vorbit de adu
cerea unui obiect pe care l-am 
ascuns undeva), și cum trebuie 
învățat să sora obstacole. In 
ce. privește așa-numitul .șocotit" 
sau „numărat" al dinilor, am 
specificat că nu e vorba didt de 
un mic truc cu mare efect amu
zant. Recitiți sfaturile noastre și 
veți găsi răsprunsuri la întrebările 
dv. Dacă totuși vă rămîn nelă
murite unele lucruri, mai acrie- 
ți-ne, arăttndu-ne însă concret ce 
anume nu înțelegeți.

MIKLOȘ PA VEL — Tușnad. 
Fireșie că, o dală cu trimiterea 
satelitului pe Lună, o părticică 
din materia Pămîatului s-a stră
mutai acolo și că, deci, Pămîn- 
tul a pierdut in acel moment 
ceva din greutatea lui, așa Cum 
Luna a ciștigat. Sa nu uităm 
însă că greutatea exactă a Pă- 
mintului nu poate fi apreciată 
decît dacă se ține seama și de 
cantitatea de meteoriți care cad 
permanent pe el — și chiar de 
praful cosmic pe care~l primește 
în fiecare clipă sau de cenușa 
meteoriților arși în atmosferă. Așa 
că, dufdi cum deduceți, și-a 
compensat... pierderea de care 
einteți atU de... îngrijorat. Reve
niți cu întrebarea a doua mai 
clar și, dacă se poate, scrisă 
cu cerneală.



CALE LIBERĂ... Micul șef de gara a dat semnalul 
de plecare și trenul pionierilor din orașul cehoslovac 
Kosice se pune în mișcare, spre a-i transporta pe 
calatori la terenul sportiv al pionierilor.

ARTA DECORATIVĂ APLICATĂ constituie obiectul expoziției deschise recent 
la Moscova, în sălile Academiei de Artă a U.R.S.S.

IN SENATUL S.U.A.
onform semnificației clasice, 
senatul unei țări trebuie să fie 
cea mai înaltă și mai respecta

bilă, cea mai demnă de încrederea po
porului dintre instituțiile legislative.

De curînd, în presa americană a 
izbucnit un nou scandal — al cîte- 
lea? — în care sînt implicați un 
mare număr de senatori. S-a aflat 
adică, spre indignarea maselor „oblă
duite11 de senatorialii părinți ai 
poporului, că nepotismul înflorește 
din plin în sinul senatului.

Astfel, din lista publicată chiar 
de serviciul administrativ al Con
gresului S.U.A., rezultă că, de 
pildă, Sam Johnson, fratele lide
rului majorității Lyndon Johnson, 
primește din partea senatului un 
salariu de circa 17.000 dolari. 
Joseph Bernier, cumnatul senatoarei 
Margaret Chase Smith, membră 
de frunte a partidului republican, 
primește 17.000 dolari, iar Ch. 
Murray, fiul senatorului democrat, 
încasează un salariu de 18.000 dolari. 
Lista mai cuprinde tot felul de rude 
ale altor senatori, toate figuri nd 
în posturi fictive și plătite gras.

Singura muncă pe care o prestea
ză aceștia este oboseala de a-și încasa 
respectivele salarii cu care-i „milu- 
iește? Congresul, bineînțeles, eu 
banii luați din buzunarele cetățe
nilor, sub formă de impozite.

S. G.
20 DE MEDALII DE AUR a obținut — eu prilejui 

a diferite concursuri internaționale — motocicleta MZ ES 
175, produsă de uzina „Motorradwerk" din Zschopau 
(R.D. Germană).

CASTELUL DE LA DIOSGYOR (R.P. Ungară), con
struit în sec. XIV și care a servit ca reședință de 
vară multor regi ai Ungariei, va fi în curind restaurat 
și va adăposti un muzeu.

UN MON 
moriei e 
Partidulu. 
Gheorghi 
gurat nn r 
Vrața.

PINGUINUL CHARLIE nu 
pare impresionat de atenția 

- pe care i-o acordă puiul de 
cîine sălbatic australian... 
(Scenă din parcul zoologie 
din Glasgow).

MARILE ȘANTIERE NAVALE DIN GDYNIA (R.P. Polonă), actualm 
curs de refacere, vor putea construi mari vase maritime ajungind pînă la 
tone. în fotografie: aspect din timpul lucrărilor de reconstrucție a șantit

INSCRIPȚII 
PREVESTITOĂ 
„Manevre milita: 
2.200 m dista 
Astfel de inscrip 
•ceea de la int 
în pădurea Lilm 
pot fi întîlnite in 
meroase locuri 
Germania oceid 
lă, undeBundesw 
efectuează fără 
tare manevre mii 
Asemenea manev 
provocat, nu o 
victime omenești

CRIfnmALlTfiTEft TIHERETULUi 
Și PRESA AMERICANĂ

In presa americană apar tot mai 
numeroase articole pe marginea 
creșterii criminalității în rândurile 

tineretului american. Astfel, într-un 
număr al revistei „U.S. News and World 
Report" se puteau citi următoarele: „in 
toate orașele mari din S.U.A. operează 
bande de tineri. Ei ucid, atacă, jefuiesc. 
Numărul polițiștilor crește mereu". Și 
referindu-se la spaima provocată locuito
rilor newyorkezi de atacurile acestor 
bande, revista arată că „străzi în trecut 
foarte populate sînt acum pustii. Oame
nii se tem sa iasă seara pe străzi și in 
parcuri".

Revista relatează cu lux de amănunte 
isprăvile celor aproximativ 150 bande 
de tineri care „hoinăresc prin oraș" și 
duc între ele adevărate lupte pentru 
„cucerirea de teritorii în diferite cartiere 
ale New Yorkului". Revista subliniază 
că, pentru a curma o astfel de bătălie, 
comandantul de poliție Steven Kennedy 
a fost silit să pună în luptă 1.400 de 
polițiști.

Ar fi fost mai bine dacă revista citată 
mai sus ar fi subliniat necesitatea — 
pentru lichidarea criminalității — de 
a se interzice romanele și filmele de 
groază, de a se da tineretului o educație 
lipsită de apologia crimei.



IRUMUL SPRE PACEn centrul atenției opiniei publice internaționale stau in aceste zile noile propuneri ale guvernului sovietic, expuse de tovarășul N. S. Hruș- v, referitoare la prevederile funda- ntale ale tratatului cu privire la dezar- rea generală și totală. înfrînînd pe ipții „războiului rece" prin demascarea âtirilor lor agresive care au. dus la pilarea conferinței la înalt nivel, iunea Sovietică continuă să dețină țiativa diplomatică prin promovarea ei neîntrerupte ofensive în favoarea ncipiilor coexistenței pașnice și a sarmării generale și totale.Noile propuneri sovietice completează mul istoric de dezarmare generală și ală, pB baza căruia, anul trecut, a t adoptată în unanimitate rezoluția unăriir Generale a O.N.U., în care e sprijinită ideea dezarmării generale totale* Noile propuneri sovietice sînt iresia bunăvoinței și a dorinței Uniu- Sovietice de a se ajunge la un acord :eptabij în problema cea mai impor- ită a »zilelor noastre — dezarmarea. Și înainte, dar cu atît mai mult acum, pă zborul de spionaj al avionului erican „U 2“, la ordinea zilei este de actualitate majoră lichidarea cursei irmărilor.rabuloasele sume care continuă să fie dtuite pentru înarmare își găsesc ilus- rea în faptul că unele tipuri de nbardiere moderne costă mai mult ît greutatea lor în aur sau în aceea niMUaijnijloacele cheltuite în prezent state pentru crearea și acumularea arme ar fi suficiente pentru a se ne capăt foametei pe întregul glob, aceea, planul de dezarmare generală totală își menține întreaga sa actuate.lare sînt elementele noi ale propune- ir sovietice?) Rămînînd, ca și pînă acum, pe dțiile dezarmării generale și. totale, lind în întîmpinarea dorinței expri- te de puterile occidentale și în spe- 1 de Franța, Uniunea Sovietică este acord să înfăptuiască, încă în prima pă a programului de dezarmare, dis-

le propuneri sovietice cu privire la 
armare constituie o nouă lovitură dată 

planurilor atîiătorilor la război.
Desen de N. GHENADIE 

trugerea tuturor mijloacelor de transportare la țintă a armei atomice și cu hidrogen. Practic, aceasta înseamnă distrugerea sub control internațional a rachetelor în scopuri de război, a avioanelor militare, a flotei maritime de suprafață și a submarinelor, precum și lichidarea tuturor bazelor militare străine de pe teritoriul altor țări — fapt care ar pre- întîmpina lansarea unui război prin surprindere. De remarcat că Uniunea Sovietică e de acord cu această ordine a dezarmării pe etape, cu toate că deține superioritatea in domeniul celor mai eficiente și mai moderne mijloace de transportare, inclusiv în domeniul rachetelor balistice intercontinentale.2) In noile propuneri sovietice este elaborat în amănunțime întregul sistem de control al dezarmării, în așa fel încît el să fie înfăptuit la fața locului pentru lichidarea armei rachetă, a avioanelor militare și a celorlalte mijloace care pot fi folosite la transportul armei atomice și cu hidrogen.Organizația internațională de control, care urmează să fie creată, în cadrul O.N.U., în momentul intrării în vigoare a tratatului, își va lărgi treptat atribuțiile, în raport cu fiecare nouă etapă a dezarmării. Se pune astfel față în față justețea concepției sovietice — control al dezarmării — față de politica de spionaj a cercurilor imperialiste, camuflată sub lozinca: control fără dezarmare.3) Studiind cu atenție considerentele puterilor occidentale în legătură cu necesitatea creării unei forțe armate internaționale, Uniunea Sovietică se declară de acord ca, la sfîrșitul dezarmării, formațiuni de poliție (miliție) să fie puse, în caz de nevoie, la dispoziția Consiliului de Securitate, după înfăptuirea dezarmării generale și totale. Ele trebuie să fie folosite exclusiv în scopurile menținerii păcii între popoare și nu pentru reprimarea popoarelor care luptă pentru independență și progres social, nu pentru amestec în treburile interne ale statelor.Toate aceste noi propuneri ale Uniunii Sovietice, care urmăresc scoaterea din impasul creat de puterile occidentale a lucrărilor Comitetului celor 10 pentru dezarmare de la Geneva, vor da un nou impuls luptei pentru pace a popoarelor.Guvernul R.P.R., exprimînd sentimentele poporului romîn, în comunicatul publicat la 8 iunie 1960 și-a manifestat adeziunea față de aceste noi prevederi pe care le consideră ,,un program realist pentru rezolvarea problemei dezarmării generale și totale".La conferința de presă ținută cu ocazia lansării noilor propuneri ale guvernului sovietic în problema dezarmării, tovarășul N. S. Hrușciov făcea următorul apel vibrant:„Fac apel la toți oamenii cinstiți: să ne unim eforturile împotriva agresorilor care nu se situează pe pozițiile coexistenței pașnice, care provoacă războiul rece pentru a-1 transforma într-un război cald. Dacă ne vom uni aceste eforturi, pacea va fi salvată. Uniunea Sovietică, toți oamenii, sovietici depun. eforturi tocmai în această direcție. Sînt ferm convins că întregul nostru popor, popoarele tuturor țărilor socialiste și toți.oamenii care se situează pe pozițiile asigurării păcii își vor uni eforturile și vor asigura pacea".Acest apel reprezintă esența politicii statelor socialiste, calea cea mai bună pentru făurirea unei lumi fără arme, fără războaie.
Ion MIHAILEANU

„DUȘMANUL NOSTRU ESTE RĂZBOIUL DE ACEEA: DEZAR
MARE TOTALĂ Șl TRATATIVE PENTRU PACE". Sub această 
lozincă, locuitori din Essen (R.F.G.), printre care și invalizi de 

război, au demonstrat recent pe străzile orașului.

In timp ce în S.U.A. cercurile agresive vor să intensifice psiho
za războinică, marea majoritate a poporului american se pronunță 
pentru adoptarea unor măsuri menite să ducă la destinderea 
încordării, lată o demonstrație pe străzile Ne v Y.-rk-ului împo
triva armei atomice, pentru încheierea unui acord cu privire la 
încetarea experiențelor cu arme nucleare, pentru înfăptuirea cit 

mai grabnică a dezarmării generale și totale.

iEDACȚIA: matVs^ntVi ABONAMENTE.
la toate oficiile poștale din țarâ și la 
factorii poștali și difuzorii voluntari din 

întreprinderi și instituții.

PREȚUL 
ABONAMENTELOR;

3 luni :: 26 lei
6 luni :! 52 lei
un an ■ ki

Prexenfsraa grafică î Ion VULPESCU. Tipărită la Combinatul Poligrafic Casa ScînUii J. V. Staling



i; I.fii tn* tolanda Bnla* doborise propriul ci record. 
Tribunele, tn picioare, erau tn delir. Astfel iși manifestau 
spectatorii bucuri» și admirați» lor pentru recordmana 
înmii, pentru noua sa performanța.

(2) Chiar din prima zi a „internaționalelor *, stadio
nul Republicii a cunoscut atmosfera marilor perfor- 
manie. Prin mumarea ci de 59,55 m concurenta sovie
tica Elvira Ozolina stabilea un nou record mondial 
ia sulița, lat-o pe fericita recordmană dinii obișnuitul 
inters in bi microfonul radiodifuziunii romine.

® Printre purticipnnțil la Campionatele internațio
nale de atletism nle R.P.R. s-a niimhnd și A. Seye 
din echipa Franței, cîștigăloriil finalei de 4<m in plat. 
Fotografia de față ti prezintă iuînd startul <n prima 
serie a acestei probe.

® în proba de 10.000 m plat, lupta s-a dus Intre 
concurentul nostru Constantin Grecescu și grecul 
I Glezos. La capătul unei curse pe cil de dramatice 
pe mit de spectaculoase, mai ales în finiș, victoria 
a revenit reprezentantului nostru.

laiă-l in fruntea plutonului, la una din turnantele 
pistei.

Fotogiafii do Romulus SCURBJ

1NIVLLUL „VHNkJVAI 

de Al. MIRODAN

Daco ne uităm cu supărare la fotbal de vină e, în mai foarte mare măsură, echipa noastră do rugbi. inch ți-vă o orchestră unde viorile cîntă ea Eneseti, p ca Richter și violoncelul ca la bufetul „Slatina": nu se melodia? De vină este rugbiul; pentru că, învingînd dum pe „23 August" cea mai bună (la ora de față) whipă a h ne a adus aminte, trezindu-ne eu o scuturătură violenti sîntem în sport (și nu numai în spori) la nivelul cbl mai al timpului. Victoria asupra Franței și — prin mijlo acesteia—asupra rugbiului mondial a dovedit încă o da ne aflăm acolo unde ne aflăm, că la București „locuiesc" c medalii olimpice și cîteva recorduri mondiale și ..că nob obligă"...Dacă ne uităm cu supărare la fotbal, de vină sînt, în n în foarte mare măsură, cele două recorduri mondiale pe am avut prilejul să le admirăm la Campionatele internal» de atletism. înehipuiți-vă o mare uzină metalurgică unde toarele Siemens-Martin produc peste plan, furnalele produc plan, iar laminoriștii nu ar îndeplini nici un sfert de no nu cade la pat, bolnavă, uzina?... (Desigur că așa ceva nu ex muncitorii și cei ce răspund de organizarea producției în i au cu totul alt spirit de răspundere decît cei ce răspund - răspund, oare? — ■ de fotbal). Dar să revenim. De vină Campionatele internaționale de atletism pentru că, deși pa: parca a fost mai redusă decît în alți ani și cîteva probe desfășurat - regretabil și criticabil — fără concurenti din a lolanda Balaș la înălțime și sovietica Ozolina la suliță ai borît recordurile mondiale, amintind (în aceeași zi cu rugi că sportul nostru (adică și Jolanda, ca atletă, și concursul tru, ca bază pentru Ozolina de a stabili o mare perform se află pe primul plan al lumii. Unde — într-adevăr — se lese intr un singur concura de atletism două recorduri momi Și cînd, la noi, altădată, se putea gîndi spectatorul că n după amiază la un record mondial, așa —- firesc, obiș „normal ', cum s-ar duce la un film bun?Dacă (așadar) ne uităm cu supărare la fotbal, de vină mare, în foarte mare măsură, nivelul la cart* am ajuns, pu - aflat în vM de civilizație — de unde privim lucrurile

0 mare, neașteptată victorie, asupra 15-lui cel mai pnt< și mai bine pregătit — la ora actuală — din lume, a pus nuna de lauri pe fruntea rugbiului nostru. Duminică rcpri taliva noastră a surclasat echipa Franței cu rezultatul 11-5(5-0).
FILMELE» SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎN

,îu tatimpinarea zorilor" (fo
to 1), film produs recent de stu
dioul Xtosfilm dupft romanul 
lui Vadim Kojevnikov, ne infă- 
țișeazft cîteva tablouri pline de 
viața din lupta în ilegalitate a 
ls>lșevf«ib»r între anii 19t5- 
liliî în centrul acțiunii stă 
familia doctorului Sapojkov: ta- 
lăl și mama, amîndoi militant! 
a mișcarea revoluționară, Tima, 

fini lor. un copil care, martor al 
ne

mi & i $ t ai unele de eo*
perpet uă Ut utere & bi ro»pi»

tabm?» ti irector Mhisov— a fost
arte: 
sellini

prezintă peripețiile
Zailev, devotatul

regizorul Roberto Ros
si actorul Vittorio de Sica.

tîcn

I »

evenimentelor prin care trec pă
rinții lui, dovedește cu trecerea 
timpului o înțelepciune și un 
caracter excepționale, pe măsura 
exemplului aflat în familie. în 
rolul principal: luri Iakovlev, 
pe care l-am cunoseut hi exce
lentul prinț Mîșkto din filmul 
„Idiotul'* șî l-am revăzut în rolul 
episodic al ofițerului din „Mai 
tare ca moartea".

