


SESIUNEA EXTRAORDINARA A 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A R.P.R.

« în strînsă unire cu ce
lelalte țări ale lagărului 
socialist, Republica Popu
lară Romînă militează 
activ pentru micșorarea 
încordării internaționale, 
pentru promovarea prin
cipiilor de coexistență 
pașnică, pentru zădărni
cirea oricăror uneltiri ale 
cercurilor imperialiste a- 
gresive, pentru înfăptu
irea dezarmării generale 
și totale și statornicirea 
unei păci trainice în lume. 
Această politică cores
punde intereselor vitale 
ale poporului romîn, in
tereselor forțelor păcii și 
progresului de pretutin
deni. Ea nu este dictată 
de considerente de con
junctură, ci este o orien
tare politică perma
nentă, luminată de farul 
învățăturii marxist-leni- 
niste, fundamentată pe 
aprecierea științifică a 
raportului de forțe și a 
tuturor factorilor care 
influențează mersul eve
nimentelor pe arena in
ternațională».

(Din Raportul prezentat 
de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la sesi
unea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne)

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la tribuna Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romtne.

Politica consecventă de pace a țării noastre și poziția poporului nostru în problemele situației internaționale, și în special în problema dezarmării, și-au găsit o nouă și puternică afirmare în cadrul sesiunii extraordinare a Marii A- dunări Naționale a Republicii Populare Romîne.în numele întregului popor muncitor, marele sfat al țării a aprobat în unanimitate amplul și substanțialul Raport despre situația internațională și politica externă a Republicii Populare Romîne. prezentat de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale.Expresie a dragostei sincere de pace a poporului romîn, dezbaterile pe marginea Raportului s-au transformat într-o viguroasă reafirmare a voinței țării noastre de a fi și pe mai departe factor activ în lupta pentru menținerea și întărirea păcii, pe baza principiilor coexistenței pașnice și în strînsă prietenie și alianță cu Uniunea Sovietică și celelalte țări ale lagărului socialist.Cu îndelungi aplauze partici- panții la sesiune au salutat și a- doptat propunerea ca delegația Republicii Populare Romîne la cea de-a 15-a sesiune a O.N.U. să fie condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, omul care întruchipează în modul cel mai desăvîrșit aspirațiile poporului romîn și voința sa de pace.Hotărîrea aceasta exprimă încă o dată voința poporului romîn de a-și aduce contribuția sa efectivă la rezolvarea problemelor vitale ce stau în fața O.N.U. Prezența tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, în fruntea delegației noastre, la a- propiata sesiune O.N.U. constituie expresia importanței pe care poporul nostru o acordă dezbaterii celei mai vitale probleme internaționale actuale: dezarmarea generală și totală.
Aspect de la lucrările 

Marii Adunări Naționale.^



INVITAȚIE PE SCHELE
Fotoreportaj de Traian PROS AN

Să urcăm împreună pe 
schele, cititorule.Să-ți 
spun drept, știu că nu 
mă vei refuza. Tocmai 
d-asta te-am invitat. 
Te știu puțin arhi

tect, puțin constructor, pu
țin edil, indiferent de pro
fesia pe care o ai. Te inte
resează construcțiile în cel 
mai înalt grad. Poate și 
datorită faptului că în dru
murile pe care le faci zil
nic îți ies mereu în cale 
șantierele de construcții, clă
dirile la roșu și noile blocuri 
strălucind în soare. Le pri
vești, te entuziasmezi, îți 
spui părerea cu privire la 
frumusețea lor. Te uimește 
însă mai ales ritmul con
strucțiilor: blocurile cresc 
sub ochii dumitale, ca din 
pămînt.

Dar te-am invitat pe sche
le pentru a vedea de aci 
ceea ce n-ai posibilitatea să 
vezi trecînd pe stradă, cînd 
nu faci decît să constați, 
cunoscând mai puțin ce se 
petrece dincolo de rogojini. 
Să știi însă că în ultimul 
timp pe multe șantiere o 
parte din constructori au 
coborît definitiv de pe schele. 
Construiesc fără ele. Pregă
tesc case, blocuri, jos la 
nive.lul pămîntului. Ei au 
devenit muncitori în noile 
fabrici de... case.

★

Redăm un monolog care 
este de pe acum și va fi mai 
ales de mîine absolut plau
zibil : „Aveți nevoie de un 
bloc?... Vi-1 servim din depo
zit". într-adevăr, viitoarele 
blocuri de locuințe se vor 
realiza pe scară tot mai 
largă din elemente prefabri
cate din beton. Și ce sînt 
întreprinderile care produc 
ase.menea elemente dacă nu 
adevărate fabrici de case? 
în depozitele lor stau rîn- 
duite în stive lungi zeci și 
sute de viitoare blocuri — în 
elemente prefabricate — ca
re așteaptă doar să fie mon
tate.

Pe această cale și pe altele, 
industrializarea a pătruns 
masiv în construcții. Iar 
aceasta înseamnă, în ultimă 
instanță, ritm rapid de con
strucție, economie de mate
riale și de timp.

întrebați pe orice specia
list și veți auzi răspunsul 
invariabil: viitorul aparține 
prefabr icatelor.

0 imagine sugestiva a uncia dintre, cele mai interesante aplicări ale tehnicii noi: industrializarea construcțiilor. Datorită ei rit mul construcțiilor va cunoaște o creștere considerabilă. Economiile de material și timp, de asemenea.



Acest apartament experimental din prefabricate, ridicat în curtea întreprinderii „Progresul11 din Capitală, va servi drept model și obiect de studiu pentru constructori.0 serie întreagă de activități specifice șantierelor au fost de pe acum industrializate. Uriașe cantități de ciment, pietriș, nisip sînt purtate pe benzi rulante prin aceste tuneluri, urmînd a fi cernute, amestecate și transformate în beton pentru elementele prefabricate. 4.

tPe porțile, șantierelor pătrund de pe acum tot mai multe elemente prefabricate și tot mai puține materiale de construcție brute. Metode noi, dar și probleme noi. Transportarea panourilor gata finisate trebuie făcută cu grijă.Instalație de mare productivitate, care toarnă din mers fîșii lungi de beton pre- comprimat pentru planșee. Ulterior, o altă mașină specială le va tăia la dimensiu-



Ajunse pe șantier, elementele prefabricate sînt montate imediat. De aici o nouă problemă: aprovizionarea ritmică a șantierului. Pentru aceasta, secția „Progresul" a întreprinderii cu a- celași nume, din șoseaua Giurgiului, va lucra de a- cum în exclusivitate pentru construcțiile de locuințe.

O nouă specialitate: mon- tori... de case. Șantierele de locuințe devin tot mai mult șantiere de montaj. Tehnica nouă își dovedește superioritatea. Ritmul construcțiilor din prefabricate pe șantierul din b-dul Pieptănari va ajunge la montarea a 8 apartamente pe zi.
ARISTIDE DEMETRIADE

Floare albă, floare albă, 
Trandafir ursit să moară... 
Am să...Replica a rămas suspendată. Zefir îndrăgostitul s-a prăbușit la pămînt pentru că interpretul lui, Aristide Demetriade, a leșinat. Cortina a căzut, iar peste sală s-a așternut o tăcere grea, prevestitoare. Era în seara celei de-a douăzeci și una zile a lui februarie 1930, cînd marele actor a părăsit scena pentru totdeauna. După puțin timp, în prima zi a lui septembrie, în modesta lui căsuță dc pe străduța Arionoaiei, Aristide Demetriade a închis ochii pentru totdeauna. Se împlinesc 30 de ani de atunci, prilej de reculegere și pioasă aducere aminte.

★Lumina zilei a văzut-o la poalele munților Buzăului, în comuna Valea Raței (Rîmnicu Sărat). La Buzău, unde și-a isprăvit cursul primar și gimnaziul, se întâlnește pentru prima oară în viață — are numai 10 ani — cu teatrul: asistă, la Teatrul Moldavia, la un spectacol al lui Burienescu. Apoi, copilul cuminte, ascultător și silitor pleacă la București, la liceul „Sf. Sava". Ca un făcut, teatrul îl „urmărește": stă în gazdă la mama lui Grigore Alexiu, unul din fondatorii Operei Romîne. Fără să vrea, deci, începe să frecventeze „mediul teatral". Dragostea pentru teatru însă, marea lui pasiune, se naște in clipa în care îl vede pe scenă pe Grigore Manolescu...Student în drept, Demetriade recită versuri la Roman, cu prilejul unui congres studențesc; îl aude G.V. Morțun și-l sfătuiește să facă teatru. La Tîrgoviște recită într-un spectacol „de susținere" a lui Leonescu-Vampirul; îl aude un tînăr — pe atunci — scriitor (pre nume LA. Brătescu-Voinești) și-1 sfătuiește și acesta să facă teatru. Demetriade se repede la Conser

vator, dar... înscrierile pentru examen s-au închis. Insistă. Wachman, directorul Conservatorului, îl ascultă și îl primește fără concurs. După cum s-a remarcat, comițîndu-se această ilegalitate, a fost dată Teatrului Național una din marile lui glorii...Tatăl său, care-1 dorea jurist, i-a scris atunci între altele: „Dacă asta ai vrut s-o faci, cel puțin s-o faci cu cinste". (Mult mai tîrziu Demetriade nota: „Am credința că l-am ascultat"). Conservatorul îl isprăvește în 1893, obținînd premiul I la dramă.Demetriade intră în teatru într-o perioadă foarte grea. E perioada în care, sintetizînd atitudinea statului burghezo-moșieresc față de teatru, regele Carol I exclama de cîte ori pleca de la puținele spectacole pe care le vedea: „Slavă cerului că s-a sfîrșit și cu corvoada asta!" Dar gagistul, angajat cu 100 de lei pe lună, nu s-a speriat. Dimpotrivă, a luptat cu tenacitate, cu devotament și cu modestie; arma
Aristide Demetriade în „Hamlet".

sa de luptă a fost arta sa, o armonioasă împletire între un înalt, și nobil ideal etic și estetic.Timp de 37 de ani a jucat pe scena Naționalului unde, alături de marile succese repurtate, a avut de înfruntat mari greutăți și neajunsuri. Demetriade a creat roluri care au rămas neuitate în istoria Teatrului Național: Hamlet, Romeo, Cezar, Ovidiu, Zefir, Răzvan, Vlaicu Vodă, ca să înșirăm numai cîteva. De pildă, despre Hamletul lui Demetriade, Liviu Rebreanu spunea că a fost „admirabil... un triumf nu numai al său, dar și al Teatrului Național, care și-a găsit un Hamlet și a câștigat o biruință".Continuator al lui Costache Caragiale, M. Millo, M. Pascaly și Grigore Manolescu, Aristide Demetriade — cavalul, trubadurul, vrăjitorul, cum l-a botezat Al. Kirițescu — a contribuit la consolidarea și propășirea Teatrului Național. El a fost unul dintre cei care au luptat cu succes împotriva retoricii în teatru, pentru trăire. Creațiile lui scenice au fost adevărate biruințe. Pasiunea, conștiinciozitatea, devotamentul și sensibilitatea, marea lui modestie au făcut din el o pildă vie, demnă de urinat. Așa cum spunea marele Nottara, Aristide Demetriade a fost actorul „care a atins culmea în arta sa". De pe această culme el „radiază pentru generațiile tinere de actori pilde de talent, de sîrguință, de abnegație și de perseverență, încununate cu însușirea cea mai de seamă: modestia". Aceste calități, cît și marea lui omenie, l-au atras în fruntea Sindicatului artiștilor dramatici și lirici și în fruntea Societății dramatice, unde a îndeplinit funcția de președinte și, respectiv, director .
...Floare albă, -floare albă, 
Trandafir ursit să...Nu! Trandafirul acesta al teatrului romînesc, care a fost Aristide Demetriade, n-a murit. El trăiește, prin puterea exemplului său, în aceia care contribuie astăzi la înfăptuirea visului marelui artist : înălțarea „gloriosului teatru romînesc".

B. D.



DANSURILE POVESTESC
D

o două ori pe săptămână pe scena clubului uzinelor „Republica" răsună melodia jocurilor populare. Podelele duduie sub pașii băieților, fetele poartă parcă grația ierbii legănate de vânt.„Un-doi-trei și un-doi-trei“...Imaginea se repetă în toate colțurile țării, în cămine culturale sătești, adică la locul de naștere al horelor, în cluburi muncitorești sau în școli. „Un-doi-trei și un-doi-trei". Dansul popular cu impetuoasa-i țîșnire de energie și voie bună a cucerit mii de iubitori care-1 joacă înflăcărați, desenîndu-i mereu și mereu țesătura complicată. De la o vreme însă, dansatorilor li s-a părut că arta pe care o deprind seamănă cu un bătrân rare știe multe și nu vrea încă să istorisească. Or fi pline de grație horele fetelor, îndrăcite bărbuncurile, dar parcă tot le lipsește ceva. Flăcăii și fetele ar fi vrut să istorisească prin joc despre câte toate li se în- tîmplă lor, oameni ai zilelor noastre. Ar putea oare jocul să povestească? S-ar putea ca în țesătura pașilor șlefuiți de-a lungul veacurilor să se îmbine firul unei povestiri simple, dar adevărate?
Primul răspuns Io întrebare...l-a dat prin anii 1945-1946 Ansamblul Artistic al Armatei. A fost un răspuns timid, ca de început. Pe afișe apăruseră titluri noi: „Merg fetele după mure" și „Dansul cînepii". Pe scenă, dansatorii povesteau în limbajul specific cum fetele s-au dus la pădure după mure negre și... flăcăi dragi și mai povesteau despre drumul cînepii de la bobul cit punctul pînă la melițat.Anii au trecut. Odată cu ei, succesele Ansamblului M.F.A. au răspîndit și peste hotare, pînă hăt departe, frumusețea artei populare românești și imagini ale vieții noastre de toate zilele. Prin cîntec, dar și prin dans, acel început timid a crescut și a rodit în suite variate. în 1950 afișele anunțau „Colectiva noastră". Mai târziu, viața ostășească își primea imaginea în „Patrula". Pașii dansurilor cunoscute se închegau în formule noi: mișcarea încordată a așteptării (foto 1), cea dezlănțuită a luptei și cea voioasă a răgazului. Dacă aici pașii jocurilor căpătau o formulă nouă, în „Vin recruții" își păstrau forma consacrată. Cuprins în scenariu, dansul povestea cum într-o bună zi au sosit la cazarmă „bobocii": un muncitor, un sportiv, un cioban și țărani din patru colțuri de țară. Le-au ieșit înainte ostașii. Sânt timizi băieții, dar dansul



, să-i lase nepăsători. Fiecare sa arate ce s: ostașii — pasul bărbătesc de defilare, reții — jocurile de acasă. lată-i pe recruți uși alături unul de altul, în dans (foto 2). lată cu sunetul goarnei și cu „bunul rămas“ it de la fetele ce i-au însoțit, începe viața militar și... se sfîrșește dansul. „Pețitorii“ agina o nuntă cu pitoreștile obiceiuri ce însoțesc (foto 3), iar „Pagini de istorie" ia cu slova înaripată a dansului o scurtă orie a frăției de arme romîno-ruse. Surlele Ansamblului M.F.A. se adaugă unul pă altul
Pantomime iți spune cuvîntulDepinde numai de tema aleasă. Un subiect re-i pune pe eroi în situații bogate ca mișcare sentiment poate integra jocurile cele mai riate în țesătura epică. Pantomima nu rămîne „primă parte" a dansului, urmată de hore, de be și cîte toate puse cap la cap ca într-un șir 

de mărgele. Ea trebuie să lămurească rostul jocului ce o urmează și să lege un joc de altul. Așa au reușit să se facă înțeleși și aplaudați dansatorii de la Rafinăria nr. 1-Ploești cu»,,Pentru rafinăria noastră". Așa au imaginat dansatorii de la uzinele „Republica" povestea care s-a putut întîmpla aievea: brigadierul gospodăriei colective „Drum nou" și-ar dori iubita alături de el, în colectivă, dar tatăl fetei mai ascultă de șoaptele veninoase ale chiaburului (foto 4). Munca de lămurire, însă, și graiul convingător al faptelor îl aduc în gospodăria colectivă. Fata lui, anunțînd această veste, își invită proaspeții tovarăși la nuntă (foto 5). Jocurile oltenești se îmbogățesc în acest dans. Luminate de pantomima, hora fetelor, vulpea, rustemul, alunelul au căpătat un rol în desfășurarea acțiunii. Cu ajutorul lor își exprimă dragostea cei doi tineri, cu ajutorul lor colectiviștii îl alungă pe chiaburul ce trăgea cu urechea și îl primesc bucuroși pe șovăielnicul de adineauri.Acestea nu-s decît începuturi. Casa de crea

ție populară pregătește în privința dansului cu temă o acțiune specială.La început s-a inițiat un concurs pentru librete. Repertoriul echipelor de dansuri trebuie îmbogățit cu lucrări de valoare, care să îndeplinească cerințele acestui gen nou și dificil. Cu ajutorul libretelor alese, dansatorii amatori vor zugrăvi o lume variată: nunta brigadierei, sărbătorile de iarnă, șezătoarea, iar micii dansatori — căci sînt și aceștia numeroși — sărbătoarea pomului de Anul Nou și povestea unui greier mic.'în momentul de față libretele se află pe masa de lucru a creatorilor. Cînd vor pleca către dansatorii amatori, vor fi însoțite de unii din cei mai buni coregrafi ai noștri. Aceștia, împreună cu instructorii echipelor respective, vor îngriji ca dansurile sa povestească cît mai multe și cît mai bine despre zilele noastre, publicului care umple pînă la refuz sălile de spectacole.
Radu RUPEA

■ cum cltva timp, atenția 
H celor ce treceau prin centrul 
M orașului Tg. Mureș fu atrasa 
■ • de un autoturism gri-albăs- 
trui „Marly", purii nd numărul 
1652 HE 75-F, mai ales pentru 
Faptul că In cel puțin trei locuri, 
ieasupra desenului globului pa- 
mintesc era desenată pe caroserie 
următoarea inscripție ciudată, 
.20.000 leghe pe Pămint".

DE VORBĂ CU MARC MAURETTE 
î N T RE... MOSCOVA Șl PARIS

— O fi mașina vreunui glob- 
trotter extravagant? — porniră 
să ghicească oamenii din mul
țime.

Dar se înșelaseră. Textul a- 
mintit era titlul francez al 
celei de-a doua coproducții so- 
vieto-franceze, a cărei turnare a 
fost terminată recent în studiou
rile „M. Gorki" din Moscova. 
(Prima coproducție sovieto-fran- 
ceză a fost „Normandie-Nienien1). 
Iar autoturismul aparținea cine
astului Marc Maurette, direc
torul de producție al filmului 
amintit, care se întorsese tocmai 
de la Moscova și, în drum spre 
Paris, poposise la Tg. Mureș, spre 
a-și vizita un vechi prieten: 
pe artistul poporului Kovacs 
GySrgy, interpretul rolului lui 
Matei din filmul realizat în 
studiourile „București" de Marc

Maurette, după drama „Citadela 
sfărîmată* de Horia Lovinescu.

...Și iată-ne acum față în față 
cu Marc Maurette» într-o braserie 
din Tg. Mureș. ÎI rugăm să ne 
spună cîteva cuvinte despre 
noua coproducție franeo-sovietică 
și despre impresiile sale de la 
Moscova.

— în primul rind s-ar cuveni 
să dau explicații. în legătură cu 
titlul filmului. în centrul acți
unii se găsesc doi ziariști francezi 
și un radioreporter care pornesc 
ia drum prin Uniunea Sovietică 
pentru un ciclu de reportaje des
pre poporul sovietic și realitatea 
sovietică. Titlul filmului vrînd să 
sugereze vastul teritoriu, propor
țiile grandioase ale U. R.S.S., 
e de fapt o parafrazare a titlului 
unui cunoscut roman de Jules 
Verde.

Un rol interesant îl are în 
film tînărul comic sovietic Iuri 
Belov, care îi însoțește pe zia
riștii francezi în calitate de 
șofer și interpret, întroduc-îndu-i 
totodată în viața familiei sale și, 
în general, în viața oamenilor 
sovieticii Astfel, oaspeții străini 
fac cunoștință cu fratele mai 
mare al șoferului, un pilot al 
regiunilor polare, și cu logodnica 
acestuia, al cărei rol este inter
pretat de Tatiana Samoilova.

Din partea franceză rolurile 
principale au fost distribuite lui 
Jean Gaven și Jean Rochefort, 
iar direcția de scenă îi aparține 
lui Marcel Pagliero. Timp mai 
îndelungat a petrecut la Moscova 
și autorul scenariului, L6on 
Zitrone, cunoscut comentator al 
televiziunii franceze.

Deocamdată atît despre film 
— ne spuse Marc Maurette. în 
ce privește impresiile mele de 
la Moscova, ele sînt atît de 
bogate îneît nu pot fi concen
trate în cîteva cuvinte. Am pe
trecut în Uniunea Sovietică un 
an întreg fd, în acest răstimp, 
chiar dacă n-am parcurs cele 
20.000 de leghe, am văzut 
multe lucruri deosebit de inte
resante. Cel mai mult am prețuit 
însă contactul direct pe care 
l-am stabilit cu poporul sovietic, 
cu artiștii sovietici. Iar experiența 
noastră s-a dovedit a fi foarte 
folositoare pentru ambele țări, 
pentru apropierea popoarelor 
noastre.

Ștefan IZSÂK



AFRICA
TAMUE 
A SUNAT 
DEȘTEPTAREA

de Radu TiULESCU

e vremuri se scorneau pe seama Africii P legende stupide ca: „Sînt pe continentul 
negru popoare care nu pot număra mai 
mult decît pînă la 3. Efortul îi obosește pe 
negri și îi adoarme..."

în vara anului I960, africanii au dat 
dovadă de o uimitoare capacitate de a număra 
fără să obosească: Republica Dahomey a fost cel 
de-al 17-lea stat african care s-a proclamat inde
pendent: Republica Niger a fost al 18-lea; Repu
blica Volta Superioară a fost al 19-lea; Coasta de 
Fildeș a fost al 20-lea; Republica Ciad, al 21-lea... 

Pe cine mai adormiți cu numărătoarea pînă la 3, 
profesori cu sufletul înnegrit de ură?

în 1950 erau într-adevăr cu totul 3 state inde
pendente în Africa. Pe atunci tam-tamul se auzea în 
zori înăbușit și surd, ca speranța bătînd adînc în 
milioane de inimi. Dar în I960 locul loviturilor de 
tam-tam l-au luat loviturile de tun: 101 lovituri la 
Tananarive pentru independența Madagascarului, 
101 lovituri la Porto Novo pentru noua Republică 
Dahomey, 10! lovituri la Niamey, în noaptea în

Io Tananarive, capitala Republicii Malgașe, 
steagul francez este coborit pentru totdeauna. 

care înaltul comisar francez pentru Niger transmitea 
cheile palatului „său" noului șef al guvernului 
Nigerului liber...

La miezul nopții africane pe care au cîntat-o 
poeții, loviturile de tun anunță că întunericul 
rămîne pentru totdeauna în urmă, că peste hățișul 
pădurilor virgine, din smoala marilor lacuri, se 
înalță triumfător soarele...

...Știu să numere africanii, și numărătoarea nu 
numai că nu-i adoarme, dar îi ține treji. Astăzi 
populația Africii este de 216 milioane de locuitori 
— cam a douăsprezecea parte din populația lumii. 
Dar acum 300 de ani trăiau în Africa o cincime din 
numărul întreg al oamenilor care populau pămîntul. 
Colonialismul cu toată cohorta lui sinistră—sclavia, 
execuțiile, sifilisul, ignoranța și mizeria — a 
făcut ca Africa să devină un adevărat imperiu al 
morții. O dată cu numărătoarea, africanii au învățat 
ura. Ura împotriva celor care încărcau corăbii cu 
negri pentru a-i trece Atlanticul și a-i face robi ai 
Americii; ura împotriva celor care au ucis pe băș
tinașii din Rhodesia ca să pună diamante în coroa
nele regilor Europei; ură împotriva celor care în 
Kenya despoaie copaci de nucile de cocos pentru 
a atîrna de crengile lor negri; ura împotriva celor 
care în Congo erau stăpînii minelor de uraniu, a 
cărui putere poate face omenirii atîta rău, dar și 
atîta bine...

Acum Africa e în parte liberă—în parte încă 
asuprită. Dar vîntul libertății bate puternic — el 
face să foșnească lianele nepătrunse, stîrnește nori de 
praf în pustiuri, înfioară undele marilor fluvii. El 
nu-i lasă pe africani pradă amăgirii. în Dahomey 
circulă din gură în gură un proverb care spune: 
omul mușcat de șarpe se teme și de o rîmă. Șerpii 
colonialiști și-au pierdut mulți dinți în Africa. Ei 
ar vrea să se transforme acum în rîme care să se 
ascundă adînc sub pămîntul Africii și să-l roadă pe 
dinăuntru (vezi cazul uneltirilor din Congo). E drept: 
rîma nu-și alege mijloacele cînd e vorba să se 
îngrașe. Dar e tot atît de drept că Africa știe cum 
să vadă nu numai șerpii, ci și rîmele.

Noaptea neagră a rămas în urmă. Tam-tamul a 
anunțat deșteptarea și nu e departe ceasul în care 
101 lovituri de tun vor vesti că pînă în ultimul colț 
al Africii a pătruns libertatea...

AFRICA 19<
(VEZI HARTA Dill PAGIHA ALĂTURAI

Țări independente

1. REGIUNEA EGIP
TEANĂ A REPUBLICII 
ARABE UNITE. Egiptul 
a căpătat autonomia tu a- 
nul 1922. în anul 1953 
a devenit republică. Su
prafață — 995.000 km p 
Populație — 25 milioane, 
în special arabi.

2. LIBIA. Declarată in
dependentă prin hotărîrea 
O.N.U. în anul 1951. Su
prafață —1.760.000 km p; 
populație — 1,2 milioane.

3. TUNISIA. Republică 
Independentă din 1956. 
Suprafață—156.000 kmp; 
populație — 4 milioane, 
în special arabi și berberi.

4. MAROC. Independent 
din 1956. Suprafață — 
441.000 km p; populația 
— arabi, berberi—numără 
10,5 milioane.

5. SUDAN. Republică, 
independentă politicește 
din 1956. Suprafață — 
2.250.000 km p. Locuito
rii, peste 10 milioane, slnt 
arabi și nubieni în nord 
și niloți în sud.

6. ETIOPIA. Vechi stat 
suveran. Suprafață — 
1.230.000 km p; populație 
— circa 20 milioane.

7. GUINEEA. în anul 
1958 această republică s-a 
desprins de Uniunea Fran
ceză în urma unui plebis
cit. Suprafață — 275.000 
km p; populația —3 mili
oane — formată din po
poarele negre fulbe, susu.

8. LIBERIA. Republică 
creată în 1847 de negrii 
care s-au strămutat din 
America. Teritoriul — 
111.000 km p; populație 
— 2,5 milioane.

9. GHANA. Republică 
independentă. Face parte 
din Commonwealthul bri
tanic. Suprafață, 238.000 
km p; populație, aproxi
mativă milioane în spe
cial acani, așanti, eve.

10. TOGO. A căpătat, Ia 
27 aprilie 1960, statutul 
de republică suverană. Su
prafață — 57.000 km p;

populație — 1.00 
în special eve.

11. CAMERUN. Di 
republică independi 
1 ianuarie 1960 pr 
tărîrea O.N.U. Suj 
— 422.000 km p; 
lație — 3,5 mii

12. UNIUNEA SI 
FRICANĂ. Stat în 
colonialiștii și ui 
lor au instaurat un 
de cruntă și sîng 
discriminare rasial 
prafață—1.200.000 
Populație — 15 mii 
din care 3 milioane e 
și buri; popoarele n< 
cosa, zulu, beciuan 
suto reprezintă 10 ir 
ne; restul de 2 milio: 
populație amesteca 
originari din Asia.

13. FEDERAȚIA J 
Uniune a fostelor c 
franceze Senegal și S 
Proclamată indepen 
la 20 iunie 1960. S 
față — 1.400.000 1 
populație — 6 mili 
popoare negre, volo 
rer, fulbe, bambara, i 
ai islamului.

14. CONGO. Fostă 
nie belgiană, procla 
la 30 iunie 1960 repu 
independentă. Supr 
— 2.344.000 km p; ] 
lația — 14 milioan 
popoare negre din gi 
bantu: bacongo, ba 
mongo și altele.

15. REPUBLICA SC 
LIA. Proclamată indi 
dentă la 1 iulie 1960, 
unificarea Somaliei ii 
ne (fostă sub tutela O. f 
cu Somalia britanică 
prafață — 636.000 k: 
populație — 2,2 milic

16. MADAGASCAR 
26 iunie 1960 această < 
nie franceză și-a căj 
autonomia politică, r. 
nînd în cadrul Comuni 
Franceze sub denum 
de Republica Malg 
Suprafață — 590.000 
p; populație — 5 mii 
ne — malgași de ori 
amestecată, malaezo-i 
cană.



IAHOMEY. Repu- 
i cadrul Comunită- 
nceze. Proclamată 
identă in noaptea 
iulie spre 1 august 
Suprafață —113.000 

populație — 1,7 
ie.
IGER. Proclamat 
că independentă în 
a de 2 spre 3 august 
A rămas tn cadrul 
âtății Franceze. Su- 
i — 1.280.000 km 
>ulație —• 2,5 mi-

OLTA SUPERIOA- 
■oclamată republică 
ndentă în noaptea de

5 august 1960. A 
în Comunitatea 

;ză. Suprafață — 
0 km p; populație 
1 milioane.
COASTA DE FIL- 
Proclamată republi- 
spendentă în cadrul 
lității Franceze în 
:a de 6 spre 7 august 
Suprafață—320.000 

populație — 3,2 
rne.
;IAD. Proclamat re- 
ă independentă în 
! Comunității Fran- 
a 11 august 1960. 
față —1.285.000 km 
pulație—2,5 milioa-

AFRICA CENTRA- 
roclamată republică 
mdentă în cadrul 
nității Franceze în 
ea de 12 spre 13 au- 
1960. Suprafață — 
00 km p; populație 
3 milioane.

CONGO (fost Congo 
ciu). Proclamat re- 
că independentă în 
il Comunității Fran- 
în noaptea de 14 spre 
gust 1960. Suprafață 
'..000 km p; populație 
4.000.
GABON. Proclamat 

>lică independentă în 
ii Comunității Fran- 
in noaptea de 16 spre 
igust 1960. Suprafață 
7.000 km p; popu- 
— 420.000.

în ajunul înde* 
pendenței
SIERRA - LEONE, 

ictorat englez, locuit 
igrii care s-au îna- 
în Africa în veacul 

it. Africanii au cîști- 
dreptul de a avea un 
rn propriu. Suprafață 
2.000 km p; populație 
3 milioane. Va dobîn- 
ndcpendența în 1961.

NIGERIA. La 1 oc- 
>rie 1960 va dobîndi 
pendența, rămînînd în 
ul Common wealthu- 
«ritanic. Suprafața — 
000 km p; populație— 
nilioane, formată din 
>arele hausa, ioruba.

. CAMERUNUL BRI- 
1IC. Plebiscitul din 
ui acestui an va hotărî 
i acest vechi teritoriu 
t sub tutelă se va alipi 
lamerun sau Nigeria, 
rafață — 88.000 km p; 
jiație — 1,4 milioane.

egiuni de luptă 
înverșunată

I. ALGERIA. Din anul 
4 poporul algerian des- 
■ară războiul de eli- 
ire împotriva trupelor 
miale franceze. Supra- 
i — 2.250.000 km p; 
ulație — 10-12 milioa- 

în special arabi și 
iieri.
». IFNI. Posesiune spa
lă. Suprafață — 2.000 
p; populație — 40.000. 

itinașii tind să se uneas
că Marocul.
0. RUANDA-URUNDI. 
itoriu sub tutelă belgia- 
Africanii luptă pentru 

căpa de tutelă. Suprafa- 
— 50.000 km p; popu- 
ie — 4,5 milioane.

ani.Lozinca generală: „au
tonomie imediată". Supra
față — 224.000 km p; 
populație — 5,5 milioane, 
de naționalitate baganda 
și alte popoare bantu.

33. TANGANICA. Teri
toriu tutelat de Anglia. Po
porul cere proclamarea in
dependenței în acest an. 
Suprafață—944.000 km p; 
populație — 8,5 milioane, 
în special din grupul ban
tu: sukuma, nlamvezi, 
suahili, maconde etc.

34-35-36. Federația Rho
desia și Nyassaland. Cre
ată în 1953 din trei pose
siuni coloniale ale An
gliei.

31. KENYA. între 1952- 
1955 în această colonie en 
gleză a avut Ioc o răscoală 
ale cărei ecouri se mai 
aud și astăzi. Suprafață — 
583.000 km p; populație 
— 6,5 milioane. în special 
popoare negre din grupul 
bantu, kikuiu și kamba, 
precum și niloțl și so
mați.

32. UGANDA. Protecto
rat britanic. Tulburările 
durează în țară de cîțiva

34. NYASSALAND. Din 
1959 se desfășoară necon
tenit manifestații de masă 
pentru ieșirea din Federa
ție. Suprafață — 124.000 
kmp; populație — 3 mili
oane, în special din națio
nalitatea niandja și nea
muri înrudite.

35. RHODESIA DE 
NORD. Locuitorii din a- 
cest protectorat cer lichi
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darea Federației. Suprafa
ță — 745.000 km p; 
populație — 2,3 milioa
ne: tonga, lozi, bemba.

36. RHODESIA DE 
SUD. 300.000 de coloniști 
europeni, care din 1923 
au un guvern al lor, 
uneltesc pentru trans
formarea Federației într- 
un dominion de tipul 
Uniunii Sud - Africane. 
Africanii — inașona și 
matabele — numărînd 
2,4 milioane — luptă 
pentru drepturi civice 
egale. Suprafața țării — 
389.000 km p.

Regiuni «are se ridică 
la luptă

37. RIO DE ORO. Colo
nie spaniolă. Suprafață — 
285.000 km p; populație 
— pînă la 40.000.

38. MAURITANIA. Re
publică islamică în cadrul 
Comunității Franceze. Su
prafață—1.100.000 km p: 
populație — 625.000.

39. GAMBIA. Colonie 
engleză. Suprafață —

10.000 km p; populație — 
300.000.

40. GUINEEA PORTU
GHEZĂ. Colonie. Supra
față — 36.000 km. p.; 
populație — 540.000.

41. RIO-MUNI. Colonie 
spaniolă. Suprafață — 
27.000 km p; populație 
— 175.000.

42. SOMALIA FRANCE
ZĂ. Suprafață — 23.500 
km p; populație — 65.000.

43. ZANZIBAR. Protec
torat englez, alcătuit din

La sfîrșitui ce
lui de-al doilea 
război mondial, 
pe harta Africii 
nu se aflau decît 
3 state indepen
dente : liberia. 
Etiopia ți Uniu
nea Sud-Africa- 
nă.

R.A.U.
REGIUNEA .

două insule. Suprafață — 
2.000 km p; populație 
— 300.000.

44. MOZAMBIC. Supra
față — 770.000 km p; 
populație — 6 milioane. 
Colonie portugheză.

45. ANGOLA. Suprafață 
—1.240.000 km p; popu
lație 4,5 milioane. Colonie 
portugheză. Populația face 
parte din grupa bantu.

46. AFRICA DE SUD- 
VEST. Teritoriu condus, 
potrivit mandatului Ligii 
Națiunilor, de către Uniu
nea Sud-Africană, care

încearcă să-I anexeze. 
Suprafață—835.000km p; 
populație, circa 500.000— 
avambo, berero, botentoți 
și bușmeni.

47. BECIUANALAND. 
Suprafață—712.000 km p; 
populație — 300.000.

48. BASUTOLAND. Su
prafață — 30.000 km p; 
populație — 650.000.

49. SWAZILAND. Su
prafață— 17.000 kmp; 
populație — 230.000.

Toate trei sînt protec
torate engleze.



GOSPODARII OEP 
ROTEINICESHRII

de V. BEHTIN

Membrii comitetului de bloc se îngrijesc și de aspectul exterior al edificiului. lată-i asistînd la montarea noii tăblițe cu numărul imobilului.

Sub conducerea pensionarului Evgheni Viș- nevski, se desfășoară una din lecțiile practice ale cercului de fotografi amatori organizat de comitetul de bloc.în camera copiilor din imobilul de pe cheiul Kolelniceskaia, Nina Bursova dă lecții de muzică.

Tot comitetul de bloc se ocupă și de gazeta de perete. V. Biumin și T. Er- șova pregătesc un număr nou.

acă, aflîndu-vă la Moscova, ați 
K "W întreba pe cineva: „Nu cumva știți 
S S unde se ai^ blocul de pe Kotelni-

K ceskaia?", ar fi ca și cum în Bucu- 
rești ați întreba de Palatul Re
publicii. Căci impunătorul imobil 

de pe cheiul Kolelniceskaia, situat la confluența 
lăuzei cu rîul Moscova, este unul din acele 
splendide edificii care fac mândria și frumusețea 
unei metropole.

administra un asemenea bloc, aproape cit 
un mic orășel, avînd 800 de apartamente cu 
4.000 de locatari, nu e o treabă prea ușoară. 
Dacă ar fi vorba numai de cele necesare vieții 
materiale, mai treacă-meargă. Dar într-un oraș 
socialist, un bloc de locuințe nu este o simplă 
alăturare de familii trăind izolat, ci o colectivi
tate strîns unită, care trăiește o intensă viață 
obștească eultural-artistică și social-politică.

Cine să sprijine elaborarea planurilor admi- 
nistrativ-financiare ale imobilului? Cine să 
urmărească buna întreținere a locuințelor, cali
tatea reparațiilor efectuate în imobil, buna 
funcționare a garajului pentru mașinile locata
rilor, amenajarea curții și a spațiilor verzi din 
jurul blocului, a plantațiilor de copaci și a 
straturilor de flori? Cine să ajute la organizarea 
timpului liber al copiilor și al bătrînilor, la 
sprijinirea gospodinelor — cine să le facă pe 
toate acestea, dacă nu comitetul de bloc? Cu 
locatar vrea să facă o reclamație în legătură cu 
reparația nesatisfăcătoare a unei instalații din 
apartament. Cui să se adreseze? Administrației? 
Ar însemna o reclamație adresată celui reclamat. 
El se adresează deci comitetului de bloc. Sau, 
dimpotrivă, același comitet intervine cînd un 
locatar nu știe să folosească în mod civilizat 
locuința.

Din inițiativa comitetului a fost creată y 
cameră a copiilor, în care micii locatari-pre- 
școlari își petrec timpul cînd părinții lor lipsesc 
de acasă. In bloc sînt numeroși elevi, dintre 
care, bunăoară, unii iubesc teatrul, iar alții 
fotografiatul. Comitetul a cercetat listele de 
locatari și a găsit soluția: actrița Tatiana Bul
kina de la Teatrul Central de Copii a devenit 
conducătoarea cercului de artiști amatori, iar un 
fost operator de film, pensionarul Evgheni 
nevski, îi. inițiază pe,micii școlari în tainele 
fotografiei, în cadrul cercului foto. Pentru gos
podine a fost creat un cerc de croitorie și lucru 
manual. Se organizează conferințe pe teme de 
politică internațională.

Acestea sînt numai cîteva din nenumăratele 
inițiative prețioase ale unui colectiv de 26 gos
podari inimoși. Iar roadele muncii lor harnice 
se adaugă la tot ceea ce statul le dă oamenilor 
sovietici pentru ca viața să le fie cît mai fericită 
și îmbelșugată.

Fotografii de I. ABRAMO

Blocul de pe Kolelniceskaia, noaptea.

Se organizează o expoziție în imobil.
în apartamentul nr. 115 Lidia Volneanskaia (dreaj ta), membră a comitetului de bloc, urmărește ext cutarea unei reparații la locatara Nadejda Fadeevs



FOTO... JURNAL DE BORD

de E. DÂSCĂLU

Indreptîndu-ne spre debarcader privim, din înaltul șoselei, laobiec- tul uneia din ultimele modificări ale hărții patriei: Lacul Bicaz... In fund, muntele — mai bine zis coama lui, fiindcă poalele, ieri încă pajiște cu flori, astăzi se află sub ape. In dreapta, colosul de beton, barajul cîta mai rămas și el peste undele apei, pe versantul opus, un firicel de apă; atîtae astăzi aici Bistrița, atîta se va menține pînă cînd se va umple lacul de acumulare. Sub noi, sclipirile argintii ale celui mai tînăr lac din R.P.B... Lacul Bicaz. Ne îndreptăm așadar spre locul de îmbarcare...



...al cărui drum de acces — duminică fiind — este literalmente invadat de mijloace de locomoție ce au adus aci turiști din Bacău și Piatra Neamț, Tg. Mureș și Miercurea Ciuc, Iași și Galați, București și... da, da,din Berlin, Praga, Varșovia...

Bicăzenii au cam început de vreo zece ani să se obișnuiască cu apariția unor firme noi în fostul lor sat: „Fabrica de ciment Bicaz“, „Hidrocentrala V.I. Lenin", „Fabrica de azbociment"... Deunăzi a apărut în Bicaz o fjrmănouă: „Navrom", cu indicații tarifare pentru călătoria cu... navele, pînă în „porturile" Potoci, Secu, Izvorul Alb, Buhalnița, Hangu... Parcă nu-ți vine să crezi. Și totuși...
Iată-1 de pildă, în chipeșă uniformă marinărească, pe Vasile Potoceanu. Fișă biografică: născut într-un sat de pe malurile Bistriței (pe atunci rîul Bistrița); bunicul: plutaș; tatăl: plutaș; -el însuși: plutaș. Profesia actuală (învățată în timpul stagiului militar): mecanic de bord; și-o exercită în portul Bicaz.

Portul Bicaz... Instalațiile sînt încă rudimentare, înjghebate la repezeală. Așa e în caz de provizorat. Și provizoratul e impus de faptul că mîine încă ele vor trebui să fie mutate oleacă mai sus; aici poruncește nivelul apei... Oricum însă, animația de pe pontoane e aidoma celei din porturile... stabile.



Intern pe bord... Lingă un „Sirnson" și o bicicletă cu rucsac la port-bagaj, lelea Zamfira din Secu s-a instalat comod. Se duce acasă cu tîrguieli... Cu vaporul, la Secu... ii-o mai aminti oare lelea Zamfira (doar nu-i mult de atunci) de vremea cînd drumul ăsta îl făcea, precum Calistrat Hogaș, legănată în șaua căluțului de munte?
Din Brăila au pornit spre Bicaz două moderne vase de pasageri. Vor avea și punți acoperite. Pînă atunci însă, călătorii de pe Lacul Bicaz se adăpostesc sub o simplă foaie de cort. E bine și așa.

Semnalul de plecare n-a fost încă dat... Răgaz pentru un fum de țigară adăpostită, mari- nărește, în căușul palmei. Un bac la tribo rd!Aflăm că transportă două autocamioane „Steagul Roșu?, pentru punctul Potoci al șantierului de construcție a noii șosele.

După cite o scurtă o- prire la Secu, Izvorul Alb și Buhalnița, iată- ne la capătul călătoriei, în fața... viitoarelor instalații portuare de la Hangu. Deocamdată, un ponton aglomerat precum un veritabil chei maritim...



Desprinsă de vas, o lotcă se îndreaptă spre punctul extrem ăl lacului, unde se vor face sondaje de adîncime și se vor instala geamanduri. Efemeră treabă... Mîine vor trebui mutate pînă u'nde vor binevoi să crească apele tînărului dar impetuosului lac.
Ne reîntoarcem după două ore și 18 kilometri de na- vigație. Plute la babord! Plute fără... plutașul de pe Bistrița (ce spuneți de treaba asta, tovarășe Filaret Barbu?). Și atunci, cum „merg" plutele? Simplu: trase de...

...remorcherul „Dorna“ al l.F.E.T.-ului, pe al cărui bord puteți vedea un pasager care nu-i clandestin, de vreme ce ocupă loc în brațele mămichii.

însemnarea ultimă a sumarului nostru foto...jurnal de bord. Ne-am întors la punctul de plecare. In fața noastră, semeață, pricina... călătoriei: barajul hidrocentralei „V.I. Lenin".



DE LA DUNĂREA ALBASTRĂ 
LA FLUVIUL ROȘU 

— note de drum din R. D. Vietnam — 
de ion CIRjE

C
ălătorul romîn care poposește astăzi în Xuan Neo este plăcut surprins de o seamă de fapte nu tocmai obișnuite. Seara, de pildă, în acest sat din inima deltei Fluviului Roșu colectiviștii ascultă conferințe sau organizează discuții despre Republica Populară Romînă; școlarii, aplecați asupra caietelor de desen, creionează conturul hărții patriei noastre; în piața satului se află un chioșc unde colectivistul Lien îți poate pune la dispoziție documente sau informații, hărți, broșuri sau fotografii privind viața din Romînia de azi; mulți cooperatori din Xuan Neo știu foarte bine cîte tractoare brăzdează azi pămîntul patriei noastre...Explicația tuturor acestor fapte o găsești citind inscripția de pe frontispiciul sediului cooperativei agricole de producție din Xuan Neo — „Viet-Ru“.
„Viet-Ru muon num!"Satul Xuan Neo (comuna Hung Dao) se află la aproximativ cincizeci de kilometri est de Hanoi. Peisajul îți pare o dezlănțuire de lumină și verdeață. Spre zare, cât cuprind ochii, se întind orezarii de un verde luminos, fraged. Satul este împînzit de pilcuri de palmieri, cocotieri, bananieri și bam- buși — aceste evantaie uriașe, vii, fără de care căldura tropicelor ar fi de nesuportat.

Ne apropiam de Xuan Neo pe o potecă șerpuitoare, mîngîind în treacăt spicele pline și grele ale orezăriei. Liniștea din jur, atît de adîncă încât deslușeam respirația tovarășului de alături, fu deodată străbătută de strigăte puternice:— Viet-Ru muon nam!Era o chemare? O lozincă? Aveam să înțeleg totul câteva momente mai târziu, când, în fața întregului sat, adunat în curtea sediului cooperativei, tovarășul Soan, secretarul organizației de partid, anunța o mișcătoare veste:— în cinstea prieteniei vietna- mo-romîne, cooperatorii din Xuan Neo au hotărît ca de azi, 19 octombrie 1959, cooperativa noastră agricolă de producție să poarte numele de „Prietenia vietnamo-romînă11 (prescurtat: Viet-Ru). Temeiul a- cestei hotărîri este prietenia de nezdruncinat dintre popoarele noastre, întrajutorarea frățească dintre popoarele vietnamez și romîn pe drumul construirii socialismului.Cuvintele tovarășului Soan au fost urmate de o urare izbucnită din sute de piepturi: „Viet-Ru muon nam!“ (Trăiască prietenia vietnamo-romînă!).Cooperativa agricolă din Xuan Neo este relativ de curînd înființată — de circa doi ani. Dar ea a și reușit să cuprindă majoritatea familiilor din sat, datorită frumoaselor rezultate pe care le-a obținut de pe acum.