. O z.i de odihnă'* (foto 2) —• 
izbutita comedie teatrala sovie- 

ecranizată de un colectiv al 
„Mosfilm' -nlui. Este de ajuns să 
spunem că marele comic Wor 
llinski șl-a asumat rolul lui Zai- 
țev. ca sa avem toate motivele 
pentru a sconta pe buna dispo
ziție, umor și... învățăminte 
din vizionarea acestei comedii

„Generalul Pella Rovere" (fo
to 3). un film cu privire la care 
comentariile „pro și contra" din 
Occident n-au fost de loc puține 
la număr, dat fiind luare» de 
poziție mai mult decît evidentă 
a d<uiă personalități de autori
tate Jiu lumea celei de-a șaptea 

Cel doi au găsit forma de a 
transcrie fără reticențe, în ima
ginile acestui film, crezul lor 
In superioritatea morală a co
muniștilor. în influența acestora 
asupra maselor largi, în energia 
și curajul cu care știu să se sa
crifice pentru cauza celor mulți.

In fața acestui document al 
sincerității, n-n putut rezista 
în așa-zisa lui „imparțialitate" 
nici Juriul Festivalului interna
țional cinematografie de la Ve
neția: i-a decernat în 1959 
Marele Premiu!

„Răzbunarea* (foto 4). avind 
ca decor cîmpille zgîrcile în rod 
ale Spaniei, ne aduce nu atît

priveliștea unor pasiuni d< 
ritoare și violente, cit viața 
o neînchipuită duritate a ți 
oilor Peninsulei Iberice din 
iele noastre, atlați într-o ci 
cenți luptă cu șomajul, comp 
plagă a societății burate 
Acesta este miezul acțiunii 
. Răzbunarea". Juan Anto 
ttardem, după ce a fost mît 
incisiv in .Moarte» unui cidi 
după ce a disecat asemenea a 
tomistului provincia burghezii 
„Strada Mare", consacra al t 
iea film ai său sutelor de mii 
muncitori agricoli din Spa 
înfometată și terorizată do <x 
sul regim fascist ai lui Fran
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Fotoreportaj de C. BĂNCIULISCU (text) fi A. MiHAILOPOL (fotografii)

Optsprezece kilometri de șantier 
cu clădiri la roșu, cu estacade, 
conducte, turle ocupînd toată lăr
gimea văii — o întindere imen
să, ca o mare deschizîndu-se la 
poalele munților, și totul vibrînd, 
scînteind, urcînd mereu. Zeci de 
kilometri de estacade pe picioare 
de beton ce ar fi ajuns pentru zeci 
de grădini suspendate ale Semira- 
midei. Zeci de kilometri de conducte 
de abur, încremenite în cotari 
enorme, în portale, în curburi, 
furișîndu-se printre hale, pe sub 
hale, peste șosea, pe sub șosea. 
Pasarele de oțel, scări de oțel, 
turle zincate, asemeni unor turnuri 
de argint, coșuri, și din nou turle 
care distilează, fracționează, cra- 
chează.

Peisaj rural, Trotușul curgînd 
în vechea-i albie și, alături, 
izbucnind imense, turlele de răcire 
ale „cauciucului" — mari timpane 
de orchestră în roșu și negru — 
rezervoare sferice de butan, ma
rile turle de cracare catalitică; 
o bisericuță durată acum cinci 
secole și un oraș întreg nou, mo
dern, construit în cinci ani ; 
și peste tot oameni. Oameni care 
se îndreaptă fără oprire către vi
itorul care se apropie impetuos de 
ei.

Căci totul, totul — hale și turle, 
estacade și turnuri, conducte și 
rezervoare, cantine și case — case 
mari cu bolți și cu antene de tele
vizor — a crescut uluitor de repede, 
în cîțiva ani, aici, pe vechea vale 
a Trotușului, în bătaia vînturilor 
iuți.

în urmă cu cîțiva ani aici era 
un cîmp gol — ca și pe locul unde, 
la Copșa Mică, se ridică laboratoa
rele de metacrilați și nitrili — erau 
lanuri rare, sărace, de porumb — 
ca și la Brazi, unde s-au înălțat 
rafinăria și termocentrala — erau 
mari spații pustii bătute de vînt 
— ca pe malul Dunării, unde au 
crescut Chiscanii.

Și apoi au apărut Directivele 
Congresului al II-lea. După cinci 
sute de ani de cînd Ștefan luptase 
cu tătarii la Borzești, albia Tro
tușului avea din nou să intre în 
istorie. Prima oară legenda con
semnase o luptă cu tătarii și un 
stejar, lăsînd ca mărturie o biserică ; 
a doua oară oamenii aveau să trans
forme totul atît de adînc cum nici
odată locuitorii acelei văi sărace, 
bătute de vînturi, nu și-ar fi putut 
închipui! în iarna lui 1956 ochii 
lor osteniți de vederea cîmpului 
sărac se sileau zadarnic să întreză
rească marile construcții ce se 
anunțau. Și, deodată, apărură topo
metrii și, aproape numaidecît în 
urma lor, barăcile, screperele, bul
dozerele, excavatoarele. Totul se 
schimba atît de repede de la o zi 
la alta, că părea aproape de ne
înțeles. Oierii se calificară sudori, 
plugarii învățară montajul și în; 
cepură să ducă viață de șantieriști 
ca și cum ar fi făcut asta de cînd 
lumea.

...Cu pasarelele și scările vibrînd 

părea un imens vapor gata să se 
desprindă de țărm. Pînă și becuri
le atîrnate la fiecare palier, în 
plasa lor de metal, păreau a lumina 
punțile unui vas. Și ascultînd țipă
tul sirenei, foștii oieri și plugari 
simțeau că pornesc într-o mare 
călătorie, navigînd uluitor de repe
de după ce fuseseră siliți să bată 
pasul pe loc sute de ani.

în patru ani s-a ridicat totul:
• Complexul sodic, care produce 

și monoclorbenzen, detexan, hexa- 
cloran care transformă sarea proastă 
în cea mai incisivă, ardentă și 
energică stare a ei: soda caus
tică;
• combinatul de cauciuc cu peste 

o sută de „obiecte" — fiecare fiind o 
mică făbricuțâ — legate între ele 
într-un proces deosebit de compli
cat;
• rafinăria cu mari turle argin

tii în care țițeiul se sortează, pe 
produși, înnobilîndu-se într-atît în- 
cît din unsoare pentru căruțe devine 
benzină de avion;
• termocentrala, care la sfîrși- 

tul anului '55 exista doar ca funda
ție și care prin cabluri și conducte 
trimite acum în întreaga Moldovă 
energie electrică și — uzinelor de 
aci — energie concentrată în aburi.

în patru ani s-a ridicat totul. 
Totul între două congrese — ma- 
terializînd Directivele Congresului 
al II-lea și lucrînd spre a le ma
terializa pe cele ale Congresului 
al Ill-lea al P.M.R.; pentru a 
materializa aceste uriașe obiective 
industriale, aceste enorme volume 
de producție:
• cele cincizeci de mii de tone 

anual — pe care le va da combina
tul de cauciuc;

• ...mii de tone, zeci de mii de 
tone de oxigen, detexan, fenol, ben
zină cu cifră octanică ridicată, 
benzină care va face motoarele să 
meargă mai ușor, cu o mai mică 
uzură, cu o mai mare putere.

în patru ani s-a ridicat totul. Nu 
numai uzinele care au intrat în 
funcție, care vor intra curînd în 
funcție, dar și orașul nou, Onești: 
mari blocuri cu bolți ogivale, cu 
incinte, cu grădini și flori, vile mari 
cochete, școli și magazine. Orașul 
nou, atît de puternic și îngrijit, 
parcă adunînd — în incintele lui 
cu bazin, leagăne pentru ’copii și 
animale de piatră — toată grija 
pe care partidul o poartă acestor 
constructori care mînuiesc mistria 
și ciocanul, acestor constructori 
care dau viață Directivelor și pen
tru a căror bunăstare au fost ela
borate Directivele.

Totul s-a ridicat în patru ani: 
stația de 110 kW, rezervoarele sfe-

„...Rafinăria părea un imens va
por gata să se desprindă de țărm. 
Pînă ți becurile atîrnate la fiecare 
palier, în plasa iar de metal, pâ- “ —* ... I ___ M



....Pasarele de 
otel, scări de o- 
țel, turle zincate, 
asemeni unor 
turnuri de argint, 
coțuri, fi din nou 
turle care dis
tilează, fracțio- 
nează, crachea»

☆
liniile de IWkW, 
prin care termo
centrala Borzefti 
trimite țării o 
parte din cei 
125 000kW ai săi, 
care vor spori 
— conform Direc
tivelor Congre
sului al lll-lea 
al P. M.R.-la

225.000 kW.

Vasile Sipoteanu 
face o ultimă re
vizie a echipa
mentului electric 

al macaralei.

Brigada complexă 
.Cel de al lll-iea
Congres al P.M.R.', 
condusă de Vasile
Ungureanu (al doi
lea din stingă) 4

rice de butan, creșele copiilor, turnu
rile de cracare catalitică, zecile 
de antene de televizor (douăzeci 
se află numai pe blocul cu douăzeci 
și patru de apartamente), stația

de monoclorbenzen, școala. Totul 
pînă la piatra kilometrică pe 
care încă nu scrie nimic pentru că 
aici n-a fost nimic, nici măcar c 
șosea...



Totul s-a ridicat în patru ani: 
1956 - 1960. Totul, între două 
congrese.

Asemenea ritm cere oameni pe 

potrivă. Și i-a găsit. Nu numai bri
gada de tineri a lui Petre Buturcă 
— executînd zile de-a rîndul ten
cuieli interioare în poziția culcat 
pe spate — nu numai pe sudorii 

care au sudat peste zece mii de 
kilometri, țesînd cu electrodul 
centimetru cu centimetru, nu numai 
pe montorii cocoțați în interiorul 
sferelor de butan și nu numai pe 

Paula Homeghi așezînd motorul 
de turbină, cu macaraua, la o 
precizie de milimetri. Ritmul aces
ta a format zeci și zeci de brigăzi, 
sute de constructori, mii de mon-



Sudură du înălțime pa estacadă, în apropierea turnurilor de răcire ale combinatului da 
cauciuc.

Șl producția acestor hale ți coloane de distilare, cuptoare șl băi electrolitice e controlată ți 
condusă automat, cu ajutorul tabloului de comandă...

Totul s«a rea
lizat țl se rea
lizează cu a- 
țutorui pre
țios al Uniu
nii Sovietice, 
iată un spe
cialist sovie
tic, Inginerul 
Valentin Ro- 
ga, făctnd o 
probă într-o 
secție a dete- 
xanuiui, îm
preună cu 
Gh. Capotare 
tînăr absol
vent al Po
litehnicii din 

iași.

Intr-o Incin
tă a blocuri
lor din noul 

ora».

tori. Ritmul acesta s-a transmis 
vieții șantierului și vieții orașului: 
după lucru, fieraxii-betoniști ai lui 
Crețoi Răducanu dau concerte, 
sudorii scriu ziarului cu „electro
dul tocului" — cum se exprimă 
un redactor al „Oneștiului nou" — 
iar clubul „Constructorul" a inițiat 
concursurile „Cine știe meserie 
cîștigă" și manifestările „Nici o zi 
fără acțiune culturală la club".

Totul s-a ridicat în patru ani: 
șantierul, orchestrele, școala, viața 
orașului nou. Asta nu se poate fără 
ritm susținut. Dar ritmul e de 
neconceput fără entuziasm, entu
ziasmul fără atașament.

Totul s-a ridicat aici în patru 
ani, între două congrese, fiindcă 
Directivele partidului au fost în
sușite de constructorii aceștia ca 
un program de fiecare zi, ca un 
program de viață, ca un fel de a 
gîndi. Pentru că planurile acestor 
construcții sînt planurile viitoru
lui lor.4, Seara, într-unui din dormitoarele șantierului: audiție cu muzică de operă.



Festivitatea inaugurării s-a încheiat cu o excursie pe Volga.

VIITORII MARINARI
Cînd voi fi mare, voi fi marinar ! — 

își fac planuri îndrăznețe mulți 
copii.

Există însă și copii care nici măcar nu 
buie să aștepte să se facă mari pentru a-și 
iea împlinit acest vis : sînt copiii sovietici.

Uniunea Sovietică sute de școlari 
rață arta navigației în cercurile micilor 
irinari, aplicînd cunoștințele căpătate în 
viciile de navigație înființate special pen- 
1 ei-
In orașul Gorki de pe Volga s-a organizat 
astfel de serviciu de navigație fluvială, 

servit numai de copii, ta dispoziția lor au 
t puse două cutere nou-nouțe : „Micul ma- 
tar“ și „Albatrosul". Copiii își iau rolul 
serios și se străduiesc să justifice încre- 
rea celor mari.
Cu mult înaintea inaugurării serviciului, 
> de elevi din clasele a 6-a, a 7-a și a 8-a 

școlilor din Gorki au fost pregătiți de 

instructori cu experiență, care i-au inițiat în 
tainele meseriei.

Azi, copiii exercită toate funcțiunile din 
cadrul serviciului: sînt matrozi, mecanici, 
radiofoniști, dispeceri, controlori etc. Micii 
marinari au și statutul lor, ba poartă și uni
forma flotei fluviale comerciale sovietice.

Vă veți întreba poate : ce se întîmplă cu 
acest serviciu iarna? Ei bine, activitatea nu 
încetează nici atunci : copiii continuă să-și 
desăvîrșească cunoștințele și lucrează în ate
lierele de reparare a vaselor. Cei mai buni 
devin timonieri.

Pînâ una-alta, viitorii „lupi... de Volga" 
învață să deslușească tainele marelui fluviu, 
să cunoască condițiile atmosferice, mane; 
vrarea vaselor, sistemul de radioficare a va
selor fluviale. Mulți dintre ei visează încă 
de pe acum la plecarea în cursă lungă, pe 
marile nave sovietice.

ta inaugurarea serviciului de navigație fluvială al 
copiilor din Gorki a avut loc, pe Volga, o impresio

nantă paradă fluvială festivă.

bsolat necesar să știi cum se face «a nod 
tinăresc. Volodea Ramov, elev al Școlii 
145, cunoaște secretul și-l Împărtășește șt 
na, cu o seriozitate demnă de un adevărat 

marinar-

Cartea de vizită a vajuiui este curățenia. Schimbul I »l-a terminai misiunea. Echipajul cuierului „Micul mari- 
Schimbul Ji matrozii Roman Klivanski și nar“ vas amiral primește schimbul II.
Slava Kovalenko iși dau toată osteneala pen

tru ca puntea să strălucească



MOZAIC LITERAR
TREI DESTINE

După ce notă absențele, bă
trînul profesor de matematică 
Laurențiu Chifor își roti pri
virea peste capetele elevilor și, 
masîndu-și, după obicei, lo
bul urechii, întrebă:

— Ce se mai aude, băieți?
— Avem un coleg nou! — 

răspunseră mai mulți deodată.
Profesorul își schimbă oche

larii șl privi atent spre fundul 
clasei. Proaspătul elev, care 
se ridicase sfios dintr-o bancă, 
era un copilandru biondărlu și 
subțirel, îmbrăcat și pieptănat 
cu deosebită grijă șl dichis.

— Așa, foarte bine... Cum 
te cheamă și de unde spui ma
tale că vii?

— Mă numesc Selagea Emil. 
Sînt din București...

— Chiar din București? După 
nume aș fi zis că ești din Bis
tra. Aci, pe valea Blstrei.avem 
un sat care se cheamă Bistra. 
Există foarte mulți Selagea 
acolo.

— Tăticu' e din Bistra.
— Ce spui comedii, băiatule! 

— se învioră bătrînul. Te po
menești că taică-tu mi-a fost 
elev.

Și, rldic!ndu-se de la catedră, 
trecu cu pași mărunți printre 
rlndurile de bănci.

— Ia spune tu, băiatule, nu 
l-ai auzit vreodată pe tatăl 
tău vorbind de Laurențiu Chi
for? Că ar ft avut In clasa întli 
de liceu un profesor de mate
matică pe nume Chifor?

— Nu. nu l-am auzit —spuse 
roșind elevul.

— Se poate. De altfel sînt 
mulți ani de atunci. Douăzeci 
și trei exact. O fi uitat, săracul...

— De ce săracul?
Profesorul rotunji ochii. Pe 

urmă rîse fără glas, prinzîndu-se 
de ureche:

— Nu-țl place că-1 fac sărac? 
Dar așa a fost: sărac și fără 
noroc și bătut amarnic de soar
tă... Așa, da. Iar tu. în loc 
să-ml faci morală, mai bine 
spune-mi: cu ce se ocupă părintele 
dumitale?

— E inginer.
— Inginer? Atunci — da, sl- 

fur — e vorba de cu totul alt 
elagea. Nici unul dintre cei 

trei Selagea la care mă gîndeam 
eu n-a putut, sărmanul, să 
ajungă mal departe de clasa 
întîi de liceu...

Și, fiindcă simți nevoia să 
se așeze, porni încetișor îndărăt 
spre catedră.

— La Bistra, pe vremea aceea 
oamenii nu știau nici să scrie, 
nici să citească. Cei mai bă- 
trînt nu văzuseră în viața lor 
nici cum arată un tren...

— Dar Selagea cine a fost? 
— întrebă un glas.

— Voi vreți să mă duceți 
cu vorba ca să treacă ora. 
Nu-i așa?

Dar de fapt curiozitatea co
piilor îi făcea plăcere. Așa că 
pînă la urmă le povesti cu 
glas molcom, bătrînesc, despre 
cei trei Selagea. Trei elevi, 
veri între ei, purtau numele 
acesta. Toți trei erau din Bistra 
și toți în clasa întîi de liceu.