— înainte de revoluția care ne-a adus victoria proclamării R.D. Vietnam, la 2 septembrie 1945 — ne spunea tovarășul Soan—n-aveam pământ și, ea atare, nici orez. în primăvara lui ’45, cînd colonialiștii francezi și imperialiștii japonezi au stocat orezul din nord, au murit de foame în delta tonkineză două milioane de oameni. Numai în satul nostru foamea a ucis atunci 260 de oameni, dintre care trei familii întregi — copii, părinți, bunici.Reforma agrară, înfăptuită de regimul democrat-popular, avea să fie prima săgeată împlântată mortal în inima crudă a foametei.— Dar — a continuat tovarășul Soan — exista o contradicție între nevoia de a avea orez din belșug și împărțirea pământului în parcele miei, lucrate cu tehnică agricolă rudimentară. Doar cooperativa a- gricolă de producție avea să rezolve această contradicție, prin aplicarea unei agrotehnici înaintate, pe mari suprafețe arabile. Recolta noastră de orez este superioară recoltei țăranilor individuali. Cooperativa permite o mai bună planificare a producției agricole, dezvoltarea unor ramuri noi, rentabile, aducînd venituri suplimentare. Așa se face că, dacă în 1958 cooperativa cuprindea doar 87 de familii, azi ea cuprinde peste 200.— Cresc și oamenii, înalt și drept ca bambusul — interveni în

în sediul cooperativei agricole, la 
loc vizibil, se află următoarea lo
zincă: „Trăiască în veci prietenia 

vietnamo-romînă".discuție Nguyen Van Liec, acest „tînăr de... 68 de ani“, cum ne-a fost prezentat.Tată a cinci băieți, toți luptători în rezistența împotriva cotropitorilor colonialiști, Nguyen Van Liec este un neobosit inovator, un cooperator fruntaș, decorat cu Ordinul Muncii și distins cu titlul de „muncitor fruntaș1*.Nguyen Van Liec se referea la entuziasmul creator al cooperatorilor din Xuan Neo, la faptul că noii stăpîni ai pămîntului îl gospodăresc cu multă pricepere și sîrguință. Dar și la un fapt deosebit de semnificativ: creșterea simțului de răspundere pentru avutul colectiv. Spre exemplu, în- tr-una din adunările genera le,cooperatorii din Xuan Neo au. tras la răspundere conducerea cooperativei pentru că nu i-a consultat în proiectul construirii unor eleștee



Inul din fruntașii cooperativei a- 
jricole este ți „tânărul de... 68 de 

ani" Nguyen Van Liec.

Pământul unit o dat rod bogat.

Pionierii, copii ai colectiviștilor, 
au venit să ajute în vacanță la 

muncile agricole.

necesare pisciculturii și pentru că nu a manifestat suficientă grijă în întreținerea unor ambarcațiuni. în comitet s-a făcut o nouă repartiție a sarcinilor, pentru a nu se mai repeta asemenea greșeli.Aceste lucruri se petrec într-un sat stăpînit altădată de 16 moșieri, într-un sat unde foametea era cronică, într-un sat pe care agresorii colonialiști l-au distrus cu tunurile.— înainte, noi, țăranii, eram chemați doar la interogatorii — a remarcat sarcastic un cooperator din Xuan Neo. Astăzi ne spunem cuvîntul drept și răspicat în toate problemele care privesc viața noastră, a satului nostru, a republicii noastre!
Ce a arătat Paraschiva Iorgu 
familiei Duong din Xuan NeoDeși marca incontestabil un salt în viața satului, tînăra cooperativă din Xuan Neo nu a fost lipsită de unele greutăți. Bunăoară, mentalitatea individualistă a unor țărani. Neobișnuite cu noul mod de lucru în comun, șase familii au făcut cerere de ieșire din cooperativă. Cererile au fost admise. Printre acestea, și cea a tînărului Duong.L-am vizitat într-o zi, ca din întîmplare. Mai erau de față soția lui, mama și numeroși cooperatori din sat. întrebările mi se puneau una după alta:—Cîte tractoare produce Romî- nia?— Aveți femei-președinți de G.A.C.?— Care este producția medie la hectar?— Cum trăiesc colectiviștii ro- mîni?Din vorbă-n vorbă, am ajuns la povestea colectivistei Paraschiva Iorgu din comuna Filimon Sîrbu, care în toamna lui ’958 reproșa președintelui sfatului popular că nu i-a deschis mintea din timp, că nu a lămurit-o să intre în colectivă încă din 1950, pentru ca să fie astfel în rînd cu ceilalți colectiviști din sat.Tînărul Duong a mai pus și alte întrebări... După patrusprezece zile avea să ceară reînscrierea în cooperativă. Iar în a cincisprezecea, și bătrîna lui mamă avea să se prezinte cu cererea de reînscriere.

★Cooperativa agricolă de producție din Xuan Neo crește zi de zi, devine tot mai rodnică, mai luminoasă, mai frumoasă, ca și însăși prietenia romîno-vietnameză care ne este și nouă, și tovarășilor vietnamezi la fel de scumpă, în ciuda distanței care desparte Dunărea noastră de Fluviul Roșu.
Tractoare românești pe ogoarele 

vietnameze.

TRATAMENTE VECHI LA GOVORA
Foileton de A. CÎMPINEANU

II cunoașteți pe nea Cristache. Do, da, 
vecinul meu, pensionarul... Ce a mai făcut? 
A scris. Nu. Nu .Flăcării"! Mie. De la 
Govora. Fiindcă sînteți curioși, vă reproduc 
scrisoarea lui, cuvânt cu cuvânt...

„Dragă vecine,
Am sosit cu bine la Govora de unde 

îți trimit multe salutări. Minunată 
stațiune! Așezare frumoasă, aer bun, 
ape tămăduitoare... Și organizarea 
odihnei destul de bună: masă exce
lentă, medici bine pregătiți, trata
ment balnear de prima mînă. Toate 
bune. Numai unele „tratamente" 
cam șchioapătă. Astfel, la sosire, la 
„biroul de primire" am fost luați în... 
primire: „De ce ați venit?" Pasămite 
socoteala de acasă nu se potrivea 
cu cea a administrației, care nu mai 
avea locuri pentru cazare... Pînă 
la urmă mi-am dat seama că asta 
nu era decît un mod original de 
„tratament": tratamentul cu glume. 
Pentru că totuși am fost repartizat 
la o vilă ■— și încă una foarte fru
moasă. Dar din prima zi am consta
tat că fiecare se tratează cum îi stă 
în caracter. Astfel, în camera înve
cinată cu a mea am găsit trei inși 
care-și făceau cura... Cură {conf. 
dialectului ardelean) în paharul fie
căruia rachiu... Ei ziceau că fac... 
ionizări, fiindcă pe cel care adusese 
dintr-o comună învecinată bărdaca 
de țuică se potrivise să-l cheme Ion. 
Zadarnic le spunea sora medicală 
că „tratamentul" ăsta le este complet 
contraindicat! Ei o țineau pe a lor — 
țuică de Pitești și vin de Drăgășani — 
susținînd că, dacă ar fi fost contra
indicat, Govora n-ar fi fost situată 
în aceeași regiune cu Piteștii și 
Drăgășanii...

Mai există însă pe aici și altfel de 
tratamente. De pildă, dacă te nime
rești cînd trece autocisterna nr. 50745

BUCUREȘTI —BACĂU=O ORĂ 
BACĂU —BACĂU=ALT A ORĂ

fe bună dreptate face „Tarom“-ul 
publicitate, îndemnîndu-ne să că
lătorim cu avionul! Cîștigi timp, 
călătorești comod, în general nu 
te costă mai mult, ba pe unele rute 
chiar și mai puțin decît trenul. De 

exemplu dacă vrei să pleci la Bacău, 
un bilet accelerat cl. I te costă 105 
lei, plus cinci ore și ceva de călătorie; 
un bilet cu avionul te costă tot 105 lei, 
dar numai o oră de călătorie.

Socoteala aceasta de acasă e foarte 
bună... acasă la București — nu însă 
și în... tîrg la Bacău. Pentru că, dacă ai 
ghinion, poți ajunge la Bacău într-ade- 
văr numai într-o oră, dar aci să con- 
stăți că de la aeroport nu ai cu ce merge 
în oraș. Cu toate că aeroportul e situat la o 
distanță mare de centrul orașului, totuși 
„Tarom“-ul a renunțat să mai aibă un 
autobuz propriu cu care să ducă și să 
aducă pe pasagerii săi. S^a ajuns, pasă
mite, Ia o înțelegere cu întreprinderile 
comunale Bacău, conform căreia auto
buzele I.C.B., care au punct terminus pe 
șoseaua națională tocmai în dreptul ae
roportului, ar avea obligația ca, cel 
puțin la orele de sosire-pîecare a avioa
nelor, să meargă pînă la aeroport. Se 
pare însă că înțelegerea nu este și pe 
înțelesul unora dintre șoferii autobuze
lor I.C.B. — cum s-a întâmplat la sosi
rea avionului din București, în ziua de 
5 august — care preferă să întoarcă în 
șosea, ignorîud faptul că la aeroport 
stau oameni care așteaptă.

Dacă ești localnic și cunoști cum 
merg treburile, atunci lucrurile sînt 
simple: o iei pe jos pînă lâ șosea și acolo 
te urci în autobuz. Dacă ești însă nou 
venit în Bacău și te informezi la perso
nalul aeroportului, ți se răspunde să 

Piș.. te face ciuciulete: stropește în 
stingă și-n dreapta, fără să țină seama 
de pietoni. Asta, după părerea mea, 
e hidroterapie! Iată încă un „trata
ment": cel pe care ți-l aplică singura 
cooperativă de frizerie {„Coafiură", 
cum stă scris pe firmă); aci, pentru 
un bărbierit aștepți cam două ore, 
punîndu-ți-se răbdarea la grea în
cercare. Asta e, probabil, psiho
terapie! Un singur lucru nu mi-e 
clar: ce e cu savanta metodă folosită 
de administrația băilor, după care 
cei cazați la pavilionul central 
{„Palas") mănîncă regim dietetic la 
pavilionul „1 Mai", iar cei de la 
„1 Mai" aleargă pentru masă la 
„Balneară"...? Ăsta ce fel de trata
ment este? Gimnastică medicală? 
Drept să-ți spun, cînd mă întorc 
de la masă și urc coasta spre camera 
mea de la „Palas", simt că mi se 
face foame — deși, cum ți-am spus 
de la început, nu am a mă plînge 
nici de calitatea, nici de cantitatea 
alimentelor primite — ba dimpotri
vă. Foamea îmi vine datorită dru
mului lung pe care-l străbat. îmi 
trece însă, amintindu-mi că, la ple
care, nevastă-mea mi-a pus în ve
dere să nu care cumva să mă mai 
îngraș. Eu cred însă că tot am să mă 
îngraș. Pentru că, împotriva tuturor 
„tratamentelor" pe care le-am sem
nalat mai sus — mîncarea-i deosebit 
de bună, camera curată, doctorii își 
dau silința să mă facă sănătos... Așa 
că o să ne vedem din nou cu bine 
la București.

Al dumitale vecin care te dorește, 
nea Cristache".

Am reprodus scrisoarea întocmai- Poate 
o vor citi și tovarășii din administrația 
băilor, de la Sfatul popular Govora și de 
pe unde mai trebuie. Și, întîlnindu-l acolo 
pe nea Cristache, îi vor mulțumi pentru... 
tratament.

aștepți, că vor veni autobuzele I.C.B. 
Și uneori aștepți, și tot aștepți, autobuze 
nu sosesc, dar în cele din urmă găsești 
vreo ocazie: mașina vreunei instituții 
cu tovarăși ce au treburi prin partea 
locului și de care te rogi să te ducă în 
oraș.

Și iată cum, călătorind cu avioanele 
,.Tarom“spre Bacău, cîștigi timp: de la 
București la Bacău faci numai o oră 
— dar de la Bacău la Bacău, altă oră. 
Uneori poate chiar și mai mult...

Ni se pare că „Tarom“-ul, cu sau fără 
sprijinul prea puțin binevoitoarelor în
treprinderi comunale Bacău, ar fi totuși 
în stare să rezolve această problemă. 
Pentru ca, zburind cu avioanele „Ta- 
rbm“, să cîștigi într-adevăr timp — nu 
nervi.

S. V.



Antologie clasică

Invocare
de A. S. PUȘKIN

O, dac-o fi adevărat 
în nopți cînd doarme firea toată 
Cînd pe morminte-a picurat 
A lunii rază tremurată. 
Că din lăcaș de beznă grea 
Ies morții-n mantii lungi de umbră, 
Te-aștept s-apari, Leila scumpă, 
în veci al tău, tu-n veci a mea!

Te-aștept iubito să revii
Zîmbind duios ca altădată 
Chip drag din nopți de ierni, lîrzii, 
De-un chin amar la chip schimbată. 
Revină blindă, albă stea, 
Un sunet lin, o adiere, 
Cumplită inimii durere, 
în veci al tău, tu-n veci a mea!

Te chem dar nu să fac mustrări 
Celor ce-ți hotăriră sorții 
Și ne-au ucis în cuib visări, 
Nici ca să aflu taina mor fii;
Nu ca să-ți spun că pol cădea 
Iar îndoielii pradă-n gheare 
Ci să-ți șoptesc cu-ndurerare: 
în veci al tău, tu-n veci a mea!

în romîneșfe de Vlaicu BÎRNA

AMINTIRI DESPRE G. M. ZAMFIRESCU
de Cornii BALTAZAR

Evocînd perso
nalitatea lui G. M. 
Zamfirescu, îți a- 
pare chipul său, în 
ale cărui trăsături, 
de timpuriu matu
rizate citeai viața 
de lipsuri și chin.

L-am vizitat în 
1929, la locuința 
sa, o foarte modes
tă căsuță compusă 
din două odăițe 
scunde, cu lut pe 
jos, în Ferentari. 
Impresionat de 
condițiile în care 
autorul lor a creat 
„Madona cu tran
dafiri", „Maidanul cu dragoste**  
și „Domnișoara Nastasia', am 
scris atunci, cu inima bătîn- 
du-mi de revoltă și indignare, 
un articol ca un strigăt de alarmă: 
„Cum trăiesc, cum lucrează și 
cum mor scriitorii noștri tineri*'.

• Laurențiu Fulga scrie vo
lumul II al romanului „Eroica", 
în care va zugrăvi luptele pur
tate de armată romînă pe fron
tul de. vest, împotriva hoardelor 
fasciste.
. • 1“ volumul III al romanu
lui „Bărăgan", la care lucrează 
în prezent ’prozatorul V. Em. 
Galan, cititorii vor reîntîlni 
eroii și locurile cunoscute din 
anterioarele volume: satul Les
pezi (transformat într-o puter
nică unitate socialistă) și locui
torii săi.

’Prin idealul uman care însu
flețește eroii săi, prin încercarea 
de a ieși din mediul lor și 
a-și rîndui o viață mai bună, 
literatura lui Gemy atrage și 
place. Intuind procesul de nimi
cire a personalității umane în 
societatea burgheză, G. M. Zam
firescu aduce însă un aspect 
unilateral al omului simplu al 
epocii sale, prezentîndu-1 ca 
pe un învins. Zamfirescu nu s-a 
putut ridica la conștiința unui 
erou care să iasă învingător din 
luptă. Vorbind de limitele sale, 
mai exact de neîmplinirile sale, 
trebuie să ne gîndim că G. M. 
Zamfirescu s-a stins Ia o vîrstă 
cînd în mod natural un scriitor 
abia se dezvoltă, putîndu-și încă 
desăvîrși viziunea sa despre viață 
și societate.

Boala și mizeria s-au pus de-a 
curmezișul vieții sale. Iată ce-mi 

mărturisea printr-o 
scrisoare, datată 
din februarie 1936:

„Iubite Camil 
Baltazar, țin să-ți 
mulțumesc pentru 
lectura de la radio 
(e vorba de o lec
tură a unui frag
ment de roman al 
autorului „Domni
șoarei Nastasia" — 
C. B.). Admirabil 
pusă la punct. Dacă 
poți, fă demersuri
le necesare în ca- / 
zul cînd se mai 
plătesc, lecturile, 
să mi se trimită 

ceva bani Ia Iași. Sînt tot bol
nav (ai aflat că de Ia București 
la Iași am fost adus pe targă?) și 
am ajuns la sapă de lemn**...

Acestea nu sînt figuri de stil, 
ci crîncenul, deznădăjduitul apel 
al unui scriitor, la data aceea cu 
piese jucate și cu volume apă
rute.

Deși fecund ca nuvelist, roman
cier și dramaturg, G. M. Zam
firescu era nevoit, pentru a-și 
întreține familia și a putea trăi, 
să fie și funcționar. în căutarea 
vreunui serviciu, el se deplasa 
adesea în provincie. Munca neîn
treruptă de zi și noapte ca scriitor, 
în puținele răgazuri lăsate de 
slujbele umile ce le ocupa, a 
izbutit să surpe firava alcătuire 
a Iui George Mihail Zamfirescu. 
în vara anului 1939 ci a fost 
silit să se interneze în sanatoriul 
de la Moroeni.

L-am aflat atunci pe Gemy 
cu totul slăbit, în urma diabe
tului provenit din surmenaj. 
G. M. Zamfirescu era însă încre
dințat că se va face bine. Tre
buiau duse la îndeplinire pla
nurile atîtor lucrări, piesa „Cîn- 

tecul vieții", continuarea ciclului 
de romane „Bariera", atîtea și 
atîlea scrieri pe care el le con
cepuse și ale căror scheme, 
în creion, le-am văzut scrise 
cu grafia lui frumos gladiolată 
și artistic cizelată.

Nu după mult timp am primit 
din partea lui următoarea epistolă: 
„Iubite Camil Baltazar, am primit 
scrisoarea cu prieteneștile d-tale 
sfaturi. Știi bine că le-am ascul
tat și sînt hotărît să le urmez, 

i L’n prim rezultat avem chiar.
Anume: am cîștigat 700 de grame 
într-o lună. Nu uita că am de 
luptat cu diabetul și cu acetona, 
care nu-mi permit să mănînc 
decît în măsura-n care fac insu- 
lină. Așadar, ca-ntotdeauna, și 
aici a trebuit să-mi arunce 
„cum de viață" (ți-aduci aminte 
de Tănăsică din „Maidanul cu 
dragoste"?) toate piedici le-n cale» 
Mi-ar face o deosebită plăcere să 
pot primi „Adevărul literar" 
și mai ales liumerele-n care 
publici și d-ta ceva. Termin, 
am obosit. Trebuie să revin la 
orizontala patului. Omagiile 
mele doamnei. Pentru dumneata, 
toate bunele și caldele mele 
sentimente de prietenie și un 
sfat: nu te mai agita, evită discu
țiile cu imbecilii. Sănătate. 
George Mih. Zamfirescu, sana
toriul Moroeni, 16/8/1939“.

E ultima scrisoare primită din 
partea lui Gemy. în luna sep
tembrie boala s-a-nrăutățit: tu
berculoza pe fond diabetic era 
incurabilă. A fost adus la Bucu- 
reșți, unde-n luna octombrie, 
într-o locuință modestă din str. 
Sergent Furtună, s-a stins la 40 
de ani, ucis de fapt nu de boj lă, 
ci de nepăsarea nedreptei orA- 
duiri burghezo-moșierești.
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8ILIII niKOLOEVA BlTALIE in MARS
• SE ȘTIE CA binecunoscutul scriitor ceh Jaroslav Hasek a luptat 

în 1918 în Armata Sovietică împotriva bandelor lui Kolceak. In 
vremea aceea, Hasek a scris un număr de articole politice, care 
acum au fost sjrînse într-un volum, editat la Novosibirsk, cuprtnzînd, 
între altele, studiile intitulate „Semnificația internațională a victorii
lor Armatei Roșii", „Problema cehă", precum și un articol scris cu 
prilejul asasinării lui Karl Liebknecht și a Rozei Luxemburg.
• REVISTA „PRIETENIA POPOARELOR" din Moscova a instituit 

un premiu anual pentru cele mai bune povestiri și eseuri legate de 
problemele contemporane. Anul acesta premiul a fost decernat pentru 
prima oară. Laureații sînt scriitorul estonian Iulian Smuul, cu no
tele sale de călătorie „în ghețurile Antarcticii", Nora Adamian, cu 
nuvela „Ciuperca albă”, și scriitorul tătar Rafail Tukvatulm cu 
povestirea „Compoziție". _ ....
• ÎN EDITURA PARIZIANA „Lesediteurs franțais reuniș" a 

apărut recent, în traducere franceză, poemul scriitorului sovietic 
Cinghiz Aitmatov „Djamilia", inspirat din yiața și lupta cunoscutei 
patriote algeriene Djamilia Bouhired. Volumul este prefațat de Ara
gon. De asemenea, editura „Seghers" a tipărit volumul poetului cuban 
Nicolas Guillen : „Elegii și cîntece cubane".
• SCRIITORUL FRANCEZ Jean Bruhat a tipărit recent, în colec

ția pariziană „Portraits de l’Histoire" („Portrete ale istoriei"), un 
substanțial volum închinat vieții și activității lui Lenin. Cartea descrie, 
pe baza de documente, copilăria și tinerețea lui Lenin, activitatea sa 
de revoluționar pînă în i917, apoi analizează caracteristicile omului 
de stat și politica acestuia începînd din 1917 și pînă în i924. Vo
lumul se bucură de o înaltă apreciere a criticii progresiste franceze.

• în cinstea celei de-a 40-a 
aniversări a partidului nostru, 
Eugen Jebeleanu lucrează la un 
amplu poem.

• Dionisie Sincan pregătește 
. pentru tipar o biografie literară 

a eroului uteclst Filimon Sîrbu.
• în noua sa carte „Copiii de 

la Hunedoara", Gica luteș va 
povesti viața unor copii de oțe- 
lari, furnaliști și ingineri din 
această cetate a oțelului.

9 Tudor Măinescu definiti
vează un volum de poezii sati-

și epigrame cu titlul „Mu-rice 
zică___  ușoară".
• „Intîlnire

țiul viitorului volum de ver- 
eu marea" e tl-

suri al lui Gh. Tomozei.
Tînărul < ritic Valeriu Ri

peanu a început redactarea mo
nografiei literare „Alexandru 
Vlahuță".

ntensitatea epică, dinamica 
acțiunii, dramatismul con
flictelor, viabilitatea eroi
lor fac ca paginile masivu- 

.Bătălie în marș"lui roman
al scriitoarei sovietice Galina 
Nikolaeva să fie parcurse cu de
osebit interes și neîntreruptă în
cordare. Dar ceea ce contribuie 
hotărîtor la sporirea forței de 
atracție și convingere a acestui 
rorhan, pe lîngă calitățile lui 
epice și de compoziție, e sensul 
major al conținutului său de 
acută actualitate. Reflectînd so
cietatea sovietică în condițiile 
construirii desfășurate a comu
nismului, „Bătălie în marș“ in
dică, într-o valoroasă imagine 
artistică, luciditatea și entu
ziasmul oamenilor sovietici în 
realizarea celui mai înalt ideal 
al omenirii.

Desprinzînd una din semnifi
cațiile „Bătăliei în marș", am 
putea defini cartea ca romanul 
neliniștii creatoare. însuflețiți 
de dorința transpunerii în viață 
a mărețelor sarcini puse de 
partid în fața poporului, eroii 
cărții, ca inginerul șef Bahirev, 
secretarul organizației de partid 
Ciubasov, strungarul inovator 
Sugrobin, muncitoarea Dașa, 
secretarul comitetului raional de 
partid Kurganov și atîți alți 
muncitori ai unei uzine de trac
toare (principalul loc al desfă
șurării acțiunii) luptă cu dîr- 
zenie șl înflăcărare pentru per
fecționarea metodelor de muncă, 
pentru introducerea unei teh
nologii înaintate, pentru iniție
rea șl promovarea unor impor
tante inovații, care să ridice la 
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un înalt nivel productivitatea 
muncii. Cunoscînd în amănun
țime mecanismul uriașei uzine, 
autoarea nu se rezumă însă, nici 
pe departe, la descrierea tehni
cistă a procesului de producție. 
Desfășurat pe mai multe pla
nuri. romanul are în centrul ac
țiunii sale producerea unui tip 
perfecționat de tractor; dar ma
rele merit al scriitoarei e de a 
ne fi relevat în și prin procesul 
muncii o interesantă varietate 
de tipuri umane. Mentalități și 
pasiuni, atitudini și poziții se 
încrucișează divers în ascuțite 
conflicte, mărturisind o încor
dată luptă dintre vechi și nou. 
Venit recent în uzină, inginerul 
șef Bahirev, vrînd să introducă 
noi și eficiente procese tehnolo
gice, se izbește de opacitatea, 
conservatorismul, de falsa și de
magogica agitație a directorului 
Valgan. Pînă la urmă, Bahirev, 
ajutat de colectivul uzinei și de 
forurile conducătoare de partid, 
reușește să-și impună punctul 
său de vedere nou, înaintat. De 
remarcat că, în această victo
rioasă luptă a noului asupra ve
chiului, Galina Nikolaeva, fără 
a simplifica și schematiza cu 
nimic dramatica opoziție, scoate 
la iveală, printr-o profundă ana
liză, impulsul șl cauzele fiecărei 
poziții. Creatoarea comportare a 
lui Bahirev, permanenta sa ne
mulțumire față de orice stag
nare, combativitatea sa con
structivă provin din însușirea 
organică a învățămintelor 
partidului, din devotamentul și 
dragostea pentru mersul istoric 
ascendent al poporului, din înal

ta răspundere ce-i revine ca ce
tățean al Uniunii Sovietice. In- 
fățișînd un astfel de om sovie
tic, Galina Nikolaeva nu-și în
zestrează eroul cu puteri supra
omenești, ci, dimpotrivă, ni-1 
prezintă ca pe un produs al unei 
societăți bazate pe o înaltă etică 
a vieții și a muncii. Bahirev nu 
e unic; ca el mai sînt Ciubasov, 
Sugrobin, Dașa, Kurganov, 
Tina... Situîndu-se pe o poziție 
retrogradă, de frlnă a progresu
lui, preferind adulațille și suc
cesele ieftine, de paradă, înfu
muratul Valgan ajunge în aceas
tă stare jalnică pentru că s-a 
rupt de colectiv, de dorințele și 
interesele vitale ale poporului, 
izolîndu-se în țarcul unor pre
ocupări egoiste și meschine.

îndrăgit de cititori pentru 
virtuțile lui epice și ideologice, 
romanul Galinei Nikolaeva su
gerează meditații șl învățăminte 
adînci. Una dintre acestea, evi
dențiată și de critica literară, e 
că în viața intimă, personală, 
ca și în problemele muncii, ușu
rința hotărîrilor aduce grave pre
judicii. Neîrnplinirea vieții sen
timentale a lui Bahirev e ur
inarea unor pripeli întîmplate 
cu ani în urmă. Plină de Inge
nuitate și tonică se desfășoară 
dragostea dintre muncitoarea 
Dașa și strungarul Sugrobin.

Rod al cunoașterii adîucite ă 
vieții, al partinității scriitoarei 
și al deosebitului ei talent, „Bă
tălie în marș" se înscrie în seria 
acelor cărți care rămîn vii în 
amintirea cititorilor, îmbogă- 
țindu-le mintea și inima.



CE TREBUIE SA ȘTIM DESPRE CIUPERCI

Grupurile de turiști debarcă unul dupâ altul în insula.

SALUTARI DIN ADA-KALEH

oată lumea știe că există două feluri de 
ciuperci: comestibile și otrăvitoare. Dar 
foarte puțini sînt acei care știu să le 
deosebească. Experiențele cu argintul 
care se înnegrește în contact cu ciuperca 
otrăvitoare sau cu lipsa viermilor din 

astfel de ciuperci sînt pur și simplu povești. 
Viermii trăiesc și în cele mai toxice ciuperci, 
iar argintul nu e atacat de toxine, ci de alte 
substanțe, pe care le pot conține și ciupercile 
comestibile.

Singurul indiciu, în afara analizei chimice, 
pare a fi acela că animalele erbivore ocolesc 
în general ciupercile otrăvitoare. Cum însă 
n-avem întotdeauna un animal Ia îndemînă, 
care să ne certifice acest lucru, rămîne valabil 
numai rezultatul analizei sau, bineînțeles, cu
noștințele noastre în acest domeniu al botani
cii (în paranteză amintim că în R.P.Ungară s-au 
înființat laboratoare speciale, la Budapesta și 
în principalele orașe ale țării, unde excursio
niștii care au cules ciuperci pot căpăta pe mo
ment rezultatul acestor analize).

Nu e de mirare că cineva s-a gîndit șî la 
această măsură de precauție, deoarece unele spe
cii de ciuperci sînt pur și simplu mortale. Sînt 
rare intr-adevăr aceste specii, dar sînt pericu-

loase prin faptul că produc primele simptome 
după 8-12 ore de la Ingurgitare, adică atunci 
cînd toxinele nu se mai află în stomac ci au 
trecut în singe, ceea ce face aproape imposibilă 
salvarea celui intoxicat.

Scriem aceste rlnduri, pentru că și la noi 
unii excursioniști se dedau la eulesurciuperci- 
lor întîlnite în cale și pentru că sîntem exact 
în sezonul cînd aceste ciuperci ating apogeul 
înmulțirii, mai ales în regiunile muntoase.

Dacă avem poftă de ciuperci — deși în afară 
de gustul plăcut, ele nu posedă cine știe ce sub
stanțe nutritive — eel mai indicat lucru e să 
ne procurăm din cele cultivate în sere sau să 
le culegem pe celelalte numai sub îndrumarea 
unui perfect cunoscător al speciilor. în ce 
privește simptomele otrăvirii cu speciile care 
nu sînt mortale, acestea constau în dureri de 
stomac care se repetă Ia mici intervale și într-o 
senzație de greață care merge pînă Ia vomitare.

La primele semnale trebuie apelat fără în- 
tîrziere la un medic, pentru că reușita tratamen
tului și în asemenea cazuri e în funcție de eli
minarea toxinei înainte de a pătrunde în sînge.

JOSIANA

nsula Ada-Kaleh e un punct de 
mare atracție pentru turiști. în 
zilele de vară, mai ales dumini
ca, autobuze și autocamioane cu 
excursioniști venRi din toate col
țurile regiunilor Timișoara, Craiova, 

Hunedoara se opresc în fața debar
caderului de unde, cu bărcile, turiștii 
trec în insulă. Cei din regiunile mai 
îndepărtate vin însă cu trenul. Și dacă 
vin cu un tren accelerat, care nu o- 
prește in halta Ada-Kaleh, sînt nevofți 
să coboare la Orșova. Iată însă că de 
la gara Orșova cu atît mai puțin din 
centrul orașului nu există nici un 
miiloc de transport în comun care să 
te ducă pînă la debarcader. Există un 
autobuz el merge însă numai cen- 
tru-gară; de acolo: «per pedes apos» 
tolorum*. N-ar putea Sfatul popular 
orășenesc din Orșova să rezolve această 
problemă? Ba ar putea foarte ușor: 
linia de autobuz centru-gară ar putea 
fi prelungită pînă la debarcader. Dacă 
nu permanent, cel puțin o dată la o 
oră sau la două ore, una din curse ar 
putea face acest lucru.

Unele lucruri ar fi de îndreptat și în 
Ada-Kaleh. De exemplu, n-ar strica de 
loc ca magazinul din insulă să pună 
la dispoziția turiștilor diferite obiecte 
specifice insulei șl care să amintească 
celor ce le cumpără că au vizitat 
Ada-Kaleh. Brățările, bibelourile, măr
gelele etc. ce se găsesc la acest maga
zin în prezent aduc în aceeași măsură 
aminte de Ada-Kaleh cum ar putea 
aduce de Borsec, Amara, Stanicul Mol
dovei sau Mangalia...

Și încă un lucru: vrei să trimiți celor 
dragi o ilustrată cu o vedere din pi
toreasca insulă? Se găsesc» ba încă 
destul de multe și de frumoase. Cum
peri ilustrata la «Librăria noastră", scrii 
ce ai de scris, apoi... o pui în buzunar 
și o duci singur destinatarului. Aceasta 
pentru că timbre nu se află în insulă 
(concret: situația din ziua de 23 iulie).

Păcat că există asemenea lipsuri. 
Prin lichidarea lor,Ada-Kaleh datorită 
pitorescului așezării, monumentelor ei

S.

de,Salutân din Ada-Kaleh L./ Și un ioc
ușă poate servi drept masă de scris.. Dar 
timbrele poștale nu pot fi înlocuite, astfel 
că ilustrata va trebui să fie înmînată per

sonal destinatarului..-o

etc.—ar putea deveni și mai mult 
punct de atracție pentru turiști.

V.

un

...Pliniu vorbea cu admirație 
despre „șamponul acestor barbari", 
preparat din cenușă și funingine 
si care dădea, părului o strălucire 
incomparabilă ?

...regii și curtenii întrebuințau 
cu prudență săpunul? Elisabeta a 
Angliei și Ludovic al XIV-lea al 
Franței nu făceau decît o baie 
pe lună.

Un colț al pitoreștii cetăți, 
în care ploile au format o 
baltă foarte pe placul ., 

rațelor

CRISTEA PETRE — BUCU
REȘTI. Nu ați menționat în scri
soare dacă ați făcut pînă acum 
vreun tratament. Sinuzita cro
nică catarală se tratează cu 
aerosoli cu penicilină și strepto- 
micină făcuți prin nas, raze 
ultrascurte, rfintgenterapie anti- 
inflamatorie și cură lieliomarină.

M.M. —BUCUREȘTI. Intr-imul 
din numerele viitoare va apare 
articolul dorit de dv.

ENCIU NICOARĂ — CLUJ. 
Faceți următorul tratament: 
cinci injecții intramusculare de 
Testosteron de 10 mg, urmate de 
alte zece injecții Intramusculare 
tot de Testosteron de 25 mg. 
Injecțiile se fac una la două 
zile. Faceți de asemenea zece 
injecții cu ser neurotonic. Ali- 
mentați-vă cu proteine: carne, 
pește, brinză, ouă, lapte și 
produse lactate. Faceți dușuri 
reci și masaje generale, plim
bări în aer liber. Starea dv. se va 
ameliora.

MARIOARA S. — CURTICI. 
Răspunsul la scrisoarea dv. îl 
găsiți în nr. 28 al revistei 
noastre, la rubrica „De vorbă cu 
medicul".

STĂNESCU VALENTIN — BU
ZĂU. După simptomele descrise 
de dv. este vorba de o prostatită. 
Consultati din nou urologul, care 
să vă facă șl controlul prostatei. 
In cazul că aceasta se confirmă 
vi se va indica tratamentul. în 
caz contrar, abandonați orice 
tratament. Fenomenele de care 
vă plîngeți vor dispare cu timpul 
de la sine.

C. DUMITRU — OR. STALIN. 
Descrierea făcută d« dv. este 
cu totul neprecisă. Adresați-vă 
unui specialist în boli de piele 
din orașul dv.

TACAMA VICTORIA — FĂL
TICENI. Nu există tratament 
special pentru petele de care 
vorbiți. Acestea vor dispare cu 
timpul. Evitați să vă expuneți 
fața la soare.

....• *......  ■■
...grecii și romanii nu cunoșteau 

întrebuințarea săpunului și se 
spălau numai cu apă, frecțio- 
nîndu-și corpul cu frunze ? Pentru 
spălatul rufelor se uzita argila, 
piatra și o plantă (saponaria), 
ale cărei rădăcini și tulpini pro
duceau, în contact cu apa, un 
fel de spumă caldă.

...abia în timpul lui Carol cel 
Mare a existat la Marsilia o 
fabrică de săpun care întrebuința 
leșia din cenușă amestecată cu 
ulei de măsline ?

De vorbă cu medicul

LASCU PETRE — MĂGURA. 
Nu știm care e stadiul actual al 
bolii dv. Numai un serviciu de 
neurologie v-ar putea indica dacă 
trebuie sau nu să vă reintegrați 
în muncă, precum și felul muncii 
pe care ați putea-o presta. Tot 
cu această ocazie vi se va spune 
dacă este cazul să vă căsătoriți 
și să aveți copii.

AURORA R.—TR. SEVERIN. 
Cazul dv. se cere a fi investigat 
mai amănunțit. înainte de a 
trece la vreun tratament trebuie 
să faceți un examen cito-vaginal 
pe care să-l interpreteze un 
ginecolog din orașul dv. Toate 
fenomenele pe care le descrieți 
sînt explicabile prin faptul 
dereglării ciclului în timpul 
verii, cînd se produce o încăr-

.. .egiptenii extrăgeau din cenușa 
■unei plante de pe malurile mării 
o sare ce servea la spălarea și 
albirea rufelor? Această rețetă, 
transmisă de către negustorii feni
cieni galilor, a servit la fabricarea 
„produselor de frumusețe".

...în Evul Mediu săpunul era 
un obiect de lux? Rufele se spălau 
cu cenușă, iar oamenii între
buințau un fel de pastă făcută 
din cenușă și grăsimile rămase 
de la bucătărie ?

...abia în 1790 Nicolas Le- 
blanc a descoperit mijlocul de a 
extrage sodiul din sarea de mare, 
apoi, pe baza progreselor făcute 
de chimia corpilor grași, s-a fabri
cai săpun în cantități industriale ?

...la sfîrșilul sec. al XVIII-lea 
apa de colonie a completat săpunul 
de toaletă? Crearea ei se datorește 
familiei italiene de distilatori 
Farina, stabilită la Colonia

...abia în secolul al XVI-lea 
au apărut săpunurile parfumate ? 
Ele se produceau în Italia și 
erau destinate numai curții re
gale.

(Koln). A fost
reginei'

denumită „apa
„apa admirabilă", apoi

cu numele orașului unde s-a fa
bricat, succesul stabilindu-i-se abia 
după Expoziția universală de la 
Paris din 1855.

care de hormoni. Din aceeași 
cauză rețineți lichide în orga
nism, ceea ce duce la edemele 
gleznelor și la creșterea în greu
tate. De asemenea, hemoragiile 
nazale sînt compensatorii ale 
ciclului anormal. Totuși, sta
rea dv. este compatibilă cu un 
tratament pe care vi-1 va indica 
ginecologul în funcție de rezul
tatul examenului amintit mai 
sus.

GRIGORESCU MARIA — 
HOREZU. Este necesar să in
ternați copilul la un serviciu de 
specialitate.

MIGNEA ION- TEIUȘ, ALBA. 
Sfatul nostru este să vă supuneți 
unei intervenții chirurgicale.

Dr. Silviu GHEREA

LA PLIMBARE
ORIZONTAL: 1) Căruță mică

de transport A coborî cu
avionul pe sol. 2) Autopompă! 
— Gavril Barbu —Aci a acostat 
o corabie legendară. 3) Regretat 
poet romîn. autorul volumului 
„Cintul vieții" — Umblă pe 
ogoare (sing.) — Bune! 4) A 
umbla cu plugușorul — Acce
lerate, automotoare, personale 
și... de aterizare — Fără putere 
trage căruța, cu putere mișcă 
mașinile. 5) Nicolae Manoliu— 
Căruță de lux! — Mare scriitor 
realist francez. 6) Cadențele co
pitelor — Grajdul cailor-putere. 
7) A petrece copilăria—Aducecu 
carul sau cu spinarea. 8) Aceștia 
mai mult aleargă — Circulă 
prin toată țara — Iți indică 
numărul roților de la bicicletă. 
9) Radiu — A tutui — Sportul 
trăgătorilor — Acest. 10) II 
găsiți în „Căruța cu paiațe" 
— Afirmație — Limuzină cu 
tracțiune animală. 11). Locui
toare a Mauritaniei — Se plimba

cu barca pe Stix (mit.). 12) Co- 
rabie-menajerie (leg.) — Trage 
trenul.

VERTICAL: 1) Nefericit trans
atlantic ce l-a făcut celebru pe 
Tudor Mușatescu — Brațele 
bărcii (sing.). 2) Titanic—Curier 
(od.). 3) Capitala Perului — Nu
mele egiptean al Tebei — Săruta
re (trans.). 4) Diminutiv femi
nin — Leneșă. 5) Una și altal 
— Comune tramvaielor și trolei
buzelor. 6) Bidivii — Tel! 7) 
Atacanți — Localitate în Fili- 
pine. 8) O sută la leu (dim.) 
— Vas petrolifer. 9) Tratamente 
— Lei ! — Anton Oprea. 10) 
Cunoscută marcă cehoslovacă 
de automobile — Roata fără 
spițe. 11) Personajele din „Trenul 
blindat*' — Pădure mică de șes 
(ban.) — Localitate în Peru. 12) 
Din loc în loc — Cub marcat 
— Ogor peste care au trecut 
tractoarele. 13) Pomadă — Mari
nari de altădată. 14) La botul 
calului—Deplin (arh.).15) Căruțe 
cu cai — Personaj din „Viforul*1



CU AJUTORUL ȘTIINȚEI

TRATAMENT CU „ATMOSFERĂ 
CONDIȚIONATĂ"

Despre influența factorilor 
atmosferici asupra corpului 
omenesc nimeni nu se mai 
îndoiește azi. Ea poate fi 

constatată la mulți bolnavi — de 
la reumatic și astmatic pînă Ia 
cel care suferă de afecțiuni car
diovasculare.

înțelegînd să nu neglijeze 
nimic din ceea ce ar putea con
tribui la sănătatea oamenilor, 
medicii sovietici au întreprins 
cercetări și în acest domeniu, 
ceea ce a dus la crearea unei 
noi ramuri a științelor medi
cale, numită „meteoropatologie*.

Există, spre exemplu, la Kiev, 
o clinică specială condusă de 
profesorul Pantcenko, în care 
se fac tratamente cu ajutorul 
atmosferei condiționate. La ba
za acestor tratamente stă ex
periența de peste treizeci de 
ani a profesorului Pantcenko.

Bolnavul este pla
sat îutr-o cameră spe
cială în care domnește 
o atmosferă artifici
ală. Adică presiunea, 
umiditatea și tempe
ratura aerului, pre
cum și procentul de 
oxigen, ionizarea și 
vibrațiile electromag
netice sînt reglate în 
funcție de specificul 
bolii.

Cît timp se află în 
această atmosferă, pa
cientul rămîne sin
gur în camera de tra
tament, unde nimeni 
n-are voie să intre. 
Ușa este etanșă, iar 
lumina de afară nu 
pătrunde decît prin

CUM AU FOST DESCOPERITE 
VITAMINELE

Z"ye spune că Borna a fost sal- 
K vată odată de niște gîște care, 

aJ prin gălăgia pe care o făceau, 
au dat de veste că se apropie 

dușmanul. Dacă lucrurile s-au 
întîmplat întocmai sau dacă nu 
este vorba decît de o legendă, nu 
se știe. Se știe în schimb foarte 
precis că niște găini au adus o 
contribuție considerabilă la sal
varea omenirii de boli ale căror 
victime atingeau cifre impre
sionante.

în 1893 un tînăr medic olandez, 
pe nume Ejhman, se instală pe 
insula lava — pe vremea aceea 
bîntuiiă de un flagel înfricoșător 
cunoscut sub numele de „beri- 
beri(i. Boala aceasta nu făcea 
ravagii numai în lava, ci și în 
China, Japonia, America de 
Sud, Africa •— pe scurt, peste 
toi acolo unde orezul constituia 
unul din alimentele de bază ale 
populației. Ejhman încercă îm
potriva acestei maladii multe 
medicamente, dar toate eforturile 
sale rămaseră zadarnice, pînă 
cînd într-o bună zi îi veniră în 
ajutor... niște găini.

Iată cum s-au întîmplat lucru
rile. Trecînd o dată pe lingă un 
coteț de găini, tinărul medic 
observă că păsările prezentau 
toate simptomele bolii pe care 
încerca să o combată. începu 
atunci să le studieze sistematic. 
Constată că găinile erau hrănite 
cu orez descojit și că era de 
ajuns să se adauge acestuia o 
cantitate de tărîță făcută din 
cojile boabelor de orez pentru ca 
boala să dispară.

Dar ce substanță, ce medica
ment miraculos conțineau cojile 
boabelor de orez? La întrebarea 
aceasta a răspuns —• ceva mai 
tîrziu — medicul polonez Funk, 
care în anul 1912 a sintetizat, 
din cojile de orez, o substanță cu 
proprietăți terapeutice. Aceasta 
a fost denumită vitamină, adică 
substanța vieții. 

geamul unui hublou, la rîn- 
dul lui perfect izolat. Bolna
vul comunică cu medicul sau 
cu personalul de serviciu numai 
prin telefon. El este totuși per
manent supravegheat de medic 
sau de unul din asistenții 
acestuia, cu ajutorul unui tele
vizor, așa că orice accident 
neprevăzut este exclus. De la 
postul Iui de observație, medicul 
urmărește nu numai mișcările, 
dar pînă și respirația și ritmul 
cardiac al pacientului.

Rezultate foarte bune a dat 
pînă acum această terapeutică, 
în special în cazurile de hiper
tensiune arterială, dar profe
sorul Pantcenko e convins că 
va ajunge să vindece cu metoda 
lui,pînă și unele leziuni interne.

în fotografia pe care o publi
căm vedem pe una din asisten
tele profesorului Pantcenko su
praveghind un bolnav cu ajuto
rul televizorului.

Mai tîrziu oamenii de știință 
au început să caute o substanță 
care să-i ajute în lupta împotriva 
scorbutului și au găsit-o în varza 
crudă, în coacăze, în lămîie etc. 
Aceasta era o altă vitamină. Tot 
cu ajutorul vitaminelor a fost 
învinsă și pelagra, boală care 
bîntuia în țările în care oamenii 
se hrăneau numai cu porumb.

Așa au fost descoperite vita
minele, dl căror număr este în 
prezent de peste douăzeci. Multe 
dintre ele, printre care Az,Bi,Bi2, 
au fost descoperite ele savanți 
sovietici.

Dezlegarea careului 
„RECOLTĂ", apărut în nr. 34

ORIZONTAL:
I) Colectivizate. 2) Arate — 

Treiera. 3) Mana — Oier — Rac. 
4) P — Util — Jug — C. 
5) Auriu — C — Grota. 6) 
N — Iz — Mălai —01. 7) In — 
Aroma — Nori. 8) Eol — Bri
ceag — M. 9) Aur — An — 
Probe. 10) Etc — Prună — Ren. 
11) Perne — Rata — At. 12) 
Ina — Rol — Acăța. 13) Catren 

— Stimat.

ALCAZ C. — REȘIȚA. După 
cum ați remarcat desigur, „Fla
căra" publică în paginile ei de 
literatură atît proză cît și 
poezie. Bineînțeles că acordăm 
prioritate înfățișării vieții noi 
din patria noastră. De asemenea 
„Flacăra" publică și lucrări ale 
tinerilor scriitori, cu condiția 
ca ele să fie realizate din punct 
de vedere artistic. Nu are 
importanță dacă versurile sînt 
dactilografiate sau scrise de 
mînă — bune să fie!