— îmi amintesc ca azi. Să 
poftească la răspuns: Selagea 
Onisia, Selagea Achlm și Se
lagea Traian. Cobortseră de la 
munte în oraș, la Neagra, fără 
voia părinților. Numai și numai 
de dragul învățăturii. Dimi
neața se prezentau la școală, 
iar după-masa lucrau ca sala
hori la fabrica de sticlă din lo
calitate. Rupți, flămînzl, fără 
cărți, fără caiete, val de sufle
tul lor! Cu toate acestea erau 
printre primii la învățătură. 
In cele din urmă au trebuit să

— schița —
de Liviu MAIOR

întrerupă învățătura. N-au avut 
cu ce să-și plătească taxele 
școlare...

Din fundul clasei elevul cel 
nou întrebă:

—• l-ați mai văzut de atunci 
vreodată?

— Dumneata, văd, dorești 
să le știi pe toate... I-am mai 
văzut, da. Prin 1944, am făcut 
cu elevii mei o excursie la munte. 
La minele de plumb din Scor
bura m-am întîlnit cu Traian 
și Achim. Amîndoi mineri. 
Slabi, bolnavi și amărîți. A- 
veau pe atunci aproape douăzeci 

de ani. I-am întrebat și de Oni
sia. Nu mai știau nimic de el.

Elevii tăceau nemișcați. Lau
rențiu Chifor surise:

— Voi ați vrea acum să aflați 
și ce s-a întîmplat pe urmă cu 
el... Ei, vedeți, pe asta n-am 
aflat-o... Dacă nu s-au prăpădit — 
erau tare, tare sIabi..,Cine știe?!... 
Dar să lăsăm povestea asta !Acum, 
dacă îmi permiteți, vom face 
împreună și puțini matematică...

Dinspre poartă," pe aleea măr
ginită cu merlșori tunși, cu 
pitici de piatră și țăruși cu glo
buri colorate, se apropia un 
bărbat. Laurențiu Chifor își 
schimbă la repezeală ochelarii 
și, ieșind în cerdac, întrebă;

— Pe cine căutați?
— Pe dumneavoastră — zîm- 

bi necunoscutul. I se prezentă: 
inginer Selagea.

Bătrînul se însenină:
— Vă așteptam...
Și-l pofti în „odaia cea mare" 

dinspre stradă.
Acolo musafirul privi o vreme 

bărbații mustăcioși și femeile 
în crinoline din tablourile o- 
vale de pe pereți, ascultă melo
dia vieneză pe care o storcea 
cu greu pendula veche din

Ilustrații de Nichi POPESCU

dormitor — pe urmă, surîzînd, 
spuse:

— Fac parte din conducerea 
universității populare a uzinei 
noastre. Ne-ați predat o con
ferință: „Minunile științei". Am 
citit-o.

— Cred că nu am găsit titlul 
cel mai potrivit. Mai exact ar fi 
trebuit să-mi intitulez prele
gerea: „Viitoare șl apropiate 
succese ale științei aplicate din 
țara noastră". Cum v-a plăcut 
totuși redactarea?

— în general, consider — spu
se, tușind, inginerul — că ați 

folosit o documentație puțin 
cam veche.

— Cît de veche?
— Știu eu? De trei-patru 

ani. Poate chiar mai mult... 
— și netezi cu palma filele ma
nuscrisului. Iată un exemplu: 
„cu ajutorul atomilor radio- 
activizațl — scrieți dv. — oame
nii de știință vor putea urmări 
viața internă a plantelor, iar 
cu ajutorul ultrasunetului, teh
nicienii noștri vor descoperi 

prompt și eficace defecțiunile in
stalațiilor".., Din fericire — con
tinuă musafirul — atît defec- 
toscopia cit și atomii marcati 
se utilizează de aproape doi 
ani în tara noastră. Iar dv. 
ati pus totul la viitor!...

Profesorul clipi des, fără să 
răspundă.

— Mai departe: „din sarea de 
bucătărie, vom scoate, prin e- 
lectroliză, clorul. Din gazul 
metan, acetilena. Cu două gaze 
incolore vom produce un praf 
alb cu care... ne vom îmbrăca". 
Oamenii din sală s-ar supăra 
să le vorbiți așa... De aproape 
un an de zile avem la Turda 
o fabrică care produce pe scară 
Industrială așa ceva.

Profesorul simți nevoia să-și 
șteargă ochelarii:

— Se vede treaba c-am Im- 
bătrînit rău de tot.

— „... iar tehnicienii noștri 
vor putea să producă aci în 
țară mii de televizoare". în 
proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres cifra aceas
ta e de ordinul zecilor de mii. 
Și așa mai departe...

— Cu alte cuvinte vreți să 
spuneți că ați mai găsit și alte 
greșeli? — șușoti profesorul.

Inginerul închise manuscrisul:
— Venisem de fapt să vă Iac 

și o propunere: cu voia dumnea
voastră v-aș putea pune la dis
poziție o documentație mai ac
tuală. Pe baza ei ați putea ține 
o conferință instructivă și in
teresantă.

Bătrînul se apucă de ureche:
— Voi face cum spui dum

neata. Personal, am însă și eu 
o rugăminte: nu mai povesti 
și altora întîmplarea asta.

Pe urmă plecă, pășind mărunt, 
ca să aducă din bucătărie dul
ceață și cafele.

— De fapt vizita mea are un 
dublu scop — vorbi musafirul. 
Unul practic, cum s-a văzut, 
și unul — hai să-i zic — sen
timental. Doream să vă cunosc 
și...

— îmi permiteți să vă spun 
că aveți un copil frumos și 
deștept. Ieri l-am ascultat, 
mi-a răspuns admirabil și l-am 
dat nota 10. Știți, în ziua în 
care l-am cunoscut mi-a venit 
așa tam-nisam să-l întreb: măi, 
băiatule, tatăl tău nu mi-a 
fost cumva elev? Am avut pe 
vremuri trei elevi cu numele de 
Selagea. Noi, bătrînii. trăim cu 
amintiri și cu închipuiri de tot 
felul.

— l-am cunoscut bine pe cei 
trei Selagea —spuse oaspetele, 
privind peste marginile ceșcuței. 
M-am bucurat mult cînd băia
tul meu mi-a povestit că le păs
trați o amintire frumoasă... 
V-ați întrebat ce. s-a întîmplat 
cu ei... Aș putea să vă răspund 
eu. Toți trei sînt — cum să vă 
spun — bine, sănătoși... Cu ros
turi și destine precise în viață.

Laurențiu Chifor își căută 
din nou lobul urechii:

— Ei da, s-ăr putea să fie 
așa... Dumneavoastră, care sln- 
tețl din Bistra, ați avut posi
bilitatea să-i cunoașteți mai 
bine. De atunci stat aproape 
23 de ani și, vedeți, eu am rămas 
cu imaginea lor de pe vremea 
aceea. Ce spuneți că fac?

— Traian e căpitan de aviație. 
Achlm, operator chimist într-o 
uzină de pe valea Oltului. Amîn- 
doi s-au însurat, amîndoi...

— Dar bine, din ceea ce 
spuneți înțeleg nu numai că 
sînt bine sănătoși, dar au învă
țat mai departe!

— Foarte exact... Nu înțe
leg însă de ce vă uimește treaba 
asta! Traian șl Achlm nu sînt 
singurii oameni care după eli
berare și-au reluat studiile, 
chiar la o vîrstă mai înaintată. 
Nu sînt singurii care și-au re
făcut viața și visele...

— Da. da, da... Dumneavoas
tră aveți dreptate, dar trebuie 
să mă înțelegeți, totuși! De

I

atunci sînt ani de zile. Et 
lăsat triști, bolnavi și s 
Aveau douăzeci de ani. o 
la care omul nu se mai gîi 
să intre în liceu. Iar O 
Băiatul ăsta avea la maten 
un talent cu totul deose

Inginerul așeză ceșcuț 
masă:

— Onisia a călătorit și 
un drum asemănător. A I 
vreme muncitor la o uzin 
Capitală. A urmat, la f 
verii săi. liceul seral. Pe 
s-a înscris Ia politehnică 
azi e inginer. S-a însura! 
un băiat...

Profesorul Chifor își p 
nemișcat, musafirul:

— Mai rămîne să adS 
— șopti el cu vocea sugri 
de emoție, cercetîndu-1 cu 
ție — că inginerul Onisl: 
lagea a plecat apoi la N 
are un copil la liceul me 
în după-amiaza zilei de 
făcut o vizită bătrinului 
fesor Chifor...

Musafirul se ridică bn 
picioare, surîzînd:

— Ceea ce bănuiți e 
adevărat! Mă numesc * 
Selagea, sînt inginer și 
fost într-adevăr elev acum 
zeci și ceva de ani... do: 
personal, nu găsesc nimi 
obișnuit în toată intîm 
aceasta.

• In ..Editions de l'lmpr 
Naționale' din Paris, a ap 
interesantă lucrare a lui 1 
Cohen, purtînd titlul „La i 
invention de lEcrilure" ( 
invenție a scrisului). Auto 
după cercetări îndelunga 
ne prezintă în eîteva 1 
istoria scrierii, incepind 
cele mai îndepărtate epoci 
predomina scrierea figui 
și pînă azi. Numeroase 
în culori însoțesc studiul

• în cinstea Decadei lite 
și artei ucrainene, care a 
anul acesta la Moscova, 
rile anunță, între altele, 
toarele apariții: o antale 
povestirii ucrainene în tr 
lume; o ediție de proză ș 
suri, avînd ea temă figu 
Lenin; un volum de rep 
despre brigăzile de mum 
munistă, intitulat „Ini mi nc 
o culegere de povestiri s. 
și umoristice, precum ț 
grupaj de eseuri asupra 
mai importanți scriitori 
neni.

• La Budapesta se buce 
mare succes romanul lui 
Lăjos „VărOs varos" (< 
roșu), o istorie romanțată a 
patru luni și jumătate de 
a republicii sovietice mai 
din 1919. Autorul — el 
participant la prima rev 
proletară din Ungaria — a 
cartea în emigrație; ea i 
reeditată abia acum, în 
de o prefață a lui Beta 
datînd din 1933.
• Pe insula Cipru a apă 

nouă revista literară iuti 
„Epoca nouă". Publicația 
propus să se ocupe de probi 
naționale, istorice și folc 
ale insulei și să sprijine îi 
clal literatura inspirată, 
lupta pentru eliberare națit
• în Ghana scriitorii au c 

tuit un „Comitet pentru d< 
tarea literaturii", avînd ea 
publicarea tuturor lucrările 
oglindesc viața din trecut i 
prezent a țării, consideri! 
aceasta are „o deosebită I 
tanță nu numai în ceea c 
veșle experiența altor ț& 
și pentru generațiile can 
urma".



E TREBUIE SĂ FIE 
RECUMPĂNITOR
)E VORBĂ cu marcel breslașu

am găsit pe poetul Mar- 
îreslașu, în locuința sa 
intrarea Știrbei Vodă, 
ătind prelucrarea pro- 
ilui de Directive, pe care 

s-o facă în fața unui 
:tiv de scriitori. Dis- 
i s-a legat lesne pe 
Ținea unei probleme 
țiale: tematica construc- 
socialiste.
Aș vrea in primul rînd 

smarcă M. Breslașu—să 
;at o idee greșită și încă 
:u totul dezrădăcinată, și 
ne că termenul de „te- 
că" ar constitui un reper- 
t de teme, un pomelnic 
ituații din care autorul 
■lege un subiect ori, cînd 
arte inspirat, două su
te și jumătate. Tematica 
zmnă însă cu mult mai 
!; ansamblul problemelor 
i noastre de azi, în in- 
tatea, complexitatea și 
'dependența lor; a scrie 
cadrul tematicii noastre 
tmnă a te situa in miezul 
investigînd-o sub toate 
ctele, pînă la cele mai 
ice pîrghii care asigură 
ul înainte în crearea lu- 
noi și a noilor conștiințe, 
^ordonatele care se în- 
ișează în acest focar pe 
l-am numit miezul vieții 

actualitate și partini- 
Este cu neputință să 

și să resimți tot ceea 
e petrece astăzi în țara 
tră, fără ca în creația 
ă nu devină precumpi- 
' noul, sub multiplele lui 
fișări, așa cum tot cu 
itință este să separi aceste 
'ini de ceea ce constituie 
i lor, elocvența lor, te- 
licia și trăinicia lor: con- 
rea de către partid a 
trucției socialiste.
în lumina proiectului 

ctivelor Congresului, ce 
ini revin scriitorilor?
In cîteva strofe, care 
și dus la tipar, încerc 

xprim în graiul poeziei 
i că de multe ori o serie 
’.agă de aspecte, de iz- 
i, unele unghiuri de per- 
livă, unele sinteze care 
înt cu putință în timpul 
șului ne sînt vădite cu 

putere și claritate la popasu
rile pe care le marchează 
congresele partidului nostru. 
In cadrul lor se face cumpăna 
dintre trecut și viitor, se 
hotărăsc sarcinile noii etape 
pe baza analizei și aprecierii 
etapei precedente. Poemul care 
poartă titlul de „Popas în 
urcuș" vorbește, printre al
tele, despre priveliștea ce se 
deschide ochilor de la acest 
popas: „s-a mai lărgit cu 
încă o zare zarea". Măreția 
planului nostru de șase ani, 
ca și aceea a planului de 
perspectivă, trebuie să stâr
nească eforturile scriitorilor 
noștri la crearea unor opere 
pe măsura acestei măreții și 
care să răspundă menirii lite
raturii și așteptării poporului 
muncitor nu numai prin oglin
direa realității în continuă 
schimbare, dar și exigenței 
mereu crescînde a maselor 
largi de cititori, care o dată 
cu creșterea nivelului lor de 
trai cresc și nivelul lor cul
tural, discernămîntul artistic, 
setea de frumos și adevăr.

Fie ca hotăririle Congre
sului, care ne angajează pe 
noi toți, să însemne un pas 
însemnat înainte și pentru 
frontul literar, chemat să zu
grăvească în întreaga ei stră
lucire realitatea înconjurătoa
re și pe făuriorul ei: omul 
muncii.

— Ați anunțat cu ani în 
urmă „Povestea poveștilor" 
— o vastă istorie lirică a 
luptelor poporului nostru. în 
ce stadiu se află și cînd 
năzuiți s-o terminați?

— Vorbeam adineauri de
spre actualitate ca una din 
coordonatele literaturii re- 
alist-socialiste; întrebarea pe 
care mi-o puneți mă deter
mină a spune că această 
actualitate cuprinde în ea, pe 
de-o parte, tot ceea ce previ
ziunea istorici cu care ne 
înarmează concepția noastră 
despre lume îngăduie să vedem 
în viitorul cel mai îndepăr
tat și, pe de altă parte, 
reconsiderarea creatoare a în
tregului trecut, judecat de pe 
pozițiile noastre. Gorki spunea 
că realismul socialist constă 
în a vedea prezentul cu ochii 
viitorului; cred că nu greșesc 
spunînd că aceasta înseamnă 
în același timp a vedea tre
cutul cu ochii prezentului. O 
asemenea încercare o consti
tuie ampla epopee lirică la 
care lucrez, „Povestea poveș
tilor", din care au apărut 
unele cînturi ca „In tîrg la 
Iași, 1917", „Cîntec de leagăn 
al Doncăi", „O poveste despre 
povești" și la care se va 
adăuga, nu peste multă vreme, 
cîntul IV, „Ciuma lui Radu 
Vodă Prasnaglava" — episod 
a cărui acțiune se petrece 
la începutul secolului al 
XV-lea în Muntenia și Ar
deal. Cînd voi termina în
tregul ciclu? Tare aș fi dor
nic să știu și eu.

Demostene BOTEZ

ZIDARUL CASEI MELE
Azi m-am mutat în casa asta nouă.
Acel care-a făcut-o unde-i oare?
Cu mîinile lui mari și muncitoare 
El a-nălțat aici această casă.
Aș vrea să-l chem în casa lui la masă, 
Să-mpart cu dînsul pîinea pe din două.

Și-a dăruit aicea luni de viață. 
Pe punți aeriene, ca zidar.
A pus ciment și-a plămădit mortar; 
Și macarale se plimbau spre stele, 
El le-a privit ca un Ceahlău, pe schele, 
Din zori, în fiecare dimineață.

Aici e tot făcut de mina lui, 
Ca pentru-o fată ca să-i fie zestre, 
Și cadrul înstelat de la ferestre, 
Și fiecare cărămido-a fost culcată 
Ca un copil, cu grija lui de tată. 
El a bătut și cel din urmă cui.

Aud scrîșnind mistria-i pe nisip 
Și la un foc, î» fiecare seară, 
L-aud cîntînd un cîntec, într-o doară, 
Și îngropîndu-l în perete, tare. 
Cu gînd să-mi fie casa primitoare. 
Și eu acum nu-l știu măcar la chip.

Pe unde-o fi dormind acum în seara 
Cînd se-mbulzesc atîția nori pe cer? 
în universul cărui șantier 
Visează-acum palate și statui 
Dintr-un granit cioplit de mina lui, 
Ori marmură naivă de Carara ?

Aș vrea să-l chem, să stau cu el la sfat.
Fa nimeri, că știe foarte bine 
Și fiecare treaptă pîn-la mine. 
Eu l-aș primi cu multă bucurie 
Dac-ar veni la mine-n ospeție. 
I-aș mulțumi că-i sînt îndatorat.

George CIUDAN

DEDICAȚIE
Ctt te-am iubit, istoria să spună 
Căci a crescut cu tine împreună 
In luptele ce străbătură tara 
Si rida și pe-aicea primăoara.

Cit te iubim, furnalele să spună 
Și holdele ce mi se fin de mină 
Și casele ce peste noapte cresc 
Cit tine plaiul ista rominesc.

— Am putea afla la ce 
lucrați în prezent?

— In afara poemului amin
tit mai sus, fac ultimele corec
turi la două lucrări de strictă 
actualitate, una pe plan in
ternațional, «Trei fabule de 
spus în fața „cortinei"», și 
alta privitoare la unele ra
porturi dintre oamenii din 

MOZAIC LITERAR

țara noastră. De asemenea, în
cerc să debutez în dramaturgia 
pentru copii, colaborînd la 
o piesă ce se pregătește 
în vederea Festivalului in
ternațional al teatrului de 
păpuși, ce va avea loc în 
acest an în Capitala țării 
noastre.

Bineînțeles — adaugă poe

Florența ALBU

CUVÎNTUL
Cuvîntul mort, sub praf de tom, 
Cuvîntul spus să lege pasul;
Eu cînt cuvîntul pentru om, 
Cuprinzător, precum compasul 
Rotind un cerc doar dintr-un punct!

Filozofări de mult apuse, 
Uitate-ați fost, cu vremea duse. 
Din milioane de cuvinte 
Cîte-au ieșit afari-n stradă 
Și cîte-au stat pe baricadă 
Și cîte-au dus mulțimi-nainte?

Pierdute-n sensuri fără sens 
Și spuse să le-audă-cine ?
Visam cuvîntul — steag imens, 
Desfășurînd, în mers, mulțime! 
Da, trebuia cuvîntul viu 
Să fringă lanțuri și să are 
Și trebuia un filozof-soldat 
Și trebuia o zare, 
O mină care să arate:

„Spre Comunism!“

Rostit, cuvîntul
L-au dus mulțimile în mers 
Și cîntec l-au făcut, și vers, 
Și-n patru zări s-au strîns armate! 
Și de la Mart trecu la Lenin, 
Și Lenin 1-aAiălțat. Și viu 
Prin revoluție-l purtări 
Ostașii-n steagul purpuriu.

Cuvîntul spus a mers în rînd 
Cu proletarii și matrozii, 
A fost mitralie și gînd 
Și-i certitudini și istorie.

Cuvîntul COMUNISM îl cînt, 
Prin el, eu-omul, sînt ce sînt.

Cit inima nu oa-nceta să bată, 
Ctt soarele la răsărit se-orati, 
Ctt după noapte Dine alba zi, 
Partidule, atit te oom iubi.

Căci firi tine n-am fi înoitat 
Ce trebuie iubit cu-adeoirat.

tul — în afara lucrărilor 
care zăbovesc pe șantier cu 
lunile — și, vai!, cu anii — 
mă străduiesc și eu să fiu 
prezent cu promptitudine și 
operativitate în minunata ac
tualitate pe care ne-o creează 
zi de zi partidul.

At. NICHITA



CU OCHII ADEVĂRULUI
Romînia de azi, cu transformă

rile sale epocale pe drumul con
struirii socialismului, este vizitată 
de tot mai mulți oaspeți de peste 
hotare.

Călătorul străin care poposește 
pe meleagurile patriei noastre este 
încîntat deopotrivă de priveliștea 
numeroaselor blocuri noi de locu
ințe din București, a marilor com
binate și uzine din Moldova, a 
pădurilor noi de sonde din Oltenia, 
de viața nouă a satului dobrogean 
ca și de măreția Carpaților 
noștri sau de plajele de aur ale 
litoralului romînesc.

Ziariști sau oameni politici, scri
itori sau simpli turiști — oameni 
cu cele mai diferite vederi politice 
— rămin entuziasmați în fața 
succeselor obținute de talentatul 
și harnicul nostru popor.

Pentru ziaristul vest-german 
Heinz Siegert de la „STUTTGAR- 
TER ZEITUNG", sosit la noi cu 
unele păreri preconcepute, „surpriza 
a începui— după cum spune el — în 
Gara de Hard din București..."

„Am intrat brusc — scrie el — 
in animația unei gări de metropolă: 
litere de neon deasupra biroului de 
informații, florării strălucitor lumi
nate, standuri de ziare, oameni 
la bufetele îmbelșugate".

Același ziarist, plimbîndn-se pe 
străzile pline de forfotă ale Bucu- 
reștiului, observă „vitrine aran
jate cu dragoste și grijă" și constată 
că „în magazinele stalului se pot 
cumpăra toate mărfurile... pe care 
le dorește inima".

Ziaristul american Paul Under
wood informează cititorul din 
S.U.A., într-un articol publicat 
în „NEW YORK TIMES", despre 
„planul amănunțit în vederea dez
voltării Capitalei", subliniind că 
„străzile vor fi lărgite și dispoziția 
topografică a străzilor va fi modi
ficată pentru a se accelera scur
gerea traficului. în centrul orașu
lui se construiesc mari blocuri de 
locuințe, așa incit muncitorii vor 
putea locui acolo..."

Referindu-se tot la minunata noas
tră Capitală, scriitorul suedez Karl 
Otto Zamore scria în revista ilus
trată „SVENSKA JOURNALEN 
HEMMET OCH FAMILJEN", 
după o vizită la noi în țară: 
„Bucureștiul este unul dintre cele 
mai frumoase orașe pe care le-am 
văzut".

Impetuoasa dezvoltare industria
lă a țării noastre, construcția 
numeroaselor uzine și fabrici au 
fost în repetate rînduri subiectul 
articolelor publicate în presa de

4-.romînia pe ca
lea INDUSTRIALI
ZA RH" este titlul unui 
articol apărut In zia
rul austriac „LINZER 
VOLKSBLATT", în 
care se relatează des
pre succesele de seamă 
ale R.P.R. pe Mrimul 
dezvoltării industriale.

Recentul turneu In 
India, Indonezia și 
R.A.U. al unui grup 
de artiști romîni for
mat din balerinii Va
lentina Massini și 
Gelu Barbu, soliști ai 
Teatrului de Opera și 
Balet din București, 
bas-baritonul Traian 
Popescu, sopranaLivia 
Lfseanu de la Opera 
din Cluj și pianistul 
acompaniator Al.Șum- 
ski s-a bucurat de un 
binemeritat succes.

Iată o pagină din 
revistă indiană „SAP- 
TAHIK HINDUS
TAN". consacrată ar
tiștilor romîni și apre
cierea făcută de _LE 
JOURNAL D'EGYP- 
TE" sub titlul: „o su
perbă manifestație de 
artă rominească":

„Valentina Massini 
și Gelu Barbu, virtu
oși de mare clasă, 
...au fost pe drept eu- 
vînl clasați de critica 
din Cairo printre cei 
mai mari dansatori 
din lume".

„Soprana Livia Ll- 
seanu și baritonul 
Traian Popescu au 
entuziasmat prin fru
musețea sonoră și pro
fundă a vocii lor, prin 
expresia nuanțată a 
interpretării lor inte
ligente și a emoției lor 
dramatice". 

peste hotare. Anal izînd pe - o pagină 
întreagă de ziar succesele mărețe 
obținute de poporul romîn în opera 
de industrializare a țării, ziaristul 
vest-german R. F. Gumpenberger 
scrie în ziarul austriac „LINZER 
VOLKSBLATT": „Altădată Romî
nia se prezenta pe piața mondială ca o 
țară tipic agrară. începind din 1948 
s-a pus din ce în ce mai mare accent 
pe dezvoltarea industriei, astfel incit 
în momentul de față Romînia poate 
fi caracterizată drept o (ară in- 
dustrial-agrară".

Ocupîndn-se de avîntu! luat de 
industria petroliferă a Romîniei, 
Joachim Alva, redactorul șef al 
revistei „FORUM" din Bombay și 
cunoscut om politic indian, își in
formează cititorii că „într-o perioadă 
de numai zece ani, producția de 
petrol (a Romîniei — n.a) a crescut 
de aproximativ 4 ori". Și: „Astăzi, 
Romînia este capabilă să prelucreze 
fiecare litru de țiței brut pe care îl 
extrage. Industria gazului și alte 
industrii înrudite au fost create în 
diferite centre. Fabrici de cauciuc 
și mase plastice răsar în diferite 
locuri, înconjurate de noi orașe. 
Utilajul petrolifer romînesc este tot 
atît de bun ca și cel mai perfecționat 
din lume".

într-un articol publicat recent 
în ziarul american „CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR", Eric 
Bourne, ocupîndu-se de dezvoltarea 
economică a țării noastre pe dru
mul socialismului, scrie: „Produc
ția de oțel (a Romîniei — n.a.) a 
fost anul trecut de șapte ori mai mare 
ca în 1938... Producția de motoare 
electrice, tractoare și alte mașini, 
producția de zahăr și alte articole 
de consum a depășit de asemenea 
în mod remarcabil obiectivele pre
văzute..., iar principalele proiecte 
ale programului de electrificare pen
tru 1951-1960 au fost îndeplinite 
cu un an înainte de termen".

Același ziarist, vorbind despre 
mărețele perspective ale dezvoltării 
economiei țării noastre în anii 
1960-1965 și comentînd proiectul 
Directivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R., scrie: „Planul prevede 
sporuri uriașe în producția de energie 
electrică, fier și oțel, construcții de 
mașini, produse chimice, cherestea și 
bunuri de consum, precum și un 
nou avînt al producției agricole",

„Nivelul literaturii, artei și mu
zicii romînești este extrem de ridicat" 
— scrie scriitorul suedez Karl 
Otto Zamore, subliniind totodată 
că „ceea ce este mai important este 
faptul că literatura și arta nu mai 
aparțin unui grup restrîns de oameni, 
ci sînt îmbrățișate cu dragoste și 
entuziasm de către marile mase popu
lare".

„în trecut — scrie Julio Castro 
Franco, scriitor peruvian, autor al 
volumului de reportaje „Republica

Gurghen BORIAH
poef din R.S.S. Armeană

P rimăvara

Inima cînd de iubire-i beată, 
Cind parfumul viorelei zboară, 
Noi, armenii, zicem că-i garun ’ 
Voi, rominii — că e primăvari

Primăvara voastră mi-a vestit-o 
Bolta-albastră, apele și țara, 
Peste holde am văzut dansind 
Primăvara-n horă, primăvara.

Strălucește țara în lumină. 
Și din piatră pîrguie secara; 
Liber cîntâ-armindenii la voi. 
Primăvara, asta-i primăvara.

Duce-vom în inimi amintire 
Vorba voastră dulce ca vioara, 
înfloreaseă-n noua Romînie 
Primăvara, pururi primăvara.

*) Garun — primăvara, în limba a 
means.

Populară Romînă" — Romînia ave 
rușinosul privilegiu de a ocupa uni 
din primele locuri din lume în cee 
ce privește analfabetismul, bolii 
sociale și mortalitatea; în prezer. 
toate aceste racile au fost înlăturate. 
Edițiile de cărți, deși ating cifi 
aproape fabuloase, nu ajung penir 
a acoperi toate nevoile. Bolile socio 
le au dispărut aproape cu dt 
săvîrșire, iar mortalitatea reprezint 
un procent •neglijabil".

Și, ca o sinteză a ceea ce a: 
reținut toți vizitatorii de bunt 
credință ai țării noastre, pot 1 
citate aceste cuvinte ale lui Juli 
Franco: „Nu se poate spune c 
sînt un călător începător. Am cu 
treierat aproape toată lumea și 
în această calitate de om care 
văzut multe, pot afirma că Repu 
blica Populară Romînă se manifest 
din ce în ce mai mult ca o puter 
necontestată pe plan cultural. Pa 
tria lui Enescu și a lui Grigoresc 
înregistrează un avînt continui 
multilateral, deoarece înflorirea । 
culturală corespunde unui minuni 
avînt industrial, în care muncitori 
este subiectul principal al manifei 
țărilor culturale".

V P. SIM1OI



Uzinele de fibre și fire sintetice Săvi- nești...Aici se fabrică relo- nul și rolanul, materii prime deosebit de necesare industriei textile. Partidul și guvernul nostru acordă o mare importanță dezvoltării acestei ramuri de producție. Iar dacă în 1959 s-au produs 300 tone fibre și fire sintetice, în 1965 se vor produce—în conformitate cu proiectul de Directive ale Congresului al III-lea al P.M.R. — de 43 ori mai mult, adică 13.000 tone. în acest scop, fabricile de relon și rolan din Săvinești își vor dubla capacitatea.
Fotografie de 

A. MIHAILOPOL



iiiiauuii ut; 101'1
de Maria ARSENE

Dar cum să nu fi fost cu putință, într-o 
țară unde stăpîneau ciocoii, bancherii, 
speculanții, politicienii veroșl!...

Doi mineri din zilei [uliu și Mihai Stefan (fDoi mineri de pe vrc și crescuți în mizerie d< ghezo-moșierești. (Din „ rului" 1935) (foto 4).-

■ Una din noile .hale — atelierul de mecanică re- ductoare din u- zinele Mao Țze- dun (foto 1)....Si iată cumse muncea .,me- canizat“, în a- celeași uzine, înainte de naționalizare, cînd se numeau „Vulcan11 și erau proprietate a unor exploatatori capitaliști (foto 2).

IP»*»

Ieri... Cuvîntul poate să cuprindă și în 
aria acestor patru litere sensul cumplit, 
sfișietor, al trecutului. Al acelui sinistru 
trecut despre care cuvintele turnate în plum
bul tiparului. Imaginile încă neîngălbenite 
de patina anilor și mărturia firelor de păr 
albe ne fac, astăzi, în aceste zile luminoase, 
să ne întrebăm înflorați: Cum a fost cu 
putință oare?

Minele de cărbuni de la Asău, județul 
Bacău. „Muncitorii lucrează 12 ore în
continuu 'în niște galerii în care cu cea 
mai mare greutate pot pătrunde. Ei nu 
pot lucra liber în picioare sau în genunchi, 
ci totdeauna numai pe brînci, culcați, 
întinși pe spate, amenințați din moment 
în moment de surpări" („Romînia munci
toare" din 5-12 martie 1906).

Industria sticlei. „Dante cînd a 
descris infernul, bănuiesc că nu a văzut o 
fabrică de geamuri similară cu cea din 
Ciobănuși, județul Bacău" sau fabrica 
de sticlă din Azuga, unde „la cuptorul 
de călit sînt copii între 8 șl 14 ani... Rar 
se vede un sticlar gras: aproape, toți sînt 
palizi și pe figura celor mai mulți se citesc 
oboseala și bătrînețea timpurie" (din 
ancheta dr. C. Popescu: „Starea igienică 
și sanitară a industriei noastre" 1909).

Situația țărănimii muncitoare în 1913:26,17 
Ia sută exploatări agricole fără palmă de 
pămînt; 31,19 la sută pînă la două hectare; 
28,88 de la 2-5 hectare. Deci gospodăriil’e 
fără pămînt de muncă, în care întreaga 
familie a țăranului trebuia, să se întrețină 
muncind cu ziua pe moșii, ca și gospodăriile 
țăranilor săraci și mijlocași reprezentau 
86,24 la sută din totalul pe țară. Vă dați 
seama cine stăpînea și exploata uriașele 
întinderi de pămînt arabil din Romînia 
burghezo-moșierească, flămînzind enorma 
masă de proletari și semi proletari agricoli: 
chiaburii și moșierii (din anuarul statistic 
al Romîniel pe 1915-1916).

Trei decenii mai tîrziu: în 1943. 
Țara se afla împinsă în cel mai criminal, 
mai sîngeros și mai nedrept război. Peticele 
de pămînt ale țăranilor muncitori trimiși 
de boieri să-și presare oasele de-a lungul 
frontului zăceau în paragină sau erau 
muncite de mîntuială de văduvele și neves
tele celor mobilizați. Fără sămînță, fără 
utilaj agricol. Moșierii mobilizați pe loc 
își vindeau hitieriștilor, cu bani grei, 
recolta. Țăranilor fără brazdă, boierii le 
promiseseră, ca și părinților lor în 1917, 
c-au s'ă le dea pămînt. Și le-au dat. Dar 
tot ca și atunci: în groapa comună.

Cum a fost cu putință?
întrebarea țlșnește azi fulger de ură. 

Cum a fost cu putință?

Azi...
Cită bucurie, dar mai ales cite imense 

perspective cuprind aceste trei litere!
Ieri și azi... Saltul uriaș poate fi transpus 

în cifre, în date și fraze. Dar ele se scriu 
mai bine nu cu condeiul, ci în bătaia 
năvalnică a inimii, cu fiece realizare, după 
fiecare nouă cucerire.

Ieri și azi... Cu ce să încep? Cu viața. 
Iată:

1938. Doar zece mii patruzeci și șapte 
de născuți vii, asistați în unitățile de 
ocrotire a sănătății. După numai 20 de 
ani, in 1958: de douăzeci și patru de ori 
mai mulți — 2.400%!.— 240.392 născuți 
vjl în unitățile de ocrotire a sănătății. 
Dar în 1959? Mai mulți! Dar in 1960 sau 
1965? Și mai mulți copii se vor naște, pen
tru că în condițiile actuale de trai create, 
poporul nostru crește la număr. Proiectul 
de Directive ale Congresului al III-lea al 
P.M.R. —■ în domeniul ocrotirii sănătății 
—■ pune accentul pe măsuri cu caracter 
preventiv și pe protecția muncii. Se vor 
construi circa 100 policlinici noi în raioane 
și centre urbane.

A crescut enorm și procentul celor ce 
urmează școlile de învățămînt și cultură 
generală. 1938: 1.577 grădinițe de copii 
față de 6.674 în 1958/1959. 1938: 1.604.481 
elevi înscriși la școlile de cultură generală, 
cu 46.435 cadre didactice (în care intrau și 
cadrele de la învățămîntul pedagogic), față 
de 2.144.812 elevi cu 95.394 cadre didactice 
în 1958/1959. In învățămîntul superior: 
33 facultăți cu 26.489 studenți înscriși și 
2.194 cadre didactice în 1938, față de 95 de 
facultăți (în afara celor cu profil unilateral) 
cu 67.849 studenți șl 8.009 Cadre didactice 
în 1958/1959! Iar în anii 1960-1965 se vor 
construi 15.000 săli de clasă, dintre care 
11.000 săli de clasă în localitățile rurale, și 
cămine studențești cu o capacitate de 15.500 
locuri. Va crește bineînțeles și numărul ele
vilor și studenților. De pildă, în anul 1965 
numărul total al inginerilor, în economia 
națională, va fi de aproximativ 80.000 față 
de circa 59.000 în 1959.