KARAGHIAUR MARILENA 
— BUCUREȘTI. Vă recoman
dăm să citiți multă, multă lite
ratură și abia după aceea să vă 
gîndiți Ia scris. Fiți deci sîr- 
guitoare la învățătură.

M. PANARTE, pensionar, 
TECUCI. 1) Pensii de invalidi
tate se acordă pe tot timpul cît 
durează incapacitatea de muncă. 
Pentru invaliditate de gradul I 
și II revizuirea cu privire la 
capacitatea de muncă se face 
din an în an. După împlinirea 
limitei de vîrstă, pensia de 
invaliditate se poate transforma 
în pensie de bătrlnete, dacă 
sînt întrunite și celelalte con
diții legale. 2) în cazul în 
care un debitant C.A.M. pri
mește un salariu pentru munca 
prestată, este considerat în 
cîmpul muncii. 3) Timpul servit 
ca debitant salariat poate II 
adăugat la vechimea în cîmpul 
muncii, pensionarul putând, la 
Ieșirea din muncă, să ceară 
recalcularea pensiei, în raport, 
și cu timpul muncit după 
stabilirea inițială a pensiei.

V. STĂNCIUG — REȘIȚA. 
Nici radiațiile cosmice, nici 
meteoriții nu sînt cele mai 
mari obstacole în calea omului 
care ar vrea să străbată spațiile 
intersiderale, ci lipsa climatului 
cu caree obișnuit corpul omu
lui. Posibilitatea de a reproduce, 
în interiorul navei cosmice un 
asemenea climat este ceea ce îi 
preocupă în primul rînd pe 
savanțil care studiază problema 
zborului în spațiul interplane
tar. Desigur însă că în curînd 
și această problemă va fi solu
ționată; fiți convins că la 
vârsta dv. de 30 de ani aveți 
toate șansele de a vedea ase
menea zboruri și poate chiar 
— cine știe?! — de a participa 
‘ ANTON VELICU—PITEȘTI 

Este foarte riscant ceea ce face 
soția dv. atunci cînd gătește 
mîncarea. A gusta orice fel 
de carne crudă înseamnă a te 
expune să introduci în orga
nism germenii teniei sau diferiți 
microbi. Nu vedem de ce tre
buie neapărat să guste din 
carnea crudă, deoarece eventuala 
ei alterare se poate simți șl 
numai după miros, iar potri
veala de sare și condimente se 
poate controla după fierbere. 
Probabil că e vorba de o simplă 
obișnuință, de care vă sfătuim 
s-o dezbărați. încercați s-o 
convingeți că e mai ușor să se 
lase de acest obicei decît să 
scape de o tenie. în ce privește 
aversiunea dv. pentru grăsimi, 
vă sfătuim să consultați un 
medic. S-ar putea să suferiți 
de o afecțiune a ficatului, fără 
să bănuiti.

NELA PIRVULESCU — OL
TENIȚA. După ultima statis
tică, în Delta Dunării mai tră
iesc azi doar aproximativ 4000 
de pelicani. S-au luat măsuri 
pentru ocrotirea acestor păsări, 
care, cu toate că se dedau la 
un consum mare de pește 
(3-4 kg pe zi), sînt folosi
toare. în cea mai mare măsură 
tocmai datorită acestui consum, 
deoarece peștii cu care se hră
nesc pelicanii sînt mai ales 
pești bolnavi, debili sau chiar 
morți, sucul lor gastric avînd 
proprietatea de a ucide orice 
agent patogen introdus în orga
nism. Pelicanii contribuie astfel 
la combaterea celei mal peri
culoase boli a peștilor — hidro- 
pizia. Dacă faceți o excursie în 
Deltă, puteți vedea pelicani 

la Somova. Ia Uzlina, la Lu
mina sau la Merhai.

VIRGIL ION — SATU MA
RE. Pe pămînt se vorbesc azi 
peste 2790 de limbi diferite — 
fără a socoti dialectele și va
riantele regionale. Cele mai 
răspîndite dintre acestea sînt: 
chineza, rusa, engleza, hindusa, 
spaniola și japoneza. Cea mai 
veche limbă care se vorbește 
și azi este chineza. Cu celelalte 
întrebări, ilizibil scrise, vă 
rugăm să reveniți și, dacă se 
poate, scrieți-le cu cerneală, nu 
cu creionul.

MARCELA GHICA — PLO- 
EȘTI. Se consideră obez orice 
om din momentul în care 
corpul lui depășește cu 20 la 
sută greutatea normală. Această 
greutate normală se stabilește 
în raport cu înălțimea indivi
dului, transformînd centimetrii 
care depășesc un metru în 
kilograme. Astfel un bărbat 
înalt de 1,70 metri va avea o 
greutate normală la 70 de 
kilograme (pentru femei, la orice 
înălțime se socotesc patru kilo
grame mai puțin decît Ia băr
bați). Statisticile medicale arată 
că la o depășire cu numai 10 kg 
a normalului, șansele omului 
de a trece de 50 de ani se reduc 
cu 25 la sută. La o depășire cu 
25 de kilograme, aceleași șanse 
se reduc cu 50 la sută.

GH. STANCA — CRAIOVA. 
Ca pasionat după explorări 
speologice e păcat că ați pierdut 
filmul de care ne vorbiți. „Far
mecul adâncurilor" este intr- 
adevăr primul film în culori 
realizat în cele mai interesante 
peșteri din țara noastră, Ghe
țarul de la Scărișoara și Poja
rul Poliței. Filmul a fost realizat 
de tehnicienii studioului „Ale
xandru Sahla" cu colaborarea 
specialiștilor de la Institutul 

GIMNASTICA
LA DOMICILIU

Complex de exerciHi fizice 
pemru femeile lenuze, in 
primele săptămîni după 

naștere (IV)
de prof. Ana Maria ENĂCHESCU® Din poziția culcat-rezemat: Ridicarea trunchiului în poziția șezînd și apoi răsucirea trunchiului spre dreapta și stingă, cu ducerea unui braț lateral, în partea în care se întoarce trunchiul. Privirea după braț.@ Din poziția șezînd (rezemat): Ducerea brațelor sus (inspirație), apoi coborîrea lor pe genunchi o dată cu îndoirea ușoară a trunchiului și aplecarea capului înainte (expirație).(3) Din poziția șezînd eu genunchii aduși, brațele cuprinzînd genunchii: Arcuirea trunchiului pe spate, apoi îndoirea trunchiului în față.(4) Din poziția șezînd (cu spatele rezemat): Ridicarea brațelor oblic în sus (inspirație) și coborîrea lor (expirație).@ Din poziția stînd pe genunchi: Ridicarea brațelor oblic în sus (inspirație) și coborîrea lor cu aplecarea ușoară a trunchiului (expirație)./V.X. Exercițiile se vor repeta de 
2-4 ori, după dispoziția de. miș
care a lehuzei. Vă reamintim că. 
pentru a da bune rezultate, gim
nastica va fi executată de către 
lehuză numai cu recomandația medicului.

N.R. Exercițiile complexului de 
gimnastică au fost executate de 
tov. prof. Maria. Medes.

de speologie „Emil Racovlță" 
din Cluj. Cît despre durata 
șederii sub pămînt a cercetă
torilor speologl, vă putem spune 
că, la stabilirea cursului sub
teran al Cetăților Ponorului 
din Munții Apuseni, explora
torii au rămas două săptămîni 
în șir în bivuacul lor aflat Ia 
300 de metri sub pămînt.

MARIA APOSTOLEANU — 
GIURGIU. Pentru a conserva 
mai bine florile în vaze e reco
mandabil să îndepărtați foile 
din partea de jos a tijelor și să 
secționați tijele cu un cuțit în 
fiecare zi. Noaptea, e bine să 
le scoateți undeva la aer curat. 
Aspirina de care ne vorbiți nu 
ajută mare lucru, și nici zahă
rul. Aveți grijă mai bine ca 
apa în care stau florile să fie 
permanent rece. In zilele căldu
roase ale verii e bine să schim
bați această apă de mai multe 
ori în 24 de ore, căci o dată 
încălzită apa activează ofilirea 
și căderea petalelor.

ONEA ALEXANDRU, comu
na SECĂRIA, raionul ClMPI- 
NA, regiunea PLOEȘTI. Pen
tru reconstituirea vechimii în 
cîmpul muncii, urmează să vă 
adresați cu o cerere comisiei 
speciale, care funcționează în 
acest scop pe lîngă Sfatul 
popular al raionului Cîmpina. 
în această cerere veți arăta 
denumirea întreprinderii, nu
mele și pronumele a doi martori 
care au lucrat cu dv., adresa 
unde locuiesc în prezent, dacă 
în momentul de față sînt sau nu 
salariați și unde anume, precum 
și perioada de reconstituire a 
vechimii, ziua, luna și anul. 
Dovezile de vechime, împreună 
cu actele de identitate, vor fi 
depuse la Secția prevederi sociale 
raională, de unde se pot obține 
și lămuriri suplimentare.



SE CLATINĂ
REGIMUL DIEMIST
Intr-un recent articol, consacrat celei de- J 

a șasea aniversări a semnării acordurilor 
de la Geneva în problema indochineză 
(iulie 1954), săptămînalul francez „La 
Tribune des Nations44 scria textual: „Larga | 

mișcare antiamericană atinge în Vietnamul 
y de Sud un nivel fără precedent44. Și revista ( 

explica: „Sud-vietnamezii sînt conștienti de 
faptul că Diem (Ngo Dinh Diem — dictatorul J 
Vietnamului de Sud — n.a.) nu se menține la 
putere decît datorită ajutorului american44. |

Intr-adevăr, în Vietnamul de Sud, aservit 5 
total imperialismului american, clica guver
nantă își menține privilegiile prin mili
tarizarea crescîndă a țării, marasm economic, < 
mizerie și un regim de teroare care — după C 
propria expresie a autorului articolului din l

/ „Tribune des Nations4' — „nu are egal decît l
în fosta dictatură a lui Li Sîn Man și în cea J 
a lui Batista44. 5

5 Din bugetul național — în care aproape o | 
treime (5 miliarde piaștri) o constituie așa- f 
zisul „ajutor american44 — peste 40% sînt 
destinate cheltuielilor militare. Pentru a C
camufla pregătirile lor războinice, care con- C
travin prevederilor acordurilor de la Geneva, C
autoritățile diemiste recurg la pretextul efec- 5
luării de „lucrări publice4 de felul așa-zisei 5
autostrăzi ce duce de la Saigon la Bien Hoa: )

J „Dat fiind că acordurile de la Geneva nu t
permit S.U.A. să construiască baze militare c
aeriene în Vietnam — arăta un ziar din

/ Saigon — S.U.A. construiesc un drum auto- j
l mobilistic care leagă Saigonul de Bien Hoa, S
( pentru a-I putea folosi pentru decolarea și

aterizarea avioanelor, printre care și avioane
< cu reacție44. |

în acest timp, întreprinderile* se. închid C
> unele după altele, numărul șomerilor e în C
? continuă și masivă creștere. Nu demult în- C
{ suși ministrul Economiei ai Vietnamului de |
,( Sud a fost nevoit să recunoască faptul că în ;

ultima vreme „puterea de cumpărare a popu
lației a scăzut cu 75 la sută44. Numai în capi- ( 
tală — la Saigon — sînt peste 60.000 șomeri. c

E drept că în ultimii cinci ani în bugetul <
Vietnamului de Sud au fost pompate din huge- C 

; tul S.U.A. aproximativ două miliarde dolari. J 
La ce au fost însă folosiți acești bani? Peste S 
50% au venit sub formă de avioane, gloanțe, 
puști automate... Iar restul... au dispărut în ) 

\ buzunarul fără fund al clicii Iui Ngo Dinh /
Diem. Incercînd să preîntîmpine și să înă- ( 

; bușe orice protest împotriva acestor stări de $
/ lucruri, clica diemistă a dezlănțuit o cruntă $
( teroare. Lumea întreagă a fost zguduită de J
f monstruoasa crimă din lagărul de la Phu-loi, 
( unde au fost uciși în masă, prin otrăvire, /
< peste 1.000 de oameni. După Phu-loi a urmat <
) „operația de curățire4' de la est de Nam Bo, c

unde peste 10.000 soldați și polițiști au trans- 
/ format întreaga regiune într-o masă de ruine (
/ fumegînde. în cursul ultimilor șase ani, reia- >
( tează același articol din. „Tribune des Nations44, >
( „persecuțiile autorităților diemiste au atins /
< la fiecare zece persoane una, și o familie din /
C trei. La activul acestei mașini represive figu- r
; rează peste 14.000 de executați și 230.000 de C
; deținuți politici44. €

în ciuda sîngeroasei terori diemiste. în |
< Vietnamul de Sud ia amploare mișcarea pentru >
C înlăturarea regimului proamericân. întregul 2
C popor sud-vietnamez cere ceea ce scria pe }
j miile de njanifeste difuzate recent în provin- Z

cia Bin Din, unde se construiește o șosea c
) strategică: „Afară cu clica lui Ngo ’Dinh Diem^ C
/ sprijinită de americani ’. „Imperialiști ameri- 4
? carii, jos mina de pe Vietnamul de Sud*‘»

Mihai DIMA

CEA DINTÎI TARĂ AFRICANĂ participanta la un 
tîrg internațional organizat de țările socialiste este 
Republica Ghana, care a figurat cu un stand Ia recentul 
tîrg internațional de la Poznan (R.P. Polonă). Despre 
interesul stîrnit de această participare vorbește imagi
nea de față, în care delegatul Ghanei este asaltat de cei 
dornici să cunoască lucruri noi despre tînărul stat 
african.

„CORABIA DEȘERTULUI" LA... 3.500 m ALTITU
DINE. Din această fotografie reiese că, în afară de 
clasicul cadru al nisipurilor, cămilei — „corăbiei deșer
tului “— îi priește și decorul alpin. Aceste două „alpi
niste44 au urcat în munții Pamir (U. R.S.S.) pînă 
la înălțimea de 3.500 m.

PE CĂILE MĂIESTRIEI... Tine
rele talente în ale graficii dintr-un 
raion al Budapestei fac dovada 
priceperii lor, înjghebînd la iuțeală 
o „expoziție44 pe asfaltul străzii.

OMISIUNE SAU NĂZBÎTIE? Arhi
tectul unei clădiri din Frankfurt pe 
Main (R.F.G.) a scăpat din vedere 
un mic „amănunt44 la alcătuirea pla
nurilor casei: proiectarea căilor de 
acces la aceste două balcoane. 
...Dacă nu cumva o fi vorba de o 
năzbîtie arhitectonică, de felul celor 
care se pot întîlni destule în Occi
dent...

SITUAT PE O COLINĂ, 
noul și modernul restaurant, 
deschis recent în parcul Letna 
din Praga, oferă vizitatori
lor săi o minunată prive
liște asupra „orașului de aur".

ÎN AJUTORUL CUBEI. Raîi- 
nînd in fabricile sale zahăr brut 
Cuban, R. D. Germană își aduce 
astfel contribuția Ia întărirea 
independenței economice a Cubei, 
în fotografie: stive de saci de 
zahăr brut cuban. la fabrica de 
zahăr din localitatea Genthin 
(R.D.G.). .4

CA ÎN LEGEN
DA LUI REMUS 
ȘI ROMULUS... 
De data aceasta 
însă, locul lupoai
cei a fost luat de o 
cățea, iar în situa
ția unuia din cei 
doi gemeni legen
dari se află un pui 
de focă... orfan, 
găsit pe țărmurile 
Danemarcei.

UN VELODROM AL MAEȘTRILOR... In H.D. Germana ciclismul 
se bucura de o mare popularitate. Recent, a fost inaugurat la Karl- 
Marx-Stadt an velodrom modern, care va permite așilor ciclismului 
de pistă din R.D.G, noi performanțe.

NI E ANIMAL PREISTORIC, 
cum s-ar părea, ci o specie de șopîrîa 
uriașă — cea mai mare din lume 
existență în prezent în insula Cununia 
din Indonezia.. Avînd 2,75 m lun
gime și 90 kg îngreutate j această 
voluminoasă reptilă este urmașa 
preistoricuiu i mosașaur.



EXPLORINO SUBSOLUL VIETNAMEZ...

CD în căutarea celui 
mai bogat filon de zinc, 
geologii vietnamezi tre
buie adesea să dovedească 
și însușiri de alpiniști...

® Învățînd mînuirea 
polarografului, aparat fo
losit în electrochimie.

® Aici se analizează 
conținutul în metal al 
minereurilor.

@ Urmărind cu aten
ție pe geologul cehoslovac, 
ale cărui cunoștințe sînt 
extrem de prețioase.

@ Voleiul este iubit 
atît în R.D. Vietnam cit 
și în R.S.CehosIovacă. în 
consecință, o partidă între 
geologii „reprezentanți" ai 
JSelor două țări prietene.

Cho Dien este o regiune situată la aproximativ 160 km nord de Hanoi, capitala R.D. Vietnam. Acolo, la poalele munților ce înconjoară ca un brîu regiunea păduroasă a Cho Dien-ului, și-a instalat „statul major" expediția geologică vietnameză, care întreprinde prospecțiuni miniere în vederea descoperirii minereurilor de zinc și plumb cu care această regiune este înzestrată din belșug.Plină de greutăți este munca echipei de prospecțiuni. în condiții climatice vitrege, in luptă cu cețurile dense alternînd cu ploi torențiale ce cad zile în șir, tinerii geologi reușesc să se apropie pas cu pas de ținta dorită: găsirea celor mai bogate zăcăminte și darea acestora în exploatare. Ei sînt ajutați în munca lor de experiența specialiștilor trimiși din Republica Socialistă Cehoslovacă frățească-Succesele obținute pînă acum de expediția geologică de la Cho Dien chezășuiesc obținerea de noi victorii pe drumul întăririi economice a R.D. Vietnam.Redăm în pagina de față cîteva imagini din activitatea grupului de prospectori.
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„I. V.Stalin".

FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNII
„IVANNA“(foto 1)—o producție 

a studioului „A.P. Dovjenko" din 
Kiev — este un interesant film 
sovietic, inspirat din evenimen
tele petrecute între anii 1940 și 
1944 în Ucraina apuseană. El 
reface, pe baza unor documente 
de arhivă și a unor fapte reale, 
tabloul acestei perioade grele, în 
care poporul Ucrainei de vest, 
credincios puterii sovietice, a a- 
vut de dus o luptă crlncenă contra 
dușmanilor coalizați împotriva 
sa: tntîi naționaliștii ucrainieni, 
sprijiniți vădit de înalții prelați 
catolici, apoi cotropitorii fasciști, 
la rîndul lor susținuți de aceleași 
cercuri reacționare.

Eroina filmului — Ivanna — 
nu este o ficțiune, scenaristul 
inspirîndu-se din viața unei tinere 
din Lvov, care s-a jertfit luptînd 
pentru eliberarea poporului său.

„KATIA-KATIUȘA" (foto 2) — 
de asemenea o producție a studio
ului „A. P. Dovjenko" din Kiev 
— ne prezintă portretul unei 
adolescente fermecătoare, în
scris pe peliculă cu talent, 
vervă și gingășie de tînăra actriță 
sovietică Liudmila Krîlova. Mă
runțică, delicată, neastîmpărată, 
isteață și neobișnuit de voluntară, 
Katiușa — șofer pe un mare 
șantier comsomolist — face parte 
din categoria oamenilor care știu 
să urnească și munții din loc; 
energia ei nu se irosește, iar 
tinerețea anilor nu o duce Ia ne- 
chibzuință. Cît despre romanul ei 
de dragoste, e emoționant toc
mai prin limpezimea, sincerita
tea sentimentelor.

„DATORIE DE PRIETEN" (fo
to 3) — film pentru tineret reali

zat de studiourile din Kiev —vor
bește celor de o vîrstă încă fra
gedă despre o seamă de trăsături 
ce trebuie să-i conducă în viață: 
curajul, răspunderea personală, 
cinstea desăvârșită. Petea, Timka 
și Igor, eroii filmului, sînt niște 
băiețași de vreo 13 ani, care 
acționează firesc, întotdeauna 
pe măsura vîrstei lor, și atunci 
cînd fac bine, și atunci cînd 
greșesc.

„CULISELE VARIETEULUI" 
(foto 4) — o producție a studiouri
lor vest-germane— vrea să explo
reze, în maniera filmului psiho
logic, lumea pitorească și purtă
toare de senzațional a artiștilor 
de circ. O femeie și doi bărbați 
alcătuiesc un trio de vestiți 
acrobati la trapez. Și, deodată, o 

împușcătură! Femeia trage în 
partenerul care o urmărea cu 
asiduitate. Proces, scandal, o 
presă dornică de declarații „tari", 
cît mai captivante. In locul 
acestora, o poveste tristă, cam 
fără logică, care încearcă să dea 
asasinatului și eroinei filmului 
toate circumstanțele atenuante. 
Se demonstrează deci că, îm
pinsă de un trecut familiar ne
norocit, eroina, din virtute, a 
apăsat pe trăgaci... Două lucruri 
foarte bune se găsesc în „Culisele 
varieteului": o interpretă de o 
mare sensibilitate și finețe (Ingrid 
Andree) șl un pasionant număr de 
echilibristică.

„ÎN UMBRA LEGII" — co
producție franco-cehoslovacă în 
culori și cinemascop — este, cu 
precădere, un film al spectaculo

sului. Folosește splendidul peisaj 
al munților Tatra, cîntecul fol
cloric al acestor meleaguri, nu
anțele picturale ale naturii, pentru 
ca o echipă de interpreti talentați, 
tineri și frumoși, să depene în 
fața noastră firul unui roman 
sentimental cam încîicit și mis
terios. Filmul nu este lipsit 
de calități prin însăși desfășu
rarea de forțe ce o face (trebuie 
să menționăm că eroii principali 
sînt întruchipați de cunoscuțil 
actori francezi Marina Vlady 
și Robert Hossein); ar fi fost de 
dorit însă ca, din poezia învăluită 
în negură a idilei dintre nebulosul 
Jean și luminoasa Eva, să ră- 
mînem cu o idee ceva mai con
sistentă despre oamenii care ne-au 
făcut un șir de confidențe de pe 
ecran.



Delegajia Republicii Populare 
Romîne la cea de-a XVII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice 
frece prin fata tribunei oficiale. 
Imediat după purtătorul dra
pelului R. P. R. — sulitașul Al. 
Bizim — conducătorii iotului 
nostru, în frunte cu tov. Aurel 
Duma, președintele U.C.F. S.

ACOLO, SUS
de Al. MIRODAN

Ia ora cînd scriem rîndurile dc fața. Jocurile stnt pe la 
începuturi, dar primele rezultate, aflate prin mijlocirea apa
ratului de radio, ne îngăduie de la București să încercam și 
sa comunicam mai departe cititorului un sentiment bun.

Cum să-l definim?
I-am spune, sentiment de solidaritate sau de certitudine 

sau de consistență.
I-am spune, poate, sentiment de permanență. Sau i-am zice 

sentimentului acesta sentimentul prezenței firești, „naturale", 
„obișnuite" acolo unde trebuia să ne aflăm și într-adevăr ne 
aflăm.

O explicație de două rînduri se impune. Există în sport, ea 
și în alte cîmpuri ale vieții sociale, succese meteorice: se înalță 
pe cerul valorilor un om sau o țară, orbesc lumea vreme de-o 
clipită apoi se topesc în întuneric. Gata.

Există de asemenea în sport ea și în alte cîmpuri ale vieții 
sociale succese cu caracter durabil: se înalță pe cerul valorilor 
un om sau o țară și rdn,tn instalați acolo. Sus. împrejurările 
de-ar fi mai grele sau mai ușoare, norocul de-ar surîde ori ba, 
puterea care a dobîndit o dată succesul și-l păstrează, cu strădanii, 
cu dificultăți, cu fluctuații, dar și-l păstrează, bine înfipt, 
acolo sus.

Asta se întîmplă cu sportul nostru la Roma.
Acesta este răspunsul dat de sportul nostru la Roma, îndoielilor 

care socoteau că strălucirea de Ia Melbourne, acum 4 ani, a 
fost dc tip „meteoric" și că, odată explozia consumată, Romînia 
se va întoarce jos, de unde a plecat, In anonimatul caracterizînd 
sportul regimurilor trecute. Acesta este răspunsul și, auzindu-1 
prin mijlocirea aparatului de radio, încercăm aici și acum senti
mentul bun al „instalării" trainice, sigure, dătătoare de calm, 
în regiunea superioară a sportului mondial. Helsinki și Melbourne 
n-au fost accidente, ci începutul unei reguli noi. Cine va mai 
putea trece, ca acum 20 de ani, peste noi, scriind istoria Olim
piadelor? Am fost în finală, adică acolo sus la majoritatea probelor 
de caiac-eanoe și, cu toate că performanțele nu s-au asemănat 
cu acelea de la trecutele Jocuri, Leon Rotman ne-a mai adus o 
medalie olimpică (prima pentru 1900: să o salutăm), echipajele 
celelalte au adus, iarăși, puncte (să le salutăm) dar mai ales 
confirmarea că locul canotorilor țomîni se află aici, în rtndul 
tntti. Pe podiumul învingătorilor la Melbourne, pe același 
podium la Roma, Leon Rotman asigură sportului nostru cu vîsle 
o continuitate. Apoi, miercuri, prima medalie de aur: D. Pîrvu
lescu la lupte clasice; și încă una de argint: I. Cernea Ia lupte 
categoria cocoș; și încă una de bronz: Ion Tăranu la lupte categoria 
mijlocie.

Am fost acolo sus și, surpriză plăcută, la ciclism, unde, întîl- 
nind echipele foarte exersate și cu tradiție mare ale Occidentului 
(se știe că In Apus ciclismul este „sport național"), reprezentanții 
noștri au cucerit un loc 6 (e foarte, foarte mult și, mai ales, 
e un început) Ia contra-cronometru. Nu se cuvine să salutăm 
rezultatul ca pe-un vestitor al intrării ciclismului nostru (după 
canotaj, tir, box, handbal, scrimă și altele și altele și altele) 
în rîndul întîi'l

In sfîrșit, am început bine la mai multe discipline, ureînd 
treaptă cu treaptă spre finale, acolo unde sînt medaliile, punctele 
și calitatea, acolo unde ne este, nu dintr-o întîmplare și nu 
pentru o zi, locul, acolo sus.

Dețl gimnațfii n-au intrat încă 
în focul întrecerilor, iubitorii 
acestei discipline urmăresc 
îndeaproape antrenamentele 
gimnașfilor sovietici, candidai! 
siguri la primele locuri, lată, 
în fotografia de sus, pe Larisa 
Latînina (stînga) și Polina As
tahova (dreapta) și, în foto
grafia din stînga, pe Boris 
Șahlin, în timpul evoluției la 

inele.

Luptătorul romîn D. Pîrvulescu, 
cîștigătorul primei medalii 

olimpice de aur.

Cicliștii romîni la Jocurile Olimpice au reușit să obțină rezultate 
valoroase, ținînd cont de condițiile grele în care s-au desfășurat 
probele și de adversarii deosebit de valoroși cu care s-au întrecut. 
In fotografia noastră, echipa R.P.R. care s-a clasat pe locul 8 la 
proba de 100 km contra-cronometru. De la stînga la dreapta: Lu
dovic Zanoni, Aurel Șelaru, C. Voicu, antrenorul echipei, Ion Cosma 
(care în proba olimpică de fond pe șosea (175 km) s-a clasat pe 

locul cinci) și Gabriel Moiceanu.

La categoria cocoț Ion 
Cernea a cîștigat o 

medalie de argint.

Leon Rotman, cîțtîgâto- 
rul unei medalii de bronz 

la canoe simplu.



de F. URSEANU Fotografiile autoruluiLa Oradea, la câțiva pași de Crișul Repede, o fabrică care producea cândva doar clanțe de ușă, osii de căruță și sobe din tuci construiește azi mașini-unelte. Este vorba de uzinele „înfrățirea", în atelierele cărora se nasc acum, în serii mai mici sau mai mari, freze, raboteze, prese cu excentric, ciocane pneumatice — într-un cu- vînt mașini și utilaje pe care Ro- inînia antebelică nu le putea avea decît din import. Și de care, desigur, nu se poate lipsi azi nici un atelier mecanic, nici o întreprindere metalurgica și cu atît mai mult industria constructoare de mașini. Aceasta-i pe scurt „cartea de vizită" a uzinei de pe malul Crișului Repede, rudă apropiată cu fabrica de strunguri din învecina tul Arad...
★La poarta de intrare a uzinei „înfrățirea", muncitorii au fixat la începutul verii un panou. Pe el, nici un desen, nici un grafic, nimic deosebit care să stârnească atenția sau să atragă măcar cît de cît privirea omului care intră sau părăsește poarta întreprinderii. Și, totuși, privit mai îndeaproape, panoul respectiv are darul să provoace interes: textul său — sobru, precis — recomandă pe cei șaptesprezece „capi de promoție" ai ultimei întreceri pe profesii. Așadar, înainte chiar de a intra în uzină, facem cunoștință cu cel mai bun strungar din fabrică, cu cel mai bun forjor, cu cel mai bun frezor, electrician, turnător și așa mal departe, pînă la epuizarea celor 17 meserii de bază care alcătuiesc colectivul de aici. Prin urmare, panoul cu textul său modest nu înfățișează altceva decît rezultatul unei importante acțiuni legate de întrecerea socialistă. Mai exact: este vorba de întrecerea pe profesii —■ o formă nouă de emulație, care a început să fie promovată în aproape toate întreprinderile industriale ale țării...
★... Muncitorul Vasile Petricou își va menține oare și în viitor titlul de cel mai bun frezor pe fabrică? Precizia cu care lucrează și timpul record de execuție a lucrărilor sale par a constitui o 

chezășie a succesului. Sînt totuși încă 39 de frezori care luptă pentru cucerirea acestui titlu și care, pînă la sfîrșitul actualei etape, pot obține mai multe succese în muncă chiar și decît actualul deținător.Francisc Csatâri va reuși să se mențină primul din cei 57 de con- curenți care luptă alături de el pentru titlul de cel mai bun turnător?Vekerdi, „recordmen" în strun- jit, „înfruntând" 140 de oameni de aceeași meserie, va continua să-și păstreze titlul de cel mai bun strungar?

în întrecerea pentru fabricarea su
telor de mii de bile necesare mo
rilor de ciment se află fi forjorul 
loan Pop. Echipa sa produce pînă 

la 3.500 de bile pe schimb.

Iată cîteva din numeroasele întrebări pe care și le pun nu numai cei 772 de metalurgiști ai uzinei
*4 

Tehnicianul Ion Tordai, responsa
bilul cu întrecerea, ne explică: 
«Cine credeți că poate fi „cel mai 
bun" ? Cei care depășește planul, 
cel care nu face rebuturi, cel care 
realizează economii, cel care 
nu lipsește, nu întîrzie și multe 
altele...!» Regulamentul întrecerii pe 
profesii nu-i chiar atît de simplu...

In fiecare zi noi mașini-unelte părăsesc halale de fabricație și așteaptă 
să fie expediate beneficiarilor.

„înfrățirea" antrenați în întrecerea pe profesii, ci și ceilalți salariați de aici, care urmăresc pasionați mersul întrecerii. Mai ales că acum, în toamnă, se încheie o etapă a întrecerii și, o dată cu aceasta, se conferă și noile titluri...Problema respectivă suscită și o discuție. Ce urmărește întrecerea 

pe profesii? în general, două obiective. Primul: întrecerea pe profesii — formă de întrecere socialistă mai ' mobilizatoare — tre buie să constituie un mijloc eficace de creștere a productivității, de îmbunătățire < calității muncii fiecărui om; ea trebuie să ducă în același timp la ridicarea celor rămași în urmă. Al doilea: reali



Peste 50 de jcolari din Ploețti și din Cîmpina au venit eu profesorii lor 
la uzinele „înfrățirea" din Oradea. Scopul vizitei! Să vadă cu ochii lor 
cum sînt construite aici mașinile-uneite, la care ei fac practică în orele de 
politehnizare. lată-i deci acum față în față cu o uriașă mașină de ra

batat piese mari, primind explicațiile tehnicienilor.

zarea și depășirea planului, economii cît mai mari. Pentru realizarea acestor obiective luptă meta- lurgiștii de la „înfrățirea". Documentele celui de-al IlI-lea Congres al partidului le-a insuflat un nou elan și-i ajută să realizeze acum, în această a doua jumătate a anului, mai mult decît au realizat în primul semestru. Exemple în legătură cu activitatea din ultimele săptămîni sînt multe. La forje, printre puternicele ciocane care zi și noapte turtesc și modelează oțelul, trei meșteri forjări: Iulia Vaprejan, loan Pop și Al. Horvath se întrec pentru a da productivitate cît mai mare, pentru economii cît mai substanțiale. Bătălia întrecerii, aici la forje, nu se duce numai pentru forjarea în cele mai bune condiții a pieselor pentru mașini-unelte care se construiesc în fabrică, ci și pentru un produs fabricat exclusiv de forjări: bile. Sute de mii de bile din oțel, bile de toate mărimile, pentru toate morile de ciment, pentru toate concasoarele de minereu. Iar Vaprejan, Pop și Horvath, împreună cu echipele din care fac parte, întrecîndu-se, au reușit de curînd ca fiecare schimb să ajungă la o producție de circa 3.500 bile pe schimb. înainte cu o lună-două, palmaresul fiecăreia din cele trei echipe de forjări nu se urca la mai mult de 2.000 de bile, iar tendința este să se ajungă în viitor la 4.000 bile produse într-un schimb, de o echipă. Și nu numai atît: Vaprejan, Pop și Horvath — fiecare în parte — tinde să cucerească și titlul de „cel mai bun" deținut în prezent de forjarul Caro) Ko- vaci. Vor reuși oare? Greu de spus, întrucît Kovaci și forjării din echipa sa dau acum și ei eu 20 la sută mai multe piese decît prevede planul.
Dincoace de forje și de halele de montaj se găsește turnătoria, acolo unde se nasc din fontă corpurile și o bună parte a pieselor pentru mașini-unelte. Piese grele — le mișcă doar macaralele podurilor rulante. Titlul de „cel mai bun" îl deține la ora aceasta un tînar cu fața smeadă, oarecum timid. O parte din timpul său liber și-1 petrece în mijlocul tovarășilor săi de muncă, discutând 

cu ei despre cărțile ce le-au citit, îndemnîndu-i să citească cît mai mult. Numele lui este Francisc Csatâri și se pare că bunele rezultate ale muncii sale din ultima vreme îl vor menține și în viitor pe locul întîi. El, Francisc Csatâri, împreună cu Gheorghe Gher- dan, un bun organizator, cu Alexandru Buidoșa, candidatul de partid Gheorghe Pitea și cu alți muncitori cu experiență au contribuit la lichidarea unor lipsuri care se iviseră la turnătorie pe la începutul anului și care influențaseră într-o oarecare măsură asupra creșterii prețului de cost al produselor fabricate în uzină. Așadar, comuniștii și muncitorii cu experiență din turnătorie, ajutați de către organizația de bază, au reușit să reducă în bună măsură numărul de piese rebutate, au reușit, acum să alimenteze din vreme și în condiții mai bune secțiile de prelucrare, au reușit să contribuie la realizarea pe fabrică a unei economii de aproape două sute tone de metal. *Uzina de care vorbim c în plină dezvoltare. în apropierea atelierelor existente azi, acolo unde cu 2-3 luni în urmă era încă teren viran, se înalță acum fundațiile și primele ziduri ale unor noi și moderne hale. Astfel și aici, la Oradea, pe malul Crișului, industria grea își dotează copios una din unitățile sale. O unitate care, așa tînără cum este încă, a reușit să înzestreze la rîndul ei cu mașini-unelte construite în țară multe fabrici și uzine românești. Ei bine acestei fabrici îi revine între anii 1960 - 1965 sarcina creșterii producției globale cu mai mult de două ori. O sarcină care înseamnt sute și sute de mașini-unelțe și care izvorăște din hotărîrile Congresului al Ill-lea al P.M.R.Iată de ce constructorii de mașini-unelte de la Oradea se străduiesc să răspundă cu elan mariloi sarcini care le stau în față. Ș: iată pentru ce ei folosesc printre alte forme ale întrecerii socialiste și întrecerea pe profesii, în cadru, căreia fiecare strungar, fiecare forjai’, turnător, frezor sau lăcătuș luptă pentru a fi „cel mai bun în meseria sa pe fabrică...
BERBECII CU LINA DE... AUR

Za Palas, la doi pași de Constanța, cîțiva oa
meni de știință lucrează mînă-n mină cu cio
banii. Și unii și alții urmăresc și în laborator, 
și în saivane același obiectiv: transformarea oilor 

de calitatea a doua și a treia. în oi cu lină fină. 
Activitatea de care vorbim se referă la dezvol
tarea faimosului merinos de Palas — „oaia spa
niolă", care furnizează cea mai. bună materie 
primă pentru fabricile de stofe.

in momentul de față 35 la sută din oile existente 
în regiunea Constanța sînt oi cu lină fină și 
se depun stăruințe pentru ca în cîțiva ani toate 
oile din regiunea Constanța să fie de rasă meri
nos. Excepție vor face, la început, doar cele din 
regiunea bălților și a Deltei, care vor furniza 
lină seniifină.

în primăvara asta, la stațiunea experimentală 
zootehnică de la Palas — patria merinosului 
romînesc — oile au fost deosebit de prolifice: 
la fiecare sută de oi s-au născut 140 de miei de 
merinos. Aceasta constituie desigur un record. 
Rezultatele bune au depășit hotarele stațiunii 
experimentale și au fost înregistrate și în. nenu

mărate gospodării colective și de stat așezate în. 
centrul regiunii Constanța, pe coasta mării, sau 
pe malul Dunării. Berbecii stațiunii Palas și 
însămînțările artificiale făcute în toamnă au 
făcut ca mii de oi cu lină semifină să dea naștere 
unor miei merinos veritabili. Bătălia aceasta 
pentru creșterea și ameliorarea rasei va face ca 
în viitorii cîțiva ani Dobrogea să poată furniza 
anual industriei textile peste 4.000 tone lină.

...Stațiunea Palas își. are și ea „recordmanii" 
săi. E vorba de... berbecii care furnizează cea 
mai mare cantitate de lină fină. Unul dintre 
aceștia— „Toboșarul" — a dat la tunsoarea din 
vara aceasta nu mai puțin de 25,3 kg lînă. Ce 
reprezintă această cantitate de lînă? După afir
mațiile specialiștilor, berbecul respectiv poate 
furniza singur materia primă pentru circa opt 
costume bărbătești...

Mitul străvechii legende a argonauților plecați 
în căutarea linii de aur pe țărmul Mării Negre 
pare să se transforme în realitate: la Palas se 
nasc și cresc acum oi cu lînă de valoarea... aurului.

Fr. U.

Trei recordmani ai linii de... aur. „Toboșarul" (primul dii 
dreaptă) a dat 25,3 kg lină.

.Mamele', alături de „ediția" merinos din primăvara anu
lui I960.



UC ICIE PLĂCUTĂ
V

ară... zăduf... O „expediție" echipată cu toate cele necesare unui drum lung și anevoios urcă pieptiș unul din versantele Kara-Dagului (Crimeea).Din cînd în cînd membrii expediției își întrerup urcușul și coloana se împrăștie; unii ridică cîte o piatră pe care o examinează cu atenție, alții cercetează solul, discută sau admiră frumusețea împrejurimilor (foto 1). Ei... dar ce fel de expediție o mai fi și asta? Sînt... unu, doi... zece... doisprezece... cam douăzeci de pionieri. Expediție de pionieri? E drept că printre ei sînt și cîteva persoane mai vîrstnice. Conducătorii, pesemne, latărl pe geologul Andrei Sergheev, aspirant Ia universitatea din Leningrad, membru — pînă acum cîțiva ani — al clubului tinerilor, geologi „Academicianul Obrucev" de la Palatul pionierilor din Leningrad. Pionierii, așa după cum cred că ați ghicit și dumneavoastră, sînt și ei membri ai aceluiași club, dornici să deprindă „pe viu“ cele învățate în atelierul și muzeul lor din Leningrad. E o ucenicie cum nu se poate mai plăcută, pe care micii geologi o fac în cele mai pitorești colțuri ale patriei, studiind formarea straturilor, detectarea zăcămintelor prețioase, urme de animale eratice etc.
★— Și astea?... Astea ce fel de roci sînt?...— par să-l întrebe ucenicii Vi tea Ivanov și Lena Gherasimova pe Andrei Sergheev (foto 2).
★Aceste roci împreună cu altele descoperite și adunate de harnicii pionieri vor fi împachetate (foto 3) și trimise la Leningrad unde parte din ele vor îmbogăți colecțiile muzeului geologic al clubului, iar altele vor fi dăruite școlilor și muzeelor din țară.

Ce-i drept, drumurile nu-s întotdeauna ușoare, lipsite de primejdii, dar... un geolog trebuie să fie și alpinist (foto 4).... Și pe urmă, nici satisfacțiile pe care le afli în vîrful muntelui nu-s de lepădat (foto 5).
★Se-ntîmplă uneori ea locurile colindate de tinerii cercetători, pe lîngă importanța lor geologică, să fie legate și de anumite evenimente din istoria patriei. 

Astfel, una din aceste expediții, organizată la carierele de piatră din Kerci, le-a dat prilej viitorilor cornsomoliști să cunoască vestitele grote unde în anii de război se adăposteau partizanii (foto 6).Sînt aproape doisprezece ani de cînd a luat ființă la Palatul pionierilor din Leningrad clubul tinerilor geologi „Academicianul Obru- cev“. Doisprezece ani de cînd harnicii ucenici pornesc în fiecare vacanță să adune o dată cu pietrele și minereu- rile viitoarelor colecții cît mai multe și temeinice cunoștințe care într-un viitor apropiat să însemne și pentru ei: mai mult cărbune, mai mult petrol, mai mult fier, mai multe construcții pentru patria lor dragă, pentru comunism !Splendidă ucenicie!
George OlTEÂNU 

Fotografii de A. RITOV



Fotoreportaj de irina OPRAN (text) 
și S. STEINER (fotografii)... Și au pornit nerăbdători și curioși să dea roată clădirii. Nu era numai un drept al lor, ei și o datorie s-o „descopere11... s-o cunoască.A apărut dintr-o dată în mijlocul parcului în care se jucau. A apărut cu zgomot, cu forfotă, cu multe materiale care au umplut micile alei, lăsîndu-i gură-cască. Apoi a crescut iute, ca-n poveste, pentru că pînă și tinerii pe care duminica îi vedeau de obicei plimbîndu-se pe aleile aceleiași grădini și-au îmbrăcat salopeta, urcîndu-se pe schele alături de zidari, pentru a da zor și ei.— Ce faceți aici, nene?R- Vă clădim vouă o casă. Vă facem proprietari.... Și ca orice proprietari au fost dornici să-și cunoască domeniile...— Intîi să vedem cit e de mare! — Și să vedem cîte intrări are! — Și cîte ferestre!— Nu te superi, nebe, la fiecare fereastră este cîte o clasă?—■ Poftiți înăuntru ca să vă lămuriți mai bine. Nu dumneavoastră veți locui aici?— în toamna aceasta mergem la școală!-—Felicitări! Atunci vă rog poftiți, înăuntru e totul gata.— Și băncile?— Și băncile! înfrăți și alegeți-vă una pe măsură.

... Ca-n poveste! în casa cu multe uși, cu zeci de ferestre stră- lucitoare-n soare intri singur și apoi trebuie să descoperi singur locul anume unde se află... banca cu pricina.Dar cine caută găsește IȘi acum lucrurile s-au limpezit. Clădirea mare, apărută dintr-o dată în mijlocul unei foste grădinițe cu petunii, și-a pierdut misterul dar a căpătat farmecul unei noi cunoștințe. Aici, totul este pentru noi, copiii; deci, totul e binevoitor, luminos, făcut anume să ne folosească. Și ce multi vom fi!! Vom umple culoarele cu urme de pași mici și grăbiți, vom cerceta totul, totul: laboratoarele noi în care stau ascunse minuni necunoscute încă, atelierele în care mîinile vor învăța să devină sprintene și ascultătoare... Aparatele, hărțile vor prinde viață, vor fi dornice să fie utile... La zgomotul pașilor mici, toate ușile se vor deschide larg.Poate aceasta e într-un fel povestea anotimpurilor. Toamna roadelor pîrguite devine din nou tînără — tînără și plină de viață. E un anume zgomot care o trezește., un ropot de pași mici ce grăbesc pe scările de piatră ale școlilor.
„Nu te superi, nene, la 
fiecare fereastră este cîte 
o clasă l" „Poftiți înăun
tru ca sâ vă lămuriți sin

guri". -►

Și au pornit nerăbdători 
și curioși să dea roată 

clădirii. 4.

. .lată și banca—banca anume pre
gătită pe măsură, pentru Mihaela 
Pantazi și Victor Laurențiu tazăr, 

elevi în clasa I.

„Cîți copii vor veni în școala 
noastră, tovarășe directoare ?“ „A- 
proape o mie încă în anul acesta. 
Dar numărul elevilor va crește o 
dată cu blocurile noi ce se vor 
ridica pe noua magistrală Mihai 
Bravu. Cartierul în care ați crescut 

va căpăta o nouă înfățișare", i



: zi de înscriere ia naua 
icoală ridicată în Parcul 
Folbuhin-Școala d» 7 ani 
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T A?a arăta prin 1906 actualul bulevard „Gheorghi Dimitrov" (fotografia din stingă) fl așa arată axl (fotografia din dreapta)-

X Piața „9 Septembrie ' în 1910 (fotografia din stingă) șl aii (fotografia din dreapta).

A
proape că nu există zi în care târnăcopul săpătorului să nu dea la iveală noi și noi mărturii ale istoriei multiseculare a orașului Sofia. Să ne oprim puțin asupra Sofiei din ultimii 40-50 de ani, plimbîndu-ne împreună de la câmpia mlăștinoasă aflată pe locul unde e azi Adunarea Națională și pînă la bulevardul modern dintre Parcul Libertății și complexul de locuințe noi „Lenin“, format din 40 de blocuri cu 600 de apartamente.Și, pentru ca plimbarea noastră să fie mai instructivă, să ne luăm un însoțitor. De pildă pe unul din clienții de acum jumătate de veac ai cafenelei „Makedonia", desprins dintr-o fotografie a vremii și îmbrăcat cum era moda pe atunci.După ce ne-am plimbat prin oraș, am oprit mașina.— Unde sîntem?— întrebă uimit originalul nostru însoțitor.— în piața bisericii „Sfeti Crai" de altădată — îl lămurii.— Nu se poate — răspunse el privind la Magazinul Central Universal ZUM, la Casa partidului și la marele Hotel Balcan. Păi unde sînt carele țăranilor veniți la târg, unde e mulțimea de femei din fața bisericii „Sfînta Petra “?...— lată-le — îi arătai lin grup de femei ce priveau la bisericuța aproape intrată în pămmt, păstrată ca un monument grăitor al trecutului nostru istoric.Era un grup de turiști ce tocmai se opriseră în fața, bisericii.

— Nu cumva vrei să cred că acestea sînt femei venite de la țară?... Cu rochițele astea scurte și părul tuns scurt, ba uite și una purtînd pantaloni!Și mai mirat a rămas însă cînd i-am spus că la sfîrșitul anului 1959 Sofia număra 236 de fabrici și uzine cu peste 100.000 muncitori, ce dădeau cu circa un sfert din întreaga producție industrială a Bulgariei.Nemaiștiind ce să zică, mă întrebă timid:— Da’ în magazine au sosit ceva noutăți?— Desigur. Recent s-a deschis un magazin de televizoare și lumea se îmbulzește să-și cumpere aparate, televiziunea emițând cu regularitate programe din turnul nou din Parcul Libertății.Vădit, ultimele mele cuvinte îl nedumeriră cu totul pe omul meu de altădată. Copleșit, spuse:— Hai să mergem undeva pe la marginea orașului, spre „Pepinieră" sau pe la „Livada lui Tașcu". Acolo e atîta liniște. Rar de întîlnești pe cineva.— La „margine", ai zis? Păi tocmai acolo, pe locul fostei „Livezi a lui Tașcu", răsare astăzi ca din pămînt un uriaș complex de locuințe — 130 de blocuri, care vor adăposti aproximativ 20.000 de oameni. „Periferia" Sofiei?! Unde o fi ea acum? A rămas doar în amintirile bătrânilor. Acolo unde au fost lunci mlăștinoase, acolo unde au fost maidane și bordeie, acolo au crescut și cresc acum frumoase blocuri moderne. Dacă e vorba de odihnă — am zis — să ne’ducem pe muntele Vitoșa, la

Sofia a devenit și un puternic cen 
industrial al Bulgariei populare. în fo 
grafie: un aspect de la uzina de mater 

rulant din Sofia.



Barnjui-rezervor „I. V. Stalin" 
din împrejurimile Sofiei

3odul de aur“ sau la marele hotel-restaurant de 3 vîrful Copita. Pînă acolo merg regulat autobuze, iai e și funicularul...•— Ce, cum ai zis?— Sînt autobuze — repet. Autobuze. La orice oră; 1 30-40 de minute te afli sus, chiar în fața restau- intului. Sau poți ajunge cu funicularul...Cutreieram de nu știu cîtă vreme orașul și nului nostru de altădată nu-i venea să-și creadă ;hilor, prin fața cărora se perindau o mulțime > bulevarde noi, de parcuri frumoase, de clădiri, 
î fabrici, de magazine, de monumente. Plimbarea rastră luă sfîrșit spre seară, cînd în oraș s-au aprins iminile de neon...Hotărît lucru, Sofiei de altădată, Sofiei cu cîrciu- ioare afumate, cu trăsuri hodorogite, cu redingote crinoline, cu fanfara ei din grădina publică, cu burghezie lacomă și nepăsătoare față de nevoile dor mulți, i-a luat locul un oraș nou, Unde viața lisează din plin în ritmul epocii noastre, în ritmul icialismului și în folosul oamenilor muncii. Un •aș care, deși „crește, nu îmbătrânește", cum stă ris pe însăși stema Sofiei.
Inul din noile cartiere ale Sofiei, cartierul „Lenin".

SUB SEMNUL PRIETENIEI
La 20 iulie 1877 armata romînă, care număra 

35.000 de oameni, trecea Dunărea la Nicopole, 
pentru a lua parte la cel de-al treilea atac împo
triva Plevnei. Cu 81 de ani mai tîrziu, în 1058, 
alti romîni — în număr de o sută — treceau ma
rele fluviu. De data aceasta, pe „Podul prieteniei11 
și nu pe un pod de vase ca cel de la Nicopole...

Cei o sută de tineri romîni care treceau Dunărea 
în țara prietenă pentru ca, împreună cu tineretul 
frate din R. P. Bulgaria, să ridice un monument 
de slavă eroilor căzuți în războiul din 1877 nu 
mai purtau cușme de dorobanți, ci bonete simple 
de brigadieri, iar în locul puștilor duceau în spate 
unelte pașnice: tîmăcoape și lopeți. Și oricare dintre 
cei o sută de brigadieri romîni ar fi putut scrie 
către cei dragi de-acasă, tot așa cum ar fi făcut-o 
vreun străbunic de-al lor acum 81 de ani: „Am 
fost întîmpinați pretutindeni cu mare bucurie!“

Pe locurile unde în teribila încrâncenare din 
august 1877, la asaltul redutelor de la ^'levna și 
Grivița, armata romînă, cea rusă și bulgară dă
deau lovituri nimicitoare hoardelor otomane și 
puneau piatră de temelie la independența Bulgariei 
ca și la cea a României, acolo unde sîngele celor 
99 de ofițeri și 4.805 soldați romîni căzuți în lupta 
dreaptă cu dușmanul a curs din belșug, acolo, în 
fosta „vale a lacrimilor1', s-a născut „Parcul prie
teniei romîno-bulgare“, ca o expresie a profundului 
sentiment de recunoștință față de jertfele aduse de 
poporul romîn pentru eliberarea Bulgariei de sub 
jugul otoman. în Parcul prieteniei romîno-bulgare, 
care se întinde pe o suprafață de 40 hectare, sînt 
plantate nu mai puțin de 63 de specii de arbori 
și arbuști decorativi. Pe oglinda lucie a lacului 
artificial, ce se va întinde pe 40.000 mp, vor pluti 
grațioase ambarcațiuni cu pînze, iar pe malul 
acestui lac se va deschide un restaurant.

Iată cum forța prieteniei de nezdruncinat dintre 
două popoare transformă „valea lacrimilor" intr-o

„vale a bucuriei, a cîntecului, a setei de viață". 
Deasupra marelui fluviu popoarele romîn și bulgar 
și-au întins mina prieteniei veșnice.

Mausoleul eroilor romîni câzuți în lupta pentru eliberarea 
poporului frate bulgar. ।



ASTA-SEARA VOM DANSA LA CASA DE CULTURA

S îmbată seară vîntul nu zbicise tro
tuarele spălate de ploaie și ele deve
niseră un soi de oglinzi întunecate 
în care puteai urmări totul: lumi

nile fluorescente, blocurile zvelte, trecă
torii din Bucureștii Noi. „Noul" acestui 
București începe de la numele străzi
lor — 6 Martie, de pildă, sau Kiev -L 
și se termină cu mobila diu aparta

mentele blocurilor tinere. Parcul „Ni
colae Bălcescu", cinematograful „în
frățirea între popoare" au stîrpit „sa
loanele" anilor vechi ai Bucureștilor Noi. 
Trotuarele ude Ie oglindesc în luciul lor 
întunecat. Trecătorii se grăbesc. Spec
tacolele au început de mult, dar seara 
de dans de la Casa de cultură a tine
retului din raionul Gri vița Roșie începe 
abia la ora nouă.

Aliniată între depou! ITB-Bucu- 
reștii Noi șl filatura „Dacia", casa 
de cultură a tineretului își deschide 
zilnic sălile spațioase celor venițl să 
participe la numeroasele acțiuni: con
ferințe. concerte, furnale vorbite; însă 
sîmbătă și duminică seara devine de-a 
dreptul nelncăpătoare.

Tinerilor le place să danseze, să se 
avînte în vlrtejul muzicii, să asculte 
melodiile preferate. La casa de cul
tură se dansează. O dată cu primele 
acorduri ale orchestrei, tinere perechi 
au șl pornit în lungul și în latul par
chetului lustruit.

— Dansați?
O ușoară înclinare în care politețea 

se îmbină cu voioșia.
— Cu plăcere!—spune, zîmbind, fata.
Acum jumătate de oră nici nu știau 

unul de celălalt. Dansează împreună 
și apoi, țlnîndu-se de mînă, se îndreaptă 
grăbiti către colțul în care hohotele 
de rîs ale celor adunați sînt cel mai 
bun semnal: „Sfoara cu surprize". 
Legat la ochi, un băiat cu părul numai 
cîrlionți se străduiește să tale cu foar
fecă unul dintre obiectele înșirate pe 
sfoară. Zadarnic. Foarfecă nimerește 
mereu în gol.

— Să încerc șl eu?
Aplauzele salută cîștigătoarea. Plosca 

lucrată migălos în cercul de artă populară 
al casei se află acum în mîinlle fetei. 
Ca în fiecare sîmbătă și duminică 

seară, unul dintre soliștii amatori al 
casei lansează un cîntec din muzica 
noastră ușoară, cîntîndu-1 în cadrul 
fiecărei reprize de dans, pentru ca 
toți tinerii să-l învețe. Astă seară 
Livia Brătulescu, funcționară la .Mi
nisterul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, cîntă „Mi-e bine așa". Se 
pare că versurile cîntecului au și prins, 
potrivindu-se cu ceea ce simt cei mai 
mulți din sală. în timpul dansului 
cîte o pereche fredonează, însoțind în 
surdină solista de pe scenă. Curînd 
le va veni și lor rîndul să apară în fața 
sălii și a microfonului; căci, o dată 
sfîrșit concursul de dans (tema: val
suri), urmează cel al cîntăreților 
nemărturisiți, aflați printre dansatori.

...Dacă un ziarist aflat cumva 
printre tinerii din sălile casei de 
cultură ar dori să ia un interviu, răs
punsul la întrebările sale ar fi însoțit 
de melodia:

„Secundele vin
Dar stau prea puțin".

Acele ceasului se mișcă nemilos de 
repede în timpul unei astfel de săli 
de dans, în care fantezia organizatorilor 
se întîlnește cu buna dispoziție a par- 
ticipanțllor, pentru a crea o atmosferă 
de neuitat, deși repetată în fiecare 
sîmbătă și duminică. Tîrziu, aproape 
de revărsatul zorilor, perechi, perechi, 
tinerii părăsesc casa lor de cultură. 
Pretutindeni domnește liniștea. Pașii 
răsună îndelung pe trotuare. Sunetul 
lor lovește ușor zidurile înalte, se 
strecoară printre pomii care străjuiesc 
străzile, salutînd parcă duminica a- 
ceasta sub privirile, poate puțin obo
site dar strălucitoare, ale tinerilor 
din Bucureștii Noi.

— Bună-dirnineața! — își spun la 
despărțire.

Mîinlle întîrzie să se despartă, în 
timp ce ochii sorb nesățioși imaginea 
cartierului nou în care oamenii mun
cesc, se bucură și se distrează la fel 
de luminos ca în oricare alt colț al 
Bucureș țiului.

Radu RUPEA
Fotografii de Elena GHERA Dansul este mal plăcut dacă alături de orchestră răsună glasul cald 

al unei fete.

Nici unul dintre acețti trei tineri nu e artist profesionist. Dar străduin
țele lor nu precupețesc nici un efort pentru a oferi tovarășilor lor de 

muncă o sîmbătă seară cît mal plăcută.



Montorii de la I.C.S. Hunedoara lucrează din plin la construirea cuptoarelor 5 și 6 de la ojelăria nouă. Nituitorul Bereschi Ludovic, pe calea de 
rulare a macaralei de 300 t pentru cuptoarele 4, 5 și 6.

Fotografie de A. SĂGEATĂ



WILHELM PIECKCu profundă durere a primit poporul nostru trista veste a stingerii din viață a tovarășului Wilhelm Pieck, președintele Republicii Democrate Germane, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania.In persoana lui Wilhelm Pieck poporul german a avut un mare și încercat conducător, care și-a închinat mai mult de șase decenii din viața sa luminoasă de revoluționar, cauzei mărețe a poporului german, pentru victoria ideilor marxism-leninismului.Eminent militant a) mișcării muncitorești germane și internaționale, Wilhelm Pieck și-a cîștigat dragostea și respectul poporului din R.D. Germană, ca și stima și prețuirea oamenilor progresiști de pretutindeni, prin activitatea sa de luptător neobosit pentru făurirea, pentru prima oară în istorie, a unei Germanii unite, democrate și pașnice, pentru victoria socialismului pe drumul larg deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.Ca unul dintre întemeietorii Partidului Comunist din Germania, ca unul dintre conducătorii de seamă ai mișcării muncitorești germane, dinaintea și din timpul primului război mondial, Wilhelm Pieck s-a situat alături do Karl Liebknecht, Roza Luxemburg, Franz Mehring, Clara Zetkin și Ernst Thal manii, in fruntea marilor bătălii desfășurate de clasa muncitoare și celelalte

forțe progresiste ale poporului german, împotriva iunkerilor și a monopolurilor, împotriva militarismului. Apoi, în anii terorii fasciste — împotriva hitlerismului și a monstruosului război hitlerist.Numele glorios al lui Wilhelm Pieck este indisolubil legat de întemeierea primului stat muncitoresc-țărănesc și iubitor de pace din istoria Germaniei, Republica Democrată Germană, al cărei președinte a fost.Cu intransigență a luptat Wilhelm Pieck împotriva planurilor criminale ale cercurilor revanșarde vest-germane, denunțîndu-le ca un pericol de moarte pentru poporul german.Încetarea din viață a acestui glorios fiu al poporului german constituie o mare pierdere pentru întreaga mișcare muncitorească internațională, în rîndurile. căreia Wilhelm Pieck a militat cu înflăcărare în spiritul internaționalismului proletar pentru întărirea unității și coeziunii forțelor comuniste și muncitorești mondiale, pentru prietenia dintre poporul german și popoarele Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări socialiste.Neștearsă va păstra poporul romîn în amintirea sa figura luminoasă a tovarășului Wilhelm Pieck, luptător neobosit pentru triumful păcii și socialismului, pentru o Germanie unită, democrată și iubitoare de pace.



ma pie« as»:» w»Kill! H POPORDLUI GERMO

(T) Tovarășii Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl și Walter Ulbricht, in 1953, in 
sala de ședințe de la Casa Sporturilor Ziegenhals din Konigswusterhausen, unde a 
vorbit pentru ultima oară Ernst Thalmann in 1933.

@ Wilhelm Pieck primind felicitări, cu prilejul împlinirii a 84 de ani, la în
ceputul acestui an.

® Wilhelm Pieck la un centru de votare, în 1957, jăcîndu-și datoria de cetățean.
(4) Lucrări'dle lui Wilhelm Pieck tipărite în țara noastră.
® în 1952, în mijlocul studenților de la institutul de partid „Karl Marx“.



LA INSTITUTUL NUCLEAR 
DIN DRESDA

In apropiere de Dresda (R.D. Germană) a fost creat în anii din urmă un Institut central de fizică nucleară. Modern utilat, institutul permite desfășurarea în condiții optime a muncii de cercetare științifică pentru folos’rea energiei atomice în scopuri pașnice. Totodată, un obiectiv important al institutului este crearea de cadre specializate în acest domeniu.In fotografiile de față prezentăm cîteva aspecte din activitatea desfășurată ia Institutul central de fizică nucleară din R. D. Germană.
3) Vedere exterioară a clădirii I nstitutului central de fizică nucleară.
(2 ) Reactorul atomic.
® Manipularea materialului radioactiv se face de la distanță, în condiții de perfectă 

securitate. O fereastră din sticlă de plumb permite urmărirea desfășurării lucrării, oprind 
în același timp trecerea radiațiilor radioactive în camera de observație.

g) Deșeurile radioactive se depozitează în containere ermetic închise cu capace groase 
de plumb, la. mare adîncime în pămînt.

în institut se pregătesc viitoarele cadre de specialitate în fizica atomică. Dieter 
Sippel și-a pregătit aici lucrarea sa de diplomă pentru absolvirea Facultății de tehnică 
nucleară din cadrul Universității tehnice din Dresda: un spectrometru de cristal pentru 
măsurarea spectrului neutronic al reactorului.

® Pentru asigurarea securității personalului institutului, la ieșire există „dulapuri 
de control" care stabilesc dacă există urme radioactive pe mîini, pe haine etc.
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Sfîrșltui secolului al XlX-lea. Sub 
steagul „doctrinei Monroe", trupele 
americane de pușcași marini sînt 
trimise în 1898 împotriva Cubei. 
In fotografie, momentul debarcării.

(!)

Cuba de azi nu mai e singură... 
împotriva încercărilor imperialis
mului nord-american de a reedita 
agresiunea împotriva Cubei se ri
dică tot mai mulți oameni cinstiți 
din S.U.A. în fotografie, o demon
strație la New York împotriva poli

ticii S.U.A. față de Cuba.

TO THE

pF TH! 
^WHO

$ Will

n 2

...55 de ani mai tîrziu, yankeilor 
le este mult mai greu — chiar cu 
ajutorul armelor — să frîngă voința 
de luptă a poporului panamez, 
a cărui lozincă scumpă este: 
„STEAGUL PANAMEZ, DEASUPRA 

CANALULUI PANAMA".

în 1903, încă înainte de terminarea 
Canalului Panama, S.U.A. și-au tri
mis acolo trupele, tot în numele 

„doctrinei Monroe".

dimineața geroasă a zilei de decembrie 1823, unul din

■■
I

■ secretarii președintelui Mon- ■ roe al Statelor Unite cali- I grafia cu grijă mesajul ce avea să fie adresat Congresului S.U.A.: „Continentele americane, care se bucură de toate condițiile de libertate și independență pe care ele le posedă și le susțin, nu pot fi privite în momentul de față ca teritorii pentru o viitoare colonizare de către nici o putere europeană".în cancelariile oficiale documentul a căpătat denumirea de „doctrina Monroe". Naivii (care luau drept adevărate „condițiile de libertate" pe care S.U.A. „le posedă și le susțin") au numit documentul 
„America pentru americani".Toți ceilalți (și lumea e alcătuită din infinit mai mulți oameni decît încap în cîteva cancelarii sau în cîteva cercuri de naivi) au dat acestui document semnat de președintele Monroe numele care exprimă fără menajamente esența sa adevărată: „America pentru Statele Unite 
ale Americii".La aproape un secol de la acea dimineață geroasă din anul 1823, generalul american Smadley Butler, cunoscut ca unul din promotorii zeloși ai doctrinei Monroe, recunoștea cu sinceritate: „în anul 1903 instauram ordinea în Honduras pentru „United Fruit"... între anii 1909-1912 am ajutat la curățirea statului Nicaragua pentru casa bancară internațională „Brown

Brothers"... în 1914 am făcut inofensiv Mexicul — și în special regiunea Tampico — pentru companiile petrolifere americane. Am ajutat la transformarea insulelor Haiti și Cuba într-un loc convenabil pentru profiturile lui „National City Bank"... în anul 1916 am făcut ordine în Republica Do-



în apărarea privilegiilor concer
nului .United Fruit", stăpln peste 
Guatemala, .doctrina Monroe* a 
asigurat răsturnarea regimului de
mocratic antiimperialist Instaurat 

în 1954.*

minicană în interesul trusturilor de zahăr nord-americane..."„Curățenia" și „ordinea" instaurate în America de Sud de generalii americani sub steagul doctrinei Monroe ar putea servi drept material pentru oricine ar vrea să alcătuiască o enciclopedie a violenței și jafului, a crimei și dictatului, a împilării și exploatării celei mai sîngeroase...Președinții americani care s-au perindat la Casa Albă și toți marii patroni care au organizat de-a lungul anilor afaceri dintre cele mai negre au avut toate motivele să poarte recunoștință lui James Monroe... Există dovezi incontestabile în această privință.Cu ce s-au „justificat" conducătorii Statelor Unite ale Americii cînd au dat în 1846 ordinul de invadare a Mexicului, dacă nu cu doctrina Monroe (gîndindu-se, firește, la petrolul mexican)?Pe ce, dacă nu pe doctrina Monroe, se sprijinea în 1868 președintele Johnson? El declara textual: „Politica bazată pe luarea în considerare prin toate mijloacele a intereselor naționale... aprobă includerea în Uniunea noastră federală — cît se poate mai repede — a unor teritorii continentale și insulare din vecinătatea noastră".La ce altceva, decît la aplicarea „cît se poate mai repede" a sinistrei doctrine, se gîndea în 1904 președintele Theodor Roosevelt? El menționa în acel an într-un mesaj către Congresul Statelor Unite: „Crimele cronice sau neputința, care duc la dărîmarea tuturor civilizațiilor, pot la urma urmelor să ceară — în America ca și în orice alt loc — o intervenție a unei națiuni civilizate, iar în emisfera de vest pasiunea Statelor Unite pentru doctrina Monroe le poate sili... să-și îndeplinească obligațiile unor forțe polițienești internaționale".Acum cînd pasiunea pentru golf a președintelui Eisenhower nu poate ascunde vechea pasiune (intrată în sînge) pentru doctrina Monroe, oamenii se gîndesc că mijlocul secolului al XX-Iea nu mai e sfîr- șitul secolului al XIX-lea. în 1898 le era relativ ușor Statelor Unite să smulgă Spaniei ultima ei colonie din America de Sud, Cuba, și sub pretextul asigurării libertății s-o treacă în propriul lor buzunar. Astăzi, la peste 60 de ani distanță, Statelor Unite le e infinit mai greu să smulgă Cuba din mîinile cubanilor, deoarece aceste mîini au tot ce le 

trebuie ca să se apere și deoarece alte mîini puternice sînt gata să le vină în ajutor.La începutul secolului al XIX-lea, unul din secretarii Departamentului de Stat putea dicta ziariștilor, stînd cu picioarele pe masă, rînduri insolente ca acestea: „Haiti, Columbia, Mexic, Nicaragua pot înflori numai sub protectoratul nostru". Astăzi mișcările populare din țările amintite, ca și din alte țări sud-americane, arată limpede: dacă cei din palatele guvernamentale se omoară după protectoratul american, oamenii din popor sînt gata să moară pentru ca „protectorii" să se cărăbănească cu „protejați" cu tot.Acaparînd unul după altul statele sud-americane, cercurile conducătoare ale Statelor Unite ale Americii au jurat că fac aceasta în numele instaurării ordinii în aceste state. Istoria va lăsa posterității ca amintire cîteva imagini ale acestei „ordini": în 74 de ani, în Bolivia au avut loc 60 de com
Dacă un stai 
sud-amerlcan «a 
opune cît de cît 
politicii expan
sioniste a S.U.A„ 
atunci se pro
duce un „acci
dent1* neprevă
zut... căruia poa
te să-i cadă vic
timă însuți șeful 
statului respec
tiv. în fotogra
fie, mașina pre
ședintelui Vene- 
zuelel, Betan
court, după 
atentatul orga
nizat împotriva 
sa în acest an. 

ploturi ; în 70 de ani, Venezuela a cunoscut 50; Columbia a trăit în 70 de ani 27 de războaie civile; în Peru în 100 de ani au fost asasinați peste 50 de președinți. Bineînțeles că firele tuturor comploturilor, războaielor civile, loviturilor de palat duceau — prin intermediul lui „United Fruit", al lui „National City Bank" și al altor „prieteni" ai Americii de Sud — spre statul major de la Washington și băncile din Wall-Street.Pentru a putea coordona mai bine exploatarea statelor sud-americane, Statele Unite au încercat încă în 1889 (sub președinția lui Cleveland) să înjghebe o Organizație a Statelor Americane. Statutul acestei organizații n-a fost însă adoptat definitiv decît patru decenii mai tîrziu, în 1928. Iar astăzi, în 1960, se încearcă folosirea acestei organizații pentru înăbușirea năzuințelor poporului cuban, care s-a ridicat la luptă pentru libertate și independență.De ce se teme Casa Albă de revoluția cubană? Pentru că de la acest Em. DRAGII

Steagul înstelat al 
S.U.A. este urît $1 în 
Chile. In fotografie, 
tineri din Santiago de 
Chile incendiind dra
pelul american sub 
faldurile căruia ac
ționează .doctrina 

Monroe*.

exemplu se pot molipsi și alte state sud-americane cărora li s-a urît cu protectoratul american. Pentru că revoluția cubană arată că America de Sud a aflat calea prin care își poate asigura libertatea. Pentru că această revoluție este îndreptată împotriva adepților contemporani ai „doctrinei Monroe". Pentru că prin ea, David a arătat că în zilele noastre, deși Goliat mai poate avea dinți ascuțiți, mîinile i-au devenit scurte...Desigur că la Washington mai pot fi auzite vpci ca cele ale congresmanului Mendel, căruia i s-a părut că represaliile economice împotriva Cubei sînt insuficiente. „Trebuie ca Statele Unite să ocupe Insulele Caraibe" — a declarat bunul american, adept al doctrinei Monroe, cu puțină vreme înainte de deschiderea sesiunii Organizației Statelor Americane. Ca un răspuns la această chemare belicoasă, ne- numărați cubani s-au adunat în piața centrală din Havana pentru a sărbători naționalizarea marilor societăți americane din Cuba și pentru a jura că vor apăra cu pieptul lor țara în fața unei intervenții străine. „Noi am venit aici pentru a acuza!" — a spus ministrul de Externe al Cubei, Râul Roa, la Conferința Statelor Americane. Cînd Statele Unite au încercat prin presiune să obțină condamnarea Cubei, delegații cubani au părăsit demni sala de ședințe scandînd: „Jos imperialismul", „Cuba-da, yankeii-nu!“. De fapt au fost condamnați imperialiștii americani, promotorii doctrinei Monroe, cărora Cuba le o- pune propria ei doctrină: dreptul inalienabil al popoarelor la o viață liberă și independentă. Doctrina Monroe a fost elaborată într-o zi geroasă de decembrie a anului 1823. Să nu uităm că revoluția cubană poartă numele zilei de vară în care a început: „26 iulie 1953". Vîntul rece de la nord a bătut destul peste America de Sud. E timpul altor vînturi...



TOATE SINT BUNE, DAR

lizare, dar ea 
este complet 
anihilată de 
totala lipsă de 
gust artistic 
cu care a fost 
con f ecțlonat 
graficul. Bună
oară, săgeata 
care marchea
ză îndeplinirea 
planului la fie
care. sortiment 
în parte este 
mult prea în
gustă față de 
dimensiunile 
panoului. Tn 
plus, s-a ales 
o nuanță de 
vopsea de-a 
dreptul țipă
toare, ceea ce 
este o practică 
greșită și con
damnabilă.

Tovarășul inspector N. Mul- 
țumitu a fost trimis de cen
trală în control la o între
prindere fruntașă. La înapoiere 

dînsul prezintă următorul ra
port :

„De cum am intrat în curtea 
întreprinderii, privirile mi-au 
fost atrase de graficul ce arăta 
că planul lunar de producție a 
fost îndeplinit în proporție de 
142%. E frumoasă această rea-

Alături de acest grafic se află 
panoul de onoare cu fotografiile 
fruntașilor din întreprindere. 
Sînt atît de mulți acolo, înctt 
clișeele nu au de loc spațiu liber 
între ele, de parcă respectivii 
s-ar afla în tramvaiul 17, la 
ora prînzului. Aceasta este, de 
asemenea, o lipsă foarte gravă 
a conducerii, prin care dove
dește o economie de panou rău 
înțeleasă-

26 de sicrie

Am mai constatat la această 
întreprindere o vie activitate 
cultural-artistică. Printre altele, 
aici s-a format șl o echipă de 
teatru. Dar, din păcate, piesele 
prezentate de echipă nu sînt le
gate de specificul întreprinderii, 
care fabrică încălțăminte. Ca 
dovadă, în timpul controlului 
meu s-a prezentat piesa „D-ale 
carnavalului" de Caragiale. Și, 
pe bună dreptate, ne întrebăm: 
ce legătură are Nae Girirnea, 
frizerul din piesă, cu pantofii 
din secții? Cu totul altfel stă
teau lucrurile dacă această piesă 
era jucată de o echipă artistică 
a cooperativei „Higiena". Pe 
cînd aci s-ar fi putut juca pie
sele: „Minunata pantofăreasă", 
„Motanul încălțat" sau „Panto- 
fiorii țarinei".

în concluzie, cu toată bună
voința mea, n-am putut găsi 
în sus-aminti ta întreprindere nici 
un aspect pozitiv.

Inspector N. Mulfumitu“

Pe acest raport, conducerea 
centralei a pus următoarea re
zoluție: „Tovarășul inspector 
N. Mulțumitu va fi trimis de aci 
înainte în control numai în 
Delta Dunării. Că acolo, printre 
atîta papură, va găsi, în sfîrșit, 
și nodul pe care îl tot caută!"

V. RÂDULESCU

DE LA LUME ADUNATE

Moto:
26 de sicrie, purtînd fie

care numele uneia din 
companiile americane na
ționalizate de guvernul 
cuban, au fost expuse pe 

• treptele de marmură ale
Capitoliului din Havana.

(Ziarele)

„Cu bucurie adîncă și eternă..." 
...Sînt douăzeci și șase de sicrie 
Și veselie, multă veselie, 
Și nici un steag nu-i coborît în bernă.

„United Fruit", și ea, a încăput
Cu labele-i de mii de kilometri
Pe-un spațiu minimal nici de doi metri 
Spre un cavou pe care-i scris: „trecut".

După „ceremonia funerară"
Le prinde-n brațe marea, mlădioasă.
Și apa mării, dănțuind voioasă, 
Le fie-n veci ca plumbul de ușoară’

Adio dividende, beneficii!...
Nu, condoleanțe nu străbat eterul, 
Ba s-a pornit pe rîs pînă și cerul 
Cu hohot sclipitor de artificii.
Adio dividende, beneficii’...

Mircea BONDA

— Tăticule, știi că azi-dimineață ml-al făcut un 
nod la batistă ca să nu uit să-ți pun o scrisoare la 
poștă?

— Și ai pus-o?
— Ai uitat să mi-o dai.
— Nu-i nimic, dă-mi batista să-ți mai fac un nod 

ca să nu uiți să mi-o ceri.
★

— Mămico, din sîmburele pe care l-am pus azi în 
pămînt o să crească un cireș?

— Sigur, dar trebuie să aștepți cîțiva ani.
— Și o să crească sigur cireș?
— Da, puișor!
— Ce nostim!
— De ce?
— Fiindcă eu am pus un sîmbure de caisă!

★
— Tovarășe doctor, știți, eu vorbesc noaptea în 

somn.
— De unde știi? Ți-a spus soția?
— Nu sînt însurat.
— Atunci de unde știi d-ta că vorbești în somn?
— Mă trezesc dimineața răgușit.

★
— Draga mea, cu cine ai stat de vorbă aproape o 

oră la poartă?
— Cu Popeasca...
— Și de ce n-al invitat-o înăuntru?
— Era grăbită...

UN COCOȘ FĂLOS...

Un cocoș fălos sfîrși, 
După multe studii și 
Pene roase-n bănci de clasă, 
Școala de cocoși de rasă. 
A-nvățat să cînte-acolo 
Cucurigu-n cor și solo, 
Cum să-și ție creasta, gușa, 
Cînd se-arată găinușă, 
Cum de pinteni te slujești 
Și-alte treburi cocoșești. 
însă, la repartizare, 
Protestă cu indignare: 
— Eu, cocoș fără de frică, 
în comuna ceea mică? 
Plece alții mai novici, 
Mie dați-mi post aici!
— Păi aici n-o să-ți prea placă, 
N-avem decît loc de... vacă.
Și mata cocoș ești doar, 

o să faci lingă văcar?

Munca asta nu-i de joacă... 
— Nu-i nimic, rămîn ca vacă! 
Și-a rămas; dar ce-a-ndurat 
Bietul nostru pintenat!
Cîte pene i s-au smuls 
Cînd a fost să fie muls! 
însă lapte n-a făcui 
Nici tu dulce, nici bătut... 
Și-a schimbat post după post 
Fără să-și găsească-un rost. 
Și-a pierdut din pene el 
De-a rămas aproape chel. 
Ba, mereu pe alte scheme 
A uitat de la o vreme 
Cum se cîniă, pînă și 
Cucurigu-n zori de zi!

Nu era mai bine-n sat 
De făcea ce-a învățat?

David* FLORIAN

peciaiitatea casei

De la bun început trebuie să vă spun că nevastă-mea 
suferă de o afecțiune foarte curioasă (nu-i ceva din 
naștere, ci cred că i-a survenit după căsătorie): 
cînd iese din casă e sprintenă, vioaie, fără astîmpăr și, de 

cum ajunge în dreptul unei cofetării sau al unui restau
rant, o dată vezi că obosește, picioarele încep să-i tremure 
și dacă se uită în ochii mei, așa cum știe ea, sînt un om 
pierdut. Forțele nu-i revin decît după a treia sau a patra 
„injecție" cu casate sau parfaituri, iar dacă acestea sînt 
tăvălite și în frișca, slăbiciunea dispare ca prin farmec.

Sîmbătă seara, am intrat la grădina Braseria Cina, să 
mă răcoresc de dogoarea lui august. Am luat loc la o masă 
și după o clipă ospătarul a luat loc în fața noastră. Mă aver
tizează jumătatea: „Dragul meu, îmi tremură picioa
rele !“ „Da? Atunci o casată, ospătar". „Dragul meu, 
îmi tremură și mîinile!" „Aoleu, așa e. Ospătar, să 
fie cu frișcă!" „Iubitule, îmi tremură și capul"... 
„Tovarășă — intervine ospătarul — nu vă supărați, dar 
tremurați degeaba, casată nu servim. Nu-i specialitatea 
casei". „Bine, fac eu, servește-ne atunci parfait". 
„Parfait? Nu-i specialitatea casei". „Bine, dar dumnea
voastră nu serviți și produse” de cofetărie?" Ba da, însă 
numai înghețată la pahar! Asta-i specialitatea casei". 
„Specialitatea asta nu-mi place. Cu ce altceva ne răcorim?" 
„Păi, să vă servim niște mici la grătar!"

Mai încercasem eu cîndva să mă răcoresc cu mici, dar 
fără nici un rezultat. „Atunci — zic — o sticlă cu bere 
blondă". „Blondele nu sînt specialitatea casei!" „Nu? 
Dar șatenele?" „Servim numai bere specială!"... O fur din 
ochi pe nevastă-mea și mă sperii. începuse să „tremure" 
și din ochi. „Bine frate, repede o sticlă cu bere spe
cială"... „Sticlele nu sînt specialitatea casei!" — răspunde 
ospătarul, imperturbabil. „Ia ascultă nene, dar care e 
specialitatea casei?" „Specialitatea casei e numai berea 
specială, halbe și țapi!"

Fiindcă în decursul unei jumătăți de oră „specialitățile 
casei" îmi uscaseră gîtlejul, am cerut în ultimă instanță 
doi țapi... „Păi... țapi... nu prea avem!"...

Pe nevastă-mea n-o mai interesa nimic. Nici țapii, nici 
halbele, nici înghețatele. Trimisese picolița peste drum, la 
farmacie, să-i aducă specialitatea casei: valeriană!...

Eu am continuat discuția: „Bine, tovarășe, dar spu
neai că țapi serviți..." „Servim, dacă avem. Dacă nu 
avem, nu servim..." „Și aveți?" „Avem!" „Atunci, un 
țap!" „Pentru moment lipsește, dar vă trec pe listă. 
Sînteți al zecilea". „E dispoziția să serviți după alfa
bet?" „Nu, dar avem în stoc doar șapte țapi... Iată, 
dumnealor de alături au băut jumătate de țap... într-un 
sfert de oră termină... spuneau că merg la cinema în sală 
la ora 9. E nouă fără un sfert".

încep o discuție cu nevastă-mea în speranța că cei doi 
se vor grăbi: „Știi, dragă, la cinema, dacă nu ești îna
inte cu jumătate de oră, riști să ți se ocupe locui..." 
„Da, și după aceea răniți în picioare tot filmul..."

Respir ușurat! Șiretlicul s-a prins. Unul dintre cei doi 
se uită la ceas și hotărăște: „Repede, e nouă fără zece!" 
...îmi frec mîinile de mulțumire și continui: „Ți-amintești, 
scumpo, odată am ajuns Ia nouă fără un sfert și locu
rile erau ocupate...!" ÎI privesc triumfător pe cel de ală
turi, care tocmai îi spunea soției: „Ai auzit, dragă"? Dacă 
întîrziem nu mai găsim locuri! Eu zic să amînăm pentru 
mîine".

Și au amînat. Mă fulgeră nevasta: „Ce-ai făcut, inte- 
ligentule?... Acum descurcă-te! Convinge-i să meargă la 
grădină. Acolo filmul începe la nouă jumătate..."

Se apropie ospătarul: „încă puțină răbdare. Nu mai 
sînt decît cinci persoane înaintea dumneavoastră..." 
„Uite ce, tovarășe ospătar, noi mergem la... cinema!... 
Cînd se termină filmul îți telefonăm. Dacă între timp se 
eliberează țapii și sîntem noi la rînd, e perfect. Dacă nu, 
revenim sîmbăta viitoare... Dar ne rezervi doi țapi! în 
orice caz, dumneata ține evidența... în definitiv sîntem 
oameni de înțeles. Nu vrem să-ți facem greutăți în muncă... 
Și nu vreau să fii dumneata... țap ispășitor!"

Al. VIANU

ÎN PATRU RÎNDURI

Unui scriitor care a fă- 
cut o lungă deplasare pen
tru a scrie pe teme actuale:

...Iar după săptămîni de zile 
Cînd s-a întors din deplasare, 
A scos caietul cu notițe
Și-a scris despre... Ștefan cel 

Mare!

Unui fotbalist „dur“.
Zice lumea despre tine 
C-ai un .șut fenomenal, 
însă, cum lovești balonul, 
Intră unul în... spital!

Aristică BĂGHINĂ
Tr. Severin



UN PARIU PIERDUT

Mi-a spus nevastă-mea: „Va- 
sile. să nu mai faci nici un 
pariu, că tu pe toate le pierzi". 
N-am ascultat-o. Și iar am 
pierdut. Să vedeți cum s-a 
întîmplat.

Intr-o bună zi vine la mine 
Petrică, Petre Savu, secretarul 
organizației de partid, bun 
amic de-al meu, de meserie 
strungar. Petrică e un vlăjgan 
de om de aproape doi metri, 
lat în piept ca un taur, cu două 
mîini mari, aspre, ca două 
ciocane. Conducea cu inîna pe 
după umeri un băiețaș negri
cios, pirpiriu, cu privirea indi
ferentă. Aveam impresia că 
vlăjganul de Petrică venea la 
subsuoară cu o cioară plouată.

— Hai noroc, Vasile! —mă în- 
Umpină.

— Noroc, Petrică.
— Uite ce-ți aduc.
— Văd, văd! — am zis, cu vă

dită nemulțumire, după ce-am 
mai cântărit cu ochii figura 
blazată a copilului.

Așa și-a făcut intrarea la sec
ția freze Tănase Roșu din 
bariera Vergului. Tn ziua cînd 
mi-1 adusese, Petrică mi-a po
vestit cite ceva despre viața 
Iul, care la șaisprezece ani era 
atât de plină de peripeții și 
evenimente ca a unui om bătrân. 
Petrică îl găsise într-o noapte 
în gara Titan, lingă uzinele 
„23 August", după ce băiatul 
luase o „mardeală" de la alții 
de teapa lui pentru că n-avu- 
sese bani să achite suma pier
dută la barbut. Secretarul nos
tru de partid are darul să. afle 
cîteodată astfel de exemplare și 
să facă din ei oameni. Și de 
obicei reușește. Cînd l-a adus 
pe Roșu, tot ăsta îi era gîndul, 
căci mi-a spus:

— Hai mă, Vasile, să facem 
om din puștiul ăsta.

Roșu Tănase n-avusese pă
rinți. Adică avusese, dar ca 
și cum n-ar fi avut. Cînd împli

II 

— schița — 

de Stela NEAGU

(Din ciclul „La secția freze")

nise cinei ani, tatăl său își 
părăsise familia. Peste un an 
maică-sa se recăsătorise, iar 
noul soț nici nu voise să audă 
de copil. Pentru maică-sa, Tă
nase era o veșnică piedică de 
care era bucuroasă să scape. 
Așa că Tănase crescu mai mult 
pe stradă, fără să cunoască 
mîngîierea și căldura părin
tească.

Roșu Tănase era frezor. Adică 
ce fel de frezor? învățase două 
luni la „Mao Țze-dun", trecuse 
la „23 August", apoi la „Tim
puri noi", apoi la „Clement 
Gotwald" și, in sfîrșit, la 
„Republica", unde lucrase cel 
mai mult — două luni și două 
săptămîni. în doi ani Roșu 
Tănase lucrase la mai multe 
întreprinderi decît eu și tatăl 
meu. răposatul, în vreo șapte
sprezece ani de muncă. într-un 
cuvînt: Roșu Tănase habar 
n-avea de frezărie. De aceea 
l-au dat pe o mașină simplă, 
să taie șlițuri la șuruburi.

Roșu Tănase era atît de indi
ferent de tot ce se întîmpla în 
jurul lui, de parcă .sufletul 
l-ar fi plutit în rai. Nimic, 
nu-1 interesa, nimic nu-1 atră
gea. De obicei tnttrzft și ade
seori nu venea de loc la lucru. 
Pe mine mă scotea complet 
din sărite răspunsul său, indi
ferent și obraznic, atunci cînd 
îi făceam vreo observație: „Ei, 
și ce dacă?" Cînd îl auzeam 
așa, îmi venea să sar în aer 
de ciudă.

— Tănase, al rupt circularul 
acela de doi. Tl-l va imputa 
magazinerul. O să-ți treacă 
costul lui în salariu.

— Ei, și ce dacă?—răspundea 
Roșu Tănase, cu privirea pier
dută într-un punct nedefinit din 
hala mașinilor.

— Roșule, iar n-as venit ieri 
la lucru.

— Ei, și ce dacă?—venea răs
punsul, moale dar prompt.

Ilustrații de N- POPESCU

Am făcut tot ce e omenește 
cu Roșu Tănase; i-am vorbit 
și frumos, și urît; arn încercat 
să-i trezesc interesul pentru 
meserie, dar n-am reușit. Roșu 
Tănase era de lemn.

După cîteva zile Petrică ve
nise să se intereseze ce e cu 
tînărul pe care-1 găsise Intr-o 
noapte cu lună în gara Titan. 
Eu i-am spus verde în față 
că am destule pe cap ca să nu 
mă mai îngreuieze și el cu 
descoperirile lui, așa că în viitor 
ar fi bine să mai pună și pe 
alții să le rezolve. Petrică, 
indignat, mi-a replicat curn 
pot să vorbesc așa despre un 
viitor constructor al socialis
mului. Iar eu i-am răspuns că 
mal degrabă va ieși dlntr-un 
măgar armăsar decît din Roșu 
Tănase om. Și că ar fi bine 
să-l ia cît mai repede de la 
freze, pînă nu voi înnebuni 
de-a binelea din pricina cele
brelor lui „Ei, și ce dacă?". 
La asta Petrică al nostru mi-a 
întins mîna lui grea și, zîin- 
bindu-mi larg, mi-a zis:

— Bate palma aici că din 
Roșu Tănase va Ieși om.

I-am întins mîna fără să 
șovăi:

— Pe ce? — întrebă Petrică.
— Pe ce vrei tu.
— Pe un kil de vin.
— Bun. Pe un kil.
— Dar „Cotnari" — zise Pe

trică.
— Cotnari să fie, că n-am 

băut. de. mult.
Peste cîteva zile, spre ușura

rea sufletului meu, Roșu Tănase 
dispăru subit. Timp de două 
săptămîni nu l-am văzut. L-am 
anunțat pe tovarășul secretar 
al organizației de partid de 
dispariția lui și l-am invitat 
ca la chenzină să binevoiască 
să-și plătească datoria. Dar Pe
trică nu păru de loc surprins:

— Ai răbdare, frățioare. N-ai 
câștigat încă nici un pariu.

Și peste trei zile, spre despe
rarea mea, sosi din nou la 
subsuoară cu Roșu Tănase. des
coperit de el cine știe pe unde. 
Tănase ne-a declarat, senin că 
nu poate lucra, fiindcă de 
două zile n-a mai băgat nimic 
în gură.

Păi dacă n-ai lucrat, și-ai 
hoinărit, sigur că n-ai bani; 
v-am spus eu?

Ei, și ce dacă?—m-a năucit 
Roșu Tănase cu răspunsul de 
care eu mă crezusem scăpat.

Petrică, fără să zică nimic,- 
și-a scos portmoneul, i-a întins 
o sută de lei șl i-a zis:

— Na, să-ți cumperi bonuri 
la cantină și să-ți vezi de lucru. 
La salariu mi-i dai înapoi.

Roșu, cu aceeași mutră indi
ferentă. a luat banii și i-a băgat 
în buzunar. In ziua aceea a 
lucrat, dar a doua zi din nou 
n-a mai venit. Șl nu l-am mai 
văzut de atunci timp de trei 
săptămîni. Asta m-a făcut să 
mă duc din nou la Petrică 
să-i amintesc despre pariul pier
dut. Nu m-am putut abține să 
nu-1 împung, spunîndu-i:

— Scump te costă vinu-ăsta, 
frati-meu! O sută de lei și 
ceva.

La care el, cu rezistența unui 
fachir, mi-a răspuns;

— Răbdare, răbdare, frăți- 
oare. Un om nu se schimbă cît 
ai zice pește. Iar cu suta aia 
de lei, n-avea tu grijă. O simt 
ca și cum aș avea-o în buzunar.

Această declarație m-a făcut 
să mă uit cam lung la tovarășul 
secretar, ceea ce pesemne l-a 
îndreptățit să. spună:

— Nu, să nu mă crezi nebun. 
Eu am răbdare și încredere in 
oameni

Și iată că peste trei săptămîni, 
spre nedeserisa mea uluire, sosi 
din nou la subsuoară cu Roșu 
Tănase. Eu am declarat că la 
mine nu e club de pușlamate 
și la freze n-are ce căuta. La 
care Petrică, foarte supărat, 
m-a certat aspru, spunîndu-mi 
că asta nu-i atitudine de comu
nist șl m-a amenințat că va 
supune cazul în fața organiza
ției de partid. Ce era să fac? 
A trebuit să-l reprimesc. De 
suta de lei secretarul nici nu 
i-a amintit. In schimb, Roșu 
Tănase. ca și cînd am fi avut 
obligatii față de el, ne-a adus 
la cunoștință cu o seninătate 
ce pe. mine înă făcu să văd 
negru în fața ochilor, că iarăși 
n-a mîncat de două zile.

— Nu-1 nimic, Tănase! — i-a 
zis Petrică. Pînă iei salariul, 
vei mînca la mine; se va mai 
găsi și pentru tine o porție. 
Iar de dormit, am vorbit cu 
uzina vecină, care are școală 
de ucenici: vei dorini acolo.

Peste cîteva zile Petrică veni 
la freze să-l caute pe Tănase. 
Dar acesta era de două zile 
din nou dispărut.

— S-a întîmplat ceva grav? 
— l-am întrebat pe secretar.

— Ooo! Nu! Nimic grav. — 
mi-a răspuns Petrică. Alal
tăieri, după ce a luat masa la 
noi, mi-a dispărut ceasul deștep
tător de pe dulapul din bucătă
rie. Ieri n-a mai venit la masă. 
Mi-am închipuit că n-o să vină 
nici la lucru.

De uimire, amuțisem. Nu 
i-am mai zis nimic, cu toate 
că mă ardea pe limbă să-i 
spun că tare scump o să-l mai 
coste chilul acela de vin, pentru 
care a mai plătit acum și un 
ceas.