Nici o casă raională de cultură în 1938. 
153 case raionale de cultură în 1958. Nici 
un club sindical în 1938. 4.186 cluburi 
sindicale în 1958 și 12.024 cămine culturale 
în 1958, față de 3.500 existente în 1938.

Industria grea, siderurgică, cunoaște în 
anii puterii populare salturi colosale. în 
1938 producea 283.982 tone oțel. în 1959: 
1.418.000 tone oțel. în 1965 vom produce 
3.300.000 tone. Iar în 1970, numai noul 

combinat siderurgic ce s.e va construi la 
Galați va produce 4.000.000 tone oțel.

Nici un strung, nici un rulment, nici o 
turbină cu aburi, nici un fel de utilaj 
metalurgic, de tractoare, de autovehicule, 
de aparate de radio, de mașini de cusut, 
de biciclete, de frigidere etc. fabricate 
în 1938.

Salariul real al muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor și funcționarilor va 
crește pînă în 1965 cu circa 40 - 45 % față 
de nivelul realizat în a doua jumătate a 
anului 1959; iar dezvoltarea economiei 
naționale în proporțiile prevăzute va duce 
la creșterea venitului național de 1.7-1,8 
ori în-1965 față de 1959.

Ce înseamnă asta? Un mic exemplu 
dintr-un milion pe concret.

înseamnă că minerii noștri, ca șl Haidu 
luliu sau Mihai Stefan de la exploatarea 
Petrila de pe Valea Jiului, nu locuiesc 
ca pe vremliri in bordeiul de scîndură 
putredă, îngropat jumătate în pămînt, 
ci într-un apartament cu baie, calori
fer, mobilă, covoare etc. (în următorii 
șase ani se vor construi din fondurile 
statului circa 300.000 apartamente pentru 
oamenii muncii, iar pînă în 1975 problema 
locuințelor va fi practic rezolvată în toate 
orașele și centrele industriale ale țării).

Și tot asta mai înseamnă că țăranii nu 
mai sînt „oamenii cavernelor" ci, ca și Spau 
Vasile și ca zeci, sute de mii alții ca el, 
au făcut o cotitură de 180 grade în viață. 
Adică au întors spatele lumii vechi în 
care doar pruncii născuți morți pe saltelele 
umplute cu frunze de porumb sau în mar-* 
ginea tarlalelor scăpau de robie și exploa
tare.

Drumul spre'viitorul luminat de soarele 
socialismului nu este ușor. El se face în 
etape, prin muncă și luptă. Proiectul de 
Directive ale Congresului al III-lea al 
P.M.R. pentru planul de. dezvoltare al 
economiei naționale pe anii 1960-1965 cit 
și pentru progresul economic de. perspec
tivă pînă în 1975, stă mărturie vie a 
calităților deosebite de luptător pentru 
fericirea Iui, a poporului nostru.

Ieri... Azi... Mîine...
îți reamintești înfiorat trecutul, privești 

cu mîndrie prezentul și cu nădejde viitorul 
și-ți pul firesc întrebarea: Cum au fost cu 
putință atîtea transformări șl uriașe reali
zări într-un răstimp atît de scurt?

Cum să nu fie cu putință într-o țară în 
care la'putere e clasa muncitoare, în frunte 
cu Partidul Muncitoresc Romîn!

Fotografii color de A. MIHAILOPOL, 
Dan BÎRLĂDEANU și E. DASCÂLU



Pe locul ruinelor, ca și în locul bordeielor mizere

nii — oamenii cavernelor'

Priviți casa clădită încă din 1955 a țăranului colectivist Spau Vasile de la G.A.C. „Olga Bancic“, din regiunea Constanța (foto 7)....Și iată cum trăiau țăranii muncitori pe vremuri: două roți și taica bătrînul la ham. „Tăra-

înălțat în nichel, beton și cristal, palate cu fața spre soare. Iată (foto 5) ce ne-au lăsat războiul și tîlhăreștile bombardamente hitleriste din august 1944. Fotografie făcută pe strada Sf. Ionică din București. Și pe aceleași locuri (foto 6), ce construim noi.

în care erau nevoiți să locuiască muncitorii, am

drum spre oraș pentru a cerși o coajă de pîine. (Fotografie și titlu de reportaj reproduse din „Realitatea ilustrată" 1934). (foto 8).



Statul nostru democrat-popular a investit și investește sume mari în construcțiile de vile și mari complexe hoteliere din stațiunile balneoclimaterice, destinate odihnei oamenilor muncii și familiilor lor. Proiectul de Directive ale Congresului al Ill-lea al P.M.R. prevede ca, prin continuarea acestor construcții, numărul celor ce vor beneficia de trimitere la odihnă și cură balneo-climaterică să poată crește în 1965 cu peste 30 la sută față de anul 1959. în fotografie: pe plaja din Eforie.
Fotografie de A. MIHAILOPOL



SCRISOARE DIM SUA.

Aparente realități
in

Cutreierînd străzile și car
tierele din centrul New 
Yorkului, un străin s-ar 

putea lăsa înșelat de apa
rențe, formîndu-și impresia 
că americanul de rînd, chiar 
dacă nu locuiește într-un 
bloc mai mult sau mai puțin 
nou, are totuși o locuință 
omenească. Mai mult chiar: 
judecind după anunțurile ca
re indică existența unor apar
tamente de închiriat, vizita
torul străin ar putea crede 
că în New York sînt mai 
multe locuințe decît e ne
voie. Dar acestea sînt numai 
aparențe, dincolo de care 
există o stare de lucruri 
dezolantă, care nu aduce 
nici pe departe cu așa-zisa 
prosperitate americană.

Iată spre exemplu cîteva 
aspecte din Manhattan — 
insula situată la vărsarea 
Hudsonului în ocean, denu
mită și „New York City". 
Aici se pot vedea într-adevăr 
zgîrie-norii din Wall Street, 
cartierul boem (Greenich 
Village), „Empire State Buil- 
ding“-ul... Dar tot aci se 
află și Harlemul — cartierul 
negrilor — și cartierul chi
nezesc și alte ghetouri în 
care privirea-ți este izbită 
de acele case tip, cu unul 
sau mai multe etaje, în
negrite de fum, drepte ca 
niște cutii de chibrituri, cu 
geamuri mici și cu acope
rișuri drepte, care țin loc și 
de... curți. Totuși nici măcar 
aspectul dezolant pe care-1 
au aceste case, accentuat

de Richard JOHNSON

parcă de scările de incendiu, 
nu se compară cu tristețea 
ce domnește în interior. Toa
te aceste locuințe vechi, cele 
mai multe fără instalații 
sanitare, sînt suprapopulate. 
Un apartament de două ca
mere este locuit de 10-12 
și chiar mai multe persoane. 
Nn rare sînt cazurile cînd 
în aceeași încăpere locuiesc 
laolaltă părinții și tinerii 
căsătoriți. Situația este atît 
de critică, promiscuitatea ce 
domnește în aceste case este 
atît de mare, încît repre
zintă un adevărat pericol 
pentru sănătatea publică.

Și tragedia nu se rezumă 
numai la aceasta. Mizeriei 
i se adaugă nepotolita, sete 
de cîștig a proprietarilor 
acestor case, care nu sînt 
mulțumiți cu veniturile pe 
care le aduc clădirile în care 
de zeci de ani nu mai fac 
nici un fel de investiții.

Nu demult a izbucnit 
un scandal care nu a mai 
putut fi trecut sub tăcere 
și care a umplut coloanele 
ziarelor zile în șir. Ce se 
întîmplase? O serie de mari 
businessmeni care se ocupă 
cu specula de locuințe cum
părau case de felul celor 
descrise mai sus și apoi 
făceau tot ce puteau pentru 
a obține evacuarea locata
rilor. A ieșit la iveală faptul 
că acești afaceriști dădeau 
șperțuri grase unor funcțio

nari de la primăria orașului 
New York care, sub pretex
tul unor așa-zise „anchete 
sociale", întocmeau forme de 
evacuare a locatarilor pe 
motiv că locuin
țele reprezintă un 
pericol pentru sănă
tatea publică sau 
un risc de prăbușire 
ori incendiu. în 
felul acesta loca
tarii erau scoși în 
stradă, iar noii 
proprietari obți
neau posibilitatea 
de a dărîma casele 
și a exploata tere
nurile respective 
sub formă de spații 
libere pentru par
carea automobile
lor.

Răsfoind recent 
cartea scriitorului 
Michael Gold, 
„Jews without mo
ney" (Evrei fără 
bani), scrisă prin 
1930, în care este 
zugrăvită viața de 
mizerie a locuito
rilor din Downtown

în cartierul Man
hattan, în fata casei 
cu nr. 223 de pe 
strada Christie, șo
merii își așteaptă 
rîndul la farfuria de

supă gratuită, -k

Un aspect al «frârli 1W din 
„Harlemul sponiol", în aceste 
case tip, înnegrite de fum, al 
căror aspect trist • accentuat 
de scările exterioare pentru 
salvare în cax de incendiu, 
trăiesc intr-o mizerie și pro- 
mhcaHate de nedescris mii 
de familii de portoricani — 
șomeri, muncitori cu ziua etc.

(„orașul de jos" — cartier al 
Manhattanului), m-am dus să 
văd ce schimbări s-au pe
trecut de atunci în ceea ce 
privește condițiile de locuit. 
Aproape că nu a intervenit 
nici o schimbare față de 
situația descrisă în carte. 
Un puști m-a dus spre Grand 
Street să-mi arate că, totuși, 
au început unele schimbări. 
Grupuri întregi de case sînt 
dărîmate cu „bila". O bilă 
de fier, de aproximativ o 
tonă greutate, agățată de o 
macara, este izbită în pereți 
și „casele" sînt transformate 
dintr-o lovitură în grămezi 
de moloz. Camioanele înce
puseră să înlăture dărîmă- 
turile, căci terenul urma să 
se transforme într-un mare 
loc de parcare pentru limu
zinele celor din zgîrie-norii 

marii finanțe din Wall 
Street. Se pare că se cîștigă 
mai bine din taxa de parcare 
a automobilelor (se plătește 
un dolar pe oră sau 4-5 
dolari pe zi), decît din în
chirierea insalubrelor ma
ghernițe.

în ziarele americane s-a 
scris în repetate rînduri de
spre așa-numitul plan de sis
tematizare a cartierului 
„cruntei mizerii" — Bowery. 
Este vorba de intenția de 
a se dărîma toate casele 
vechi, toate așa-zisele hote
luri pentru bărbați și care 
pot fi comparate doar cu 
azilul de noapte din piesa 
lui Gorki. Aici bâtrînețea 
începe de la 45-50 ani, aici 
majoritatea locuitorilor o 
formează șomerii și munci
torii necalificați care lucrea
ză ca hamali pe unde găsesc, 
cîte o zi-două pe săptâminâ. 
Acest cartier e „locuit" de 
oameni care nu au îmbrăcat 
vreodată un lucru nou, fie el 
oricît de ieftin. Greu ai să 
găsești pe vreunul care a 
mîncat o dată pe săturate; 
cel mult la vreo pomană. 
Cei mai mulți fac zilnic 
coadă pentru o supă gra
tuită la sediile organizației 
„Armata salvării".

Ce se va întîmpla cu ac
tualii locatari ai cartierului 
Bowery, aceasta nu-i pre
ocupă pe edili. Cei mai mulți 
dintre cei evacuați se vor 
adăposti probabil prin ulițe
le de cocioabe ale Bronxului 
sau ale portului Brooklyn.

Ar mai fi, desigur, încă 
multe de spus despre această 
problemă a locuințelor, care 
constituie unul din cele măi 
negre coșmaruri ale marii 
majorități a americanilor de 
rînd din toate colțurile 
Statelor Unite. Dar credem 
că sînt suficiente și rîndurile 
de mai sus pentru a ilustra 
unul din cele mai acute 
aspecte ale „modului de 
viață" american, care re
flectă cit se poate de limpede 
ascuțirea contradicției din
tre acei care, aflați la un 
pol al societății, își sporesc 
necontenit averile pe seama 
spolierii cetățeanului de riad 
— și milioanele de Jimmy 
ori Tom care se zbat 4n 
ghearele mizeriei.



*<oi, din cinci părți, la-mpărțit 
lumai una am primit.
foaia vara am trudit, 
arna-ntreagă-am flâmînzit..
>upă-atît amar, te scoală 
:ă o timp de răfuială!...
5in tabloul ce evoca răscoala din 

1907)

Și-i tot mai roșu steagul de singe, 
de durere, 

fi se Înalță parcă mereu, mereu 
mai sus, 

cum ar sui pe zare o stea fără 
apus, 

ți cheamă fiii muncii — pe cei mal 
buni din el — 

la Grivița, în iarna de foc — trei* 
zeci șl trei...

(Din tabloul ce evocă luptele de la Grivița 
din 1933)

Suie*n slavă, stea visată, țării libere vestețte 
că in fabrici ți uzine munca nouă stăpînețte!

Peste plaiurile veșnic zbuciumate-n valul vremii, 
s>a-năițat biruitoare steaua de pe fruntea stemei, 
străjuind păduri de sonde ți talazuri ți ogoare, 
ca o Inimă nestinsă a puterii muncitoare!

Pe-a ici trecu tractorul 
ia început de marte, 

scriind cu țlruri drepte 
ctmpia ca o carte, 

șt-n urma iui Ieșiră, 
pe miriștea comună, 

pe cîmpui colectivei — 
stăpinii împreună!

Fotografii de S. STEINER



Cetățeanului care 
trece grăbit prin furni
carul pitoresc al Lip
scanilor îi propunem 
să-și facă răgazul și 
să revină, pe seară, 
în aceleași locuri. Il 
așteaptă aici, familiar 
și apropiat ca întotdea
una, Teatrul C.C.S., 
popular mai ales prin 
reprezentațiile ansam
blului său de cîn- 
tece și dansuri. De 
astă dată spectacolul 
ce-l va putea vedea 
aici îi oferă o seară 
cu totul neobișnuită, o 
seară — am zice — 
de zile mari.

Cîntecul și dansul 
romînesc — prezentate 
de-a lungul anilor și 
de-a latul globului me
reu cu mai multă mă
iestrie de vigurosul co
lecții’ artistic — au 
fost acum investite să 
povestească o impre
sionantă „Baladă a pa- 
tdei" noastre, într-un 
spectacol de mari pro
porții, unic în felul 
său. Expresivitatea gra
iului mut al dansului 
o știm cu toții și 
marile balete ale lumii 
istorisesc de secole po
vești nemuritoare despre 
viață. Creatorii spec
tacolului amintit (și 
se află printre ei cîți- 
va libretiști și maeștri 
coregrafi, un poet, un 
compozitor și un sce
nograf, ca să nu mai 
vorbim de cei aproape 
200 de coriști, dansa
tori și orchestranți) au 
dat însă acum dansului 
drepturi mari și au 
pretins de la el să 
„spună" pe scenă, îm
preună cu corul, un 
mare poem eroic al 
istoriei patriei noastre.

Momentele de răs
cruce ale luptei po
porului nostru îm
potriva împilării, pen
tru libertate și feri
cire, au fost transpuse 
artistic prin mijlocirea 
corului și a dansato
rilor, a luminilor de 
scenă și a versurilor de 
prezentare. S-a înche
gat astfel un spectacol 
cu totul original, în 
care intonația și jocul 
popular, cîntecul re
voluționar de masă și 
elemente ale dansului 
de caracter și-au dat 
mîna pentru a sluji un 
conținut bogat de idei, 
străbătut de nobilul 
simțămînt al patriotis
mului și de fierbinte 
dragoste pentru partid. 
De altfel, ansamblul 
C C.S.-ului și-a închi
nat acest spectacol, pre
gătit cu pasiune și 
migală, luni de-a rîn- 

dul, celui de-al III-lea 
Congres al Partidului 
Muncitoresc Roniîn, e- 
veniment de însemnă
tate istorică în întreaga 
viață a poporului nos
tru.
„Deapănă baladă firul 
de pe-ai anilor fuior, 
și sa cînți eu glas de 

bueium 
țara mea și-al meu popor. 
Amintește de trecutul 
plin de fapte vitejești, 
ctntul luptei avtntate 
tu baladă-1 viersuiești... “

...îndeamnă glasul 
suav al sopranei, și 
pe scenă încep să se 
perinde tablouri vii din 
istoria noastră. Iar fie
care tablou este prece
dat, ca de o prefață 
poetică, de versurile în
aripate ale lui Dan 
Deșliu (recitate alter
nativ de Emanoil Pe- 
truțși VasileDupleac), 
ce adună într-un sîm- 
bure de poezie ceea ce 
vor relata apoi, pe larg, 
dansul și muzica.

Și iată, cortina se 
ridică. Prin fereastra 
magică a scenei pri
vim în urmă, peste 
decenii', e vara luil848, 
iar în piața Lipsca
nilor se adună, purtați 
de vîntul revoluționar 
ce bate, la noi ca și în 
toată Europa, fierarii 
și tăbăcarii, țesătorii și 
clăcașii, intelectualii 
progresiști. Pe drape
lele lor stă scris „Drep
tate și frăție" și, sub 
faldurile tricolore, ei 
se îndreaptă tumultuos 
spre palat, cerîndu-și 
drepturile la o viață 
demnă.

Și dacă acestui ta
blou coregrafic-muzical 
îi sînt proprii suflul 
revoluționar, tonul a- 
vîntat, tabloul ce ur
mează — „Se aprinde 
din nou răscoala" — 
se distinge prin zgudui
torul său dramatism. 
Evocarea scenică a lui 
1907 — evocare în 
care plastica mișcări
lor, jocul luminilor, 
muzica dramatică își 
au fiecare rolul său 
bine gîndit — este 
unul din cele mai izbu
tite momente ale spec
tacolului.

Tonalitatea muzicală 
și coregrafică a urmă
torului tablou, „Gri- 
vița luptătoare", este 
cu totul alta, și de la 
amărăciunea neagră ce 
duce la răscoală (din 
tabloul anterior) in
trăm în atmosfera eroi
că, revoluționară, a lup
telor greviste din 1933. 
Recunoaștem în mu
zică motive din vechi 
cîntece muncitorești — 
„Alarmă la C.F.R.", 
„Înainte proletari", ba 
chiar și din „Interna

ționala"', iar în lim
bajul coregrafic apare 
o gestică dîrză, hoiă- 
rîtă.

Compozitorul Florin 
Comișel și maeștrii de 
balet Floria Capsali 
și Mitiță Dumitrescu 
au știut să dea fie
cărui tablou nota sa 
muzicală specifică și 
stilul său coregrafic pro
priu, apte să exprime 
realități diferite și to
tuși legate între ele 
prin ideea tradiției de 
luptă a poporului.

Cea de-a doua parte 
a spectacolului — în
chinată evocării celor 
mai de seamă cuceriri 
ale poporului nostru 
în drum spre socialism 
— are vitalitatea și 
luminozitatea unui larg 
poem eroic.

„Din valul vremii 
zbuciumate 

s-a înălțat, prin anii grei, 
slăvitul steag de libertate 
din August douăzeci și 

trei.
Te-au ridicat spre zarea- 

albastră, 
spre zori, din asfințitul 

trist, 
puterea și mîndria 

noastră, 
partidul nostru 

comunist.'..."

recită prezentatorul, și 
versurile acestea sînt 
un adevărat moto pen
tru toate tablourile ce 
urmează. Iată „Ziuă 
marii împliniri", ziua 
mult visată de genera
țiile trecute, cea a eli
berării țării noastre; 
iată împlinindu-se, prin 
reforma agrară, versul 
devenit lozincă de lup
tă'. „Pământul este-al 
celor ce-l muncesc"; iată 
urcînd pe fruntea țării 
steaua mândră a re
publicii populare și 
iată cum, prin lupta 
clasei muncitoare con
duse de partid, în iu
nie 1948, „și fabricile 
devin ale poporului"', 
iată „Recoltele îmbel
șugate" ale pământu
rilor înfrățite în co
lectivă; și, iată bucu
ria exuberantă a po
porului nostru liber, 
constructor al socia
lismului, exprimată în 
tabloul final al spec
tacolului'. „Zi de săr
bătoare". Și din toate 
aceste tablouri mu- 
zical-coregrafice respi
ră dragostea pentru „pu
terea și mîndria noas
tră, partidul nostru co
munist".

In peisajul artistic 
al stagiunii prezente, 
„Balada patriei" își 
merită din plin — da
torită conținutului agi
tatoric și ținutei re
alizării sale artistice— 
locul de frunte pe care 
îl ocupă.

Fotoreportaj de Silviu PODINÂ (text) ți Lică IOSIF (fotografii

Construcții moderne, elegante. 
Cetatea atomului romînesc crește, 
de sub schele ies mereu la iveală 
alte pavilioane luminoase, căpă- 
tînd uneori, din pricina necesită
ților tehnice, forme ciudate, ca 
un peisaj de roman științifico- 
fantastic.

Impresia asta se întărește și ma 
mult cînd colinzi interioarele, cin 
nimerești în fața comenzilor ante 
mate ale instalațiilor, cînd întîJ 
nești agregate de forme ciudate 
un laborator de raze cosmice car 
se află sub un turn tronconic di 
beton, plin cu apă...



Dar cînd oamenii de știință de 
aici îți „traduc" într-un limbaj 
obișnuit limbajul lor de strictă 
specialitate, îți dai seama că nu 
e vorba de un decor de cinema, ci 
de cea mai strictă și mai actuală 
realitate științifică; decorul e al 
epocii noastre îndrăznețe, care 
luptă să pună atomul în slujba 
păcii și a progresului.

în .camerele fierbinți" nu e de loc 
cald...

Cunoaștem pină acum două în
trebuințări ale afeturilor de tun: 
la manevrarea „gurii de foc" și la 
purtarea eroilor pe ultimul lor 
drum. Le-am aflat aici, la Institutul 
de fizică atomică, și o a treia 
întrebuințare de o cu totul altă 
natură. Dar să începem relatarea 
mai ordonat:

Vizita noastră a început, firesc, 
cu reactorul atomic. Colectivul de 
aici studiază stabilitatea funcțio
nării reactoarelor de acest tip, 
influența proceselor termice asupra 
stabilității, cît și procesele de trans
fer a căldurii de la barele de uraniu 
la apa de răcire. în urma acestor 
studii și a unor modificări făcute 
instalațiilor, puterea reactorului 
a putut fi sporită cu 50% — de la 
2.000 kW. pentru cît afost proiectat, 
la 3.000 kW. Se fac studii amănun
țite în vederea abordării practice, 
într-un viitor nu prea îndepărtat.

Intr-o „cameră fierbinte". Operatorul 
Constantin Ștefan prelucrează o doză de 

sodiu radioactivizat în reactor. 

a problemei utilizării economice a 
reactorilor în energetică.

Coborîm un rînd de trepte ca să 
ajungem la „camerele fierbinți", 
aflate la subsolul clădirii. în ciuda 
numelui, în aceste încăperi nu e 
de loc cald. Aici se obțin și se 
prelucrează izotopii radioactivi. 
Privim prin vizoarele groase de 
sticlă amestecată cu plumb, ad
mirăm virtuțile „mîinilor mecani
ce" cu ajutorul cărora operatorii 
imită precis orice mișcare a mîinii 
omenești. De aci pornesc, în amba
laje speciale, sbdiul radioactiv 
pentru industria petroliferă, fos
forul, zincul, iodul, cobaltul radio
activ pentru numeroase institute 
și laboratoare de cercetări, aici se 
iradiază semințe de plante pentru 
I.C.A.R.

Dar să pornim mai departe, 
către sala mare a reactorului. La 
fiecare pas dăm de complicate in
stalații de protecție împotriva 
radiațiilor. în dreptul canalelor 
prin care se pot elibera fluxurile 
de n eu tread din zona activă a 
reactorului, sînt instalate aparate 
de cercetare : în jurul lor, cărămizi 
de plumb și de parafină împiedică 
neutronii s-o ia în altă direcție 
decît cea dorită. Unul din aceste 
aparate ne atrage în mod deosebit 
atenția: postamentul pe care e 
montat seamănă cu un afet de tun.

— E într-adevăr un afet de tun — 
ne lămurește tînărul inginer care 
ne însoțește — iar aparatul montat 
pe el e un spectrometru de neutroni. 
Cînd l-am construit ne-am dat 
seama că un afet de tun ar fi cît

D. Blolunțev, directorul Institutului unificat de cercetări nucleare de la Dubna 
(In centru), în vizita la Institutul de fizică atomică. In stingă fizicienii 

romîni acad. fi Hulubei și S. Ti teica

se poate de adecvat pentru mane
vrarea aparatului. Forurile de re
sort ni l-au pus la dispoziție 
imediat.

Semnificativă folosire pașnică a 
tunului!

Caznele la care e supus nucleul 
atomic..

...Continuăm vizita în pavilionul 
vecin cu reactorul. La intrare, un 
panou cu o inscripție: „Aici nu se 
aduc și nu se consumă alimente, 

nu se beau lichide, 
nu se fardează!" 
Unde ne aflăm? La 
ciclotron. Instala
ția e izolată în spa
tele unor ziduri de 
beton greu, groase 
de doi metri și ju
mătate, cu uși ro
tative din oțel ma
siv, umplute cu apă 
și borax, ce se des
chid apăsînd pe un 
buton. Personalul 
poartă, în mod o- 
bligatoriu, în bu
zunarul de la piept 
al halatului, do- 
zimetre speciale, 
niște stilouri roșii 
cu vizor prin care 
se poate citi în 
orice moment doza 
de radiație la care 
ai fost expus.

Oamenii de ști
ință de la ciclo
tron sînt angajați 
în marea bătălie 
ce se dă pe plan 
mondial pentru a 
smulge nucleului 
atomic secretul for
țelor uriașe ce se 
ascund în el; pen
tru descoperirea le
gilor care îl guver
nează, ca să-l zgîl- 
țîie și să-l silească 
să-și dezvăluie con
stituția internă, 
nucleul e bombar
dat c u particule 
încărcate sau neu
tre, accelerate ia 
mari viteze. în vi
itor acesta va fi sin
gurul fel de „bom
bardament" pe care 
ÎL va cunoaște ome
nirea. E interesant 
de amintit că de
terminarea spectre- 
lor neutronilor ra
pizi, rezultați din 
interacțiile cu nu
cleul sau difuzați 

de el, se face cu un aparat denu
mit analizor de timp-, unitățile de 
timp cu care lucrează aparatul 
sînt miliardimi de secundă. Același 
colectiv se preocupă îndeaproape 
și de producerea de radioizotopi de 
viață foarte scurtă (pentru a nu 
dăuna organismului omenesc), ne
cesari în medicină.

*

Izotopii radioactivi, produși in ceta
tea atomului, ia lucru' Se injectează 
planta eu fungicide marcate cu zinc 
radioactiv pentru a se putea urmări 
felul cum substanțele pătrund în eorpul 
plantei, ca și eficacitatea lor fungicidă.



a Institutul <le oncologic: pentru tra- 
area tumorilor maligne se folosește 

cu succes cobaltul radioactiv.

CIFA 2 — un colaborator prețios

Pătrundem tot mai adine în 
lumea fizicii nucleare. In labora
torul de spectroscopie nucleară se 
studiază radiațiile B și probleme 
de emisie electronică și de tehnica 
vidului ultraînalt. Au fost realizate 
dispozitive de producere și măsu
rare a vidului, care nu se constru
iesc decît în cîteva țări cu o 
tehnică foarte înaintată, ca U.R.S.S. 
și S.U.A,

Nu scăpăm prilejul să vizităm 
și sectorul de mașini electronice de 
calcul. CIFA 2 lucrează din plin. 
Sutele de ochi de neon ai calcula
torului clipesc mărunt, arătînd 
că mașina calculează de zor. La 
o mașină de scris de lîngă pupitrul 
de comandă se înregistrează auto
mat rezultatele: coloane lungi de 
cifre. Operatorii supraveghează 
doar buna funcționare a „creierului 
electronic". CIFA 2 e folosită 
curent pentru nevoile de calcul ale 
cercetărilor ce se fac aici, ca și 
pentru nevoile altor institute, uni
tăți industriale, de proiectare etc.

Vizita noastră, deși de scurtă 
durată, ne-a dat o imagine și a 
activității intense ce se desfășoară 
în laboratorul de radioizotopi, unde 
se pun la punct metode de aplicare 
t radioizotopilor în diferite sec
toare ale economiei și biologiei, se 
măsoară radioactivitatea apei din

După orele de lucru, personalul e obli- 
lat să treacă prin fața unui aparat 
pedal de control pentru a se prein- 
impina infectarea cu substanțe radio

active.

T
Ciclotronnl. Periodic, instalația se veri

fică cu grijii.

precipitații, se studiază probleme 
de metrologie și dozimetrie a ra
diațiilor.

Un laborator de electronică pro
iectează și construiește aparatura 

electronică necesară cercetărilor nu
cleare.

O veche zicală spune: confirma
rea valorii nu așteaptă anii. Insti
tutul de fizică atomică de lîngă 
București e o dovadă grăitoare a 
adevărului cuprins în această zi
cală. Cu trei ani în urmă, cînd a 

intrat in funcțiune reactorul livrat 
de Uniunea Sovietică, existau la 
noi foarte puțini specialiști în 
fizica nucleară. Avem astăzi un 
detașament puternic de atomiști, 
care-și aduc contribuția lor la dez
voltarea acestei ramuri de primă 
importanță a științei moderne.



GimnASTICA LA DOMICILIU 
Exerciții de gimnastică 
pentru primele 3 luni 

«Q de sarcină (IV)
OLIMPIADELE 
ÎN FILATELIE

da prof. 
Ana-Maria 

ENĂCHESCU

MIȘCĂRI DE E- 
CHILIBRU

1) Siînd cu bra
țele încrucișate la 
s/Mle: ducerea pi
ciorului sting o- 
blic înainte, cu 
genunchiul ușor 
îndoit, vîrful spri
jinit pe dușumea 
(a). Ridicarea ge
nunchiului îndoit 
la orizontală (b). 
Ducerea genun
chiului îndoit la
teral (c). Cobo- 
rîrea piciorului 
sting. Aceeași 
mișcare, cu drep
tul. Executați e- 
xercițiul de 2-3 
ori cu fiecare pi
cior.

2) Stînd în po- 
ziție de drepți: 
înclinarea trun
chiului înainte, 
cu ducerea brațe
lor lateral și a unui 
picior înapoi, în 
cumpănă. Aceeași 
mișcare, poate fi 
făcută cu mîinile 
sprijinite de spă
tarul unui scaun. 
Executați mișca
rea de 2 ori cu 
fiecare picior.

MIȘCĂRI DE LE
GĂNARE A BRA
ȚELOR ȘI PI

CIOARELOR
1) Sfîsd in po

ziție de drepți: 
legănarea brațelor 
și a unul picior 
înainte și înapoi 
(4 timpi). Execu
tați apoi aceeași 
mișcare cu celălalt 
picior șt ambele 
brațe (4 timpi). 
Repetați încă o 
dată mișcarea.

MIȘCĂRI DE 
RESPIRAȚIE
Din mere, legă

narea brațelor prin 
față în sus, inspi- 
rînd adînc pe nas. 
Coborîrea brațelor 
Încet, expirînd pu
ternic pe gură.

N.A. Vă re
amintim că pentru 
a da bune rezul
tate, gimnastica 
va fi executată 
de dv. numai cu 
ncomandația me
dicului.

DIN TOATĂ LUMEA • DIN TOATĂ LUMEA • DIN TOATĂ LUMEA

150,000 DE VOLUNTARI PENTRU 
ZBORUL ÎN LUNĂ

După o conferință științifică ți
nută recent la Londra, Alia Mase- 
vici, profesoară de astrofizica la 
Universitatea din Moscova și vice- 
președintă a Academiei de științe 
a U.R.S.S., a declarat unor ziariști 
englezi că numai In Uniunea Sovie
tică s-au primit pînă acum peste 
150.000 de oferte din partea volun
tarilor pentru primul zbor spre 
Lună.

Alla Masevici a arătat că tuturor 
acestora li s-a răspuns cam în felul 
următor:

.Luăm notă de propunerea dv., 
dar trebuie să vă facem cunoscut 
că nici o ființă umană nu va parti
cipa la un zbor spațial atît timp cit 
problema securității și a întoarcerii 
sale pe Pămlnt nu vor fi total re-

Savanta sovietică a declarat că, 
de altfel, și ea însăși și-a rezervat

.Imurile olimpice din Squaw 
Valley și Roma au readus în a- 
tenția filuteliștitor olimpiadele 
moderne. Au emissau vor emite 
mărci pentru olimpiada 30-35 
administrații poștale, printre 
care cele din U.R.S.S., S.U.A., 
R.P. Romînă, R.P. Ungară, 
R. Cehoslovacă, R.P. Polonă, 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavă, 
Franța, Italia, Elveția, San 
Marino, Monaco, Togo, Ghana 
etc.

Mărcile grecești emise în 1806 
pentru prima ediție a jocurilor 
olimpice moderne sînt cele care 
au deschis această tematică în 
filatelie. De atunci, filatelie a 
înregistrat toate olimpiadele. La 
început, tematica a fost mai 
puțin trasată; începînd însă cu 
olimpiada din 1920, de la An
vers, olimpiadele sînt din ce în 
ce mai mult în atenția filateliș- 
tilor. Anvers 1920, Paris 1924, 
Amsterdam 1928. Los Angelos 
1932. Berlin 1936 — au prile
juit emiterea a zece serii de 
mărci olimpice.

Ca și în timpul primului răz
boi mondial, în perioada anilor 
1939-1945 olimpiadele n-au 
mai avut loc. Este vorba de olim
piadele a Xll-a și a XIII-a din 
1940 și 1944.

Cel mai mare număr de mărci 
închinate olimpiadelor încep să 
fie emise o dată cu cea de-a 
XlV-a ediție, din 1948, de la 
Londra, în cinstea căreia au 
apărut opt serii de mărci. Olim
piada de la Helsinki a prilejuit 
nouă serii, iar cea de la Melbour
ne a bătut recordul, cu 15 serii, 
totalizînd 127 mărci. Adăugind 
și diferitele emisiuni închinate 
jocurilor olimpice de iarnă nu
mărul total al mărcilor emise 
în cinstea olimpiadelor și altor 
subiecte olimpice s-a ridicat 
pînă în acest an la 284.

Mărcile olimpice ale anului 
1960 vor fi desigur cele mai 
frumoase. Mărcile ce vor fi 
emise de poșta romînă se anunță 
și ele la un nivel artistic supe
rior (după machetele semnate de 
H. Meschendorfer). Sînt anun
țate o serie de șase valori cu 
tiraj normal și o serie de cinci 
valori cu tiraj redus. Emisiunea 
olimpică romînească va fi com
pletată cu două colițe, una dan
telată și alta nedantelată.

Val, TEBEICĂ Știați că în timpul iernii distanța dintre Moscova 
șt Leningrad este cu 300 de metri mai mică decît 
în timpul verii? Oricît de greu ar fi de crezut, s-a 
constatat totuși foarte precis că exact cu atît se 
contractă, sub influența frigului, linia ferată ce 
leagă aceste două orașe. Vă mai putem da și alt 
exemplu în legătură cu influența temperaturilor 
scăzute, asupra marilor construcții metalice. Astfel, 
în timpul iernii, turnul Eiffel este cu 15 cm mai 
scurt decît în zilele calde de vară. Și încă un exem
plu: în anul 1927, un pod din Paris, peste Sena, s-a 
contractat atît de mult din cauza gerului Incit pava
jul care îl acoperea s-a ondulat șl apoi s-a fărîrnițat. 
Podul a trebuit să fie supus unor reparații generale.

un loc într-una din primele plecări 
spre Lună.