Peste cîteva zile Petrică dădu 
buzna în secția freze val-vîrtej:

— la-țl haina și vino repede 
cu mine —mă luă pe nerăsuflate.

— Unde, mă frate?
— La miliție.
— Ce să caut eu la miliție?
— Roșu Tănase e la miliție. 

L-au prins noaptea vagabon- 
dînd și l-au dus la secție.

— Foarte bine, acolo îi e 
locul.

— Lasă acurn asta. Vasile, 
trebuie să mergem să-1 ajutăm. 
Gîndește-te că e doar mi copil 
de care n-a avut nimeni grijă 
pînă acum. Hai, grăbește-te, ne 
așteaptă mașina.

Am luat mașina și am plecat 
spre secția de miliție. Tn mașină 
Petrică mi-a povestit că a 
primit un telefon de la miliție 
prin care era întrebat dacă la 
uzină lucrează un anume Roșu 
Tănase. Petrică a răspuns, desi
gur, că da. Atunci, i s-a comuni
cat că acest Roșu Tănase a 
fost reținut pentru vagabondaj, 
fiind găsit dormind noaptea în 
gară, și declarînd că n-are 
domiciliu.

La secția de miliție ne primi 
un tovarăș căpitan care, ni-1 
aduse în față pe. vestitul Roșu 
Tănase.

— Ăsta-1 omul dumneavoastră? 
— Da, el e!—răspunse Petrică. 
Eu nu m-am mai putut stă- 

pîni și i-am spus furios:
— Frumos! Ai ajuns și la 

miliție.
La care el mi-a răspuns și 

de data asta cu înfiorătorul lui:
— Ei, și ce dacă?
Era să-i mai zic vreo două, 

dar Petrică mă împunse cu 
cotul. Așa că am tăcut.

— Ce fel de om e tînărul 
ăsta al dumneavoastră?— a în
trebat căpitanul.

— Ce fel de om să fie? E un 
muncitor harnic, vine Ia lucru, 
e disciplinat... în sfîrșit: un 
om de ispravă! — minți Pe
trică, fără să clipească din 
ochi.

Eu a trebuit să mă ciupesc 
ca să-mi dau seama dacă nu 
visez și dacă tot ce-am auzit 
a ieșit din gura tovarășului 
secretar al organizației de par
tid. M-am uitat la Roșu Tănase. 
Doamne, dumnezeule, ce mi-

nune! Fala lui, mereu aceeași 
și insensibilă la orice, pe care 
era parcă scris: „Ei, și ce dacă?" 
ardea în vîlvătăile rușinii.

— Atunci cum se face că 
vagabondează?

— Ei, cred că e un incident. 
De obicei nu face așa ceva.

— Tovarăși — ne spuse căpi
tanul ■ cred că tînărul nostru 
nu prea a fost scuturat acolo 
de dumneavoastră.

—Tovarășe căpitan- răspunse 
Petrică—Intr-adevăr aveți drep
tate. Noi nu l-am ajutat sufi
cient pe acest tânăr. Vă pro
mitem însă că de acum încolo 
ne vom ocupa mai mult de el. 
Iu fond, e un băiat bun. Așa e, 
tovarășe Vasile? Spune și dum
neata !...

— Așa e — am zis eu, fierbând 
pe dinăuntru.

— Ne luăm angajamentul, to
varășe căpitan — continuă Pe
trică — să-I dezvățăm și de 
asemenea obiceiuri. Așa-i, tova
rășe Vasile?

— Așa e — am răspuns — cu 
gîndul la plăcerea de a-1 avea 
din nou pe „harnicul lucrător" 
la secția freze.

Poate pentru prima oară în 
viață, Roșu Tănase nu se simțea 
în largul lui. Era atît de tul
burat și de frămîntat. încît 
nu-și găsea locul. Se muta cînd 
pe un picior, cînd pe celălalt.

L-am luat de la secția de 
miliție și am făcut cale întoarsă 
spre uzină. Stăteam la spate cu 
Petrică, iar în față, lingă șofer, 
Tănase Roșu. Pe drum, i-am 
spus categoric lui Petrică:

— De scăpat l-ai scăpat, însă 
la mine în secție să nu-1 aduci! 
Ce crezi? Ce-i la mine? Colonie 
de reeducare? Eu am un plan 
de făcut acolo! Eu unul nu-1 
primesc!

La auzul vorbelor mele, Tă
nase întoarse spre noi o față 
chinuită și-mi azvlrli acel uci
gător:

— Ei, și ce dacă?
Probabil câ am făcut o mutră 

teribil de îngrozitoare. Petrică 
începu să rîdă cu atîta poftă, 
că întreaga mașină se zguduia.

Cînd am ajuns la uzină. Pe
trică l-a trimis pe Roșu în 
secție, iar eu am rămas cu el. 
In clipa aceea am simțit, nevoia 
să am o explicație eu Petrică:

— Bine, măi frate, ai înne
bunit de-a binelea? Eu nu 
înțeleg ce metode folosești cu 
acest copil, pușlama, vagabond 
sau ce dracu’ e! Niciodată nu 
te-am auzit dojenindu-l, certîn- 
du-1, atrăgîndu-i atenția, fie
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DE VORBA CU RADU BOUREANU

Am pătruns în odaia de lucru a lui Radu Boureauu cu o oarecare sfiiciune. Mi-am permis să-l deranjez tocmai într-o după- amiază cînd — după cum mi-a mărturisit poetul — muzele îl îmbiau la o muncă spornică.
— Am vrea să cunoaștem la ce lucrați în 

prezent în domeniul poeziei?— Am predat Editurii de Stat pentru Literatură și Artă un manuscris în care am strîns poemele, publicate sau inedite, scrise după apariția volumului „Umbra stelelor". Noul volum se va intitula: „Moartea morilor de vînt“. De ce acest titlu? — mă întrebi, în el doresc să simbolizez moartea celor din urmă donquijotisme ale timpului nostru. Prin simbolul morilor părăsite care macină zădărnicia încerc să combat rămășițele unor desuete și gratuite idealisme. Pun mult preț pe claritatea ideilor și de aceea am lucrat cu mare migală.
—Se bucură de succes cartea dv. de tălmăciri 

din creația poetului flamand Emile Verhaeren, 
apărută nu demult. Veți continua munca de 
traducător?— Vreau să traduc sonetele marelui Michel Angelo, unul din cei mai mari artiști ai lumii, nu numai al formei,volumelor și adînci- mii ideilor plastice, ci și unul din cei mai mari în arta sonetului.

— Ați anunțat și un roman pentru tineret. 
In ce stadiu se află și ce va cuprinde?— L-am anunțat și-1 mai anunț. Va fi intitulat „Corabia amintirilor". în ce stadiu e rămîne deocamdată secret — mai ales pentru editură (ca să nu se emoționeze redactorul de carte). în orice caz, romanul nu va rămîne doar o amintire... prin titlu. Nu vreau să narez subiectul. Voi spune doar că cititorul va afla în acțiunea romanului multă diversitate: o corabie, un echipaj și navigația pe oceane în jumătatea din urmă a veacului trecut; multe cuști cu animale exotice care-și vor povesti viața; negoț de

cu binele, fie cu răul, că ceea 
ce face nu e bine.-

Petrică mă privi grav și-mi 
spuse:

- în sfîrșit, văd c-ai început 
să privești serios „problema 
Roșu Tănase". Iți dai seama 
că acest copil n-a auzit din 
fragedă copilărie în casa părin
tească nici o vorbă de rnîngî- 
iere? A crescut ca o buruiană. 
N-a avut nimeni grijă de el. 
„Șmecherii" mai mari din car
tier îl trăgeau pe sfoară și-1 
băteau. Acest copil și-a pierdut 
aproape încrederea în oameni, 
iar această încredere nu i-am 
fi putut-o da înapoi nici dacă 
am fi vorbit frumos cu el, 
nici dacă am fi luat de pe el 
șapte piei. El trebuie con
vins prin fapte că mai există 
oameni, că oamenii sînt buni, 
că tovarășii lui de muncă sînt 
alături de el... Cred că de azi 
înainte Roșu Tănase va ruînca 
și jăratic pentru uzina noastră 
și pentru tovarășii săi.

Parcă ar fi știut Petrică dina
inte ce o să se întîmple. Bun 
strungar a fost Petrică la viața 
lui, dar nici ca secretar de 
partid nu se face de rîs. La 
secția freze venise un alt Roșu 
Tănase. După o săptărnînă de 
muncă vîrtoasă îmi ceru să-l 
schimb la o mașină mai mare, 
unde să facă și lucrări mal 
complicate. L-am dat la o altă

mașină. Tănase făcea eforturi 
imense ca să fie în rînd cu 
ceilalți. Și băiatul naibii 
reuși. La prima chenzină luă 
un avans de 320 de lei. Veni 
cu banii la mine și mă rugă 
să-i dau 100 datoria lui „nea 
Petrică", din restul să cumpăr 
uu ceas în locul celui furat, 
iar dacă o mai rămîne ceva 
să-i țin la păstrare, fiindcă el 
adună bani pentru un ceas 
„Pobeda". L-am privit surprins 
și i-am spus:

— Bine, Tănase, dar n-o 
să-ți ajungă un pol de mîncare 
pînă la chenzina viitoare.

Iar el mi-a răspuns exact 
așa cum ați ghicit și dumnea
voastră...

Vă spun pe cuvîntul meu de 
maistru că pentru prima oară 
mi-a plăcut să aud din gura 
lui Roșu Tănase acel indiferent: 
„Ei, și ce dacă?" De data asta 
mi-a mers drept la inimă. îmi 
venea să-1 îmbrățișez pentru 
aceste cuvinte, să-1 pun să le 
mai repete de zece ori.

Iu timp ce mergeam să-i 
duc lui Petrică datoria lui Roșu, 
mi-a venit în minte pariul. E 
zi de salariu, mi-am zis, și 
va trebui să mă achit.

...Mi-a spus nevasta: „Vasile, 
să nu mai faci nici un pariu, 
că tu pe toate Ie pierzi". N-am 
ascultat-o. Și iar am pierdut uu 
pariu.

JTERAR

sclavi; conflicte pe vas — dezlănțuiri dramatice între caractere, în situații variate dictate de dezlănțuiri maritime; naufragiu; destin învins și învinși sub destin; poezie... Sper că voi oferi tinerilor cititori o lectură utilă și antrenantă.
— Proiecte mai îndepărtate?-- Adun materiale, fac note, fișe, planuri pentru un roman la care reflectez de mult și care se va intitula „Curtea Marossy". Va zugrăvi burghezia dintr-un oraș din Banat, lupta muncitorimii și a comuniștilor în ilegalitate, împotriva exploatării. Am mai povestit uneori subiectul acestui viitor roman și nu vreau să-1 repet. Aș dori să-l grăbesc, să-J aștern. Pregătesc și un volum de nuvele cu care sper că distinșii critici vor binevoi să fie mai atenți decît cu volumul „Ceașca", din care au sorbit sau n-au sorbit, dar nici de consemnat, nu l-au consemnat măcar. Treacă această „ceașcă" de la mine — mi-a spus în încheiere, surîzînd, poetul.

T. MILCOVEANU

ȘANTIER 
LITERAR

• Editura Tineretului pregă
tește pentru tipar romanul pen
tru copii al cunoscutului scriitor 
maghiar din țara noastră Nagy 
Istvan, intitulat „Terikă și prie
tenul ei Feri".
• Nina Russian definitivează 

un nou volum de versuri ce va 
apărea în Editura Tineretului.
• „Cel trei M...“ este titlul 

unui nou roman la care lucrează 
Ioana Poslelnicu.
• Pentru colecția „Patria 

noastră". Ion Istrati scrie amplul 
reportaj „lașul tinereților noas
tre".
• în aceeași colecție va ve

dea lumina tiparului cartea lui 
Petru Vintilă „Dobrogea Nouă".
• „Amiezile veacului" — se 

numește volumul de versuri pe 
care-1 definitivează Rusalin Mu- 
reșan.
• Inspirîndu-se din viața mi

cilor funcționari de poștă din 
perioada dintre cele două răz
boaie mondiale, C. Ignătescu 
scrie romanul ..Urcușul".
• Dorel Dorian pregătește o 

carte publicistică despre studenți, 
intitulată „în pas cu vremea".
• Mircea Șerbănescu are în 

lucru romanul „Familie unită". 
Acțiunea se petrece în mediul 
muncitorilor metalurgiști din- 
tr-un mare oraș industrial.
• Eugen Barbu are în lucru 

romanul „Uteciștii", povestea 
dramatică a doi tineri uteciști 
care în anii războiului antisovie- 
tic primesc misiunea de a arun
ca în aer un tren petrolifer hit- 
lerist.
• în romanul ..Balul intelec

tualilor" Ștefan Luca intențio
nează să zugrăveseă agitata viață 
dintr-un oraș de provincie în vara 
anului 1946.

Kliment ȚACEV

Din poezia nouă a R.P. Bulgaria

SÎNT FERICIT
Fiicei mele

Sînt fericit, atît cît nici nu crezi, 
că m-am născut în zile de-ncleștare, 
c-am. înghețat în scutec de zăpezi 
și-am gîfîit în arșiți arzătoare.

Piciorul meu, însîngerat de drum, 
l-am bandajat, pornind din nou, ca lava, 
și n-au putut să mă dea jos nicicum 
nici glontele, nici ștreangul, nici otrav

N-am fost invidios că-n vremuri noi 
voi veți trăi, în tihnă, biruința.
Nu! Fiți voi invidioși că noi 
am cunoscut ce-nseamnă suferința.

Voi veți citi, în pașnice odăi, 
cum. inimile noastre-au dat alarmă, 
și cum, cu palme arse de văpăi, 
plesnirăm baioneta de la annă.

Cum am zăcut în bezne, reci și cum 
v-am apărat luminile și visul, 
cum ochii ni i-am ocrotit de fum 
spre a vă da curat și-adînc irisul.

Deci fiți invidioși c-am suferit 
un chin pe care nu poți să-l asameni. 
Sînt fericit că-n lupte ne-am călit, 
că am fost oameni și crearăm oameni.

AJUN DE SĂRBĂTOARE
Ajun de sărbătoare. Seară. Iată, 
ne adunarăm la festin perechi. 
Iar masa întru tot îmbelșugată 
adună, foc și spume, vinuri vechi.

Dar bate aspru ceasul. Vinul, vinul, 
să-și verse deci licoarea-n cupe noi. 
Să dăm eroilor iubiți tainul, 
acelor care nu mai sînt cu noi.

Sfîrșiți ale cuvintelor risipe 
și în bătăi de ornic, dragii mei, 
visînd, să stăm tăcuți cîteva clipe 
și-abia apoi să povestim, de ei.

E noapte. Vremea curge ne-ntreruptă.
Festiv, zăpada cade mare, grea. 
Cîntați bătrîne cîntece de luptă 
așa cum le cîntam cu ei cîndva.

Pînă mai ieri au fost cu noi. Albastre 
troieni i-au învelit frumos, ca-n vis.
Pi au privit spre nimbul vieții noastre 
cind ochii mari, sub fulgi, li s-au închis.

Ah! acești ochi n-au fost închiși de-o mină, 
ah! acești ochi privind prin secol, clar.
Amar, în cupe, vinul se îngînă, 
dar cîntecul răsună vesel iar.

Iar dacă-n. clipa asta inima-i amară 
ne cheamă conștiința-n marș semeț 
spre țelurile ce se conturară, 
spre ani bogați în sens și-n. frumuseți.

In romînește de Al. ANDRITOIU



{SFHTUR! practice)

la Înapoierea de la băi

După zilele de vacanță petrecute la munte sau la mare, 
cînd corpul a fost expus soarelui, vîntului și apei de mare, 
atît pielea cît și părul și-au modificat aspectul obișnuit. 
Pielea a devenit mai aspră, au apărut pe față și pe gît 
chiar unele încrețituri, iar părul și-a pierdut elasticitatea 
și s-a decolorat. Toate acestea sînt datorite deshidra
tării interne a epidermei. E necesar deci să luăm unele 
măsuri de readucere a lucrurilor la normal.

Pentru epidermă sînt indicate masajele cu creme grase, 
hidratante și ultrapenetrante, cum sînt cele cu bază de 
lanolină, de migdale, de lămîie etc. Sînt de asemenea 
recomandabile loțiunile făcute din feculă de cartofi, din 
amidon fiert, din suc de morcovi sau din zeamă de castra
veți. Acestea redau elasticitatea pielii și-i facilitează 
primirea apei de care duc lipsă țesuturile.

Pentru părul uscat și decolorat e bună o baie cu unt
delemn de măsline urmată de spălarea insistentă a capului, 
sau cîteva șamponuri repetate cu gălbenuș de ou, sau 
— cea mai hrănitoare — o fricționare a rădăcinii cu 
măduvă de os de vacă.

Epiderma mîinilor se îngrijește cu aceleași creme ca și 
tenul, iar pentru unghiile care se sparg se recomandă o 
baie de un sfert de oră pe zi, timp de o săptămînă, cu 
ulei de salată.

E in interesul nostru să nu mergem la coafor și nici să 
nu ne facem manichiura înainte de aceste mici tratamente 
pregătitoare, deoarece altfel nu le vom mai aplica, de 
teama de a nu strica ondulația sau aspectul unghiilor. 
Pe de altă parte nici pe ceea ce poate drege coafeza sau 
manichiureza nu trebuie să contăm prea mult, fiindcă 
tratamentul de renormalizare se cere a fi urmat cel puțin 
o săptămînă.

în sfîrșit, o altă preocupare a noastră după înapoierea 
de la băi este cum să ne menținem cît mai mult pielea 
bronzată. Dacă timpul e favorabil, cea mai bună metodă 
este să mergem cel puțin de două ori pe săptămînă la 
un ștrand. în caz contrar însă, putem prelungi culoarea 
de bronz a pielii, masîndu-ne corpul, în fiecare dimineață, 
cu un ulei solar nu prea colorat sau — cu rezultat și mai 
bun — spălîndu-ne în fiecare dimineață atît pe față cît 
și pe corp cu o infuzie de ceai tare.

JOSIANA

NICU I. CONSTANTIN — 
com. DEVESEL. CARACAL. 
Părul ras sau tuns mărunt crește 
în general mai aspru și — uneori 
— mai des. Așa că, după părerea t noastră, nu aveți decît de ciștigat 
în privința podoabei capilare 
dacă vă radeți de cîteva ori. O 
rețetă pentru întărirea rădăcinii 
părului am publicat în nr. 30 
din 1960 al revistei. Cum bănuim 
că aveți colecția, îl veți găsi 
acolo la primul răspuns dat prin 
,,Poșta redacției".

ION OLTEANU — com'LU
DUȘ, CLUJ. Pistruii sînt 
rezultatul unei defecțiuni în 
funcțiunile intime de pigmentare 
a pielii sub efectul razelor solare. 
Un remediu radical nu există 
pentru asemenea sensibilități epi
dermice. Puteți cel mult să în
cercați a le decolora sau a aduce 
pielea înconjurătoare la o cu
loare apropiată. Iată o rețetă 
pe care o puteți folosi în acest 
scop:
Precipitat alb de mercur 1 gr;
Subnitrat de bismut 1 gr;
Cremă de față (cold cream) 25 gr.

Ungeți-vă seara cu această alifie, 
iar dimineața, după spălare, 
tamponați-vă cu pudră de orez.

H. KROMELY — CLUJ, 
în medie un litru de apă de 
mare conține aproximativ 35 de 
grame de săruri, din care cca 
27 de grame sare de bucătărie, 
iar restul, de potasiu, magneziu, 
calciu etc. Culoarea sub care ne 
apare apa de mare, atunci cînd 
e limpede, este albastră. Aceasta 
este de altfel culoarea naturală 
sub care ne apare orice apă adîncă. 
lai' aceea a mărilor e cu atît 
mai albastră, cu cît e mai densă 
din cauza sărurilor. Orice altă 
culoare a unei mări _ —• chiar 
cea verzuie — e datorită algelor 
microscopice din ea sau unor 
mici crustacee — cum e cazul 
cu Marea Roșie — sau, în sfîrșit, 
unor produse ale proceselor abi
sale — cum e cazul cu Marea Nea
gră, a cărei culoare e închisă din 
cauza hidrogenului sulfurat pe 
care-l conține în adîncime.

NUȚI D. — MIZIL. „Cuta- 
nioU-ul care vi s-a recomandat e 
bun pentru porțiunile în care 
apar coșurile, dar nu poate fi 
considerat ca o cremă pentru 
tratarea tenului uscat. Ridurile 
care v-au apărut pe față sînt 
datorite probabil unei deshidra
tări interne a epidermei, pe care o 

puteți combate cu o cremă grasă, 
hidratantă. O astfel de cremă 
vă poate prepara, la cerere, orice 
cosmetician sau farmacist.

IRINA ROTH — ORAȘUL 
STALIN. înainte de. a poseda 
calendare sau ceasornice, oamenii 
măsurau timpul cu ajutorul 
umbrei proiectate de o stîncă sau 
de un copac. Apoi au apărut 
cadranele solare, care însemnau 
deja un progres. Numai vechii 
egipteni nu se serveau de soare 
pentru măsurarea timpului, ci 
de stele — și anume de steaua 
Sirius. Anul începea la ei vara 
(cam prin luna august) o dată 
cu apariția pe cer a lui Sirius. 
Cel care a inventat primul cadran 
solar care să permită măsurarea 
zilei a fpst grecul Anaximandre, 
cu 525 de ani înaintea , erei 
noastre. De altfel păstrăm și azi 
ceva de la Anaximandre și anume 
sensul de rotire al limbilor ceasor
nicelor — de la stînga spre 
dreapta — exact ca mișcarea umbrei 
pe cadranul lui solar.

V. PLOEȘTEANU — VĂ
LENII DE MUNTE. Im în- 
trebarea dv. asupra calităților 
curative ale mierei, reproducem 
un răspuns dat recent în aceeași 
problemă de către Victoria Ve- 
drașko, colaboratoare științifică 
a Institutului de alimentație al 
Academiei Științelor Medicale 
din U.R.S.S.

„Mierea este un aliment extrem 
de prețios. Ea conține 77 la sută 
hidrat de carbon sub formă de 
glucoză și levuloză, 1,5 la sută 
materii minerale (sare de calciu, 
fier, fosfor, sodiu, potasiu, mag
neziu și iod). Conține de aseme
nea vitamine: thiamină, caroten, 
acid ascorbic precum și acizi 
organici și fermenți care favori
zează digestia. Observațiile făcute 
de specialiști au arătat că mierea 
exercită o influență bună 
asupra compoziției sîngelui, fa- 
vorizînd mărirea cantității de 
hemoglobină".

MIRCEA NEAGU — ME
DIAȘ. Pîcla se poate forma din: 
praf, nisip, fum sau particule 
solide, microscopice, de diferite 
origini, care se află la un moment 
dat în stare de suspensie în aer. 
Nu e același lucru cu ceața, 
care e formată din particule 
mici de apă. Pîcla este, deci, 
un litometeor, iar ceața un hidro- 
meteor.

cuvinte Încrucișate

ORIZONTAL: 1) Băneasa — 
Fir. 2) Exclamație entuziastă de 
aprobare — Condus după busolă. 
3) Angrenajul care învîriește 
elicea elicopterului — La înăl
țime — Radu Oprescu. 4) Ben
zina pentru avioane, în ultima 
analiză — Arbore. 5) Uzinele 
textile Arad — Generator de cu
rent pe care-l are orice motor 
de avion. 6) Materie primă 
pentru construcții — Inedit — 
Măsură de suprafață. 7) Cînd 
nu se mai vede nimic pe cer. 
8) Aviator neîntrecut — în avi
oane — Superstiție. 9) Zburător 
legendar — Diminutiv al cor
purilor cerești. 10) Ansamblu 
de voci — Vîrstă. 11) înălțare 
— Cei pe care îi trăim acum 
sînt primii din epoca zborurilor 
în cosmos.

VERTICAL: 1) Primul erou 
al aviației noastre, prăbușit în 
timp ce încerca să treacă peste 
Carpați cu aeroplanul construit 
de el (2 cuv.). 2) Cum i se mai 
spunea Iui Cupidon cel înaripat 
— Pe tabela de marcaj a unei 
întreceri sportive. 3) Explozii 
false ale unui motor care nu 
funcționează bine — în formă 
de curcubeu. 4) Oficiul național 
de turism — Se plimbă pe cer 

între animalele producătoare de parfumuri cel 
mai vestit e moscul, un mic mamifer care trăiește 
în Asia. De unde provine faimosul parfum de 

mosc? El este secretat de o glandă aliată iu interiorul corpului, în regiunea abdomenului ani
malului mascul. Lichidul secretat, vîscos, de culoare brun-roșcată, are un parfum foarte per
sistent. In aer, acest lichid se solidifică și capătă o colorație brun-negricioasă. Prin prelucra
rea substanței brute se obțin diferite produse folosite în farmacie și parfumerie.

Moscul se Întâlnește mai ales în China și în cuprinsul taigăi siberiene, în regiunile mun
toase; trăiește printre stînci, hrănindu-se cu mușchi și licheni.

în U.R.S.S. moscul este cunoscut și sub numele de cabarga, de unde vine și numele 
parfumului cabardin. Acest parfum a fost cunoscut încă în secolul trecut ducînd peste mări și 
țări faima parfumurilor rusești.

Un alt animal care posedă glande mirositoare similare este cîrtița de apă moscată.
In Africa, în Madagascar, în Sudul Asiei și prin unele insule ale Oceanului Pacific, tră

iesc și animale carnivore care posedă asemenea glande producătoare de substanțe miro
sitoare.

între acestea, amintim de un mie mamifer carnivor care trăiește prin Africa și prin 
insulele Pacificului, numit vivera, și de altui zlbeta. care trăiește in India și în Fitipine. 
Glandele care secretă parfumul se găsesc, ca și Ia cîrtița moscată, la rădăcina cozii. Ele produc 
un lichid numit civetina, de culoare hrun-gălbuie, care în stare naturală are un miros amo- 
niacal, cu o ușoară aromă de mosc. Unele specii de castori au de asemenea glande mirositoare, 
în formă de pungi alungite ca niște pere.

în afară de animalele producătoare de mosc, mai sînt și alte animale care produc altfel 
de substanțe mirositoare. Astfel, dintre balene, cașalotul produce o substanță din care se obține 
parfumul de ambră. Substanța este eliminată sub forma unor bulgări mai mari sau mai mici, 
care, fiind mai ușor decît apa, plutesc la suprafața ei și sînt azvârliți uneori de valuri pe 
plajele mărilor. Bulgării de ambră au o culoare cenușie negricioasă și au un miros plăcut.

Substanțele mirositoare secretate de animale au diferite întrebuințări.

ANIMALE CARE PRODUC PARFUMURI

Știați că... Știați că... Știați că..:
... talcul, care se folosește pentru a scoate 

petele de grăsime de pe haine, nu trebuie să fie 
întrebuințat niciodată în acest scop la stofele 
sau mătăsuri le de culoare neagră?

... atunci cînd se fac masaje faciale sau cor
porale talcul poate înlocui crema sau vaselina 
folosite în mod obișnuit? De obicei, cînd este 
vorba de față, masajul se face cu o cremă grasă. 
Dacă însă tenul este gras și deci folosirea cre
mei e contraindicată, se întrebuințează talcul.

... se recomandă că vara, în timpul marilor 
călduri, după ce ați făcut duș, să tamponați 
întregul corp cu talc, în loc de a vă ^frecționa 
cu alcool sau colonie?

... talcul face ca obiectele de argint, înnegrite, 
să-și recapete strălucirea? Se procedează astfel: 
se presară talc pe o bucățică de pînză moale, 
umezită cu apă, și se freacă obiectul respectiv 
pînă cînd negreala dispare. Se dă apoi lustru 
cu o bucată de flanelă veche.

... datorită proprietății sale de a fi foarte 
aderent, talcul intră în compoziția majorității 
pudrelor?

... pentru ca mănușile noi să poată fi ușor 
îmbrăcate este bine ca în interiorul lor să se 
presare puțin talc?

... puteți prepara cu ajutorul talcului o exce
lentă pudră împotriva transpirației exagerate a 
picioarelor? Formula este: talc 90 gr, alaun 
10 gr, acid tanic 3 gr, acid salicilic 1 gr.

... în timpul verii, cînd nu purtați ciorapi, 
este bine să presărati talc îh pantofi, pentru a 
păzi atît branțul de petele de transpirație, cît 
și, mai ales, piciorul de eventualele rosătun 
ce se pot ivi?

... talcul este mult folosit la prepararea măș
tilor cosmetice? Oricine poate prepara o mască 
extrem de simplă, care strînge porii și dă mati- 
tate pielii. O linguriță de talc și o jumătate 
linguriță de amidon se amestecă cu apă pînă la 
consistența unei paste, care se aplică pe față. 
După 10 minute obrazul se spală cu apă rece.

... presărînd talc în boneta de baie și papucii 
de cauciuc veți putea păstra aceste obiecte în 
bune condiții de la un an la altul? După ce ați 
pus talc în ele, le înveliți în hîrtie subțire și 
păstrați pachetul la loc răcoros.

... talcul acționează ca un pansament foarte 
bun, răcorind și calmînd pielea iritată de brici 
sau de lama de ras, din care cauză se recomandă 
a fi folosit totdeauna după bărbierit?

fără să fie avion. 5) Suprafața 
aripilor în limbaj aviatic — 
Reper! 6) Sau — Produs al 
zburătoarelor. 7) Animal săl
batic — Partea mai înaltă a 
unei nave marine, unde se află 
cabina căpitanului (pi.), 8) Rigle 
încrucișate — Pasăre răpitoare. 
9) în unsoare -- Cabina unui 
aerostat. 10) Acute! — Umbrelă 
aeronautică. 11) Instituția care 
dirijează la noi aviația civilă 
— Prezentare a obrazului. 12) 
Sursă de energie a secolului 
nostru, care va facilita zborurile 
cosmice — Cum e cerul la înăl
țime.

DEZLEGAREA JOCULUI „LA 
PLIMBARE", APĂRUT ÎN NR. 35

ORIZONTAL: 1) Teleaga — 
Ateriza, 2) Inima — Gb — A- 
rarat. 3) Toma — Tractor — Be. 
4) Ara —Trenuri — Cal. 5) Nm 
— Trăsura — Zola. 6) I — Tro
pote — Garaj. 7) Copilări — 
Gara — E. 8) Leneși — Lei — 
Bi. 9) Ra — Tir — Aist. 10) 
Actor — Da — Careta. 11) Mau
ritania — Caron. 12) Arca — 
Locomotiva.

FILATELIE
Pentru a doua oară cele m; 

celebre figuri din lumea păpt 
șilor și marionetelor își dau ii 
tîlnire la București. în septen 
brie i960 seva desfășura la Buci 
reștl cel de-al doilea Festiv: 
internațional al teatrelor de pi 
puși. Pentru a cinsti acest even 
ment, poșta R.P.R. va emite 
serie de 6 mărci, ale cărei d< 
sene șlnt inspirate de cîtev 
personaje celebre și de afiși 
festivalului.

Noile mărci vor avea urmi 
toarele valori nominale: 20 <1 
bani, 40 de bani, 55 de ban 
1 leu, 1,20 lei și 1,75 lei.



r—De vorbă cu medicul'

ALIMENTAȚIA SUGARULUI
Pentru a crește un copil bine dezvoltat și cu o bună 

rezistență naturală.față de infecții, este necesar să cu
noaștem clteva date cu privire la alimentația sugarului.

Această alimentație se face prin următoarele trei moduri: 
a) alimentația la. slnj 
b) alăptarea la sîn completată cu lapte de vacă; șt 
c) alimentația numai cu lapte de vacă (alimentația 

artificială).
în acest articol vom vorbi despre alăptarea naturală.
Laptele de femeie și în special de la mama proprie 

reprezintă singura hrană care asigură dezvoltarea optimă 
a sugarului. El conține tot ce este necesar pentru viata 
sugarului și este foarte bine digerat și asimilat de către 
acesta.

în afară de principiile nutritive — cum sînt: zahăr, 
proteine, grăsimi, săruri minerale și apă — laptele de 
femeie mai conține: hormoni, vitamine, fermenți care 
ajută Ia digestie, anticorpi care apără de diferite boii.

Sugarii care primesc alimentația naturală se dezvoltă 
mai bine din toate punctele de. vedere. Sînt mai vioi, 
pielea lor are o culoare roză, iar primele lor cuvinte și 
primii lor pași sînt mai precoci decît al copiilor alimentați 
artificial.

Igiena mamei care alăptează

Pentru a avea un lapte de bună calitate, femeia care 
alăptează trebuie să ducă o viață ordonată, igienică și 
echilibrată. Pregătirea mamelonului trebuie făcută încă 
în timpul sarcinii prin spălare zilnică și ușoare frecții. 
în timpul alăptării trebuie să se dea o atenție deosebită 
curățeniei corpului și a îmbrăcăminții. Pentru a nu 
infecta laptele, care lese steril din sînul mamei, înaintea 
fiecărui supt ea va șterge sfîrcul cu apă fiartă și săpun 
sau cu o soluție slabă de acid boric 4%. După fiecare 
supt sînii trebuie să fie acoperiți cu un tifon curat. Len
jeria de corp trebuie să fie foarte curată și sînii să nu 
stea prea strînșl în brasiere.

Alimentația femeii care alăptează trebuie să fie variată 
și echilibrată. Va consuma: legume, fructe crude, 
făinoase, lapte, unt, brînză, carne și ouă. Trebuie să 
evite alcoolul și fumatul. De asemenea trebuiesc evitate 
condimentele, mezelurile șl conservele.

Mama care alăptează va evita emoțiile, va face plim
bări în aer liber, va dormi și se va odihni suficient. Dintre 
medicamente nu sînt dăunătoare laptelui: aspirina, pira- 
mldonul, sulfamidele și salicilatul de sodiu. Purgativele 
drastice ca sulfatul de sodiu și magneziu trebuiesc evitate.

Dr. Silviu GHEREA

Educație pentru toate vîrstele

Unei mame prea de tot grijulii...
de Sen ALEXANDRU

Nu, tovarășă, așa nu este bine! într-o țară ce 
freamătă de bucuria vieții colective, dumnea
voastră creșteți un singuratic? Acest mic Robin
son are șase ani, jucării, cărți cu poze, o supra
veghetoare cu ochii de argus și este silit să-și 
petreacă zilele cu el însuși. Prea grijulia lui mamă 
vrea să-l ferească astfel de tot soiul de „primejdii1' 
care ar putea încolți din contactul cu cei de vîrsta 
lui.

în fiecare dimineață copii de toate vârstele se 
adună, în vasta curte interioară a blocului. Atunci 
spațiul verde înconjurat de ziduri albe se trans
formă intr-un ținut fermecător, locuit de un popor 
multicolor, vesel și gălăgios. în această lume 
minusculă, cinstită și generoasă, cei de șase ani 
își au de drept locul lor. Apar pe negîndite orașe 
de nisip, zboară trotinete și triciclete, se grăbesc 
în toate direcțiile mulțime de vehicule împinse 
de arcuri. Pentru copiii blocului este viața lor 
de zi cu zi. Pentru Dănuț însă toate acestea apar
țin unei lumi depărtate, aflate undeva dincolo de 
fereastră. în ' imaginația prea de toi grijuliei sale 
mame, curtea copiilor devine un ținut de spaimă, 
împînzit cu tot felul de boli posibile și accidente 
în perspectivă. Sînt aici pietre care ar putea să-l 
lovească pe Dănuț, nisip care ar putea să-i intre 
în ochi, praf care ar putea să-i murdărească hai
nele, copii care ar putea să-l supere sau chiar să-l 
înghiontească. în imaginația mamei toți și toate 
din curtea cea verde, n-au decît o singură grijă: 
să pună în primejdie integritatea persoanei lui 
Dănuț.

Așa că, în timp ce colegii lui de generație 
aleargă și se hârjonesc, descoperind pe nesimțite 
legile nescrise dar ferme ale vieții in colectiv —

disciplina liber consimțită, arta de a te. supune 
unui tovarăș și de a ordona altui tovarăș, devota
mentul față de colectiv, curajul, lealitatea, tăria 
de caracter, tot ce vor trebui să valorifice în viața 
lor de mâine — Dănuț stă împachetat în inter
dicții de tot felul, trebuind să se mulțumească a 
privi, în loc să trăiască.

O vreme, copilul tînjește după cei de o seamă 
cu el. Mai tîrziu se resemnează, se retrage în el, 
își confecționează o lume de reverii deșarte și, 
când obligațiile școlare îl vor aduce totuși între 
cei de o vîrstă cu el, îi va fi greu să-i înțeleagă 
și să se facă înțeles. Uneori poate ajunge la cre
dința că singurătatea confecționată de mămica 
conține cine știe ce superioritate. Și iată-l distant, 
îngîmfat, trăind cu suficiență la marginea vieții. 
Aceleași cauze fac ca uneori medicul psihiatru să 
descopere în biografia unui pacient melancolic 
și indiferent cite o mămică prea de tot grijulie, 
care și-a obligat copilul să privească viața printr-o 
împletitură deasă de interdicții.

Tovarășă, luați-vă fiul de mână și duce-ți-l 
între copii. Piatra îl va lovi? Va învăța s-o oco
lească! Nisipul îi va intra în ochi? Va învăța 
să strîngă pleoapele la vreme! Praful, o să-i mur
dărească hainele? Iată un bun prilej spre a învăța 
să și le curețe și să le păstreze curate.

Poate îi va crește cîteodată pe frunte un cucui. 
Dar cucuiele din frunte se vindecă mai ușor decît 
cele dintr-un suflet necăjit de copil. Poate-i va 
lipsi cîteodată un nasture la haină. Dar nu-i 
vor lipsi trăsături serioase de caracter. Numai 
în colectiv și prin colectiv se pot crește oameni 
pentru colectiv!

M AJUȚO/RUJ. ȘJjlINTEj

GENERALUL POLONEZ BEM, LA TG. MUREȘ

în Muzeul regional din 
Tg. Mureș s-a organizat un nou 
stand în care au fost expuse 
documente șl piese reprezen- 
tînd aspecte din trecutul ora
șului. Pentru noua secție a 
muzeului, pictorul Plskolti Gâ- 
bor din Tg. Mureș a realizat 
două tablouri. Unui este portre
tul generalului polonez Bem, 
marele luptător revoluționar 
care, refugiat în Ungaria, a avut, 
după cum sc știe, un rol deo
sebit de important în conduce
rea revoluției de la 1 848. El a 
venit cu o armată întreagă în 
Transilvania, repurtînd cîteva 
victorii fulgerătoare. Dintre 
marile merite ale lui Bem tre
buie menționat acela că a atras 
în lupta revoluționară împotriva 
odiosului imperiu habsburgic pe 
revoluționarii romini, maghiari 
și de alte naționalități.

Portretul menționat este o 
reproducere după originalul exe
cutat de I. Herten la Brașov, 
în anul 1849, căruia — foarte 
probabil — generalul polonez 
l-a pozat. în orice caz, specialiș
tii afirmă că este vorba despre cel 
mai autentic portretai lui Bem.

„Generalul Bem la Tg. Mureș" — compoziție de pictorul 
Piskolti Găbor.

în această casă din Tg. Mureș a poposit, 
în 1849, generalul Bem.

In vîrtejul istovitoarelor lupte 
din 1848-1849, generalul Beni a 
poposit în trei rînduri la Tg. Mu
reș, după cum reiese din docu
mentele vremii. Prima oară a 
sosit aci la 13 Ianuarie 1849, 
fiind primit cu mare alai. Ar
mata condusă de el s-a grupat 
în marea piață din centrul'ora
șului și pe străzile din jur. Tu
nurile lui Bem au produs o 
puternică impresie asupra popu
lației. Cu acest prilej Bem 
a stat la Tg. Mureș timp de 
3 zile. Și acest moment l-a 
oglindit pictorul Plskolti într-o 
interesantă compoziție care con
stituie subiectul celui de-al 
doilea tablou.

Generalul Bem a venit la 
Tg. Mureș și la 10 iunie, iar a 
treia oară la 30 iulie 1849, cînd 
a fost însoțit de poetul Petfifi 
Sândor. De aici au pornit îm
preună la lupta fatală de la 
Albești (lingă Sighișoara), unde 
poetul și-a găsit moartea tragică.

Populația orașului Tg. Mureș, 
alături de întregul nostru popor 
muncitor, cinstește amintirea

Ulei de cocos din... 
petro!

Uleiul extras din nucile de 
cocos are diferite întrebuințări. 
El este solicitat mai cu seamă de 
către fabricile de săpunuri fine. 
Cum însă cocosul nu poate fi 

lui Bem, fiu viteaz al poporului 
frate polonez, luptător înflăcă
rat pentru cauza libertății gene
rațiilor trecute.

Ștefan IZSÂK

Portretul generalului Bem — 
de pictorul Piskolti Găbor, după 
originalul pictat de I. Herten 

la Brașov, in 1849. 

aclimatizat în orice țară și cum 
extracția și transportul sînt ope
rații destul de costisitoare, chi- 
miștli din Republica Autonomă 
Tătară au reușit să prepare un 
astfel de ulei pe cale sintetică.

Materia primă din care s-a 
reușit această extracție este pe
trolul. Interesant este însă că, 
deși extras din petrol, el prezintă 
toate caracteristicile grăsimii 
vegetale a cocosului — inclusiv 
mirosul special al acestuia.

După ce a trecut cu succes 
toate examenele de. analiză, 
noua grăsime sintetică a fost 
predată combinatului „Mullanur 
Vahitova" din Kazan, care a 
început s-o folosească la fabri
carea săpunului de toaletă.

Acest nou produs al petrolului 
nu numai că prezintă absolut 
toate însușirile uleiului de cocos 
natural, dar simplifică în mare 
măsură și procesul tehnologic 
al fabricării săpunului, făcînd 
astfel posibilă reducerea simți
toare a prețului de cost.

Fîntini artificiale în 
subsolul deșerturilor

Se știe că cea mai mare sufe
rință a oamenilor care traversea
ză deșerturile nisipoase este lipsa 
apei potabile. Oamenii nu pot 
acționa în deșert decît în apro
pierea unei oaze sau a unei 
surse oarecare de alimentare 
cu apă. Or, iată că un grup de 
hidrologi din Kazahstan au 
conceput un sistem de procurare 
a apei potabile chiar în mijlocul 
deșertului. Aceștia au experimen
tat folosirea unor bazine sub
terane artificiale, în care apa 
provenită din ploi sau din to
pirea zăpezilor de pe înălțimi 
se eliberează de săruri și alte 
impurități și devine bună de 
băut.

Bazinele subterane, săpate 
între două straturi de argilă 
impermeabilă, conțin două pu
țuri comunicante, săpate la 
5-7 metri distanță unul de altul, 
într-unul din aceste puțuri se 
scurge apa acumulată într-o 
groapă amenajată deasupra ori
zontului de nisip. Fiind mai 
ușoară, apa dulce se așază dea
supra apei sărate, tormînd un fel 
de menise în nisip. Din acest 
menise, apa devenită potabilă 
trece în cel de-al doilea puț, de 

■•unde e scoasă la suprafață cu 
ajutorul unei pompe.

Prima experiență făcută a 
dovedit că un astfel de bazin 
artificial aflat la o adîncime de 

20 de metri poate conține pînă 
la 1.000 de metri cubi de apă 
perfect potabilă.

Materialul ideal 
pentru îmbrăcarea 

mobilierului
Tehnica materialelor plastice 

este toarte dezvoltată în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă. Pu
tem constata acest lucru și 
atunci cînd călătorim cu auto
buzele importate din această 
țară, al căror interior folosește 
din plin astfel de materiale per
fect realizate.

în dorința lor de a prospera 
zi de zi în acest domeniu, tehni
cienii cehoslovaci au căutat o 
formă de material plastic care să 
imite întru totul cauciucul 
natural, dar care să prezinte, 
în același timp, calitatea de a 
putea fi folosit fără rezerve în 
industria mobilei moderne. Astfel 
a fost descoperit „Permitolul", 
o specie de cauciuc sintetic 
foarte rezistent, pretabil la 
imprimarea oricărei culori și 
care prezintă o serie de avantaje 
practice: nu încălzește cînd te 
așezi pe el, absoarbe fără a se păta 
sudoarea, suportă frecările dese 
și se spală cu ușurință.

Acesta este, după părerea spe
cialiștilor care l-au încercat, 
cel mai bun material pentru îm
brăcarea mobilierului de mare uz.

Pod ut Niagarei 
rămîne în urmă

Cele mai grele construcții sînt 
așa-numitele poduri „curcubeu", 
adică acelea care au o singură 
deschidere,, susținută de un arc 
uriaș. Printre construcțiile de 
acest gen o faimă deosebită și-a 
cucerit podul ridicat peste ca
taractele Niagarei, care con
stituie una din marile atracții 
ale turiștilor. Dar iată că această 
construcție va fi depășită de o 
alta în același gen, care se va 
ridica în R.S. Cehoslovacă, și 
anume peste barajul de la Orlik, 
în Boemia de sud.

Noul pod va avea o deschi
dere de 130 de metri și va fi 
construit în întregime din fier, 
fără nici un stîlp de susținere. 
Construcția va fi terminată în 
anul 1963. Modelul care a servit 
probelor tehnice în tunelul 
aerodinamic a fost, realizat de 
cei mai tineri practicanți ai 
întreprinderii C.K.D. Sokolovo 
din Praga.



.CEHOSLOVACIA
-1960“

Noua expozifie deschisă Ia 
Praga și intitulată Ceho- 
slovacia-l96d“ prezintă as
pectele cele mai semnifica
tive ale gradioasei dezvol
tări a țării în domeniul indus
triei, agriculturii, științei, 
culturii și ocrotirii sănătății.

Atenția vizitatorului, care 
pătrunde în expoziție prin 
monumentala intrare domi
nată de statuia realizată de 
Arnost Paderlik, simbolizînd 
republica, este atrasă mai 
întîi de sala exponatelor in
dustriale, reprezentate—prin
tre altele — de strungul eu 
operații multiple, de cabina 
de comandă a unei uzine 
automatizate, ca și de nenu
mărate alte agregate care 
poartă pecetea înaltului nivel 
tehnic al industriei ceho
slovace.

Cu interes urmăresc vizita
torii și performanța mîinilor 
artificiale, care reușesc să 
scoată dintr-o cutie un băț 
de chibrit, să-l aprindă și 
apoi să-I stingă: nu e vorba 
numai de clementul spec
tacular: mîinile artificiale 
constituie un ajutor prețios 
mai ales pentru oamenii 
de știință care lucrează cu 
elemente radioact i ve.

Sala „bunului gust“ cu
prinde exponate ale industriei 
textile, confecțiuni pentru 
bărbați și femei, iar paradele 
modei care au loc aici din 
jumătate în jumătate de oră 
arată că denumirea sălii nu 
este de loc prost aleasă.

Nu lipsește din expoziție nici 
sala minunilor tehnice, în 
care parcă au prins viață 
visele pline de îndrăzneală 
ale Iui Jules Verne și unde 
rachetele cosmice și astronau- 
ții sînt în elementul lor.