OMUL CARE N-A DORMIT 
34 DE ANI

Se știe că un om nu poate trăi 
multă vreme fără să doarmă. In 
mod normal, omul își petrece cam 
o treime din viață dormind. Creierul 
și întregul lui organism au nevoie 
de această odihnă. Unul dintre 
putinele organe care nu se odihnesc 
nici în somn, e inima. Dar funcțiu
nile ei nu sînt continui ca ale creie
rului, ci întrerupte prin pauzele 
dintre bătăi. Or, aceste pauze sînt 
suficiente pentru a odihni mușchiul 
Inimii.

Iată însă că în Italia s-a semnalat 
un caz care a făcut excepție de la 
această lege fiziologică. Un anume 
Alessio Marlo Soifo a trăit nu mal 
puțin de. 34 de ani fără să fi dormit 
în acest, timp măcar o oră. A murit 
acum cîteva luni, în vlretă de 89 
de ani, de bătrlnețe șl nicidecum 
din cauza neodlhnei.

POȘTA REDACȚIEI
FELICIA HÎNCU — 

Or. Stalin. Atît nylonul 
cit și tergalul se spală 
In apă călduță sau rece 
șl nu necesită călcare. 
Pliscurile permanente 
ale tergalul ui nu se 
strică la spălare. Cît 
despre problema „aler- 
giei“, pe care o ridi
cați, puteți fi liniștită. 
Țesăturile sintetice sau 
artificiale — declară 
specialiștii autorizați 
— nu pot provoca 
cazuri de sensibilizare 
mai mult decît lîna, 
bumbacul sau mătasea 
naturală. Realitatea e 
că nu țesătura în sine 
provoacă uneori stări 
de alergie, ci substan
țele folosite la apretare 
și vopsire — în special 
cele cu bază de anilină.

EMIL VOICU — Rm. 
Sărat. Literele mobile 
pentru tipar au fost 
inventate în anul 1046 
de chinezul Pi Cblng. 
Acesta își confecționa 
semnele din pămînt ars. 
Gutenberg n-a inventat 
tiparul, ci doar l-a intro
dus pe continentul nos
tru, perfecționîndu-I, 
aproape patru secole 
mai tîrziu.O inovație 
de reformă revoluționa
ră a sistemului de im
primare a fost făcută 
recent de profesorul I- 
van Jilevicl de la In
stitutul de cercetări 
științifice din Vllna, 
care a demonstrat că 
e posibilă orice tipărire 
cu ajutorul unei benzi 
magnetizate, pe princi
piul magnetofonului și 
ai belinogramei în ace
lași tinip. Cerneala ar 
urma să fie folosită, 
în acest caz, sub formă 
de pudră fină, sensi
bilă la atracția mag
netică.

SILVIA PĂUNESCU 
— Giurgiu. Maiourile 
plutitoare despre care 
ați citit nu sînt altceva 
decît țesături din fibre 
sintetice Îmbibate cu 
hidrazină — substanță 
care se folosește mult 
azi, atît în medicină 

cit și în agricultură. 
Această substanță are 
proprietatea de a se 
difuza în materia la 
care se încorporează și 
de a da naștere la 
mici bule de azot sub 
acțiunea căldurii mo
derate, cum ar fi aceea 
a corpului omenesc. 
Cum aceste bule de 
azot nu părăsesc mate
rialul de suport, acesta 
din urmă — în cazul 
cînd e un maiou de 
baie — devine plutitor 
ca un colac de salvare.

ALEXANDRU ZA- 
HARIA, elev — Sibiu. 
Cangurii nu sînt singu
rele animale care-și 
cresc puii în pungă. 
Din ordinul tnarsupia- 
lelor fac parte și alte 
animale, 'de forme și 
mărimi cu totul diferi
te. Micul urs alb numit 
Koala, ca și micul 
șoarece-opossum din A- 
ustralia posedă ia rîn- 
dul lor asemenea pungi. 
Există apoi o specie 
de lupi (Thylaclnul și 
Tasmania), o specie de 
iepuri (iepurele mar
supial), alta de veve
rițe și alta de cîrtițe, 
care stat înzestrate de 
natură cu astfel de... 
accesorii fiziologice. A- 
ceste animale au o 
vechime de peste 70 mi
lioane de ani și sînt 
caracteristice continen
tului australian.

ȘTEFAN MORARU 
— Pitești. Prin cu Vui
tul „dopate", pe care-1 
întilnițl atît de des în 
legătură cu unele per
formanțe ale sportivi
lor occidentali, se în
țelege excesul de stupe- 
fiante-stîmulente, ad
ministrate unui sportiv 
pentru a obține de la 
el maximum de randa
ment. Din seria aces
tora fac parte: cofeina, 
stricnina, hormonii etc. 
Firește că aceste sti
mulente dau pe mo
ment unele rezultate, 
dar efectul lor asupra 
organismului e catas
trofal. Rareori se în-

VINOVAT E FRIGUL

Medicii care au avut sub observa
ție acest caz n-au găsit nimic anor
mal la autopsie șl sînt și azi intrigați 
de acest fenomen.

TEMPERATURA ARBORILOR

Există în mijlocul Siberiei o 
stațiune a Academiei de științe a 
U.R.S.S. al cărei cercetători au o 
ocupație cu totul neobișnuită. 
Studiind flora regiunilor siberiene 
și, printre altele, gradul de rezisten
ță la frig al diferitelor plante — fie 
locale, fie aduse pentru experiență 
— acești oameni controlează regulat 
temperatura arborilor.

Unul străin care s-ar abate prin 
partea locului 1 s-ar părea desigur 
straniu auzindu-1 pe unul dintre 
aceștia spunînd:

— Mă duc să iau temperatura 
mesteacănului.

Dar dc fapt aceasta e realitatea.
Cu ajutorul unor termometre spe

ciale, se controlează de cîteva ori pe 
zi temperatura arborilor. Primăva

ra și toamna controlul se lace chiar 
din oră în oră. Bineînțeles că totul 
are un scop practic: cunoașterea re
zistenței plantelor la temperatu
rile scăzute și crearea unor soiuri 
cit mai rezistente și mai productive.

S-A DESCOPERIT UN NOU 
„LEONARDO DA VINCI*'

Un colecționar de picturi din 
Anvers, pe nume Van Heesvelde, 
a cumpărat recent de la im anticar din 
Bruxelles un tablou care i s-a părut 
interesant. Mergînd cu el la Paris 
șl arătîndu-1 expertului Camille 
Rabione de pe lîngă muzeul Luvru, 
acesta a recunoscut în el o pictură 
a lui Leonardo da Vinci.

Expertiza făcută se bazează pe un 
examen radiografie care atestă ve
chimea și compoziția culorilor folo
site de marele pictor, precum șl pe 
conținutul lui, care e un fel de „tes
tament pictural" al lui da Vinci, 
reprezentîndu-i întreaga familie.

tlmplă ca un organism 
să-și recapete echilibrul 
după o asemenea dopa- 
re. Dar chiar folosirea 
excesivă a unor ali
mente obișnuite nu e 
indicată. Excesul de 
zahăr, spre exemplu, 
provoacă furunculoze; 
excesul de carne produ
ce toxine în singe, iar 
cei de grăsimi obosește 
ficatul. Singurele sub
stanțe stimulente mai 
inofensive sînt concen
tratele de cereale, com
plexele aminate și vi
taminele sintetice,

kira rOiirlich— 
Deva. Așa-numitul „vin 
de miere" se prepară 
foarte simplu: se pune 
o lingură de miere 
într-o jumătate de litru 
de apă în clocot și se 
lasă să mai fiarbă 
puțin. Băutura e tonică 
și ușor laxatlvă. Se bea 
atît caldă, cît și rece. 
Se prepară, de asemenea 
(și de astă dată poartă 
numele de „ceai de 
miere"), fără a se fierbe 
și anume: se dizolvă 
o linguriță de miere 
într-un pahar cu apă 
caldă, băutura sorbin- 
du-se apoi cu lingurița. 
E indicat pentru com
baterea stărilor de ane
mie. insomnie și ner
vozitate.

Dtztoflana jsca- 
lul a0rut în ar. 

trscut

I) Vasile Roaitg. 
St Amor — Far — 
Tur. 3) Coral — 
Timiș. t) A iod — 
Saga- Ha. St na
tive — Ixa. el T— 
Aerian — Adm. TI 
Ag— Recreat — A. 
Si Avem — B — 
Drum. at Mur — 
Eforie — A. 10> 
Oraș — Ir — Anti. 
Iii Victoria—Era.



CUVINTE 
ÎNCRUCIȘAT!

VESTIMENTARĂ

ORIZONTAL: 1) Uniformă. 
2) Schimbări — Franc. 3) Ciz
mă (fig.) — Sanda. 4) Dezor
donat — Literă grecească. 5) 
Eroină a lui Verdl — Paradis. 
6) Ușier! — In haină! — Sort — 
Rîs! 7) Haină — O anumită blu
ză — Comună în Franța (Vosges). 
8) Capabilă — Incandescent — 
La fereastră. 9) Mănușă (reg.) 
— Căciuli. 10) Localitate In Ma
ramureș — La pălărie — Papuc 
(fig.). Ii) Acut! — Sfeșine! — 
Iți iei îmbrăcăminte cu ei — 
Zeu! 12) Spectacol de estradă 
(pl.) — Rămas peste noapte. 
13) Are doar o tolbă cu săgeți

și un arc — . Port romtnesc. 
VERTICAL: 1) Nu-s haine.

2) în temă — Interesat în orice 
veste. 3) Brîu — Gonește cu 
motocicleta — In voie! 4) Ciz
mă geografică — Dumas l-a 
Îmbrăcat ca mușchetar. 5) Pro
fetic — Nins la capete! 6) Ase 
da drept — Umblă îmbrăcat in 
humus — în scutece! 7) Coas
te — Prefix pentru egal — In
terjecție. 8) Antilopă — Haine.
9) Tuns la sfîrșit! — Colac de 
fire — Individ. 10) Iarbă fără 
foi — Șarpe — în robă! — De 
la (od.). li) Cultivă in — Costi
sitoare. 12) Ion Manta — Fără 
accent — în tunică. 13) Fata 
din teatru — Pus în concordanță. 
14) Suprafață — Capelă... fami- 
liaristică.

desișurile pădurilor 
și care n-ar fi chi
purile altceva decît 
sufletele strămoșilor, 
care urlă acum de 
dorul satelor și coli
belor în care au trăit 
odată. De aici nu
mele de „insula sta
fiilor" ce se dă de 
către localnici insu
lei Madagascar.

Aceste lemuriene 
mal au o caracteris
tică: execută sal
turi asemănătoare 
cangurilor. Și încă 
ceva: cînd este ur-
mărită de vînători, 
una dintre speciile 
de lemuriene poate 
să facă sărituri de
peste iO m și, 
datorită membranei 
sale branhia! e care

Sînt cazuri în care, fie datorită unei deplasări tempo
rare, fie lipsei de spațiu sau, pur și simplu, neglijenței, 
nu dispunem de un răcitor pentru păstrarea alimentelor 
pe timpul verii. In asemenea situații putem improviza 
un răcitor în felul următor:

Introducem într-un cazan — sau într-un hîrdău — 
gheață fărlmițată amestecată cu sare grunjoasă, lăsînd 
deasupra suficient Ioc pentru așezarea alimentelor. Peste 
gheața astfel amestecată punem un grătar de fier sau o 
tablă găurită, iar deasupra așezăm ceea ce vrem să păstrăm 
la rece. Acoperim totul cu cîrpe umede și plasăm vasul 
într-un loc ferit de razele soarelui.

In cazul cînd nu dispunem de gheață, folosim numai 
cîrpele umezite, tofășurînd cu ele vasele cu alimente sau 
cu băuturi și așezîndu-le apoi în locuri umbrite, unde 
circulă un curent de aer. Trebuie să avem grijă însă să 
umezim din nou cîrpele cînd acestea încep să se usuce, 
în modul acesta se pot păstra: brînza, untul, smîntîna, 
legumele șl mîncărurile gătite, după cum se pot răci 
orice fel de băuturi. Explicația e simplă: evaporarea apei 
din cîrpe răcește conținutul vasului.

Procedeul nu e recomandabil însă pentru carnea crudă. 
Aceasta se păstrează mai bine proaspătă, dacă o înfă- 
șurăm tntr-o cîrpă curată peste care presărării praf de 
cărbune și o ținem într-un Ioc aerisit. Altă metodă este 
de a o înfășură într-o cîrpă umezită în oțet.

Totuși, cel mai recomandabil este să dăm mai întîi 
o fiertură cărnii sau s-o sărăm și s-o prăjim puțin înainte 
de a o pune la păstrat (prin aceasta nu trebuie să înțelegem 
însă mai mult de 2-3 zile).

Supele și mîncărurile gătite se pot păstra dîndu-le în 
fiecare zi eîte o fiertură. In acest caz, însă, în supe nu 
trebuie să rămînă zarzavaturi sau paste făinoase: acestea

UE PESTE HOTARE
dar al poporului azerbaidjan, Ker-oglî, protector al 
■i și obijduiți, este personajul central al unui film 
irneaza tn prezent 1a studioul „Mosfilm" în colaborare 
m-film". în regia lui G. Seid-Zade si cu muzica 
F. Amirov și D. Djanghirov. filmul relevă, în rolul 
irtislul Afrosiab Mamedov de la Teairul dramatic 
tzizbekov".
numeroasele filme documentare in curs de turnare In 

din R. P. Bulgaria: „Influența lui Lenin asupra 
uneitorești bulgare"; „Clntece din Rodopi" — film in 
Rumen Grigorov; un film biografie închinat scriitorului 
ovkov; filmul documentar de lung metraj „Gbeorghi 
:gini dintr-o viață eroică", realizat după uri scenariu 
cev și Iordan Veticikov și altele.
elinul Spiess a terminat recent în studioul „Defa" 
rico-revoluționar „Unul dintre noi", a cărui acțiune se 
filele negre ale începutului terorii hitleriste. La baza 
tteva episoade din viața cunoscutului sportiv antifascist 
under, ucis de fasciști. Rolul principal este deținut de 
- Giinther Simon (remarcabilul interpret al lui Emst

mtă recent la Varșovia o interesantă manifestare cine- 
ă denumită „Festivalul festivalurilor*', In cadrul 
ist prezentate numai filme distinse cu cele mai înalte 
se concursuri ale anului 1959. Astfel, au ruiat prin- 
arta unui om* — U.R.S.S., «Submarinul „Vulturul"» 
lă, „Stelele" — R.D.G.-R.P. Bulgaria, „Hiroșima.
— Franța, „Copiii minune" — R.F.G. și altele.

Nu prouuvu o prea bună impresie asupra publicului parizian apariția 
cunoscutei artiste Michele Morgan tn filmul „Scelerații", realizat 
de Robert Hossein. Distribuita în rolul unei americane putred de 

bogate, Michele Morgan evoluează penibil în fața spectatorilor, in- 
terpretînd lungi scene de beție într-un cadru de melodramă de cel mai 
îndoielnic gust. Și aceasta tocmai cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a artistei...

Un film nu după Goldoni, ci despre Goldoni, este pregătit tn studiou
rile italiene, tn regia lui Carto Rim. Noua realizare va înfățișa 
viața bogată tn tnitmplări a marelui dramaturg italian Carto 

Goldoni, filmul constituind tn același timp un tablou veridic al 
teatrului italian din secolul al XVIH-lea. în rolul lui Gotdoni, care 
va fi prezentat în două epoci diferite, vor apare Walter Chiari si. respectiv, Gino Cervi. 7 ’
La Pekin se desfășoară, în studioul cinematografic „1 August".

munca de turnare a filmului artistic „Ne Er“, închinat vieții 
și creației compozitorului revoluționar chinez Ne Er. autorul 

imnului de stat al R.P. Chineze. Realizatorii filmului — regizorul 
scenaristul Iul Lin și interpretul rolului prii»*ipai, 

artistul Ciao Dan — l-au cunoscut personal pc Ne Er. care a 
murit tlnar, în plină desfășurare a creației sale muzicale.

CU AJUTORUL ȘTIINȚEI
Oameni cu „mușchi* de oțel

cînd e desfăcută al
cătuiește un fel de 
parașută, sare din 
arbore Iir arbore.

Expresia este folosită de data 
aceasta la propriu, nu la figurat. E 
vorba de metoda unui chirurg po
lonez, profesorul Gruca, prin care se

face înlocuirea și reeducarea mușchi
lor atrofiațl, cu... arcuri de oțel.

Se știe că pe lîngă poliomielită sau 
traumatisme mai sînt și alte cauze 

care duc la atrofia

DIN TAINELE N A T U R

O insectă care-i uluiește pe cercetători
Exista în familia Mmenopterefor 

o inseefa numită Rhyssa Persuasoria, 
a cărei înmulțire se face în condițiile 
unui fenomen uluitor pentru mintea 
omului. Această insecta, care se asea
mănă la corp cu o libelulă, atingînd 
la maturitate aproape 10 cm in lungi
me, își depune oul în tarea altei insecte 
— Sirex — care trăiește in pădurile 
de pini. Pină aici n-ar fi nimic extra
ordinar pentru cei care cunosc viața 
insectelor. Extraordinarul pe care met 
biologii nu reușesc să-l explice constă 
în operația pe care insecta o face pentru 
depunerea acestui ou.

Larva- Sirexului se află undeva 
tn interiorul unui lemn de pin care nu 
prezintă nici un țel de semn distinctiv 
ta suprafața. Or, Rhysîa care se 
pregătește să depună oul — prin ce 
mii toace nimeni nu poate deocamdată 
șa explice — detectează cu precizie 
locul tn care se află larva și se așază 
pe. et. Șt acum începe cea de-a doua 
operație care-i uluiește pe cercetători. 
Ou ajutorul unui ac pe care-l are, ca 
șt albinele, în partea dinapoi a corpului 
șt care nu e mai gros ca un fir de păr 
de cal dar care se întinde pe o lungime 
ce-i depășește talia, insecta reușește 

să găurească lemnul pinu
lui pină ce dă de larvă. 
Uneori grosimea lemnului 
e străpunsă pe, oaitlncime 
de «-7 cm și insecta se 
chinuiește ceasuri întregi 
ptnă reușește să ajungă la 
larvă. Dar cînd și-a atins 
ținta, cu un ultim efort ea 
își depune oul în corpul 
larvei, unde acesta va area 
tot ce-i trebuie pentru a 
se dezvolta.