Dar cîte nu sînt de văzut 
în expoziție? Atît de multe, 
îneît nu ne rămîne decît 
posibilitatea consemnării fu
gitive a celor mai interesante 
aspecte: un poliecran, asupra 
căruia își trimit fascicolele de 
raze 25 de diaproiectoare și 
5 aparate de proiecție; un 
teatru muzical cu sunet stereo
fonic; ultimul tip de helicop
ter și de tren electric ultrara
pid, o fermă model pentru 
creșterea păsărilor și a vaci
lor de rasă...

„Cehoslovacia-lt)60u este o 
expoziție în care se remarcă 
străduința omului de a-și 
ușura și perfecționa munca, 
de a trăi din plin, mai fericit.

E.T.

® Pe aici se pătrunde 
într-o minunată expoziție: 
„ € ehoslovacia-19 60“.

(2) Război automat de țesut, 
cu duze de apă. o nouă creație 
ă industriei cehoslovace.

@ parte a sălii „mi
nunilor tehnice", în care Jiri 
Trnka, cunoscutul creator al 
păpușilor cehoslovace de film-, 
a imaginat viitorul cercetări
lor în Cosmos.

® Pentru salvarea vieții 
oamenilor, întreprinderea Chi- 
rana din Praga a construit 
un tip perfecționat de plămîni 
artificiali.

@ Noi modele de confecții 
în sala „bunului gust"...

A ATERIZAT CU BINE. în fotografia de față 
este prins momentul reîntoarcerii pe pămînt a 
unei rachete geofizice sovietice, a cărei ate
rizare în bune condițiuni este înlesnită de o pa
rașută. Informațiile științifice aduse de rachetă 
vor adăuga noi date pentru rezolvarea marii 
probleme a întoarcerii omului din Cosmos.

DANSUL CU UMBRELELE a intrat îi 
tradițiile artei coregrafice a poporului R.D 
Vietnam. Iatâ-1 interpretat într-o nouă va 
riantă de către un grup de grațioase liner 
vietnameze.

din TEZAURUL OMENIRII. Acum 400 de ani, vestitul meșter 
Elias Geyer din Leipzig a lucrat — la comanda unui nobil german 
~ caseta din fotografie, ca și aceste cîteva minunate vase confec
ționate din argint aurit, cu încrustatii din fildeș. în prezent acest 
adevărat tezaur se află în posesia Muzeului de istorie din Leipzig 
(R.D.G.L

S CU LPTO RU L SEPTU; 
NAR RUDOLF ROHNER 
Dresda (R. D. G.) a ten 
recent o monumentală st 
ecvestră din bronz, înfățișî 
pe Tadeusz Kosciuszko, m 
revoluționar polonez. Sts 
înaltă de 5 metri, va fi inst 
în centrul orașului polonez 
co via, pe locul unde se 
înainte o altă statuie de bre 
Iui Kosciuszko, dar pe care 
ciștii nemți au topit-o în tii 
războiului.

PUTERNICE ÎNGRIJORĂRI printre țăranii 
sicilieni a stîrnit ultima erupție a vestitului 
vulcan Etna. Trîmba de fum aruncată de vul
can s-a ridicat pînă la înălțimea de 1.800 m. 
Fotografierea momentului erupției a fost realizată 
în orașul sicilian Catania.

NE PĂSA R E 
CARE COSTĂ 
SCUMP. Ca ur
mare a lipsei 
de grijă față 
de securitatea 
muncitorilor 
englezi, sche
lăria ridicată 
în fața unui 
magazin din 
Glasgow s-a 
dărîmat îngro- 
pînd sub ea 
4 m u n c i t o r i 
care lucrau pe 
schele. Doi din 
ei au murit, 

BOICOT PE 
BROADWAY. îm
potriva segregației 
rasiale din S.U. A., 
s-au pronunțat re
cent și actorii, și 
regizorii unor tea
tre de pe Broad
way. Ei boicotează 
compania teatrală 
Woolworth, în ale 
cărei filiale din 
statele sudice se 
folosesc pe. scară 
Largă practicile ra
siste. „Segregația 
rasială este dău
nătoare din punct 
de vedere moral“ 
—scrie pe cîteva 
d i n tre pa ncart e I e 
purtate de demon

t APARENTELE ÎNȘALĂ... Imaginile de 
reprezintă cumva momentele unei crîn 
lupte între doi hipopotami? Nu tocmai, 
fotograf pasionat a prins pe peliculă o s< 
de... tandrețe între două din aceste 
puțin gingașe — animale.



SCHIMBĂRI PE 
HARTA ATLETISMULUI

de Al. MIRODANîntrebîndu-ne ce a adus nou Olimpiada de la Roma, cău- tînd prin întreceri, recorduri și patimi, străduindu-ne a găsi o caracteristică și o deosebire de Helsinki sau Melbourne, sîntem îndemnați să vorbim despre atletism. Aici s-a petrecut în chip neașteptat, adică așa cum se petrec uneori felurite prefaceri în viață, o schimbare structurală: americanii au pierdut cîteva (destule) probe, peste noapte și cu zgomot de cutremur.Dacă la Helsinki americanii au fost egalați de sovietici în ansamblul disciplinelor sportive, ei care nu obișnuiau să fie egali nimănui;dacă la Melbourne, americanii au fost întrecuți de sovietici în ansamblul disciplinelor sportive, ei care nu obișnuiau să fie întrecuți de nimeni;la atletism ei continuau, oricare ar fi fost pierderile pe celelalte fronturi, să fie de neînvins, de neatins și stăpîni pe majoritatea probelor. Atletismul era metropola sportului american, inexpugnabilă în ciuda pierderilor suferite în colonii. Atletismul, și îndeosebi probele de sprint, sărituri, aruncări, era monopolul care nu suporta concurența. N-au cîștigat atleții din S.U.A. la trecuta olimpiadă mai multe medalii de aur decît toți ceilalți atleți la un loc? Și, mai ales, mai ales nu s-au arătat ei a fi, acum în ajunul jocurilor de la Roma, în formă extraordinară, doborînd săptămînal un record mondial, stîrnind extazul admiratorilor și vestind victorii copleșitoare la Olimpiadă?Și totuși...John Thomas, pornit — și cum? — favorit la mare, ne- sfîrșită distanță — a pierdut săritura în înălțime, sovieticii Savlakadze și Brummel arătîndu-se mai buni. S-a petrecut aici mai mult decît o pierdere; s-a petrecut o schimbare pe harta atletismului olimpic: un steguleț înfipt în locul altuia.Sprinterii americani erau de ani și decenii stăpîni pe 100 și 200 metri plat. Cine gîndea că, la Roma, Norton — „regele vitezei" — nu va cuceri nici o medalie? Nimeni. Nicăieri. 
Nici o clipă. Dar titlul la 100 a fost cîștigat de germanul Harry, iar la 200 învingător a ieșit italianul Berruti, adică doi europeni. Și cine-ar fi gîndit că la ciocan americanul Connoly, campionul de la Melbourne și proaspăt recordman mondial, nu se va afla la sfîrșitul întrecerilor nici măcar între primii șase? Nimeni. Nicăieri. Nici o clipă. Dar titlul a fost cîștigat de sovieticul Rudenkov, iar medaliile de argint și bronz au revenit maghiarului Zsivotski și polonezului Rut. S-a petrecut și la probele suspomenite mai mult decît o pierdere, s-a petrecut o schimbare.Corespondentul ziarului „Sportul Popular" la Roma, Radu Urziceanu, formula acum cîteva zile o observație interesantă, și anume că sîmbătă 3 septembrie 1960, atleții americani au părăsit stadionul olimpic — pentru prima oară în istorie! — fără să cîștige nici un titlu olimpic.Prima zi fără aur a atletismului american.Prima. .*...Și tot prima oară în istoria jocurilor țara noastră do- bîndește un titlu olimpic la atletism. La ora cînd scriem rândurile de față aflăm prin mijlocirea aparat.ului de radio că lolanda Balaș, adică loli a noastră, a rupt — în sfârșit! — o tradiție (creație a orânduirilor de ieri) inaugurînd alta (creație a orînduirii de azi). Și lîngă ea, pe podiumul învingătorilor, Lia Manoliu cu excelenta, neașteptata, „surprinzătoarea" medalie de bronz, venind să confirme că lolanda nu este o excepție, ci un început.Prima zi cu aur a atletismului nostru.Prima...

Robert Savlakadze—U.R.S.S.—(fotografia de sus) a spulberat pronosticurile multor ad
miratori ai americanului John Thomas (dreapta jos), învlngîndu-1 în finala probei de 
înălțime bărbați. S-a petrecut aici mai mult decît o pierdere, s-a petrecut o schim

bare pe harta atletismului olimpic.

V. Krepklna—U.R.S.S.— a stabilit un nou record olimpic la săritura în lungime, 6,37 metri, 
lat-o în timpul evoluției (fotografia din dreapta) și după primirea medaliei de aur, 
alături de H. Claus (medalie de bronz) și Krzesztnska (cîștigătoarea medaliei de 

argint) —fotografia din stînga.

Ingrid Kramer (Germania), du
blă campioană olimpică la sări
turile de pe platformă și din 4— turn.

Coperta noastră: fotografie 
de A. M1HAILOPOL

REDACȚIA: București, Piața Scînteii. Căsuța Poștală 3507 of. 33 Tel. 17.60.10 int. 1744.
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Prezentarea grafică: Vlad MUȘATESCU

>landa Balaș, campioană mondială la proba de înălțime 
femei, cîștigătoarea medaliei de aur la Olimpiadă.
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PROGRESUL-STEAGUL ROȘU 3-1

De la deschiderea campiona
tului de fotbal pe anul 1960- 
1961, publicăm o fotografie.

FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNII - FILMELE SĂPTĂMÎNII

La proba individuală de fond pe circuit, italienii au fost nevoiți să se mulțumească cu locul doi. 
Viktor Kapitonov (U.R.S.S.) a reușit să-șl depășească adversarul, pe linia de sosire (fotografia 
nr. 1), cîștlgînd astfel medalia de aur. La sfîrșitul cursei, publicul a ținut să răsplătească 

eforturile învingătorului (fotografia nr. 2).
Finala probei de 100 metri plat a fost cîștlgată de Armin Harry, primul din stingă, atlet care 

se anunța printre favoriții cursei.

D. Pîrvulescu, cîștigătorul medaliei de aur Ia lupte, pe podlun 
învingătorilor.

I.ia Manoliu a cucerit medalia Tinărul Ion Monea a reușit 
de bronz la disc, cu rezultatul cucerească medalia de bro 

de 52,36 m. ia categoria mijlocie, datori
boxului său tehnic și combați

„PRIMA LECȚIE" (foto 1) — pro
ducție a studiourilor bulgare pre
zentata în cadrul festivităților 
prilejuite de aniversarea a 16 ani 
de la eliberarea Bulgariei de sub 
jugul fascist — evocă eroica 
perioadă cînd cei mai buni fii 
ai țării prietene luptau în ilegali
tate, sub conducerea Partidului 
Comunist, împotriva ocupan- 
ților hitleriști. In această epocă 
se întîlnesc și se leagă printr-un 
puternic sentiment de dragoste 
doi tineri: Peșo, un muncitor, și 
Violeta, o fată ce provine din 
burghezia bulgară. Deosebirile 
de clasă ointre cei doi se răsfrîng 
în atitudinea ce o iau în viață 
în momente de cumpănă. Peșo, 

călit în spiritul moralei munci
torești, se dovedește om de nă
dejde, căruia tovarășii de luptă 
îi pot încredința misiuni grele, 
dar Violeta, care a fost crescută 
ca o domnișoară de salon, va avea 
de luptat cu propria sa fire în 
primul rînd, pentru a-și recuceri 
locul lîngă omul iubit.

„IN AJUN" (foto 2) — a treia 
coproducție realizată de cineaștii 
sovietici și bulgari — este o 
ecranizare impresionantă a ro
manului cu același titlu al lui 
I. S. Turgheniev. Filmul ne pre
zintă pe eroii Iui Turgheniev, 
Dimitri Insarov și Elena Sta- 
hova, în cadrul evenimentelor 

anilor 1860, în Bulgaria, cînd 
intelectualitatea progresistă pre
gătea răscoala împotriva stăpîni- 
torilor otomani.

„EUGENIE GRANDET" (fo
to 3) — o producție a studioului 
„Mosfilm“—ecranizează eu înțele
gere romanul celebru al lui Ho
nors de Balzac. în interpretarea 
actriței sovietice Ariadna Sen- 
ghelaia (pe care am admirat-o 
în rolul Tatianei Larionova 
din filmul „Evgheni Oneghin)", 
Eugenie capătă dimensiunile tra
gice ale condiției sale sociale: 
fiică de burghez, cu un suflet însă 
gingaș, generos, căzîud victimă 
a legilor și obiceiurilor inumane 
ce-i guvernează clasa.

„ULTIMA ZI — PRIMA ZI" 
(foto 4) — o producție a studioului 
„Gruzia-fllm“ care ne face cuno
ștință cu oameni obișnuiți ai 
zilelor noastre. E vorba de bătrî- 
nul poștaș Gheorghi pe care fil
mul ni-1 înfățișează în ultima 
zi de slujbă, după o jumătate de 
viață în care a dus din casă în 
casă epistole cu vești bune și 
rele. Un mic și anonim slujbaș 
a cărui existență a răspîndit 
frumusețe, bunătate și înțelep
ciune!

„ȘAPTE MIRESE PENTRU 
ȘAPTE FRAȚI" (foto 5) — o 
producție a studiourilor ameri
cane „Metro Goldwin Mayer" 

— face parte din categoria fi 
melor spectaculoase dar de 
naivitate supărătoare. Rețeta 
următoarea: se alege un septt 
de bărbați frumoși, li se adaugă 
formație egală de femei atrăgă 
toare, se compun pentru toat 
această echipă două, trei șla 
găre, eîteva dansuri (efecti- 
reușite), iar pentru dramatis 
mul acțiunii se înscenează i 
bătaie și o urmărire... ea îi 
filme... Din care însă ui men 
nu iese păgubit, de vreme ce, pîni 
>a urmă, toți cei șapte frați ai 
parte de cuvenitele mirese. îi 
concluzie: mult zgomot și prei 
puțină artă.



HRUNH PENTRU. HULE
L

a Institutul de cercetări metalurgice și miniere se desfășoară acum o intensă activitate pentru realizarea sarcinilor care revin cercetătorilor din documentele celui deal III-lea Congres al partidului și din Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la ridicarea nivelului tehnic al producției. Cum prezentarea -intr-un reportaj a tuturor cercetărilor care se fac aci în lumina acestor sarcini ar fi cu neputință, ne vom referi numai la cîteva din ele.
Fonta pe care furnaliștii o. elaborează în ore și ore de muncă este tradusă foarte simplu în limbajul reacțiilor chimice. In esență ceea ce se petrece în furnal este o extragere, o eliberare a fierului din legătura sa cu oxigenul. Pentru această „eliberare", în furnalul- teatru de luptă se introduce, alături de minereu, un combustibil, și anume cocs. La marile temperaturi pe care le dezvoltă prin arderea sa, acesta „extrage" din minereul topit oxigenul și lasă liber metalul care, carburîndu-se, ajunge în creuzetul furnalului în chip de fontă. Evident, specialiștii ar avea multe de adăugat la această schemă. Dar, în mare, acesta este procesul și așa se naște fonta cea de toate zilele pentru industria siderurgică.

★Ga să cucerești o tonă metal, ca să scoți fierul din captivitatea lui geologică, trebuie să prelucrezi multe tone de minereu inutil. De steril. Sterilul îngreunează procesul de furnalizare și, trăgînd înapoi productivitatea, încarcă prețul de cost. Ei bine, dar ce se poate face împotriva sterilului? Progresul științei și tehnicii mondiale dă soluția: îmbogățirea minereurilor de fier. Prin această tehnologie avansată, se separă, înainte de furnalizare, partea utilă — componenții metalici — de partea sterilă alcătuită mai ales din silice. Minereul se sfărîmă, se macină, se separă de

de Constanța BRATUsteril prin diferite procedee, se granulează și, apoi, pentru a fi apt ca formă de rezistență fizică, se aglomerează prin ardere. Față de clasica tehnologie — sfărîmarea minereului și prăjirea lui cu... direcția furnal — acest modern procedeu pare complicat. Dar aceasta numai pentru un profan și numai la prima vedere. Faptul descongestionării furnalului de imense cantități inutile de steril aduce o creștere atît de importantă a productivității, o sporire atît de însemnată a producției de fontă, încît prelucrările prealabile pot fi comparate cu un pitic, la picioarele unui Guliver uriaș al productivității furnalului.
Cocsul — eterna problemă a siderurgiei mondiale —este, dacă vreți, un cărbune destul de complicat ca naștere. Inexistenți în evidența geologilor, bureții aceștia duri, gri-argintii, își fac apariția pe lume ieșind din cuptoarele în care părinții lor — bucățile de huiiă — s-au topit fără aer și s-au aglutinat (lipit) în chip de cocs. Dar complicația nașterii nu constă numai în faptul fabricării, ci și în acela că nu orice cărbuni pot fi părinți ai cocsului; după calculele unor oameni de știință, numai 1/5 din întreaga cantitate de cărbuni de pe glob poate fi transformată în cocs. Căci numai aceștia pot fi topiți și se aglutinează. Restul cărbunilor, neavînd aceste calități, neputînd fi cocsi- ficați, au rămas cărbuni energetici și au fost folosiți ca atare, pentru ars în locomotive și... uneori chiar în sobe. A venit însă vremea ca și această tradiție să fie înlăturată. Pe plan tehnic mondial, studiul transformării cărbunilor energetici în cocs metalurgic se află de cîțiva ani pe ordinea de zi a tuturor specialiștilor. Un asemenea studiu a fost făcut și la Institutul de cercetări metalurgice și miniere. Și iată că experimentarea practică a procedeului a dus la realizarea de cocs metalurgic (sub formă de brichete) din cărbune energetic. încercat în fumai la Victoria-Galan, acesta a

Emilia Corciovei verifică Instalația de cocsificare înainte de primirea unei 
noi determinări.

I Uzina cocso-chimlcă din Hunedoara.



dat aceleași rezultate ca și cocsul fabricat prin metoda clasică, la noi în țară sau în străinătate, din huilă de cocs. In documentele Congresului al Ill-lea al P.M.R. se arată necesitatea continuării și încheierii cercetărilor pentru fabricarea acestui nou cocs. Colectivul care i-a realizat lucrează acum în această direcție. Se studiază perfecționarea procedeului; simplificarea rețetei și, mai ales, problema captării, recuperării și valorificării produselor chimice ce se obțin în timpul cocsificării noilor brichete. Căci aceste produse vor deveni mîine materii prime pentru fabricarea de coloranți, medicamente, mase plastice, îngrășăminte pentru agricultură. în 1965, noua uzină ce se va construi pentru fabricarea cocsului metalurgic din cărbuni energetici va produce cel puțin 400 mii de tone cocs prin nâitl procedeu, care este unul dintre cele mai moderne de acest fel.*O altă cercetare privind rezolvarea unei importante probleme a industriei siderurgice prin abordarea unei soluții la nivelul tehnicii celei 

mai moderne: obținerea semicoc- sului prin fluidizare. Siderurgiștii cunosc bine semicocsul și-i cunosc importanța. In fond, după cum o arată și numele, el este un fel de cocs pe jumătate; un fel de cocs... neterminat. Daca fabricația cocsului se petrece la 1.000°, semicocsul se naște la numai 500-550°. Și în timp ce cocsul se folosește în furnal, semicocsul se utilizează la fabricarea cocsului. Atît a acelui „clasic", din huilă, cît și a celui din cărbune energetic. Marea uzină cocso-chimică din Hunedoara are nevoie de semicocs. El este folosit pentru reducerea gazelor volatile care se degajă la șarjele de cocs și care, fisurînd materialul, îi scad rezistența. Pînă nu demult semicocsul era fabricat, prin încălzirea indirectă, la 550°, pe niște mese rotative metalice, în cuptoare care nu puteau produce decît 15-20 tone pe zi. Și iată că un nou procedeu elaborat de institut permite obținerea unei cantități de 75 tone pe zi, într-un singur cuptor. „Miracolul" J-a săvîrșit procedeul modern al fluidizării. Insuflîndu-se cu putere gaze fierbinți sub particulele de cărbune, acestea încep să plu

tească întocmai ca... pe un lichid, încălzindu-se astfel direct și în cel mai scurt timp posibil. Moderna tehnologie a fluidizării — care aduce o economie de 30 milioane lei anual — este aplicată astăzi la Calan și instalația de aici se numără printre primele din lume care aplică pe scară industrială acest nou procedeu.
★Pentru ca o tonă de fontă să vadă lumina zilei, trebuie ca în furnal să se introducă circa o tonă de cocs. E o cantitate apreciabilă de cărbune, și încă de cărbune industrializat, căci natura n-a binecuvîntat industria cu cocs... la de-a gata. Oare nu există vreo soluție pentru economisirea acestor enorme cantități de cocs, pe care furnalele insațiabile le înghit zi și noapte? Știința și tehnica modernă au dat soluția: utilizarea gazului metan. Introdus în furnal, o dată cu ridicarea temperaturii aerului insuflat, gazul metan își asumă, într-o măsură, sarcina de reductor pe care o are cocsul în furnal. în felul acesta se pot obține cu ajutorul gazului metan — o bogăție deosebită a sub

solului țării noastre — mari eeo. nomii de cocs.Prima aplicație practică în a- ceastă direcție a fost făcută încă anul trecut de către specialiștii institutului, în colaborare cu muncitorii și inginerii Hunedoarei. Gazul metan a fost introdus în furnalul nr. 3 de la C.S.H. Apoi la furnalele 6 și 5. Calculele teoretice asupra economiei de cocs și asupra măririi productivității furnalelor au primit certificatul practicii. Circa 100 kg cocs economisit la tona de fontă! înmulțiți această cifră cu sutele de mii de tone de fontă produse într-un an la un singur furnal al Hunedoarei; rezultatul reprezintă cocs economisit.Reducerea consumului de cocs pe tona de fontă este una din principalele sarcini trasate siderurgiștilor de Congresul partidului; astăzi, după ce și la furnalele Reșiței a fost introdusă această modernă și economică metodă de lucru, cercetătorii institutului vor extinde aplicarea ei la Victoria-Calan. Căci și cocsul furnalelor de aici, ca și cel al furnalelor din alte centre siderurgice, poate și trebuie să fie cît mai mult economisit.

j a ariUftlor amatori j

A
m cunoscut în urmă cu ani și ani de zile un amator în ale „zugrăvi turii". Picta cu precădere toamne veștejite, cu puzderie de frunze pornite în bejenie și cu o voită melancolie, peisaje pluvi- oase, țărani ne-țărani sau muncitori ne-muncitori... Lumina pînzelor lui era cenușiul întunecos. Pe atunci, amatorul meu nu avea nimic în afară de sinceritatea dorinței: nici orizont, nici îndrumare (iar uneori nici vopsea, penel sau pînză). Au trecut anii. Iată-1 pe amatorul de atunci într-o expoziție (nu prima). Cîtă deosebire!Un ochi „rece" ar spune pe un ton grav: „Expoziția a aliniat 147 de lucrări, semnate de 60 de artiști amatori; cum amatorismul nu mai e la noi un fenomen, să ne mulțumim a aprecia varietatea tematică etc., etc., etc."Intr-adevăr, pentru bucureșteanul iubitor de arte plastice, expozițiile artiștilor amatori nu mai sînt de mult un fenomen: penelul unui sudor, acuarela unui jurist sau sculptura unei dactilografe l-au desfătat nu o dată. Dar cifrele semnalate de ochiul „rece" ascund semnificații mari, care se cuvin a fi tălmăcite corespunzător. Așa că nu ne vom mulțumi să... apreciem varietatea tematică etc., etc., etc...

★Mi-ain propus — înainte de a fi intrat în expoziție — să scriu aceste rînduri pornind de la primul tablou. Iată-1 în prima sală, în colțul din dreapta, deschizînd șirul exponatelor: „Construcțiisocialiste". De felul lor, contabilii sînt, dacă
*) Expoziția de artă plastică a artiș

tilor amatori, deschisă in cinstea zilei 
de 23 August și organizată de Casa de 
creație a Sfatului Popular al Capitalei.

MICI POEME IN CULORI-'nu zgîrciți, barem cumpătați (și nu e rău!). Cu toate că-i... contabilă, Paula Vlăduț n-a fost de data asta nici zgîrcilă, nici cumpătată; a dat frîu liber dragostei pentru ce-i nou și ne-a zugrăvit în pînza amintită o „Piață a Palatului" plină de poezie și avînt, așa cum e! Acest tablou ni se pare caracteristic expoziției. Lucrări ca: „Noi blocuri în cartier" (Nicolae Dincă, lăcătuș), „Se clădește un nou bloc" (Adrian Rubingher, elev), „La G.A.S. Pipera" (Ana Constantin, țesătoare), „Peisaj industrial" (Ion Crișan, lăcătuș), „Brigadă fruntașă (Ioana Pupăzan) etc. te impresionează nu numai prin valoarea lor artistică. Mesajul lor se amplifică în clipa în care te gîndești că un sudor sau un lăcătuș, o țesătoare sau o contabilă, un elev sau un student (din 60 de exponenți, 29 sînt muncitori, 14 — tehnicieni și funcționari, 17 — studenți sau activiști ai cercurilor de arte plastice de pe lingă casele raionale de cultură), peste ziua Iui de muncă, peste preocupările lui cotidiene, a încercat — și a reușit — să-ți arate prin intermediul artei lui de amator de ce și cum l-a impresionat un nou bloc care se clădește, ce sentiment a trezit în el debarcaderul lacului Bicaz, un șantier, laminorul de la uzinele „Republica", un tîrg tradițional la sate, o nouă creșă, un oțelar în plin avînt sau un grup de tineri Ia muncă patriotică. E un efort creator în plus pe care îl face acest om, un efort care merită a fi subliniat cel puțin cu aceeași căldură care l-a determinat.Limbajul plastic al acestei expoziții e pe cît de pasionat, pe atît de simplu, de direct și de convingător. în compozițiile tematice oamenii nu mai apar, cum apăreau în urmă cu ani, nelegați între ei, ci dimpotrivă, gestul unuia, privirea altuia, armonizate, susțin ideea pînzei; portretele sînt mult mai precise, mai „personale", mai grăitoare. Descrierile sînt realiste și poetice, „făcutul" e pe cale de dispariție. Lumina și culoarea nu mai sînt pentru artistul amator un divertisment; descoperindu-le tîlcul încetul eu încetul, lumina 

și culoarea, filtrate, ilustrează, o dată cu sentimentul artistului, amploarea faptului cotidian redat în lucrare.Desigur că un critic de artă ar mai găsi lucruri de spus în afară de laude. Aceste rînduri însă și-au propus să fie nu o cronică de specia- B. DNR.

Mircea Mltovid, elev Topitorii

Ana Constantin, țesătoare» ta G.A.S. Pipera

Iitate, ci o consemnare a faptului și a semnificației lui. Și, făeînd corp comun cu însemnările vizitatorilor (din cartea de impresii), să ureze amatorilor în ale artelor plastice noi succese în Bienala care bate la ușă.



Puî-pui-puiL.
Giarmata. Dar cînd am ieșit de acolo am priceput eă și creșterea păsărilor se face după principii riguros științifice, că între cuibarul dichisit de bunica și marile noastre crescătorii de păsări nu

(text) ți S. STEINER (fotografii)aceleași, doar proporțiile fiind schimbate.Cam cu gîndurile acestea ce frizează ignoranța în ceea ce privește avicultura am intrat în biroul directorului gospodăriei de stat din
Fotoreportaj de Al. GlRNEA]să trăiască pe lîngă casa omului! Ce poate fi nou, modern, în creșterea păsărilor? Doar apariția incubatoarelor. încolo, în ce privește creșterea, fie și într-o gospodărie de stat, criteriile rămînO găină se crește simplu. Ouăle se clocesc în cuibar, puii se hrănesc cu ce găsesc, cresc mari și sînt tăiați sau lăsați pentru prăsilă. Asta-i legea de cînd i s-a sortit găinii



Becurile infraroșii sînt^apreclate'de pui. Se îngrămădesc în jurul lămpilor fi se arată încintați de căldura iar. După aceasta, masa e mai gustoasă 
fi parcă... prea putină.este numai o deosebire de cantitate, ci mai ales de calitate — și că tehnica și-a pus puternic amprenta și în acest domeniu.Crescătoria de păsări a gospodăriei de stat din Giarmata este una din cele mai mari și, hotărît, cea mai modernă din țară. Pornită de la condiții primitive —- o capacitate de numai o mie de păsări — crescătoria de astăzi, sau mai precis puiernița de acum, are o capacitate de incubare de 130.000 ouă. Și dacă incubatorul a înlocuit cloșca, devenind o uriașă mamă care scoate 12-13.000 de pui o dată, era firesc să se schimbe și metodele de creștere. De fapt nu numai metodele de creștere a puilor, ci înșiși principiile avicul- turii.Gospodăriile noastre de stat se specializează acum fie în puiernițe, fie în îngrășătorii, fie în creșterea păsărilor numai pentru ouă. Pentru că, după rasa lor, există păsări bune de carne, care cresc repede, și altele numai ouătoare bune. La Giarmata este în principal o puier- niță cu pui de rasă Cornisch sau Rock, buni de carne. Gospodăria de aici furnizează din prăsila proprie pui pentru îngră^ătoriile altor ferme. Pui crescuți după ultimele reguli ale tehnicii. Cititorul care-și amintește de cloșca pusă în coș undeva prin magazii, de puii aurii ce sporeau din te miri ce, sub simpla supraveghere a cloștii, află cu mirare că există două metode de creștere la fel de științifice. Una este aceea a bateriilor de îngrășat cu puiernițe, în care la două luni puiul ajunge pînă la 700 grame și la 1.000-1.200 grame cînd e ceva mai vîrstnic; alta este metoda creș

terii cu ajutorul razelor infraroșii, cea mai recomandabilă, deși necesită o suprafață mai mare.Razele infraroșii dezvoltă energii în organism, stimulează creșterea unei osaturi puternice. Puii nu se mulțumesc însă numai cu viața în puiernițe, chit că și aici e mult aer. Ei sînt pretențioși, vor să schimbe locul, recomandabil de altfel și pentru sănătatea lor. Așa că pe teritoriul gospodăriei apar „taberele de vară“. Numele acesta pompos ascunde niște cotețe pe roți pe care un tractor le mută din timp în timp prin miriști și lucemiere. E perioada vitamini- zării și adunării boabelor scuturate în lan.Dar orătăniilor le place îndeosebi hrana, modernă, alcătuită în mod științific. Nutrețul granulat de pildă a fost folosit aci pentru prima oară. Acest, nutreț, foarte complet, este alcătuit din uruială de porumb, orz, ovăz, tărîțe, mazăre, șrot de soia, deșeuri de la fabricarea macaroanelor, făină de carne, săruri minerale, vitamine sintetice și melasă. O astfel de hrană complexă (și granulată) prezintă avantajul că ajută la creșterea uniformă și rapidă a întregului lot de pui (față de schemă, care la două luni indică 700 gr, puii hrăniți cu nutrețul granulat ating un kilogram). în plus, nu mai e nevoie de personalul numeros care să toace hrană proaspătă de cîteva ori pe zi, s-o transporte și mai ales să spele jgheaburile ca să nu se acrească hrana.Cu puțină alergătură și un dram de ingeniozitate, utilajul învechit al unei făbricuțe de macaroane a 

devenit fabrica de furaj granulat a gospodăriei. Un malaxor, o presă și niște dulapuri de uscat, multe încercări și bătăi de cap au furnizat în cele din urmă furajul de care puii aveau nevoie.lată unul din punctele gospodăriei: pe o stradă mărginașă și tăcută, într-un loc cu livezi întinse și liniștite, se află — lîngă o puierniță —■ o încăpere aparte. Științific vorbind, aici se află bateria de ouat. Mai pe înțelesul nostru, e vorba de niște cotețe de sîrmă, supraetajate, cu încăperi comode în care găinile intră la ouat. O generație de găini introdusă în 
O serie de pul de toamnă se află acum în îngrijirea tehnicienilor. în 
curînd o nouă serie de pui... maturi vor pleca către gospodăriile agri
cole de stat ți colective. Sănătatea lor este obiectivul principal al avi- 
cuitorilor de la Giarmata. Inginera Stela Rusa controlează de cîteva 
ori pe zi buna dispoziție a puilor. Tristețea, mofturile ia mîncare sînt 

semne rele, vestind necesitatea intervenției veterinarului.

baterii nu le mai părăsește atîta vreme cît ouă. Cînd perioada de ouat s-a încheiat, păsările, îngrășate, voinice, iau calea consumului.Incubatoare, puiernițe, raze infraroșii, furaj granulat, fabrică de nutreț... Denumiri noi, tehnice, legate de o străveche ocupație domestică și care astăzi capătă o deosebită dezvoltare. Avicultura, creșterea puilor, este o preocupare a mii de specialiști, pentru a asigura — în cantități tot mai sporite — o hrană gustoasă și ieftină, prin folosirea ultimelor metode științifice și a tehnicii avicole.



arnica cloșcă mecanică, mamă a mii de pai. Controlul auălor, reglarea 
tmperaturii și a aparaturii contribuie la buna desfășurare a ciocirii.

imrtKAiivuL
VIEȚII:

„Nu, războiului atomic!"; „Pentru pace și prietenie". Solii tine
retului lumii, adunați anul trecut la Festivalul de la Viena, 

au demonstrat pentru dezarmare.

:abrica* de furaj granulat, una din mindriile „păsărarilor" de la 
Giarmata.

umnealor sînt o... anexă. Puii de curcă, mai puțini la număr, se bucură 
e o atenție deosebită. Oricît ar părea de ciudat, ei sînt puii cei mal 
ebiii. Pînă ia o lună trebuie îngrijiți, corcoliți, mă rog e nevoie să li 
> caute în... pene, instalația aceasta — un soi de pătuțuri înalte sub 
are trece sursa de căldură cu temperatură constantă — are tocmai 
ăstui de a-i face să treacă peste perioada critică. Cu ajutorul ei sînt 

feriți de boli și se pot dezvolta normal.

FOR PEACE 7

ti

STATISTICA RĂZBOAIELOR
O interesantă statistică dată publicității recent în Elveția 

ne dă o imagine grăitoare a ceea ce au reprezentat pentri) 
enire războaiele în ultimii cinci mii de ani.

* Pentru realizarea acestei statistici s-au întocmit 73.000 d 
fișe și s-au efectuat—cu ajutorul mașinii electronice—pentr 
prelucrarea a 876.000 date, 850.000 operații de calculat. * '

Ce arată rezultatele î Că începînd din anul 3.200 înainte^ 
erei noastre omenirea a trăit în pace doar... 292 ani. în to 
ceilalți ani s-au purtat 14.513 războaie, mari sau mici, car« 
au secerat nu mai puțin de 3 miliarde 640 milioane de vieți 
omenești. Iar cheltuielile și pagubele de război se ridică la. 
fabuloasa cifră de peste 2.150 trilioane de franci elvețieni, \ 
sumă care — exprimată în aur — ar echivala cu un lingou 
înalt de 10 metri și lat de 161 kilometri, cu care s-ar putea 
încercui Pâmîntul la ecuator.



După ultima statistică a 
O.N.U., trăiesc astăzi în 
lume 2 miliarde 900 milioane 

de oameni. Statistica e un lucru 
care nu poate fi nici contestat, nici 
răstălmăcit: așadar o singură pla
netă și 2 miliarde 900 milioane 
de oameni. Oamenii pot trăi pe 
meridiane diferite, pot avea proble
me diferite, griji și visuri diferite, 
înțelepciunea populară ia adesea 
ca martoră mina omenească: ea 
are cinci degete și nici unul nu 
seamănă cu celălalt. Mina este 
totuși un întreg — nici un deget 
nu poate fi tăiat fără ca întregul 
să sufere. Există o grijă a fiecărui 
om pentru sine și există grija a 
aproape trei miliarde de oameni 
pentru soarta tuturor.

Prin anul 1938 a fost turnat în 
Occident un film care avea ca titlu 
o întrebare: „Ce va fi mîine?" 
Filmul anticipa distrugerile pe 
care avea să le producă războiul 
ce bătea la ușă. Spre sfîrșițul 
secolului trecut, profesori cu mus
tața în furculiță mai puteau vorbi 
copiilor despre „războiul celor 
două roze" sau despre numeroase 
alte războaie „între vecini", care 
împînzeau istoria. Secolul XX a 
transformat războaiele din feno
mene mai mult sau mai puțin 
locale, în fenomene mondiale. 
Rastelele cu. puști ale cazărmilor 
au căzut de mult în desuetudine. 
Cele două conflagrații ale secolu
lui nostru au demonstrat cu pri
sosință că lumea a devenit un arsenal 
supraîncărcat cu praf de pușcă, în 
care e extrem de primejdios să umbli 
cu focul. De aceea, să ia aminte 
amatorii de aventuri și să știe că, în

în zilele vizitei lui N. S. Hrușciov 
în Franța, milioane de francezi 
și-au demonstrat adeziunea căldu
roasă la propunerile sovietice de 

dezarmare generală și totală. -4 

cazul unei conflagrații, incendia
torii n-au pur și simplu nici cînd, 
nici unde să fugă...

Există însă în zilele noastre nu 
numai buruiana otrăvită a războiu
lui, ci și antidotul ei. Ca răspuns 
la manevrele profitorilor de pe 
urma războiului, oamenii au creat 
o uriașă mișcare a luptătorilor 
pentru pace. Ca replică la ideile 
nefaste ale celor ce ridică în slăvi 
puterea distrugătoare a armelor, 
Uniunea Sovietică a formulat ideea 
care a cucerit cele cinci continente: 
dezarmarea generală și totală a 
tuturor statelorrPlanulexpus într-o 
memorabilă zi de septembrie din 
anul trecut în fața Organizației Na
țiunilor Unite de șeful guver
nului sovietic este simplu și pe 
înțelesul tuturor. N.S. Hrușciov 
a propus să fie desființate armatele, 
ministerele de război, statele ma
jore militare și serviciile militare 
obligatorii — și oamenii au înțeles 
că asta ar putea să însemneze eli

berarea totală a omenirii de frică: 
fără armate și fără generali răz
boiul ar putea fi mai lesne stă
vilit.

N.S. Hrușciov a propus Organi
zației Națiunilor Unite să fie 
distruse toate tipurile de arme, 
inclusiv cele atomice, chimice sau 
bacteriologice, și să fie lichidată 
producția de război — și oamenii 
au înțeles că asta ar putea să în
semne, pe lîngă eliberarea de frică, 
și eliberarea de povara grea a înar
mărilor : fără arme atomice sau 
rachete, fără bombardiere și cru
cișătoare, omenirea ar deveni 
dintr-o dată bogată. Numai anul 
acesta cheltuielile militare ale Sta
telor Unite ating cifra de 41,5 mili
arde, cifră record pentru timp de 
pace. Nu e greu de închipuit ce ar 
putea face omenirea cu zecile de 
miliarde măcinate azi în cursa în
armărilor.

în planul său, N.S. Hrușciov a 
propus să fie lichidate stocurile de 

arme existente azi în lume și, o 
dată cu ele, bazele militare de pe 
teritorii străine — și oamenii au 
înțeles că asta ar însemna nu numai 
eliberarea de frică și de povara 
înarmărilor, ci și posibilitatea 
instaurării acelei perioade înde
lungate de pace trainică de care 
toți au nevoie, indiferent dacă 
trăiesc în apusul sau în răsăritul 
lumii. Fără amenințarea arme
lor și a bazelor militare toate 
popoarele lumii s-ar putea de
dica înfăptuirii celor mai în
drăznețe planuri de muncă 
pașnică. Pînă și un raport al comi
siei de afaceri externe a sena
tului american constata câ „ideea 
dezarmării va găsi fără îndoială 
o cale directă spre inimile popoarelor 
întregii lumi". E cuprinsă aici o 
dublă recunoaștere: întîi, a faptu
lui că propunerile sovietice sînt 
din cele care pun stăpînire pe ini
mile oamenilor; al doilea, a faptu
lui că ideile negre ale războiului 
n-au reușit să cucerească aceste 
inimi — oamenii sînt mal înse
tați decît oricînd de pace și în
țelegere reciprocă.

Istoricii vor consemna propune
rile sovietice pentru dezarmare 
generală și totală ca pe niște pro
puneri care au marcat trecerea 
lumii pe o nouă treaptă de înțele
gere a lucrurilor: dintr-o fatalitate 
absurdă și odioasă, războiul a de
venit EVITABIL. Aceasta s-a 
putut întîmpla numai în secolul 
nostru, secol care a văzut în cel 
de-al doilea deceniu al său — naș
terea celui dintîi stat socialist din 
lume; în cel de-al treilea deceniu — 
nașterea celor dintîi cincinale so
cialiste ; în cel de-al cincilea de
ceniu — nașterea lagărului socialist, 
cuprinzînd un șir întreg de țări 
din Europa și Asia; în cel de-al 
șaselea deceniu nava cosmică so
cialistă, deschizînd drumul omului 
spre Cosmos...



Pe vremuri Arhimede căuta za
darnic în spațiu punctul de sprijin 
care să-i îngăduie răsturnarea pă- 
mîntului. în zilele noastre oame
nii au găsit în forța de nebiruit a 
lagărului socialist acel punct de 
sprijin care le poate îngădui să 
răstoarne definitiv ideile despre 
inevitabilitatea războaielor și să 
instaureze pacea pe pămînt.

Unii au crezut că uriașa putere 
de distrugere a armelor moderne 
va face din oameni victime docile 
ale șantajului și că spaima va fi 
mai puternică decît rațiunea. Dar 
ajunge să deschizi dimineața zia
rele: în Franța mamele își demon
strează pe străzi ura împotriva 
războiului; în Anglia coloanele pe 
care le alcătuiesc participanții la 
marșurile păcii se întind pe kilo
metri întregi; în Germania federală 
invalizii trecutului război trec în 
cîrje blestemînd pe cei care, fără 
să învețe nimic din lecțiile istoriei, 
dau noii armate vest-germane arme 
atomice; în Japonia oamenii cer 
ca ciuperca exploziei atomice să 
nu mai întunece cerul; în India 
oamenii nu uită că Gandhi a urît 
războiul; în Statele Unite ale Ame
ricii luptătorii pentru pace înfruntă 
tulumbele pompierilor și gazele 
lacrimogene. în fața primejdiei 
de război omenirea se dovedește a fi 
una singură. Oamenii știu că arma 
fricii se poate întoarce împotriva 
celor ce au lansat-o și poate sili 
pe aceștia să renunțe la planurile 
lor nebunești. Rațiunea poate și 
trebuie să triumfe în lume. Iar in 
zilele noastre rațiunea înseamnă 
in primul rind dezarmare gene
rală și totală ..

Cînd, înainte de deschiderea 
actualei sesiuni a Organizației 
Națiunilor Unite, s-a anunțat că 
delegațiile țărilor socialiste vor 
fi conduse de conducătorii acestor 
state, omenirea a avut o nouă con
firmare a importanței pe care o 
acordă lumea socialistă problemei 
dezarmării generale și totale, pro
blemei problemelor timpului nos
tru — cum a fost pe drept cuvînt 
denumită. Prezența la Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor 
Unite a șefului guvernului sovietic, 
Nikita Sergheevici Hrușciov, a to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej și a 
celorlalți conducători ai statelor 
socialiste constituie o inițiativă 
de pace de o excepțională impor
tanță. Să nu uităm că sîntem 
la patru luni după ce Statele Unite 
ale Americii au torpilat conferința 
la nivel înalt; astăzi guvernul 
Statelor Unite nu mai poate evita 
confruntarea punctelor de vedere 
în fața forului de răspundere pe 
care-1 reprezintă Adunarea Genera
lă a O.N.U. Să nu uităm că sîntem 
la cîteva săptămîni după ce comi
tetul de dezarmare al „celor 10 sta
te" (din care face parte și țara 
noastră) și-a întrerupt lucrările, 
ca urmare a lipsei de dorință a 
puterilor occidentale de a ajunge 
la o înțelegere; cei mai înalți fac
tori de răspundere ai statelor occi
dentale sînt Chemați azi să declare 
deschis în fața Adunării Generale 
a O.N.U.: vor ei cu adevărat dezar
mare — sau vor numai discuții 
sterile în legătură cu aceasta?

în orice caz popoarele — 2 mi
liarde 900 milioane de oameni — 
ar primi cu ' un imens simțămînt 
de ușurare trecerea Occidentului 
de la fraze despre pace la fapte 
concrete în sprijinul acestor fraze, 
tocmai acum cînd Adunarea Ge
nerală a O.N.U. discută problema 
dezarmării generale și totale. în
suși faptul că această problemă 
a venit în discuția forului interna
țional arată că ea nu mai poate fi 
ocolită, că există premise ca ea 
să poată fi rezolvată în folosul

Tpeste 20 de milioane de )aponezi 
au luat parte la marșurile păcii, 
organizate în zeci de orașe și sate 
din Japonia. In fotografie, un grup 
de participant! la marșul păcii din 

nordul țării.

tuturor. Acesta este, printre altele, 
și punctul de vedere al delegației 
romîne, care, așa cum a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în Raportul prezentat în fața Marii 
Adunări Naționale, „va trebui să 
aducă o contribuție activă la discu
tarea problemei dezarmării în an
samblul ei și să militeze pentru ca 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite să ia hotărîri me
nite să grăbească încheierea unui 
tratat de dezarmare generală și 
totală". ’

în îndeplinirea misiunii ei no
bile, delegația R.P. Romîne are 
mandatul întregului nostru popor, 
care sprijină politica externă a 
partidului și guvernului. Noi sîn
tem mîndri că în fața Adunării 
Generale O.N.U. vor veni în 
discuție două propuneri romînești. 
Este vorba de punctele „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate dintre statele europene apar- 
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite" și de „Măsuri pentru 
promovarea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare". Pro
punerile romînești au găsit un 
larg ecou în rîndurile multor dele
gații la O.N.U., care văd în ele încă 
o manifestare a dorinței de pace a 
poporului nostru.

Propunerile sovietice privind 
dezarmarea generală și totală, 
inițiativele celorlalte țări socialiste 
creează premisele unei munci rod
nice încununate de succes — bine
înțeles dacă puterile occidentale 
vor da dovadă de bunăvoință și 
de dorință de înțelegere. Aproape 
trei miliarde de oameni urmăresc 
acum cu interes ceea ce se întîmplă 
la O.N.U.

Din cauza acțiunilor agresive ale 
imperialiștilor americani, primă
vara — luna mai — s-a dovedit 
a fi rece anul acesta. Toamna 
poate aduce totuși roadele pe care 
le așteaptă popoarele lumii...

Ovidlu COMȘA

Ostași sovietici demobilizați se în
dreaptă spre regiunile răsăritene 
ale Uniunii Sovietice, pentru a 
contribui, alături de ceilalți oameni 
sovietici, la munca pașnică de con

struire a comunismului. —*



îi recunoașteți pe bătrînul Will, 
pitns, «periat, așa cum îi întîlnim 

în Parcul de cultură ți odihnă?

Sfatullo vorbesc cileodolL

St. O. Iosif în Junglă? Nuu, în CEț- 
mîgiu I

Ar trebui wi concurs «Cine știe 
ctțtigă* pentru a descoperi că bustul 

e al Iul Eminescu...

Era noapte în parc, o noapte liniștita de vara în care nici frunzele nu foșnesc. Pînă și apele Herăstrăului păreau înghețate. Numai dintr-o poeniță răzbateau un soi de șoapte vagi, curioase. M-am apropiat încet-încet: erau statuile parcului, adunate în- tr-un colocviu nocturn. Statuile prinseseră grai!Vorbea tocmai Mark Twain:— Dacă aș avea mîini, aș încerca să mă retușez singur... Ieri, un copil neastîmpărat se juca pe aici rupînd flori. Maică-sa, ca să-l potolească, i-a strigat: „Dacă nu te astîmperi, îl chem pe nenea la tine!“ îngrozit, copilul a început să plîngă și a fugit ca din pușcă; mama l-a găsit ascuns acasă, în noptieră... Nenea eram eu. Am ajuns sperietoare de copii...într-un colț, sub un copac, stătea retras, plouat și plîns, bătrînul Will de la Stratford pe Avon. Și-a făcut loc cu greu printre ceilalți (în dreptul lui Aurel Vlaicu a căscat ochii: nu l-a recunoscut pe zburător pentru că statuii îi lipsea... nasul) și s-a postat în mijlocul adunării, avînd aerul că spune: „poftiți, priviți!“ Apoi, după câteva clipe de tăcere, a început să hamle- tizeze textual:— ...Și nici izvorul plin al lacrimilor... nici mîhnirea feței cu fel și chip de semne ale durerii... nu-s in măsură să m-arate lumii așa cum sînt.... La care, mereu veselul Caragiale nu s-a putut ahține să nu-i sufle lui Eminescu:— O fi sau n-o fi el? Aici e-aici! Zău, stimabile, cînd îl privesc am senzația că-i craniul lui Yorick pe lopată!Discuțiile au continuat. M-am pitit după o bancă și am ascultat mai departe. Am aflat astfel că încă de prin 1957 parcul a fost vizitat de o comisie (de specialiști) care nu s-ar putea spune că s-a declarat entuziasmată de cele văzute, într-adevăr, unele statui' din plăcutul parc bucureștean au început să constituie — încă de pe atunci — o problemă, atît în privința măsurii în care corespundeau sau nu înfățișării — nu numai fizice — a personajului pe care voiau să-1 redea, cît și în privința îngrijirii și amplasării lor. Așa, de pildă, marelui nostru poet Mihail Eminescu, i s-a ridicat un bust de o calitate îndoielnică, care ni-1 reprezintă cum n-a fost niciodată: bătrîn. Dar Beethoven? După bustul din parc, n-a scris el nemuritoarea-i muzică; după muzică, nu-i bustul lui: în

da B. DUNĂREANUlocul titanului, vizitatorul întâlnește o figură răvășită, extenuată, chiar pleoștită. Sau figura de neuitat a lui Bălcescu, revoluționarul de la 1848, a inspirat creatorului doar chipul unui tinerel jovial și zîmbăreț? Desigur că lui Bălcescu nu i-au lipsit lirismul și gingășia; dar acestea nu pot fi idilizate pueril.Un portret statuar nu e, desigur, o fotografie, el presupune — și implică — stilizarea. Dar nu trebuie ca această stilizare să creeze echi- vocuri care să ducă pînă la înstrăinarea flagrantă a figurii pe care pretinde că o zugrăvește.Ni s-a spus că statuile în discuție sînt lucrate în așa-numita piatră artificială și că la noi n-a existat", în acest domeniu, experiență. Se prea poate. Arta nu exclude experimentul. Dimpotrivă. Dar experiment se face cu o statuie, cu două sau cu trei — și nu cu mult mai multe; pe de altă parte, cu un experiment nu se ornamentează — chiar dacă nu pe toată întinderea lui — un parc public! Aceleași surse ne-au informat că piatra artificială se deteriorează lesne la ploi și vînt. Tot ce e posibil. Dar într-atît încît. statuile să aibă nasul ciupit sau lipsă și linia figurii ștearsă sau inexpresivă? Greu de crezut! Mai ușor e de crezut a Itceva: că aceste statui nu au fost tocmai bine îngrijite. S-a cam uitat că sînt un bun obștesc, care în afară de valoarea lui intrinsecă se presupune că valorifică și întreaga bogăție spirituală a personajului redat.Din păcate, tot atît de mult lasă de dorit și amplasarea statuilor în parc, făcută pare-se după criteriul bunului... plac (fără să glumească, cineva din administrația parcului susținea că statuile nu au fost dispuse ca lumea pentru că nu s-a studiat terenul în ansamblu, din elicopter; glumind, înclini să crezi după rezultatele obținute că elicopterul a fost folosit, dar nu pentru studiul terenului, ci pentru „plantarea" statuilor...). în loc să se studieze fiecare alee, fiecare porțiune, fiecare colțișor, în vederea integrării statuilor în peisaj, acestea au fost risipite fără nici o noimă, în locuri necorespunzătoare; le găsești sau pitite în locuri greu vizibile, sau expuse prea în margine de alee, sau îndepărtate exagerat de ochiul vizitatorului. în bună parte, statuile străjuiesc aleile, aidoma majordomilor, și au la pi

cioare nu flori ci... săgeți indicatoare: „Spre cofetărie", „Spre bibliotecă", iar unora li s-au alăturat chiar și panouri cu afișe. Ady Endre este „amplasat" într-un loc retras (într-un fel, nu e rău: statuia nu seamănă cu figura poetului), iar Balzac, dimpotrivă, este ridicat pe vîrful unui mic deal și, de aici, cocoțat pe un piedestal firav și lung cît o prăjină; Ion Păun-Pincio străjuiește intrarea în biblioteca... științifică, iar Alexandru Vlahuță este expus într-o întortochetură de alee și nu în dreptul bibliotecii care-i poartă numele. De altfel, nici „înrudirea" statuilor nu a fost făcută după vreun criteriu. Ar mai trebui adăugat că la compozițiile care zugrăvesc scene mitologice sau de actualitate, lipsește așa-numita „explicație", așa că vizitatorul nu are de unde să știe ce reprezintă lucrarea; în plus, trebuie amintit anonimatul în care rămîn creatorii acestor statui pentru simplul motiv că și- le-au semnat... invizibil.Amplasarea statuilor în parc — am spune chiar în parcuri — trebuie regîndită. Poate că sînt prea multe la un loc? Poate că n-ar strica să apară alei ale luptătorilor revoluționari, ale scriitorilor, muzicienilor, artiștilor plastici ?Așa că artiștii noștri plastici au cuvîntul! Ei ne-au obișnuit cu opere de un înalt conținut ideologic și artistic — și nu s-ar putea spune că în parcul sus-a mintii nu există asemenea opere! (Vezi bustul lui Ilie Pintilie și cel al lui Djambul Djabaev). Au dreptul la cuyînt și gospodarii treburilor publice. Și ei au dovedit nu o dată că se pricep în a crea bucureșteanului locuri plăcute de odihnă și recreație, în care frumosul să se împletească armonios cu utilul. Să nu uităm că avem în București o Piață și o nouă sală a Palatului R.P.R., noi și semețe blocuri, noi cartiere, care au sporit exigențele cetățeanului. Și exigențele lui sporite trebuie satisfăcute!
★...Colocviul a ținut pînă spre dimineață. Ultimul a vorbit Caragiale:— Ce ziceam dar? Dacă sîntem de piatră, onorabililor, nu înseamnă că trebuie să fim și... de lemn! Așa că s-o luăm de la comisiune, din 1957 fix! Da’ să se revizuiască pe ici pe colo, adică în punctele esențiale!...Cine să revizuiască ? Cine răspunde : secția culturală a Sfatului popular al Capitalei!

Statuia Iul Malakovski, încadrată de săgeți In
dicatoare si stllpl...

locul, după cum se vede, e potrivit. Dar nu 
ți-a găsit statuia...

.fn Parcul Puțkin*, statala lui Luchian aste 

.amplasată’* Intr-o mică poiană Îngrădită. Dln- 
tr-un singur loc poate fi observata: din spate...



Jăndoricâ îți primește oaspeții.

in așteptare
răndărică a înălțat iarăși flamura întrecerii. Și iată că păpușile din 

patru unghiuri ale lumii grăbesc din nou spre țara noastră pentru a 
striga „prezent" la cel de-al doilea Festival Internațional al Teatrelor 
de Păpuși și Marionete (al cărui prim gong va bate la 15 septembrie).

In rîndurile acestui convoi multinațional al artei, al hazului și al 
fanteziei, recunoaștem ansamblul Teatrului de Păpuși din Leningrad, 
purtînd pe frontispiciul său titlurile a două piese: „In Paradisul de aur" 
și „Din viața insectelor".

Printre cele trei formații pe care ni le trimite R. D. Germană îl zărim 
pe vestitul păpușar german Karl Schroder, care ne aduce în traistă un 
„Pinocchio" și un „Țăran milionar". Alături de Teatrul Național Maghiar 
de Păpuși care ne oferă un titlu cu... insinuări de pronostic („Succes nebun"), 
vine păpușarul Stefan Kiss cu un recital alcătuit din două spectacole muzi
cale, dintre care unul, „Romeo și Julieta", pornește de la uvertura baletului 
lui Prokofiev. Se anunță trei formații de marionetiști din Anglia, vine 
Jean Joup Temporal din Franța, din S.V.A. sosește un spectacol experi
mental cu păpuși din hîrtie. Se văd în convoi și steagurile unor țări pe care 
le-am întîlnit mai rar la reuniuni păpușărești: Spania, Olanda, Belgia, 
Norvegia, Suedia, Argentina, Rhodesia. Vine și finul lui Țăndărică: teatrul 
păpușăresc din Cairo, creat acum un an și jumătate cu ajutorul unor ma
rionetiști romîni.

Vom vădi însă cel mai bine dezvoltarea mișcării păpușărești în ulti
mii ani în lume, și mai ales în lumea socialistă, arătînd că una din țările 
participante se prezintă cu nu mai puțin de 11 formații, provenind din 10 
orașe diferite. Aceștia sîntem noi. Adică București, Craiova, Constanța, 
Cluj (secția romînă și maghiară), Tg. Mureș, Iași, Timișoara, Sibiu,

Ațteptînd des
chiderea Festi
valului, cîteva 
personaje fol
clorice (din 
„Soldatul 
Moartea") 
odihnesc 
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ta: dumnezeu, 
o drușcă, sol
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Dorina Tănâsescu în consfătuire cu unul din personajele sale; „Omul de afaceri" (din „Micul print").

Oradea, Orașul Stalin, Și, bineînțeles, Țăndărică va face oficiul de gazdă. 
Cam se pregătește Țăndărică să-și primească musafirii? Ca întotdeauna: 
muncind, la să vedem cum, la ce și in ce fel.Intru în sala da repetiție a păpușilor de mînă și, fără să vreau, ascult cum cale trei creatoare ale spectacolului — Margareta Niculescu, Ella Conovici și Mioara Buescu — țin pe șoptite cea mai bizară și cea mai hazlie consfătuire tehnică ce se poate imagina: „Cît de mare e barba lui sfîntu Petru?" „Calul dracului o fi roșu?" „Dar Prea- Sfîntul cum își poartă aureola: pe ceafă, sau nu cumva îi cade pe-o ureche?"Intr-adevăr, pentru punerea în scenă a piesei „Soldatul și Moartea" cele trei creatoare ale spectacolului au chemat în ajutorul lor și... iadul, și raiul, și tot ce a născocit mai șugubăț și mai pitoresc mitologia populară. Iar dacă Mioara Buescu a pornit la crearea decorurilor inspirîndu-se de la pictura ardelenească pe sticlă, irezistibilele fantoșe cerești ale Ellei Conovici (care a creat pentru acest spectacol nu mai puțin de 50 de păpuși) ini-au adus uneori aminte de cocuțele de zahăr, cu obrajii de abțibild, pe care le cumpăram cîndva la Moși... Dar ce e „Soldatul și Moartea"? Autorii lucrării — Marcel Breslașu, Margareta Niculescu și Radu Penciulescu — au plecat de la vechea snoavă populară, de vînă realistă și laică, a soldatului de pe meleagurile noastre, care se ia de barbă cu dumnezeu, îl păcălește pe sfîntu Patru, vîră dracii în turbincă și reușește să-i vină și morții de hac. L-ați recunoscut? Ion Creangă l-a denumit Ivan Turbincă. Numai că de astă dată autorii îl fac pe soldat să participe Ia lot felul de manifestări folcloristice: obiceiuri de muncă, ursit, pețit, nuntă.Va să zică primul spectacol pregătit pentru Festival de Țăndărică e folcloric, burlesc, laic și național.

Poezie în cosmosDincolo, pe scena marionetelor, în așteptarea regizorului Radu Penciulescu, trei interpreti, concentrați asupra păpușilor lor, preci

zează mișcările, desăvîrșesc caracterizarea personajelor. Antigona Pa- pazicopol iscă din ce în ce mai deplin, dintr-un simplu ghcmotoc roșu și două sîrmulițe, o făptură de grație, de capriciu și de feminitate; Antigona e cea care va interpreta „Trandafirul". Dorina Tănâsescu are de rezolvat probleme de creație mai delicate. Păpușile ei sînt dotate de astă dată cu puține articulații, sînt numai pe jumătate păpuși, pe jumătate fiind concepute ea făcînd parte din decor. „Am patru bucăți de carton articulate aproape la fel, din care trebuie să însuflețesc patru personaje perfect diferențiate: un rege, un vanitos, un om de afaceri și un geograf. O să reușesc?" în schimb, R. Zola are o zi fericită: chiar acum a găsit pentru micul prinț un gest revelator: o ridicare din umeri plină de candoare, care-i trădează nețărmurita încredere în viață... Dorina Tănâsescu, Antigona Papazicopol, R. Zola, conduși de regizorul Radu Penciulescu și avîndu-1 drept scenograf și creator de păpuși pe Șt. Hablinschi, pun în scenă, în dramatizarea Letiției Voina, spectacolul cu „Micul prinț", fermecătoarea poveste a lui Antoine de Saint-Exupery, pilotul francez căzut în războiul trecut în lupta împotriva fasciștilor....Se numește Micul prinț și locuiește singur pe o planetă mititică. El iubește o roză și îngrijește de trei vulcani miniaturali. Și iată că, într-o zi, ajunge pînă la el strigătul unui pilot eșuat în deșert. Micul prinț o pornește prin spații — sărind din planetă în planetă — ca să răspundă chemării omului către om. El întîlnește multe piedici, dar puritatea lui sufletească și nețărmurita încredere în viață îl ajută să le învingă pe toate și să ducă mesajul prieteniei pilotului primejduit.„Micul prinț" va fi — în concepția lui Radu Penciulescu — un poem înscenat. Contînd pe ambianța de lumină și muzică, economisind mișcarea și relevînd mai cu seamă gestica și atitudinea, păpușile ,își asumă de astă dată rolul de ilustratoare, mijlocind valorile textului lui Saint-Exupery.Cel de-al doilea spectacol al lui Țăndărică, care lansează mesajul prieteniei pe aripa delicată a poeziei, e o incursiune într-un cosmos



Convoi folcloric 
de nuntă — mirea
sa, mama, tatăl, 
două druște — în
tr-un car cu boi...

Mînuitorul R. Zoia 
și personalul pe 
care-linterpretea
ză — Micul prinț— 

fac cunoștință.

Antigona Papaxl- 
copol și persona
jul ei, „Trandafi
rul", din „Micul 

prinț".liric, luîndu-se drept punct de pornire un moment din literatura progresistă vest-europeană.
Esop, La Fontaine, Krîlov și alțiiRegizorul Ștefan Lenkisch a conceput scenariul. ȘtefanHablinschi a creat decorurile și păpușile, Brîndușa Silvestru, Grad Iustin și Fifi Cojocaru îl vor juca...Cel de-al treilea spectacol pregătit de Țăndărică va începe astfel: cele două poloboace din fabulă se'rostogolesc în scenă; cel gol e zgomotos, cei plin e tăcut. Reflectorul ne ajută să oprim alegerea asupra celui valoros... și din el, ce să vezi? Răsare un păpușar adevărat, un păpușar în carne și oase. Păpușarul vîră mîna în poloboc, scoate



„Moartea", așa cum și-o închipuia cîndva imaginația populară, e gata 
să iasă din mîna Ellei Conovici, ca să încapă pe mîna Soldatului.

din el un Leu, un Șoricel, pe Vasilache — și-i cît pe cc să înceapă istorisirea unei fabule. Dar, vai! Animalele se încaieră pe dată și Leul înghite Șoricelul! „Ei, vezi? — îi spuse Vasilache păpușarului. Ca să creezi o fabulă ai nevoie nu numai de animale, ci și de înțelepciune, de Inspirație". Da? Ei, Iasă că nu se sperie numai dintr-ătît Păpușarul nostru. El e, ca toți păpușarii, un om practic și expeditiv, gata să încropească orice din nimica toată. Păpușarul aduce în scenă doi stîlpi, îl îmbracă pe primul cu un felinar în cap, îl drapează pe celălalt cu un văl și... gata! In lumea artei păpușerești, simbolul și obiectul se confundă. Păpușarul a simbolizat înțelepciunea și Inspirația, și-i mulțumit. Intre acești doi stîlpi, el începe reprezentarea cîtorva fabule de Esop, La Fontaine, Krîlov, Grigore Alexandreseu, Steinbarg, Breslașu — și „fabulația" lor e atît de cunoscută, încît uneori imaginea e comentată doar de acompaniamentul a două instrumente. Fără cuvînt....Va să zică, cel de-al treilea spectacol al lui Țăndărică are drept conținut tîlcul fabulistic și își asumă drept punct de pornire un moment din istoria culturii universale.Cineva spunea că toate lucrurile bune sînt trei. Dar toate cîte sînt, trei, or să iasă bune? Țăndărică — tu decizi!...
Viorica FILIPOIU

Iată și o imagine din spectacolul „Cinci săptămîni în balon", cu care 
îectivul Teatrului de Păpuși din Craiova se va prezenta în cadrul F 

tivalului.

Printre spectacolele pregătite în vederea Festivalului este și cel ai Te 
irului de Păpuși Maghiar din Tg. Mureș, intitulat „Un basm din anul 200 
I de Xenia și Aurel Boeșteanu.



laboratorul științific plutitor — submarinul „Sovorianka" — călătorind sub lamina mirifică a aurorei boreale.

(omile lui vii’iin
ÎNTOARCEREA DIN MISIUNEPe întinsul frămîntăt al apelor negre și reci care vin să-și spargă valurile de țărmul stîncos al peninsulei Kola fumegă ceața iernii polare. Nu se aude decît vuietul repetat al valurilor ce se rostogolesc și nu se văd decît fîșii subțiri de ceață care pornesc de la suprafața apei și se pierd în înălțimea întunecată a cerului.Dar iată că deodată valurile se luminează, undeva într-un punct al orizontului negru. O pată de lumină care apare și dispare fulgerător. Ai zice că e vorba de o iluzie optică sau de un fenomen curios al Mării Albe, dacă după cîteva secunde n-ai observa că lumina se mărește, apropiindu-se de țărm, și că în urma ei se formează o umbră neagră, lunguiață, ca o balenă uriașă care țîșnește din adîncuri.Trebuie să fii familiarizat cumarea, cu nopțile polare și cu îndeletnicirile de prin partea locului, ca să știi că nu e vorba de o apariție fantastică, ci pur și simplu de un submarin care se înapoiază dintr-o misiune științifică grea și îndelungată.La acostare poți citi — acolo unde altădată figura însemnul unui vas de război — numele de „Se- verianka" sau alt nume de submarin sovietic pus la dispoziție 

de către guvernul Uniunii Sovietice institutelor de cercetări științifice în domeniul pescuitului pe mare și al oceanografiei.Cercetătorii sovietici au fost primii care au dat această folosire pașnică submarinului.Față de alte mijloace de penetrație în abisul oceanelor, cum ar fi baliscaful, hidrostatul sau costumul de scafandru, submarinul prezintă avantajele razei de acțiune și vitezei de deplasare mari cît și acel al posibilității de transport a unei întregi echipe de savanți, în condițiile tuturor instalațiilor tehnice necesare.Intr-adevăr, pe submarinul dotat cu cele mai perfecționate și mai complexe aparate de observații științifice, pot lucra în același timp — în afara echipajului necesar navi- gației — oceanografi, ihtioiogi, spe- 'enerală a fau-cialiști în biologia gc,______________  nei abisale, topografi, operatori de cinema etc. Materialul documentar cules de aceștia într-o singură expediție nu ar putea să fie adunat cu alte mijloace de explorare decît în ani de zile, în afara faptului că într-un asemenea caz nu se pot urmări în toată evoluția lor procesele biologice ale faunei subacvatice, neexistînd posibilitatea deplasărilor pe care le oferă un submarin.De altfel însuși Jules Verne ni l-a prezentat pe eroul lui, căpitanul Nemo, contemplînd orașele Ie

gendare ale Atlantide! de pe bordul submarinului său „Nautilus".
ASALTUL ABISULUIDar aceasta nu înseamnă că oamenii de știință sovietici nu folosesc și diferite alte mijloace de explorare a adîncurilpr marine — de la simplul scafandru cu labe de gîscă și tub de oxigen și pînă la cele mai mari nave-laborator, ca: „Zarea", „Obi", „Lena", „Viteaz", „Lomonosov" etc.Se știe doar că cercetătorii ruși au fost primii care au creat, încă din secolul trecut, stațiuni speciale de studiere a biologiei marine, la Sevastopol și Murmansk. Sa- vanții sovietici au fost apoi acei care au stabilit, încă de acum aproape 40 de ani, fenomenele ce explică diferența de culoare dintre o mare și alta. Ei au corectat și de- săvîrșit harta batimetrică a Oceanului înghețat de Nord și au demonstrat fenomenul de încălzire a regiunilor arctice. în mod special s-au preocupat savanții sovietici de pătrunderea în marele mister al abisurilor, de unde au cules informații prețioase atît în domeniul biologiei, cît și în cel al hidrologiei și geologiei maritime.S-a putut constata astfel că, la marile adîncimi, temperatura apei se menține între 1 și 2 grade, că la adîncimea de 1.700 de metri o placă fotografică rămîne neimpre

sionată, chiar dacă e expusă ore în șir, și că la profunzimi mai mari încetează să se manifeste pînă și razele ultraviolete.Dar ceea ce e mai interesant este că cercetările făcute au spulberat teoria anumitor savanți burghezi— recent formulată — după care la adîncimi mai mari de 6.000 de metri n-ar mai fi posibilă nici un fel de viață.
Filmarea adîncuriicr da pa bordul 

.Severiankăt*.



Cal mai mare baianiar din lama, .Soviatzkaia Ukralna", car* a fost 
lansat anul trecut. Pe bordul acestei nave se pot prelucra peste 4.000 

de balene într-un singur sezon de pescuit.

Aspect dintr-a secție a laborato
rului de faună abisală ai Institu
tului de oceanografie al Academiei 

de Științe a U.RJ.S.

Făcînd cercetări la cele mai mari adîncimi, biologii sovietici au adus de la 8.000 și chiar de la 10.000 de metri diferite mostre ale faunei abisale, printre care și pești de talie apreciabilă.S-au studiat apoi și continuă să se studieze modificările fundurilor marine sub influența activității vulcanice și a seismelor.Se studiază caracteristicile de deplasare a peștilor migratori, a balenelor, focilor și altor animale acvatice; posibilitatea de a depista fiecare specie după „vocea" prinsă pe banda sondei acustice, precum și metoda de a atrage bancurile de scrumbii direct în vasul de pescuit — cu alte cuvinte, mecanizarea pescuitului.Se studiază, în sfîrșit, modalitatea de a tace prospecțiuni pe fundul mărilor și oceanelor în căutarea unor noi zăcăminte de petrol, 

fier, titan, aur, diamante, cărbune și a altor bogății ale subsolului.
CÎTEVA CIFRE IMPRESIONANTEE ușor de imaginat ce sursă uriașă de venituri se poate realiza în economia mondială din exploatarea acestui domeniu, dacă ținem seama de faptul că suprafața ocupată de oceane și mări reprezintă peste 79 la sută din planeta noastră.Deasupra solului viața nu se manifestă decît pe cîțiva metri de presiune atmosferică, în timp ce sub presiunea apei ea continuă să existe pînă la 11.000 de metri. Dacă de la 200 de metri înainte* această viață subacvatică se rărește în raport cu adîncimea, în schimb întinderea ei pe orizontală e așa de mare și înmulțirea atît de intensă, încît poate procura omului de mii de ori mai multe produse alimentare, industriale și farmaceutice decît se obțin la ora actuală pe uscat.Se știe pînă în momentul de față că în apa mărilor și a oceanelor trăiesc peste 160.000 de specii animale și peste 10.000 de specii vegetale cunoscute. Aceste specii se repartizează în trei mari familii. Prima este a „înotătoarelor pasive" sau plancton, care se compune din mici organisme ce stau în suspensie. A doua familie este aceea a „înotătoarelor active" sau necton, formată din pești, balene, delfini, foci, cefalopode etc. Iar a treia, numită benthos, e compusă din alge, bureți, moluște, crustacee, stele de mare și altele care trăiesc pe fundul mărilor.

Cum suprafața totală a oceanelor și mărilor este de 361 milioane de kilometri pătrați, s-a calculat că, în medie, planctonul înseamnă nici mai mult nici mai puțin de 380 miliarde tone de materie vie anual. Cantitatea de necton depășește de asemenea 18 miliarde de tone, adică aproape de o mie de ori mai mult decît se pescuiește azi anual în toată lumea. în sfîrșit, benthosul depășește, la rîndul lui, 8 miliarde de tone.Ca să ne facem o idee de valoarea practică a acestor cifre, trebuie să ținem seama că 100 de miliarde de tone de plancton — adică atît cît există anual, spre exemplu numai în Marea Barenț—reprezintă peste 2 miliarde tone de grăsimi și 7 miliarde tone de proteine. Trebuie să ținem seama de asemenea că, deși pescuitul nu se face azi decît pe 12 la sută din suprafața marină a globului și nu la adîncimea cea mai indicată, produsul lui depășește 200 milioane de chintale de pește, mamifere, moluște, crustacee și alge, ceea ce reprezintă în albumine cam atît cît carnea provenită de la 250 milioane de vaci. Să ne imaginăm numai dublată această cantitate și încă e suficient ca să ne dăm seama la ce cifre impresionante ajungem.Există apoi acea bogăție imensă a vegetației submarine de care nimeni nu s-a preocupat îndeaproape. Algele, de pildă, pot avea multiple întrebuințări în diferite domenii — mai ales în cel alimentar și în cel farmaceutic (s-a demonstrat că algele pot asigura pînă și alimentația omului în timpul zborurilor cosmice).Datorită metodelor tehnologice moderne se pot trage azi foloase mult mai mari de pe urma tuturor acestor surse de materii prime. Un singur exemplu: pieile de balenă, care altădată se aruncau, sînt folosite acum cu mult succes în industria încălțămintei în U.R.S.S. Dintr-o singură piele de balenă de talie mijlocie se pot confecționa 7.000 de perechi de pingele de calitate excelentă.Dar perspective și mai uriașe din punct de vedere economic prezintă proiectul sovietic de prospecțiune a subsolurilor marine, unde 

e sigur că există zăcăminte foai valoroase atît de petrol cît și minereuri și metale prețioase.Că extracția e posibilă au doc dit-o tehnicienii sovietici în rep tate ocazii, începînd cu instalai* sondelor petrolifere în largul Măi Caspice, care azi dau un rând ment cu nimic mai prejos față i forajele de pe uscat.
DE CE CAPITALISMUL RAM îl 

ÎN URMĂ».Dar, veți întreba: de ce lum< capitalistă nu manifestă pent această sursă de belșug acela interes pe care-1 manifestă pent: coloniile africane? Vă vom răspuw cu un fapt care explică multîn secolul trecut o societate pe tru exploatarea blănurilor scum] dispunea de 800.000 de piei < lutru marin. Dar, ca să nu scai prețul pe piața mondială, patron au aruncat pur și simplu pe f< 700.000 de lutri, punînd în vînza numai restul de 100.000.Alte sute și sute de cazuri de di trugere intenționată a unor uriaș stocuri de produse s-au mai petr cut și se petrec și azi în țările c; pitaliste ori de cîte ori există am nințări de scăderea prețurilor. Da< vom ține în plus seama că, j lîngă „amenințarea" scăderii „c: tastrofale" a prețurilor Ia unele pr duse (care fără îndoială că s-< petrece în cazul unei exploată intensive a mărilor și oceanelor ar mai fi nevoie de investiții uriaș și de angajarea de brațe de mum foarte calificate, care ar pretini o cu totul altă salarizare deci „băștinașii" din minele sud-afr cane sau de pe plantațiile sud-ami ricane — putem înțelege ușor lips de interes a capitalismului conten poran față de o exploatare mai ii tensă a surselor naturale pe cai le oferă marea.Viitorul aparține însă nu cap talismului, care se pregătește s părăsească scena istoriei, ci orîi duirii socialiste. Și socialismu pentru care principalul îl constitui omul și nevoile sale, nil încape îi doială că va depune toate eforturi) pentru a valorifica la maximun în folosul omului, imensele bogăț ale mărilor și oceanelor.



UN TALENT VERITABIL
Am fost repartizat să tac 

practică sub îndrumarea 
tovarășului Die. Cum m-a 
văzut, mi-a spus că par 

băiat isteț.
— Și dacă mai ești și ascul

tător, apăi doctor ieși- din mînâ 
mea—mi-a promis dînsul.

După prima săptămînă de 
practică, m-am întîlnit cu Rică. 
Tot elev practicant, ca și mine.

— Cum merge, Rică? — l-am 
întrebat eu.

— Merge. Merge încet, dar 
sigur. Am învățat să fixez 
cuțitele la strung. Dar tu?

— Eu? Eu am învățat să 
curăț cartofi!

A mai trecut ceva vreme și 
nea Die m-a pus să jumulesc o 
rață. Grea treabă, chestia asta. 
Pînă-i scoți tuleiele. te trec zece 
mii de ape. Dar pînă la urmă, 
rața jumulită de mine era cati
felată ca petala de trandafir.

L-am întîlnit din nou pe Rică.
— Ce faci, strungarule?—i-am 

strigat eu în glumă.
— încă nu-s strungar. însă 

dacă ar fi să te iei după maistrul 
meu, voi fi unul dintre cei mai 
buni — mi-a răspuns Rică. Mais
trul zice că am talent.

— Măi Rică, dacă-1 vorba 
de talent, atunci nu te supăra, 
dar te-am întrecut. Am un tăiem 
la spart lemne de te crucești! 
Nea Iile al meu zice că băiat 
mai talentat ca mine nu gă
sești decît unul la treizeci. Și la 
practică slntem numai douăzeci 
și opt! Dacă l-ai vedea cu cîtă 
dragoste mă privește cînd desfac 
butucii în surcele cît scobitorile 
de subțiri, ți-ar da lacrimile.

— Poate. Dar în definitiv, 
de ce le spargi așa subțiri?

— Pentru mămăliguță pri
pită. știi, mămăliguță pripită 
numai cu surcele e bună.

— Ce vorbești? Eu credeam 
că-i bună cu... brînzăl

— Cu, mă deșteptule, însă 
preparată la foc iute. Șl tocul 
iute numai cu surcele îl faci — 
l-am lămurit eu competent.

t nstantaneu de sezon

ÎNTRE PESCARII AMATORI

— Ai prins ceva?
— O cutie de sardele.
— Tot e bine. S-o deschidem 

repede.
— Nu te obosi. Am prins-o 

gata deschisă. E goală. Nu-mi 
plac oamenii ăștia care aruncă- 
in lac cutiile de Ia sardele.

— Ti-ar place să arunce sar
dele vii? Tot n-ai li în stare să 
le prinzi.

— Dumneata ce-al prins pînă 
acum?

— Am prins un... guturai, 
din pricina umezelii.

— Hapciu! Și eu, din pricina 
plictiselii.

— Eu, ca să nu mă plictisesc, 
citesc placardele din jur. De 
exemplu, acolo scrie: „Nu căl
eați pe iarbă".

— Bine, dar dacă nu călcăm, 
cum mai ajungem la lac, ca 
să pescuim?

— Nu e pentru noi, frate. Noi 
avem permis. Sîntem pescari 
amatorii...

— Dincolo văd altă tăbliță: 
„Nu rupeti florile".

— Nici nu le rup, deși avizul 
nu e pentru noi. Cînd ai permis...

— Există permise pentru rupt 
flori?

— Pentru pescuit, colega. Dar 
dacă ai permis se cheamă c3

Săptămîniie treceau și nea 
Die era din ce în ce mai mul
țumit de mine. M-a pus să spăl 
vase.

— N u-i rău să știi și d-astea — 
m-a lămurit dînsul.

Continuam să acumulez cu 
duiumul tot felul de cunoștințe 
de genul ăsta. Ce-i drept, încă 
nu devenisem „doctor'*, dar 
bun e... nea Ilie! Are el grijă 
de mine. Talent am, ascultător 
sînt, așa că, vorba lui nea llie, 
întrunesc toate condițiile să 
ajung doctor! Pînă la examenul 
de verificare mai am ceva timp.

Rică l-a și dat. A ieșit pri
mul. Și el e un talent. Face, 
acuma niște piese, de zici că-s

bibelouri. Asta-i artă, nu «lu 
mă! Dar parcă eu nu-s artist? 
întrebați-1 pe nea llie în cîte 
minute bat eu aluatul de co
zonaci !

Vremea a trecut pe nesimțite. 
A sosit ziua examenului. Nea 
Die nu prea era în apele lui. 
Se temea de ziua asta. Avea 
emoții. De altfel șl comisia era 
formată din oameni severi. 
Eu însă n-am avut nici un fel 
de emoții. Cum am ajuns în 
fața comisiei, am spus tot. Adică 
tot ce m-a învățat nea Die: 
am spus și de rață, șl de sur-

ești de-al casei pe aici. Nu-s 
pentru noi tăblițele.

— Sigur că nu-s pentru noi. 
Dar le citesc din curiozitate. 
Ca să nu mă plictisesc. Lite 
de exemplu dincolo, în tund, 
ce-o fi scriind pe tăblița de colo?

— Acolo? Ml se parc că scrie 
„Nu fumați"!

— Ei. asta-i! cme să interzică 
fumatul în parc? Doar nu-i 
pericol să ia foc apa! Eu cred 
că scrie „Păstrați curățenia".

— Dacă scria așa, poate nu 
pescuiam cutia de conserve. Eu 
tot pe a mea o țin: Acolo scrie 
„Nu fumați".

— știi ceva? Facem prin
soare și mergem la fața locului 
să citim.

— Nu mă mișc de aici. Spe
riem peștii.

— Atunci să întrebăm pazni
cul... Hei, tovarășe! Ești bun 
să ne spui ce scrie acolo?

— T’nde?
— Pe tăblița din fund.
— Aia gălbuie?
— Exact.
— Scrie: „Pescuitul in această 

zonă este strict oprit".
V. PITIGOI

ÎN PATRU RÎNDURI

Urmi umorist
Am plîns-o pe soția-ți drăgălașă 
văzînd-o cum din zi în zi 

slăbește, 
căci, deși știe doar că rîsu-ngrașă, 
ea, imprudentă, zilnic te citește.

Unui critic apologetic
Deși afirmi că ești ateu 
și că în supranatural nu crezi, 
toți dracii fug din drumul tău 
fiindcă știu că tămîlezi.

A.A. 

cele, șl de mămăliguță pripită, 
și de vase...

Președintele m-a ascultat a- 
tent. După ce am terminat de 
vorbit, dînsul s-a întors spre 
nea llie, care se afla și el în 
comisie.

— Tovarășe Iile, iată-ți ope
ra ! — i-a spus arătînd spre mine. 
Noi ne-am dat seama: băiatul se 
pricepe la teorie. Dumneata, care 
l-ai pus să facă toate astea, ce pă
rere ai, la practică se descurcă?

Nea llie s-a făcut roșu ca un 
rac. De bucurie, cred! S-a sculat 
în picioare și a spus:

— tovarășe președinte, vă 
ros să mă credeți... Vă dau cu- 
vîhtul meu că de cînd sînt bu- 
cătar-șef în marile restaurante, 
n-am avut elev practicant așa 
de talentat ca băiatul ăsta! 
Este un veritabil talent!

întreaga comisie m-a felici
tat. Ba comisia a avut chiar 
curajul să guste din rața pe 
varză pe care o preparasem pen
tru proba practică. Si membrii 
comisiei, tot lăudîudu-ml în- 
demînarea de elev al școlii pro
fesionale ce pregătește cadre 
pentru sectorul alimentației pu- 
ilice, au gustat... toată rața!

V. RĂDULESCU

BALADA 
CHIRIAȘULUI 
STATORNIC

Chiriașul lui G. Topîrceanu 
cu greu se „fixa* într-un loc; 
la mine se-apropie anu\ 
de cînd locuiesc într-un bloc.

Trei camere noi și frumoase, 
cu baie, căldură, parchet, 
la care — desigur — visase 
și mult regretatul poet.
Eu stau la un loc cu băieții, 
mai tine și soacră-mea chiar, 
dar nu „mă apasă pereții*1, 
cum spune chiriașul hoinar. 
... Era să omit balconașul 
(cu „cactuși* și „nu mă uita*) 
din care contemplu orașul 
gonind — în mașini — spre șosea. 
N-am nici un motiv, prin urmare, 
să fiu, chiriaș trecător, 
mereu cu bocceaua-n spinare, 
visînd la schimbări de decor.

E drept că și eu, altădată, 
am stat într-un loc. incomod: 
o cameră (mare și lată!) 
cu mobila pusă în... pod... 
Țin minte c-aveam de vecină 
o fală cu păr ondulat, 
dar n-o așteptam în grădină, 
căci eu sînt demult... însurat. 
Țin minte, de asemeni, o droaie 
de scene {în nu știu ce an), 
pe vremea cînd apa de ploaie 
curgea abundent din... tavan.

Chiriașul lui G. Topîrceanu 
cu greu se „fixa* într-un loc; 
la mine se-apropie anu', 
de cînd locuiesc într-un bloc. 
...O, cine credea în trecut 
ca din mizera cocioabă din Tei, 
în bloc minunat să mă mut, 
să stau împreună cu-ai mei I 
Și cine-n sfîrșit mai credea, 
să am și confort... cu toptanu'J...

Regret doar că nu pol avea... 
umorul lui G. Topîrceanu.

Mircea CODRESCU

de Silviu GEORGESCU

Exista și la noi Ia serviciu, pe 
timpuri, unul Busuioc: Ma- 
rinică C. Busuioc. O voce 
la ăsta!... Numai să-și fi 

găsit omul urechea la care să 
cînte !...$! a găsit-o pînă la urmă. 
Mai greu, dar a găsit-o. Ia tova
rășul inspector-șef Nămoloiu. 
Că și dumnealui de cînd tot 
credeți că tînjea după un cîntăreț 
de muzică din asta... ușoară, 
șușotită pe la colțuri?! Să n-o mai 
audă nimeni din birou. Ni-meni 
afară de dumnealui! Ascultați 
numai partea finală a unuia din 
aceste recitaluri.

Solist: Marinieă C. Busuioc.
Acompaniament („Ce-ai mai 

auzit?... Cînd?... De mine?... 
Așa?... Buuunn!"): inspector-șef 
Aristică Nămoloiu

Scena reprezintă biroul inspec
torului șef. Mobilier adecvat, 
ștampile, un ventilator și un loc 
vacant de dispecer, după care of
tează de se omoară Marinieă C. 
Busuioc. Deocamdată însă lista 
de propuneri pe care inspectorul 
șef urmează să le facă direcției 
nu s-a întocmit încă.

Inspectorul tocmai semnează 
corespondența pe care i-a adus-o 
Busuioc.

NĂMOLOIU (contimiînd să 
semneze): Așa... și? Cine zici 
eă mai era la masă?

BUSUIOC: Păi... (suflînd cu 
multă căldură asupra ștampilei 
și apăsînd-o peste semnătura șefu
lui) da’ cine n-a fost?! Vasileștii 
cu nevestele, Crețu de la ..întreți
nere" cu mititica aia blondă.

NĂMOLOIU: Aha! Cumnată-sa.
BUSUIOC (în „voce"): Acum îi 

era verișoară de-a doua... P-ormă, 
stați, cine a mai fost...? Al 
Iliescu. Dar ăsta n-a stat mult... 
.Știți, nu prea.ține’săracul!

NĂMOLOIU (atent): Ce? Iar 
a făcut urîtî

BUSUIOC (,apărtndu-I“): A, 
nuuuu! Nici nu vă gtndifi! Cum 
era să se întîmple una ca asta?... 
(Alt ton): A venit responsabilul 
și l-a poftit să părăsească loca
lul...

NĂMOLOIU (dezlănțuit): Bra
vo! Dalai să-i fie!... (cli
pește. se strîmbă).

BUSUIOC (imperturbabil): 
P-ormă, după ce a plecat Iliescu, 
face Zamfir...

NĂMOLOIU (înseninîndu-se): 
Ce vorbești? A fost și Zamfir? 
(Semnează una din hîrtii).

BUSUIOC (dregîndu-și vocea): 
Fooost! (Și pune ștampila).

NĂMOLOIU: Bun băiat, nu? 
Și conștiincios! Lucrările lui... 
(Gest larg de admirație).

BUSUIOC (nu-i convine, dar 
dacă zice șeful!?...): Ehe!

NĂMOLOIU: Uite, ăsta ar fi 
bun de dispecer... Chiar așa! 
Adu-mi aminte să-I propun pentru 
dispecer. Ce zici?

BUSUIOC: Că ati făcut cea mai 
nimerită alegere.

NĂMOLOIU (îneîntat): Este? 
(Semnează).

BUSUIOC: Păi se pune careva 
de Ia noi cu Zamfir? Dat naibii, 
ce mai!... (Numai zîmbet) Da-n 
societate, aseară, să-I fi văzut!

NĂMOLOIU: Așa?!
BUSUIOC (aburind ștampila): 

.Tntrebati-i și pe Vasilești, că era 
acolo aproape Jumătate din „di
recție". Toată seara v-a imitat... 
Și cum vorbiți la ședințe... cum 
semnati, cum... (nițeluș în
curcat) Știti, ticul de care cu o- 
noare suferiti... daaa! (Amuzat) 
Am rîs de ne-am prăpădit de el.

NĂMOLOIU (mînzește: nasul 
i-a încremenit pe dreapta, cu mus

tață cu tot): Așaaaa? Drăguțul 
de el! (Și-n gînd, promițător) 
Bineee!...

— Cortina cade —•
(Cade și Zamfir de pe lista de 

propuneri)

... Și, au mai trecut cîteva 
săptămîni. Scena înfățișează ace
lași interior, aceiași mobilier, 
același etc. etc. Numai șeful nu 
mai e același. De ieri în locul lui 
stă un tînăr simpatic și jovial, 
care în clipa aceasta urmărește 
recomandările vechii noastre cu
noștințe: Marinieă C. Busuioc.

Rîvnitul loc de dispecer încă 
mai e vacant. A avut grijă Bu
suioc... Și încă mai are. de vreme 
ee-i aici. Ia tovarășul inspector- 
șef. Mereu bate șaua... Că dis
pecerul trebuie să fie un om pri
ceput, colo... cu experiență, că...

— Altceva, tovarășe Busuioc! 
— ÎI zorește celălalt, coiisultîn- 
du-și ceasornicul.

— Altceva... — Busuioc se-n- 
curcă. Scotocește prin „sertar" 
după partituri mai puțin cîntate 
— ... păi, cred... vreau să spun 
că... hm, asta... prea ați luat-o 
așa, dintr-o dată... Prea, știți... 
oamenii discută....

— De pildă!?
— De pildă... eu sînt funcțio

nar vechi, am experiență... Am 
lucrat și la ordonanțate, la 
ștate...

—... Muncă, salarii, financiar, 
devize... știu.

— Exact. Vreau să spun că mă 
pricep. Nu e bine.

— Ce nu e bine?
— Cu... asta... Cu listele de 

prezentă. Cu tovarășii care ies 
pe teren...

Și deodată pălește. A oebit sub 
cotul șefului o hîrtie. Pe hîrtie, 
un nume, unul singur: Zamfir...

Deci tot pe Zamfir îl propune. 
Zamfir care... Busuioc își drege 
încetișor glasul. Caută o tonali
tate care să-i meargă... A găsit!

— Păi, știti ce scandal a ieșit 
azi-diniineață cu listele? „Cine a 
mai pomenit" — spunea Zam
fir...

Inspectorul șef se ridică și-și 
freacă nerăbdător bărbia.

— Zamfir? Ce vorbești?
— „Atitudine de comandă și 

dispreț". Așa v-a zis — încuviin
țează Busuioc. (După care, pe alt 
ton): Altminteri, deh! Ce să zic?... 
Băiat bun și riîntr-o bucată. 
Daaa! Are ceva de spus, ți-o spu
ne de fată cu toată lumea. Nu se 
uită că-i ești șef. Te criticăăă! Păi 
pe tovarășul Nămoloiu nu i-a 
criticat de față cu tovarășul sub
director general? Că-n particular, 
auzi!, nu putea să vină și să-l 
critiee! Singur ati văzut ce a 
ieșit de aici... (Oftează cu tHc): 
Săracul Nămoloiu!

Și de-abia de acum începe 
Busuioc să se simtă în voce.

— Așa eă... în sfîrșit, cum 
credeți. Dar dacă ăsta acum, cînd 
e mititel, are curaj să... darmite 
cînd s-ar vedea el colo... Eu sînt 
om cu experiență. Cum vă spu
neam, am lucrat și la ordonan- 
țare, la ștate, secretariat...

— Știu, cunosc! — Al perfectă 
dreptate. Și eu tot Ia el m-am 
gîndit, Ia Zamfir. Cred că e cel 
mai nimerit pentru postul de dis
pecer. I-am semnat și numirea.

— Cortina —

Om cu experiență, Busuioc 
ăsta! A lucrat la ștate, la devize, 
ordonanțări... așa că nici la noi 
n-a mai luerat multă vreme. Nu 
i-a mers.