Cum în timp ce se 
căznește să-si înfigă acul 
în lemn Rhyssa nu se 
urnește din loc nici ta a- 
propierea omului, un foto
graf a reușit sd prindă in
stantaneele pe care le pu
blicăm alăturat și tn care 
vedem:

® Insecta a descoperit 
locul unde se ascunde 
larva căutată și se pregă
tește să-și înfigă acul în 
lemn.

@ încă puțin și larva 
va fi atinsă.

® Cu un ultim efort, 
acul e înfipt in corpul 
larvei, unde Rbșssa își 
depune oul.

mușchilor coloanei 
vertebrale. Medicii 
ortopediști caută de 
multă vreme o solu
ție pentru această 
problemă. Chirurgul 
polonez Gruca este 
unul dintre cei mai 
avansați în acest 
domeniu. El a reușit 
încă de acum patru 
ani. să experimenteze 
o metodă originală, 
înlocuind mușchii a- 
trofiațl ai unul om, 
cu arcuri de oțel 
inoxidabile. Experi
ența dlnd rezultate 
satisfăcătoare, profe
sorul Gruca se află 
azi în situația nu 
numai de a aplica 
în mod curent a- 
ceastă metodă, dar 
chiar de a o extinde 
la orice parte a corpu
lui, unde mușchii 
nu mai funcționează. 
Arcurile de oțel fo
losite în acest scop 
nu dăunează cu nimic 
țesuturilor muscu
lare rămase sănătoase 
și sînt în așa fel 
fabricate incit sub
stanțele chimice din 
organism nu au nici 
o acțiune corosivă a- 
supra lor.

Clinica ortopedică 
din Varșovia, unde 
lucrează profesorul 
Gruca, este vizitată 
în ultima vreme de 
numeroși medici stră
ini care se intere
sează îndeaproape de 
această senzațională 
metodă chirurgicală.



— Mai vreau, unchiule I Mai vreau! Mai 
vreau I...

— Și ce-o să fie asia, Tom ? 
— Tumul Babei, bunicujol...

CERCETĂRI ARHEOLOGICE FRUCTU
OASE. Arheolog» sovietică T. Blavatskaia 
și cercetătorul albanez H. Ceka examinează 
un bust descoperit cu prilejul săpăturilor 
făcute in R.P. Albania, pe locul unde se 
afla odinioară orașul antic Apollonia.

RĂSCOALA „SPRÎNCENELOR ROȘII", una din primele mari 
răscoale țărănești din China (anul 24 c.n.j, a fost imortalizată pe 
ptnză de pictorul Liu Lin-țan. Lucrarea se găsește In prezent ia 
Muzeul de istorie al R.P. Chineze.

CANCAN VEST-GERMAN 1960

— Vin’ Bibicule, vin’ tăticule, vin...

LA ASALTUL HIMALAYEL în mi 
1961, o echipă de alpiniști francezi In frunl 
cu Pierre Lereuse va porni să eucereasc 
piscul Yannu, înalt dc 7.710 metri, cons 
derat unul din cele mai inaccesibile vîrfiu 
ale munților Himalaya. în clișeu: alpinist! 
Pierre Lereuse și fotografia piscului Yarini

TÎRGUL INDUSTRIAL DE LA BUDAPESTA, deschis la sftrși- 
tul lunii mai, s-a bucurat de participarea a douăzeci de țări, printre 
care și R.P.R. în fotografie, vedere generală a ttrgului din capitala 
R.P. Ungare.

Desene de V. CRIVAT
4- TANANARIVE 
— PARIS PE BI
CICLETĂ... Ple
cat ia 3 noiembrie 
1959 din Tanana
rive (capitala Ma- 
dagascaruluO,tînă- 
rul malgaș M Rau- 
driamanantena a 
ajuns la Paris după 
ce a strâimtut pe 
bicicletă o distanță 
de circa 14.090 km.

UN EXEM
PLA R A- 
PROAPE UNIC 
ÎN LUME este 
gorila de munte 
din fotografie, 
originară din 
Uganda, cu 
„domiciliul*1 
actual In Gră
dina zoologică 
din Londra.



în cîteva cuvinte

GOOD BYE, KIȘI!

La 18 iunie se împlinesc 78 de 
«ni de la nașterea lui Gheorghi 
Dimitrov, eminent activist al miș
cării muncitorești internaționale, 
luptător neînfricat împotriva fas
cismului, neuitat conducător al 

poporului frate bulgar. -♦

Cîteva imagini memorabile 
ale peisajului politic japonez în 
ultimele luni. Nobusuke Kiși 
se strecoară ca un șoarece prin 
străzi lăturalnice, pentru a scăpa 
de furia mulțimii și a ajunge la 
aeroportul din Tokio, de unde 
fuge cu un avion la Washington, 
ca să semneze pactul de „securita
te" cu S.U.A. Poliția ocupă 
parlamentul japonez. Poliția șl 
oamenii ei votează cu mare entu
ziasm tratatul, căruia în Japonia 
i se spune „tratatul negru". 
Hagerty, trimisul special al 
președintelui Eisenhower, so
sește la Tokio pentru a pregăti 
vizita șefului său; „entuziasmul" 
populației e atît de mare, încît 
Hagerty abia scapă viu, cățărîn- 
du-se într-un elicopter, zbu- 
rînd spre o bază militară ame
ricană...

Cu japonezii nu e de glumit. 
Milioane scandează vechiul șl 
cunoscutul refren: „Anii, go 
home!" Milioane își amintesc 
de un coșmar și cer: „Niciodată 
o nouă Hiroșiină 1“ Milioane pro
testează împotriva prezenței 
avioanelor „U-2“ în Japonia și 
reclamă dispariția bazelor mili
tare americane de la Okinawa 
și din alte părți.

Cu toate acestea, după ce a scă
pat mai mult mort declt viu din 
mijlocul mulțimii, Hagerty bra
vează și rostește în fața ziariș
tilor aceste cuvinte memora
bile: „Manlfestanții care m-au 
„primit" nu reprezintă decît 
1-1,5% din opinia publică 
japoneză!"

Corespondentul ziarului „New 
York Herald Tribune", în con
tradicție totală cu reprezentantul 
lui Eisenhower, aprecia că „nici 
un președinte al S.TJ.A. nu s-a 
izbit de un asemenea risc perso
nal, diplomatic și politic — de

de Ion MIHĂILEANU

care este însoțită vizita lui Eisen
hower în Japonia".

în cele din urmă, îngrijorat 
de „violențele antiamericane" 
(termenul aparține organelor de 
securitate din S.U.A.), Elsenho
wer, care avea intenția să vizi
teze Japonia „din zbor", călăto
rind tot timpul cu elicopterul, 
fără să apară vreodată în public, 
a fost obligat să-și contraman
deze călătoria, consemnînd ast
fel cea mal răsunătoare înfrîngere 
diplomatică a S.U.A. din ultimii 
ani.

Cei 93 de milioane de oameni 
harnici șl capabili al Japoniei 
— țară dezvoltată industrial — 
știu poate mai bine decît alte 
națiuni și popoare subjugate 
ce înseamnă militarizarea eco
nomiei după model american: 
la fiecare doi salarlați japonezi 
există un șomer, iar venitul 
lunar al unui muncitor japonez I 
e printre cele mai mici din 
lumea capitalistă.

„Niciodată Hiroșima!" — stri
gătul e atît de dramatic, atît de 
puternic încît el va mătura 
pe toți Kișli Departamen
tului de Stat. Și nimeni nu se 
va mira dacă primul ministru 
nipon, învestit de Washington, 
se va sul în curînd într-un avion 
pentru a se stabili definitiv în 
S.U.A. Desigur că fuga e ruși
noasă, dar e șl sănătoasă. Mai 
ales că la New York sau Was
hington pe Klșl îl așteaptă 
bunul său prieten Li Sîn Man. 
Dealtfel S.U.A. devine tot mai 
mult sediul „dictatorilor liberi" 
din Europa, Asia și America 
Latină care își pot lua în pri
mire, oficial, slujba lor verita
bilă de funcționari al serviciului 
lui Allan Dulles.

In asemenea împrejurări se 
poate rosti cu anticipație : 
„Good bye", Kiși!

La Pekin, s-au desfășurat recent 
lucrările celei de-a 11-a sesiuni 
a Consiliului General al Federa
ției Sindicale Mondiale. în foto
grafie : un aspect din sală, în 

timpul lucrărilor sesiunii. 4r

^okio — iunie I960., Reședința premierului Kiși, apărată de po
liție, este luată cu asalt de mulțimea demonstranților. Protestînd împotriva hotărîrii guvernului vest-germăiT 

de a pune la dispoziția americanilor aerodromul Rhein- 
Main, pe care să-l folosească drept bază pentru acțiu
nile lor provocatoare și de spionaj împotriva țărilor 
socialiste, tineretul din Frankfurt pe Main a instalat pe 
teritoriul aeroportului pancarte cu inscripția: „Rhein- 
Main nu trebuie să fie o bază de spionaj a S.U.A.!"

In aceste zile, la Tokio și în alte orașe ale Japoniei, s-a desfășurat cea mai mare 
grevă a feroviarilor japonezi de la sfîrșitul războiului și pînă acum, în cadrul căreia 
muncitorii au cerut demisia guvernului Kiși. în fotografie: un aspect din timpul mitin

gului greviștilor din Tokio.

«EDACȚIA .BUCUREȘTI
• PIAȚA SCÎNTEII

Căsuța Poștală : 3507 
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Prezentarea grafică : Vlad MUȘATESCU.Tipărită Ia Combinatul Poligrafic Caso Scînieîi „I, ¥„ Stalin"»



Timpul nefavo
rabil de duminica 
nu a împiedicat 
desfășurarea Con
cursului interna
țional de penta
tlon modern al 
R.P.R., care a 
început cu proba 
de călărie. Iată 
în fotografia 1 pe 
unul dintre con
curenti, Ia tre
cerea unui obsta
col.

Fotografiile 
2-3 reprezintă 
pe doi dintre con- 
curențit la proba 
de tir a aceluiași 
concurs: I. Deriu- 
ghin (U.R.S.S.) și 
§. Przybilskt 
(R.P.PolonS). în
registrarea rezul
tatul ui realizatîn- 
tr-una din seriile 
probei de tir (fo
tografia nr. 4).

Fotografii de 
R. SCURTU » 
Gk DUMITRU

In dup# amiaza zilei de du
minica, stadionul Dinamo a găz
duit meciul de fotbal dintre echi
pele Dinamo-Bucureșli și Jiul- 
Petroeani (fotografia b), terminat 
cu victoria gazdelor: 3-1 (o-IJ .

Aspect de la prima spartachiada naționala din 
K. Cehoslovaca.

I---------------------------------------------------------

DIN CE CRUZfl...
d« Al. MIRODANDacă rugbiștii noștri au izbutit, acum două duminici, în meciul cu Franța, un fapt țv care nici englezii — întemeietori ai «cestui sport — nici, la sudul Africii, echipele din Capetown, nici în apele Pacificului jucătorii Noii Zeelande n-au reușit de multă, multă vreme:dacă la Canton președintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport din orașul acela a întrerupt emoționat un meci de handbal, în repriza a doua, pentru a vesti solemn și a felicita musafirii romîni pentru recordul mondial al lolandei Balaș ajuns acolo, prin radio, de la cîteva mii de kilometri depărtare ;dacă în Țara Moților s-au născut, în piatră și pustietăți, terenuri de fotbal;daeâ locuitorii Australiei au salutat cu respect și uimire, poate pentru prima oară în istoria insulei, drapelul de stat al Republicii Populare Romîne, cinstind astfel patru campioni olimpici născuți într-o țară prea puțin cunoscută lor pînă atunci;dacă minerii din Lupeni cînd ies din șut se duc la clubul sportiv și primesc pentru antrenament, sau pur și simplu pentru un ceas de destindere, tricouri, și bocanci, și minge, și disc, și suliță, și paletă de tenis de masă, fără a plăti pentru aceasta responsabilului de la magazia cu materiale nici un leu;dacă handbaliștii romîni au fost invitați (și la ora aceasta sînt pe drum) pentru a-și demonstra știința jocului, ca niște profesori, în Japonia;dacă în cîteva luni numai, din beton și entuziasm, a fost ridicat în Capitală un stadion cu 80.000 locuri, cum țara n-a avut și nici nu visa să stăpînească;dacă alergînd pe „Republicii11 atleții din Leningrad și tos Angeles simt și spun că aleargă pe una din cele mai bune piste ale hunii și dacă lupta lor, în noapte, este luminată de reflectoare puternice;dacă ni se pare cel mai firesc lucru din lume ca voleibaliștii de la Rapid să concureze zilele acestea în finală pentru titlul de campioană a continentului;dacă în vreme ce în anul 1944 aveam doar 15.000 sportivi legitimați la ultima spartachiadă a tineretului s-au revărsat pe stadioane, ca un fluviu de tinerețe, 2.000.000 (două milioane) de băieți și fete, e pentru că există Partidul.

4700.000 DE GIMNAȘTI EVOLUEAZĂ ÎN CADRUL 
f SPARTACHIADEI CEHOSLOVACE

înc» din primăvara anului 1958 au început în R. Cehoslovacă pregătirile 
pentru cea de-a doua spartachiadă națională, care are Ioc în aceste zile la Fraga.

Unică în lume prin amploarea și prin nivelul exercițiilor de cultură fizicii 
pe care le prezintă, spartachinda cehoslovacă atrage spectatori de pe tot globul, 
care iau cu asalt in fiecare zi cele 250.000 de locuri ale stadionului Strahov".

Aci. pe acest stadion uriaș, se vor produce, intre 23 iunie și 3 iulie, peste 
700.000 de gimnaști — băieți și fele — care au fost selecționați din toate regiu
nile țării șl care vor prezenta publicului spectaculoase exerciții de ansamblu. 
Nu mai puțin de 30.000 de gimnaști vor executa exercițiile simultan. Pentru 
perfecta punere la punct a mișcărilor care fac parte din compoziții foarte grele, 
s-a muncit eu perseverență timp de doi ani, sub îndrumarea unor competent! 
maeștri de antrenament.

Uriașa sărbătoare a culturii fizice care se desfășoară acum la Fraga este închi
nată păcii și prieteniei între popoare.

FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎN

„FURTUNA" (foto 1) — o 
producție a studioului cinemato
grafic „București" prezentată în 
premieră festiva cu prilejul ma
nifestărilor culturale ce au Ioc 
în cinstea celui de-al lll-lca 
Congres al Partidului Muncito
resc Romîn. Filmul evocă în 
imagini dinamice, de o impresio
nantă autenticitate, un moment 
din istoria luptelor pentru elibe
rarea de sub jugul cotropitorilor 
fasciști. Acțiunea, care se desfă
șoară într-un oraș de la granița 
noastră de vest, in zilele imediat 
următoare lui 23 August 1944,

pune în lumină o seamă de figuri 
de comuniști ce se impun prin 
curajul, abnegația, înțelepciunea, 
neștirbita lor încredere în cauza 
partidului, a luptei pentru o 
viață nouă, socialistă.

Realizat de cuplul regizoral 
Sinișa Iveticl-Andrei Blaier, 
„Furtuna" are o seamă de creații 
actoricești deosebit de reușite, 
în interpretarea actorilor: Ion 
Manta (Duma) și Victor Reben- 
giuc (locotenentul Oprea), a mun
citorului Dumitru Scînteie (Hor
vath) etc.

„B A L A D A SOLDATULUI" 
(foto 2) — al doilea film care 
poartă semnătura regizorului so
vietic Grigori Ciuhrai (atît de 
prețuit de publicul nostru pentru 
neuitatul „Al 41-lea“) poale fi 
considerat cel mai profund, mai 
poetic șl mai răscolitor film al 
anului 1930. Subiectul său se 
poate povesti într-o singură 
frază: în timpul Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, un tlnăr 
ostaș sovietic primește o permi
sie pentru a-și revedea mama, 
dar nu ajunge dtgsît s-o îmbrăți

șeze o clipă, pentru că soldatul „Balada soldatului" uu manifes 
nostru și-a dăruit scurtul răgaz al «i padi, pe earc-1 așezăm eu res 
permisiei ajutorării simple, me^ect alături de „Soarta unui om- 
dește, a unui șir de oameni întîi- ș| zboară cocorii".
niți pe parcursul drumului. 
Aceasta-i „Balada". Ea vorbește 
despre generozitatea unui tînăr 
sovietic de 19 ani, despre purita
tea sa sufletească. Și un astfel 
de om a fost secerat de urgia răz
boiului, așa cum au fost zeci și 
sute de mii de tineri sovietici.

Ciuhrai a răsădit mal mult de- 
cît pasiune In filmul său. A pus 
durere și adevăr; a făcut din

„CEI MARI ȘI CEI MICI 
(foto 31—film realizat de studiau 
rile iugoslave — reeditează, sul 
o formă izbutita, atmosfera anllo 
ocupației hilleriste, cînd în lugo 
slavia partizanii acționau cu ero 
ism și holărîre împotriva dușma 
nuluL In aceste condiții. o tulim 
plare neobișnuită ÎI pune față Ii 
față pe ilegalistul Pavle cu un fos 
coleg. Partizanul e urmărit 
dur nu va găsi de la început adă 
post și ocrotire la prietenul său 
în schimb, băiețelul acestui: 
îi dă tot ajutorul. In cele dh 
urmă Pavie scapă și Atse, copilul 
după ce trece printr-o seamă d? 
încercări dureroase, va ve* 
alături de el, tnțelegînd cît di 
dreapta și curajoasă este cauz, 
prietenului său „mare". Un fii" 
palpitant, cu caractere intere 
sânte, care solicită participare: 
spectatorilor.