Schiță da Pater KARVAS 
cerii tor slovac

Ilustrație de Rik AUERBACHPuțin la nord de Karlsruhe, nu departe de vestita cetate, se înalță înscriind o boltă uriașă peste apele unduite ale Rinului un pod alb, de be- ton-armat. Din cînd în cînd trece peste el, urnind, acceleratul de Manheim; alteori, pe sub pod se strecoară, pufăind, cîte un remorcher trăgînd după el șlepuri încărcate. în rest, nimic deosebit de semnalat: peisajul e mut și nemișcat.Pe mal stă, purtat de gînduri, ostașul Bun- deswehrului Frantz Wild, în vîrstă de douăzeci și unu de ani, rotund și roșcovan Ia față. Mestecă o bomboană de chewing-gum. Ochii îi rătăcesc pe pilonii masivi și pe arcadele îndrăznețe ale podului...Dinspre cetate se apropie Feldwebelul Tobias Spielhagen; nu pare grăbit, merge încet, cu pas ferm, bătînd cu nădejde pămîntul cu tălpile groase ale bocancilor săi cazoni. Dacă ar călca așa și pe pod, cu siguranță că în jurul pilonilor s-ar forma, în apă, niște cerculețe fine. Soldatul Wild stă și se gîndește.— Minunată vreme—aruncă jovial Spielhagen (avem doar de-a face cu o armată democrată!).Soldatul Wild bate călcîiele și salută:— Cu respect vă raportez, Herr Feldwebel, că vremea e minunată.— Repaus — îi spune Spielhagen, amabil.Inspiră adînc, autoritar și atent, adierea proaspătă a vîntului. Adierea raportează, cu respect, că e proaspătă. Soarele strălucește și el, ca la comandă.— Da, minunată vreme — continuă Spielhagen — parcă anume pentru repausul de duminică.îi oferă soldatului Wild o țigară: așa înțelege el să se poarte cu trupa; doar nu se aflau într-o armată prusacă.— Nici umbră de nor — mai spuse Spielhagen.— Cu respect vă raportez — îl corectează soldatul nefumător Wild — că la orizont, în direcția vest-nord-vest, spre Saarbr&cken, a apărut un nor.— Foarte bine—răspunde Feldwebelul Spielhagen, închizînd pe jumătate ochii sub sprîn- cenele stufoase. Datoria soldatului este să observe tot ce se întîmplă în jur.Norul bate călcîiele atît de puternic, îneît stoarce din el o răpăială de ploaie. Spielhagen e satisfăcut.— Spune-mi, Wild, de ce n-ai chibrituri? Și, în general, ce faci dumneata aici?— Cu respect vă raportez, Herr Feldwebel, că mă plimb. Plimbarea însă o îmbin eu odihna spirituală și cu exercițiul ocazional de observare, din punct de vedere militar, a locurilor înconjurătoare.— Foarte bine—subliniază Spielhagen, mareșalul cu grad de Feldwebel, căruia îi făcea o deosebită plăcere să audă din gura inferiorilor propriile sale cuvinte. Foarte bine, Wild. Și ce anume observi, în mod concret?— Concret — răspunde soldatul Wild îne- cîndu-se cu fumul țigării pe care o fuma, conform ordinului superior — concret, urmăresc podul de față care trece peste marele fluviu german Rin.— Foarte bine—aprobă Spielhagen controlînd cu privirea podul (podul e la locul lui). Și ce știi, mai deosebit, despre amintitul pod?Soldatul Wild stă și se gîndește... Fiind în poziție de repaus, își permite să-și treacă mîna păroasă, cu fire roșcate, peste fața stropită cu pistrui de culoarea boabelor de mei coapte, în ochii lui verzui, ca ai iepurelui de casă, se fioate citi devotamentul și, pînă la o anumită imită, chiar curiozitatea; Wild clipește iute din pleoapele sale fără gene, lăsîhd impresia 

unui șmecher care se înțelege cu cineva prin semne convenționale.— îmi îngăduiți o întrebare? — se adresează deodată Feldwebelului, cu un ton familiar, aproape în șoaptă; dar numaidecît, fără voie, își reia poziția de raport, cu degetele tremurătoare lipite de vipușca pantalonilor.— Se înțelege—îi răspunde părintește Spielhagen, netezindu-și în jos mustața rebela — sîntem doar la plimbare; și în afară de asta, în armata noastră sîntem cu toții camarazi.— Raportez supus că despre podul amintit știu totul. îmi permit să vă spun că eu l-am construit. Vreau să spun că am lucrat pe șantier ca muncitor calificat. Știți, eu sînt de dincolo de Rin, din Habersdorf, numărul nouă. Tatăl meu e măcelar, are prăvălie în piață; o recunoașteți după capul de porc de pe firmă...— Foarte bine, Wild — spuse grav Spielhagen, și mușchii feței sale ciupite se încordară.în felul acesta, faptul că Wild era originar din apropiatul Habersdorf și se trăgea dintr-o familie de măcelari putea fi considerat în principiu aprobat și, de bună-seamă, corespunzător.— Să-i trimiți salutări din partea mea stimatului dumitale tată. Spune-mi, Wild, dumneata ești logodit? Ai grijă ca logodnica să aibă zestre! Orice logodnică germană trebuie să aibă zestre. Dar parcă ai vrut să mă întrebi ceva, Wild?— Raportez cu respect, Herr Feldwebel, că am vrut să vă întreb de ce în podul acesta au fost săpate șanțuri pentru dinamitare?Pe Rin șuieră sirena unui vaporaș; ecoul cuminte și sfios se răspîndi, conform regulamentului, peste valea pitorească. Feldwebelul Tobias Spielhagen urmărea cu atenție vaporașul, strîngîndu-și fără voie buzele, ca și cînd ar fi vrut să transmită cuiva un sărut de la distanță. Soldatul Wild avu deodată impresia că superiorul lui ar fi făcut semn cu mustățile celor de pe vapor. Era o după-amiază însorită de duminică și pe soldatul Wild îl interesa nespus de mult de ce în podul cu pricina, la a cărui construcție își dăduse și el contribuția, se aflau săpate șanțuri pentru încărcături de dinamită.în principiu Tobias Spielhagen era bucuros cînd oamenii lui se interesau de diferite probleme și, mai cu seamă, de problemele tehnice.Dumnezeu știe de ce sirena vaporului con- tiniia să șuiere. Tobias Spielhagen își privea concentrat vîrful nasului. Pe soldatul Wild îl cuprinse neliniștea.— Hm—făcu Spielhagen, îngîndurat. în ce mă privește, n-aș crede că în acest pod ar putea să existe șanțuri pentru dinamitare.— Există — se grăbi să confirme Wild, dînd zelos din cap. Unul e chiar aici, lîngă primul pilon, altul e pe partea cealaltă, în spatele pilonului al treilea. O sută zece, pe șaptezeci...— Nu-i adevărat—îl întrerupse Spielhagen. Nu există nici un șanț. Nu văd nici o logică, Wild, pentru care ar exista. Se uită la Wild cercetător și sever, apoi îl întrebă: tot mai crezi că există?— Cu respect vă raportez—răspunse cu voce puternică soldatul Wild—că eu le-am betonat. Au armătura dublă cu toate că...— Foarte bine — interveni Spielhagen — foarte bine. Văd că ești băiat deștept. Sper că ai înțeles de ce au fpst făcute. Nu-i așa,Wild?!Wild încremeni din nou în poziție de drepți, în glasul Feldwebelului Spielhagen simți, pe neașteptate, tonul de comandă obișnuit să-1 audă pe cîmpul de exerciții. Cu toate acestea Wild tot nu pricepea ce rost aveau acolo șanțurile acelea pentru dinamitare. De mic copil avea obiceiul să pună tot felul de întrebări în legătură cu lucrurile pe care nu Ie înțelegea. în schimb, 

tot ce înțelegea îi plăcea să explice și altora Acum dădu ușor din căpățînă, manifestîndu-ș și în felul acesta nedumerirea.— Cu respect vă raportez, Herr Feldwebel că nu pricep nici în ruptul capului de ce ar fost săpate șanțurile pentru dinamitare.— Ailă atunci — îl lămuri Tobias Spielhager — că au fost făcute pentru că noi trebuie si negîndim la orice eventualitate! Noi, germani: — continuă atotștiutor Tobias Spielhagen—an tras învățăminte serioase din ultimul război Acum știm cum trebuie construite podurile Da, da, flăcăule, știm ce va să zică un pod— Podul acesta — ținu să-l informeze Franti Wild — a fost construit de filiala din Frankfurt a firmei Gordon and Johnes, Philadelphia— Foarte adevărat, băiatule — spuse cu convingere Tobias Spielhagen, voind parcă să last impresia că, în legătură cu această chestiune deținea informații primite direct din Philadel phia — prietenii noștri americani se gîndesc și e la toate eventualitățile. Mai ai vreo întrebare:— Nu — răspunse Frantz Wild din apropiatu Habersdorf — aș vrea numai să știu: la ct eventualități s-au gîndit prietenii noștri ameri câni... Doar n-o să ne apucăm să aruncăm așa, într-o bună zi, podul acesta în aer?...Spielhagen se înfurie, și pe bună dreptate.— Ascultă, omule, ce, ești sărit?... Ce-ți veni' De ce să distrugem asemenea mîndrețe de pod?..— Cu respect vă raportez, domnule Feldwebel că nici prin gînd nu-mi trece de ce. Poate ci n-o să-I distrugem... Dar atunci, mă întreb: c< rost au șanțurile acelea pentru dinamită?— Himmeldonnerwetter noch einmal! — răcn Tobias Spielhagen, de parcă ar fi stat de vorbi cu cineva de pe malul celălalt al Rinului Ți-am mai spus că au fost făcute ca să fie.. Pentru orice eventualitate! Ce dracu’, nu înțelegi? !Soldatul Wild se uită mirat la superiorul lui Feldwebelul Spielhagen se întunecase Ia față buzele îi păliseră, pomeții obrajilor îi ieșiseră proeminenți în afara. Ochii lui negri îl priveau cu dispreț și bănuială pe tînărul soldat. Frantz Wild, feciorul de măcelar din Habersdorf, întrebă, totuși, într-o doară:— Pentru eventualitatea unui război?— Da!—zbieră Tobias Spielhagen — pentru eventualitatea unui război!— Va fi război, domnule Feldwebel? — întrebă Frantz Wild, băiatul măcelarului de dincolo de Rin.Tobias Spielhagen se lumină pe neașteptate: încordarea începu să dispară de pe fața lui. Buzele, care înainte se făcuseră nevăzute, apărură din nou și, în jurul lor, flutură ceva ce aducea a zîmbet.— Nici vorbă că va fi, băiatule! Și încă ce război! De asta poți fi sigur!— Cu respect vă raportez că înțeleg foarte bine. Dar ce rost au șanțurile acelea pentru dinamită? — întrebă Wild.— Pentru că așa sînt dispozițiile! — tună Feldwebelul. Niște dispoziții pur teoretice și învechite! în mod practic însă războiul se va desfășura astfel: aruncăm peste Rusia o mie de bombe H, apoi o presarăm toată cu rachete și-i facem praf și pulbere pe toți. Acum ai priceput?— Priceput, Herr Feldwebel! Praf și pulbere! Dar...— Dacă începi iar cu șanțurile acelea, să știi că-ți mut fălcile!— Nu — se grăbi să răspundă Wild — voiam numai să vă întreb dacă și asupra Habersdorfu- lui o să cadă vreo bomba...?— Nu! Spune-i tatălui dumitale că poate să doarmă liniștit! Și, ascultă-mă pe mine, Wild: găsește-ți o fată! Orice băiat care se respecta trebuie să aibă o fată! E clar?— Cu respect vă raportez, Herr Feldwebel că e foarte clar! Să-mi găsesc numaidecît c fată!— Păi vezi — spuse Tobias Spielhagen, pri- vindu-și triumfător inferiorul.Cu toate că era cu un cap mai scund, îl priv: de la o mare înălțime, într-un cuvînt, îș cunoștea meseria.— Herr Feldwebel... — curmă tăcerea soldata Wild — îmi îngăduiți o întrebare? Pentru c< se fac, la urma urmei, șanțurile astea pentrt dinamită în poduri...?— întrebi așa, în general, nu? Răspunsul ( simplu: ca să poată fi aruncate în aer.— Pe cîte știu — spuse Wild și făcu iar, confi



dențial, cu coada ochiului — podurile se aruncă în aer numai în timpul retragerii.— Foarte adevărat! — strigă Feldwebelul.Tobias Spielhagen se uită o clipă încremenit la soldatul Wild, apoi continuă:— Așa e. Pentru noi, însă, e valabilă numai ofensiva. înțelegi, Wild? Numai ofensiva!— Dar pe aici — răspunse Wild înmărmurit — pe aici nu-i nici un drum care duce spre Rusia! Pe aici,pe cîte știu,drumurile duc spre Franța...!— Foarte bine, Wild. Intr-adevăr, ne aflăm Ia granița apuseană a patriei noastre.— Hm... — făcu încurcat Wild.Pe pod trecea garnitura lungă a unui.tren accelerat. Podul duduia, șasiurile pulman cîntau, coșul locomotivei aerodinamice slobozea un fum des și alb. Apa Rinului era liniștită, soarele portocaliu de primăvară se oglindea în luciul ei, cerul era limpede, azuriu. Era o adevărată duminică germană, ca în pasteluri, așa cum scrie la carte.— Hm — făcu din nou Wild, nesigur. Cînd ne-au făcut șanțurile astea sub pod, nu s-au gîndit cumva americanii că va fi nevoie vreodată de o retragere spre Apus? Peste podul ăsta...?— Măi, băiatule — i-o retează scurt Feldwe- belul — eu nu te înțeleg...!— Cu respect vă raportez că voiam să spun așa: cînd au construit americanii podul acesta, nu s-au gîndit oare că s-ar putea cîndva să ne retragem spre Apus?— Soldatul german — spuse Tobias Spielhagen cu glas ridicat — nu cunoaște cuvîntul retragere! Ține minte asta, Wild!— Cu respect vă raportez că am să țin minte. Dar americanii se pot retrage?...— Cred și eu — răspunse prompt subofițerul Spielhagen și zîmbi satisfăcut. De ce n-ar putea americanii să se retragă? Sigur că pot...— Aha — făcu Wild. Pesemne ca americanii s-au gîndit că o dată vor trebui să se retragă peste podul ăsta și, pe urmă, să-l arunce în aer.

— Soldat Wild! — urlă Spielhagen. Ce tot îndrugi? De ce să se retragă americanii din Germania?— Cu respect vă raportez, nu știu. Dar de ce vor să arunce podul acesta în aer...?— Cine ți-a spus, omule, că vor să-1 arunce?— Atunci de ce au pus să se facă șanțurile acelea pentru dinamită...?Tobias Spielhagen încremeni.— Moscova — continuă Wild — e destul de departe de aici...— Drepți! — zbieră Spielhagen. Ia poziție cînd stai de vorbă cu un gradat!Apoi își aprinse resemnat o țigară și începu să fumeze nervos:— Pe loc repaus! Ai noroc, Wild, că ai dat peste un om ca mine. Un altul de mult... Dar așa sînt eu de felul meu, democrat. Și apoi, nu sîntem în S.S... Stau de vorbă cu dumneata ca și cum aș vorbi cu un egal în grad. Mai vrei să spui ceva...?!— Cu respect vă raportez că vreau să-mi exprim bucuria pentru faptul că am dat peste domnul Feldwebel Spielhagen. Să știți că toată compania prețuiește acest lucru.— Foarte bine — spuse mulțumit Spielhagen. Așa... Și ai grijă, Wild, pe viitor să nu mai îndrugi asemenea prostii. S-a înțeles? Spuneai ...că întreaga companie...?• — întreaga companie, Herr Feldwebel!— Foarte bine.Deodată însă Spielhagen se încruntă. Simți cum i se face părul măciucă.— Nu cumva vrei să spui că... în companie s-a vorbit despre șanțurile acestea...?— Cu respect vă raportez că s-a vorbit, Herr Feldwebel—răspunse cu candoare soldatul Wild.Urmară cîteva clipe de tăcere. După o matură chibzuință, Feldwebelul reînnodă firul discuției:— Ascultă, Wild, tu ești un băiat deștept; dacă nu mă înșel, tatăl tău a fost sergent în armată, nu-i așa?... Păi vezi?... Explică-le, așadar, tuturor, ca un specialist încercat ce 

ești, că astăzi podurile se construiesc pur și simplu cu șanțuri pentru dinamită, și cu asta basta... Doar nu-ți închipui că vreodată americanii se vor retrage dincolo de Rin și așa, ni tam- nisam, or să arunce în urma lor toate podurile în aer?... Nici să nu îndrăznești măcar să-ți închipui una ca asta, Wild! Ai înțeles?!— La ordin, Herr Feldwebel!— Pentru că asta ar însemna... știi ce-ar însemna?... Sacramento! în definitiv, ce-ar însemna?... Vreau să sper că nici nu te-ai gîndit la așa ceva! Nu-i așa, Wild?!Soldatul Wild holbă ochii căprui și umezi, la superior:— Nu — șopti timid — asta nu mi-a trecut niciodată prin minte...— Așa și trebuie — spuse Spielhagen amenințător. Soldatul nu trebuie să aibă fantezie!— Dar... — reluă tot în șoaptă Wild.— Dar? — spuse aspru Spielhagen. Apoi deodată începu sa țipe in falset: vrei să spui ce rost au atunci șanțurile acelea pentru dinamită, așa-i?!— Nu... — bolborosi cu teamă Wild. Voiam numai... să întreb dacă... dacă cumva ar surveni o asemenea situație... ce s-ar întîmpla cu... cu Habersdorful?... Ar fi și el lovit?... Dacă ar ajunge pînă la podul ăsta... doamne, dumnezeule... pentru că, de fapt, americanii aici îi așteaptă... Da, da, cu siguranță că nici Habersdorful nu va scăpa.— Lua-te-ar dracu’!— urlă furios Feldwebelul Spielhagen. Sînt sigur că nu va scăpa nici nenorocitul vostru de Habersdorf. Sper însă să-l facă praf cu tot, cu cîmații și cu costițele voastre afumate... și că dumneata ai să apuci ziua asta, nătărăule!— Și pe urmă... pe urmă... americanii au să arunce podul ăsta în aer? — întrebă Frantz Wild aproape plîngînd.Spielhagen își ieși din fire:— Ascultă, pușlama ordinară, bolșevicule! Dumneata ai de gînd să răspîndești panică?! Vrei să ne bagi în cap că toate podurile peste Rin sînt prevăzute cu șanțuri pentru dinamită?... Pentru ca armatele aliate să se poată retrage la nevoie dincolo de Rin, iar pe noi să ne lase agățați aici?! Că americanii își fac socoteala că tot noi vom singer a, că aici va fi teatru de război și că, pînă la urmă, oalele sparte le va plăti tot Habersdorful tău nenorocit?...Feldwebelul Tobias Spielhagen se schimonosi și se făcu negru la față; în clipa aceea semăna cu negativul unei fotografii nereușite. Cuprins de o furie nestăvilită, începu să urle fioros la inferior:— Drepți! Stînga-mprejur! înainte marș! Culcat! Sculat! Fuga marș! Culcat! Te învăț eu minte! — striga cît îl ținea gura, cu o voce străină, răgușită, ca din pivnița. Te învăț eu minte să faci propaganda defetistă! îți arăt eu șanțuri pentru dinamită! îți arăt eu retragere! Nătărăule!Luciul fluviului patern, al eroicului și legendarului fluviu, luciul fluviului dătător de viață stătea netulburat, ca o oglindă; la fel de netulburată stătea deasupra lui și bolta maiestuoasă a cerului albastru, spațiul aerian sud-vestic; de jur împrejur se desfășură pitorescul și divinul peisaj german, îmbinat cu tehnica, mistica și disciplina vest-germană. Tehnica era reprezentată de minunatul pod american prevăzut, din motive de precauție, cu toate cele necesare; disciplina, de cei doi bărbați de pe malul apei, care se îndreptau spre tabăra de instrucție, instalată nu departe de Karlsruhe, și, în sfîrșit, mistica, mistica modernă, nucleară, sugerată de o problemă rămasă în suspensie: care a fost rostul pregătirii șanțurilor de dinamită pentru distrugerea podului peste Rin, a podului de la granița apuseană a țării? Ce învățăminte putea să tragă din toate astea soldatul Wild, fiul măcelarului din Habersdorf?...De pe malul celălalt începu să adie ușor vîntul. Uitase, se vede, să-și mai raporteze sosirea și să ia poziția de drepți. Gonea slobod peste văi și dealuri, ducînd cu el miresmele primăverii; din cînd în cînd aducea miros de fum. Poate pe undeva, prin apropiere, explodase fără veste vreo încărcătură de dinamită sub un pod... sau poate că nu era decît fumul coșurilor de pe acoperișurile cu creste ale caselor din Habersdorf... De oriunde ar fi venit mirosul acesta, el semăna cu mirosul urît al prafului de pușcă ars.
in romTnețte de ]. GROSSU



DE VORBA GU MEDICUL

ÎN COSMOS

ORIZONTAL: 1) Disciplină 
care se ocupă cu navigația inter- 
siderală. 2) Astru — Dispozitiv 
pe care apar semnalele rada
rului. 3) Scop —Argint — Unul 
foarte mare a fost obținut 
de Uniunea Sovietică, față de 
alte țări, in domeniul cuceririi 
Cosmosului. 4) Elementul cel 
mai ușor al corpurilor încărcate 
cu electricitate — Grup de al
bine în căutarea unui stup. 
5) Plin pînă la marginea de 
sus — Lună — Plin de' apă. 
6) Uragan — Lumina soarelui 
înainte de a răsări. 7) Funie groa
să—Sau. 8) Prin ele și prin radio 
se anunță lumii Întregi orice noi 
succese în explorarea Cosmosu
lui — Bară de fier sau de lemn 
folosită la construcții. 9) Salu
tare — Animal care a dat nume
le unei constelații — Metal stră
lucitor. 10) Cea mai mare stea 
din constelația Lirei — Notă mu
zicala. 11) Altă notă muzicală— 
Starea de spirit cu care oamenii 
primesc noile vești despre cuce
rirea Cosmosului. 12) Poezie cu 
caracter eroic — Zeitate care în 
mitologie e condamnată să sus
țină cerul pe umeri — în aer.

VERTICAL: 1) Mici planete 
care evoluează între Marte și 
Jupiter — în Soare. 2) Astral— 
Spațiu lipsit de materie ponde
rală. 3) Instrumente pentru ob
servarea aștrilor. 4) Soare — A

POȘTA REDACȚIEI

BOB DUIU — Bistrița (reg. 
Cluj). La rugămintea dumnea
voastră vă răspundem: portre
tul intitulat „La odihnă, Căli- 
mănești 1960“, de pe coperta 
„Flăcării" din 6 august a.c., 
este al tinerei Florină Luican, 
elevă la o școală medie din Bucu
rești (fiica cunoscutului inter
pret de muzică romînească Ion 
Luiean). Adresa ei: București, 
str. cap. N. Cerea nr. 14.

MURAR1U PETRU, Timi
șoara ; COCA CONSTANTIN, 
Bicaz și alții. La „Poșta redac
ției" apărută în nr. 33 din 20 
august a.c. am publicat un 
răspuns pentru toți acela ce ne 
cer îndrumări cu privire la 
creșterea oîinilor lupi.

ROTARU AUREL, comuna 
Pîrjol, raionul Moinești. re
giunea Bacău.

Pentru lămurirea cazului dv. 
este necesar să ne comunicați 
următoarele date:

a) Ce ocupație ati avut îna
inte de invaliditate.

b) Ce grad ați avut în armată 
în momentul invalidității.

c) Dacă ati fost în serviciul 
militar, activ sau concentrat, 
în momentul survenirii invalidi
tății.

Numai după primirea acestor 
reiatii vom putea răspunde în
trebării puse de dv.

STANCU VASILE, comuna 
Lugoj, regiunea Timișoara. 
Conform legii și Regulamen
tului privind dreptul lâ pensie, 
pot fi pensionați numai acei 

exercita putere magnetică. 5) 
A ajunge la o anumită distanță 
în spațiu — Nume feminin, fi) 
Cum apare cerul dincolo de atmo
sferă — Teșite. 7) La busolă — 
,.... zburător“, miraj aerian pro
dus prin fenomenul de refracție 
al razelor de lumină în anumite 
condiții atmosferice. 8) Metal 
radioactiv — Ruteniu — Ochi 
de lanț. 9) O tavă aproape în
treagă — Personaj devenit cunos
cut prin faptele sale excepționa
le— încă o dată. 10) Producător 
de in — Instrument muzical. 
11) Vapori condensați în aer 
fpoet.) — Numele a două conste
lații din emisfera boreală. 12) 
Unul din cele două puncte extre
me ale axei unei orbite descrise 
de un corp ceresc în jurul altuia— 
Totalitatea stărilor atmosferice.

Dezlegarea jocului 
.AERONAUTICA*

apărut în nr. 36

ORIZONTAL: 1) Aeroport — 
Ata. 2) Ura —Orientat. 3) Rotor 
—Sus—Ro. 4) Esența—R—Pom. 
5) L — Uta — Dinam. 6) Var — 
Nou—Ar—R. 7) L—întunecare. 
8) As—Oa—Eres — C. 9) Icar — 
Steluțe. 10) Cor — R — Etate. 
11) Urcare—E—Ani.

care au vîrsta legală — 55 de 
ani la femei și 60 de ani la băr
bați — și un anumit număr de 
ani în cîmpul muncii.

Aceste două elemente sînt 
absolut necesare pentru ca ci
neva să devină pensionar, 

în cazul dv., lipsindu-vă ve
chimea minimă cerută de lege, 
pe drept cuvînt nu vi s-a acordat 
pensie.

în ce privește ajutorul de 
care aveți nevoie, îl puteți cere 
sfatului popular comunal, care 
are instrucțiuni în această ma
terie și, dacă cele relatate de 
dv. sîrit exacte, va găsi probabil 
o soluție care să vă satisfacă.

MARIN CONSTANTIN, 
Satu Mare. Unele din temele 
pe care le sugerați rubricii noas
tre „Colțul fotografului ama
tor" au apărut, consulttnd o 
colecție „Flacăra" pe ultimii 
doi ani, le veți afla cu siguranță. 
Printre materialele programate 
în numerele noastre viitoare se 
află și un interesant tabel de 
expunere pentru film monoco- 
lor. Vă mulțumim pentru apre
cierile făcute în legătură cu 
ținuta rubricii noastre.

IOSIF SEIDL, Ora vița. 
Regretăm că materialul dv. 
ne-a parvenit tardiv, în sensul 
că la data primirii lui eram deja 
în posesia unuia similar, care a 
și fost programat.

DUMITRU NICOLAE, Tîn- 
țăreni. La toate cele patru 
întrebări puse de dv. rubrica 
noastră a dat răspunsuri pe 
larg. Consultați colecția.

(SFaTUR! practice) 

TOT DESPRE 
ÎNAPOIEREA

DE LA BĂI

/
^napoierea de la băi impune 

nu numai o îngrijire specială 
a tenului și a părului — de 
care ne-am ocupat într-unul 

din numerele trecute ale revistei— 
ci și o punere la punH a garde
robei folosite în perioada estivală, 
pentru a ne putea servi și pe 
viitor de ea.

Mai întîi maieurile și orice 
accesorii ale costumelor de baie 
trebuie spălate bine cu apă cu
rată. fără nici un adaos, și 
numai după aceea puse la păs
trare^ deoarece sarea de mare, 
lăsată mai mult timp, arde orice 
țesătură. Bonetele de cauciuc 
sau de material plastic trebuie 
de asemenea spălate cu apă curată 
si — după uscare — presărate în 
interior cu talc. De asemenea tre
buie spălate pălăriile de pai. 
Acestea se freacă în toate sensu
rile cu o periuță aspră. înmuiată 
în apă cu săpun, se clătesc apoi 
bine și se atîmă să se- usuce la 
aer. Dacă vrem să albim mai mult 
o pălărie de pai, o prindem de 
fundul unei cutii mari sau a 
unei lăzi pe care o răstumăm 
deasupra unui vas cu puțină 
pucioasă aprinsă. Acoperim cutia 
sau lada cu o pătură sau cu 
ziare, ca să nu iasă imediat fu
mul și o lăsăm așa o jumătate de 
oră. In cazul cînd împletitura 
de pai s-a scorojit, o readucem la 
forma inițială, umezind-o.

încălțămintea de plajă, din 
pinză albă se spală cu apă și 
să-pun și apoi se freacă insistent 
cu piatra specială de aceeași cu
loare, ctt timp este încă umedă. 
Pasta lăsată de piatră se egali
zează cu ajutorul unei periuțe 
de dinți. Tălpile de cauciuc se 
ung cu glicerină, iar cele din piele 
cu ulei de in.

Dacă impermeabilul pe care 
l-am luat cu noi peste tot în timpul 
verii s-a pătat cu o grăsime 
oarecare, îl supunem următoarei 
operații: aplicăm mai întîi pe 
locul pătat, pudră de caolin 
(care se găsește la farmacii) și 
lăsăm așa mai multe ore, pînă 
ce grăsimea e absorbită complet. 
Periem apoi și tamponăm locul 
pătat cu alcool de 90 de. grade, 
întindem după aceea obiectul 
pătat pe o masă și-l frecăm în 
întregime (fără a excepta nici 
cea mai mică porțiune) cu. un 
burete îmbibat cu apă alcooliza
tă (114 alcool) sau cu apă oțe
tită (112 oțet), după care îl 
lăsăm să se. usuce. Tar dacă vrem 
să impermeabîlizăm o țesătură, 
o înmuiem, mai întîi într-o baie 
caldă cu. săpun topit în ea. După 
o jumătate de oră o scoatem din 
această baie și o întindem pe o 
frînghie ca să se scurgă (deci n-o 
stoarcem). Cînd nu mai curge 
nici o picătură de apă, dar țe
sătura e încă umedă, o băgăm 
în tr-o soluție rece compusă din 
20 grame sulfat de cupru la 1 
litru de apă. Lăsăm de asemenea 
să se scurgă undeva la umbră și 
cînd s-a uscat, repetăm întreaga 
operație (cu ambele băi descrise 
mai sus) de încă două ori.

JOSIANA

CITITORII CĂTRE CITITORI
Vor să facă schimb de vederi 

(cărți poștale ilustrate);
Doina Cismaș, elevă, comuna 

Lăpușnic, raionul Ilia, reg. 
Hunedoara (și să corespondeze 
cu tineri și tinere, pe teme de 
sport).

Mia Crisovan, directoare a 
căminului cultural din corn. 
Certejul de Sus, raionul Ilia, 
res. Hunedoara.

Cornelia Stolcescu, elevă în 
cl. a IX-a, din Pitești, str. 
Caporal Pătru nr. 14.

Costa A. Ioan, elev cl. a 
Xl-a, Tifești, raionul Panciu, 
reg. Gala(i.

Florica Rentea, Orăștie, str. 
T. Vladimirescu nr. 58.

Emil Alexan. str. Stefan Pla- 
văț nr. 2. Reșița.

Alexandru Dan. București, ra
ionul LV. Stalin, str. Aviator 
Octav Oculeanu nr. 39 (dorește 
și să corespondeze cu tineri și 
tinere pe teme de filatelie, acti
vitate în producție și în învă- 
țămînt etc.).

S I N C O P A...
...este un sindrom clinic care se caracterizează prin pierderea 

bruscă a cunoștinței și prin dispariția fenomenelor vitale cum 
sînt: circulația sîngelui și respirația. Sincopa este o stare de 
scurtă durată: de la cîteva secunde pînă la 3-4 minute.

Există și o formă mai ușoară de leșin, cînd pierderea cunoștinței 
nu este completă, bătăile inimii fiind numai mult încetinite, iar 
mișcările respiratorii foarte rare. Această stare, care se numește 
lipotimie, poate dura mai multe minute și chiar ore.

întreruperea funcțiilor vitale neputînd fi suportată de orga
nism mai mult de. patru minute, este foarte bine să știm cum 
să intervenim cu rapiditate pentru a salva viața bolnavului pînă 
la sosirea medicului.

Tratamentul de urgență. Pentru readucerea la viață a bol
navului în sincopă (sincopa fiind o stare intermediară între viață 
și moarte), aceasta trebuie prinsă în primele ei minute, cît mai 
aproape de instalarea ei. Trebuie acționat rapid și energic, cu 
precizie și siguranță.

In orice sincopă bolnavul va fi așezat culcat, fără pernă, cu 
picioarele ușor ridicate pentru a favoriza afluxul de since către 
creier. Se vor înlătura orice elemente constrictive: centură, cra
vată, brasieră, cordon etc.

Se vor îndepărta de îndată persoanele Inutile din jur, lăsîu- 
du-i-se liberă respirația bolnavului și asigurîndu-i-se o temperatură 
potrivită (nici rece nici caldă).

In cazul în care se impune transportarea bolnavului, acesta 
nu va fi zdruncinat și nu va fi ridicat sau așezat, ci va fi transpor
tat culcat pe brancardă, bine acoperit (pentru a nu accentua 
pierderile de căldură).

O persoană calmă și curajoasă va face diverse manevre capabile 
să producă excitația reflexă a centrilor vitali din creier. Acestea 
se fac în ordinea următoare: flagelări ale feței și membrelor cu 
un prosop umed sau cu palma; fricțiuni energice pe tot corpul 
cu rnîna. cu peria sau cu un prosop umed; se va apropia de nările 
bolnavului o sticluță cu eter sau amoniac; se vor face sinapizări 
(comprese cu muștar) ale mîinilor și picioarelor.

In momentul în care bolnavul începe să-și revină și poate 
înghiți, I se dau cafea, ceai tare, sirop cu eter, vin cald.

Dacă sînt posibilități, este bine ca în clipa în care se produce 
sincopa să fie chemat de urgență medicul.-

De rapiditatea cu care intervenim în cazul unei sincope depinde 
de cele mai multe ori salvarea vieții bolnavului.

Dr. Silviu GHEREA

la Întrebările cititorilor

Iov. Va si le Ți pirig din £ lo- 
bozia, citind undeva că ultimii 
canibali de pe glob sînt papuașii, 
ne. solicită un material în legă
tură cu existența acestor oameni, 
arătîndu-și nedumerirea că în 
zilele noastre mai pot exista cani
bali. îi răspundem:

Mai întîi să precizăm cine 
sînt și unde locuiesc papuașii. 
E vorba de un conglomerat de 
triburi care locuiesc în regiunile 
puțin cunoscute ale insulei Noua 
Guinee, despre care nimeni n-ar 
putea preciza dacă aparțin rasei 
albe, galbene sau negre. Cum 
s-a putut produce acest amestec 
de rase? Pur și simplu^ prin po
ziția geografică a insulei Noua 
Guinee, care se află la încruci
șarea drumurilor dintre India, 
Malaezia, Polinezia și America. 
Printre strămoșii acestor locui
tori se găsesc astfel indieni, ma- 
laezi, polinezieni, indonezieni, 
negroizi și chiar pigmei (aceș
tia din urmă fiind, după cît se 
pare, primii locuitori ai insulei,

Papuaș fransporfînd un cior
chine de banane. 

cu mii de ani în urma). Cele 
cîteva sute de triburi de papuași 
cunoscute azi sînt clasate de 
exploratori în șase mari grupe^ 
după rasa care influențează mai 
accentuat tipul fiecăreia. Se 
bănuiește însă că mai există și 
alte triburi, nedescoperite încă, 
deoarece abia anul trecut o ex
pediție franceză s-a trezit în 
fata unora din acești locuitori, 
care nu se depărtaseră niciodată 
prea mult de sălașul lor^ unde 
trăiau exact ca în epoca de pia
tră.

Despre acești oameni au cir
culat și continuă să circule cele 
mai fantastice legende. Se spune 
că sînt canibali, vînători de ca
pete, vrăjitori, sălbatici etc.

într-o oarecare măsură și 
pentru anumite triburi legendele 
sînt bazate pe un sîmbure de 
adevăr. L adevărat că mai sînt 
chiar și unii care mănîncă carnea 
celui învins în luptă; de ase
menea, mai există unii care vî- 
nează capete — așa cum vînau 
și germanii sau galii de odinioa
ră. Dar la continuarea acestei 
sălbatice obiceiuri ancestrale i-at 
determinat mai ales apariție 
colonialiștilor europeni și ame
ricani, care au vrut să-i supună 
cu forța și să le .jefuiască pămîn- 
turile foarte bogate în zăcăminte 
prețioase. Colonialiștii au practi
cat în unele locuri exterminarea 
în masă a papuașilor^ dar n-au 
reușit să-i supună. Războinici 
viteji și mari iubitori ai liber
tății, ei și-au apărat independen
ța cu armele moștenite de la 
strămoși: sulița și arcul cu 
săgeată otrăvită. Canibalismul 
și vînătoarea de capete au supra
viețuit sau reînviat în aceste 
lupte, ca clemente de răzbunare 
și de intimidare a cotropitorilor. 
Așa s-a făcut că au supraviețuit 
sau reînviat obiceiuri atît de 
sălbatice, practicate în timpuri 
străvechi, sub conducerea vră
jitorilor care speculau cele mai 
primitive instincte ale unei popu
lații cu totul înapoiate. Fap
tul că urme ale acestor stări de 
sălbăticie s-au mai putut păstra 
pînă în zilele noastre este da
torat colonialiștilor care, de- 
dîndu-se ei înșiși la acte de crasă 
sălbăticie, organizînd jafuri și 
înfiorătoare acțiuni de masa
crare a populației băștinașe, 
nu numai că nu au adus acestor 
pămînturi și popoare „ciyili- 
zația“ cu care se lăudau, dar 
le-au ținut pe loc, ba chiar Ic-au 
împins cu secole înapoi.



M O D A T A I O A R E ÎN SATUL..SATELOR
Constituind una din 

ținutele preferate ale 
femeilor, taioarele ca
racterizează cel mai 
bine noile tendințe ale 
modei. Lucrate cit 
multă fantezie și în 
interpretări diferite, 
taioarele din anul a- 
cesta au lungimi va
riate, astfel că fie
care femeie poate alege 
ceea ce convine mai 
bine siluetei sale. 
Noutatea în acest do
meniu o constituie 
taioarele lungi, spre 
deosebire de anul tre
cut cînd ele erau foarte 
scurte.

Lucrat din tuid, cu 
guler mic închis cu un 
nasture .și clape la 
partea de sus, taiorul 
din desenul nr. 1 are 
un cordon lejer, trasat 
prin găici și legat în 
față.

De formă clasică, 
gen. redingotă, taiorul 
din desenul nr. 2 
se închide cu 3 nas
turi, este mai lung si 
constituie o ținută elegantă de 
după-amiază.

Lin amănunt foarte modern în 
anul acesta îl constituie franju
rile ce garnisesc buzunarele taio
rului sport, cu- linie dreaptă, din 
desenul nr. 3.

Taiorul fantezi cu linia dreaptă 
și lungimea potrivită, din desenul 
nr. 4, are mîneca chimono și o 
interesantă tăietură care porneș
te de la linia chimonoului, în față,

Electricitate în mări ți oceane
Studiind viata peștilor din 

Marea Barenț, un cercetător al 
Institutului sovietic pentru eco
nomia peștelui și oceanografie 
a Încercat să afle ce efect ar 
avea asupra acestora curentul 
electric. El a cufundat în apă 
doi electrozi, lăcînd să circule 
între ei un curent continuu. Ii 
fu dat să asiste la un fenomen 
extrem de interesant: în timp 
ce la anod peștii se adunară din 
toate direcțiile, ca la un apel, 
în jurul catodului marea rămase 
pustie. Aăzînd că peștii reacțio
nează atît de puternic la curen
tul electric, el a ajuns la con
cluzia că tocmai asemenea cu
renti — existenti în mări și 
oceane — sînt. probabil, cauza 
lungilor migrații piscicole.

Cu ajutorul unor aparate spe
ciale, cercetătorul sovietic a 
reușit într-adevăr să stabilească 
că în apa mărilor șl oceanelor 
circulă curenti electrici perma
nenti, care joacă un rol hotăritor 
în migrația peștilor. Cauza lor 
constă, se pare, în exploziile 
solare, curentii electrici din 
mări devenind mai puternici 
în perioadele de intensificare a 
activității solare.

Poltioplastul—inamicul coro- 
ziunli

Coroziunea este dușmanul de 
moarte al metalelor. Acum un 
sfert de secol, de pildă, ea distru
gea anual 30 de milioane de tone 
de metal, iar în 1959 s-a calculat 
că din fiecare 100 de milioane 
tone de metal, cel puțin 8 
milioane cad victimă coroziunii. 
In zilele noastre există o întreagă

pe corsaj. Taiorul se închide cu 
2 nasturi.

Lucrat din tuid sau stofă plină 
buclată, taiorul nr. 5 are o linie 
sport, accentuată de lipsa gule
rului și de cele 2 buzunare mari 
aplicate în partea de sus a corsa
jului. be închide cu 3 nasturi 
și are un cordon pornit din pen
sele laterale și care se leagă în 
față.

Pentru tinerele fele ca și pen
tru femeile cu siluetă zveltă

știință în legătură cu apărarea 
metalelor împotriva coroziunii, 
se scriu pe această temă mii de 
cărți șl articole. Șl, totuși, în 
lupta împotriva coroziunii nu 
s-au obținut încă rezultatele 
dorite.

Recent, lucrînd în colaborare, 
oameni de știință din R.P. Po
lonă și R.D. Germană au găsit 
o nouă substanță anticorczivă 
care a fost denumită „poltio- 
plast". Cu acest material sinte
tic se vor acoperi aripile avioa
nelor, punțile vaselor, pereții 
interni ai rezervoarelor metalice. 
Poltioplastul este insensibil la 
acțiunea apei, a uleiurilor, a 
bazelor și acizilor, este elastic, 
și nu plesnește la vibrații. Noul 
material anticoroziv a început 
să tie produs de uzinele din Si- 
lezia de Jos (R.P. Polonă).

Ceai țl stronțiu - 90

Doi cercetători japonezi au 
reușit — în urma a numeroase 
experiențe — să dovedească că 
taninul din ceai este capabil 
să absoarbă stronțiul-90, îna
inte ca acest element radioactiv 
nociv să ajungă în măduva osoa
să.

Experiențele s-au făcut pe 
șoareci. Jn organismul fiecăruia 
dintre animalele de experiență 
s-a Introdus o anumită cantitate 
de stronțlu - 90. Apoi unul 
număr din acești șoareci li s-a 
administrat o soluție de doi la 
sută de tanin extras din ceai.

După 48 de ore s a constatat 
că în măduva osoasă a șoareciloi 
care nu fuseseră tratați cu tanin 
exista 15 la sută stronțiu-90, 
pe cînd în cea a celorlalți nu s-a 
găsit nici o urmă a acestui ele
ment. 

recomandăm taiorul sport cu fusta 
largă, lucrată in cute, duble (de
senul nr. 6). Taiorul are 4 bu
zunare laterale și talia bine prin
să într-un cordon îngust, închis 
cu o cataramă.

Cele mai moderne stofe folosite 
anul acesta pentru taioare sînt: 
iuidul, ecosezurile, flanelul, pe
pitul și jerseul, iar nasturii — 
lucrați din cele mai variate ma
teriale — constituie o garnitură 
importantă.

Semănături cu ajutorul 
radioului

Oamenii de știință sovietici 
I.I. Kostrikin și N.F. Morgunov 
lucrează la un sistem radioteh- 
nic de conducere a dispozitive
lor de semănat a porumbului și 
a altor culturi, în cuiburi dis
puse în pătrat.

Această inovație tehnică va 
îngădui — după părerea specia
liștilor — conducerea concomi
tentă prin radio a cltorva agre
gate (cîte 4 și chiar mai multe, 
în funcție de vizibilitate). Noul 
sistem de dirijare prin radio mai 
prezintă șl avantajul de a reduce 
simțitor timpii morți ai respec
tivelor agregate.

în momentul de față, oamenii 
de știință sovietici lucrează la 
pregătirea unui agregat de probă, 
care va fi experimentat pe cîmp.

LIVEZI TÎRÎTOARE 
DE POMI FRUCTIFERI

Puietii de meri din soiurile 
„Borovinka", „Anis“ și 
„Antonovka" nu se puteau 
aclimatiza în părțile nordice 

ale Siberiei. Savantul sovietic 
prof. Kiziurin a găsit o soluție de 
aclimatizare pornind de Ia ideea 
miciurinistă că apropierea ramu
rilor pomilor de pămînt va face 
ca arborii să fie mai puțin expuși 
vînturilor reci și să beneficieze 
mai mult de căldura iradiată de 
scoarța terestră. In acest scop, 
prof. Kiziurin a silit arborii res
pectivi să „aterizeze"; aplecînd 
spre pămînt ramurile pomilor, 
le-a legat de niște țăruși, ținîn- 
du-Ie în această poziție pînă cînd 
au crescut astfel și nu și-au 
ridicat coroana. Experiența a 
reușit. Zăpada s-a dovedit o 
apărătoare minunată, iar merii 
au suportat gerurile cele mai 
mari și vînturile cele mai pu
ternice. Astfel s-au născut în 
Siberia livezi tîrîtoare de meri, 
perl, pruni și vișini.

In ciuda titlului, veștile de 
mai jos nu vin de undeva de 
la țară, ci dintr-un colț pito 
rese ai Bucureștiutui. Acolo 
unde, în vecinătatea lacului 

Herăstrău, a Parcului de cul
tură și odihnă și a șoselei 
Kiselev, se află Intr-adevăr un 
sat al... satelor. Sau, oficial: 
Muzeul satului.

în vara aceasta, gospodăriilor 
țărănești din ,.sat“ și diferitelor 
construcții rurale — toate mo
numente de arhitectură popu
lară — Ii s-au mai adăugat cîte
va unități. Două din ele, de o 
deosebită importanță etnografică 
și istorică, completează o parte 
din zonele îneă nereprezentate 
aici. Prima — o gospodărie din 
Ostrov, raionul Adamclisi, re
giunea Constanța — este o lo
cuință de romîni care în urmă 
cu un veac șl jumătate au trăit 
sub stăpînirea turcească. Gos
podăria a fost „transplantată" 
cu cea mai mare grijă și pînă 
la cel mai mic amănunt, astfel 
îneît cei ce se interesează acum 
de viața de altădată a acestor 
locuitori, de stilul caselor' lor, 
de obiceiuri, de arta lor popu
lară. au la dispoziție un material 
autentic. Alături de aceasta a 
fost instalată o gospodărie din 
satul Curteni, raionul Huși. 
Vechimea precisă a casei se 
cunoaște. Oamenii care au con- 
struit-o o însemnaseră pe o 
cărămidă: 1844. Ea a aparținut 
unei familii de răzeși — dintre 
acei răzeși moldoveni care timp 
de 60 de ani „au dus procese" 
cu hrăpăreții moșieri din par
tea locului. Acum, oaspeții 
muzeului îi vizitează încăperile 
proaspăt spoite, bucătăria cu 
vatra arhaică, cercetează mo
bila. ornamentațiile, covoarele, 
țesăturile. Nu lipsesc din curtea 
gospodăriei nici teascurile cu 
care locuitorii din Curteni trans
formau în vin rodul renumitelor 
vii ale Hușului și nici prisaca 
în care se-aduna mierea albi
nelor.

Cu aceste două „noi" gospo
dării. numărul unităților din 
„sat" s-a ridicat la 50, cu un 
total de 184 de construcții 
care adună la un loc peste 
1.3.500 de obiecte.

F. URSEANU
Fotografiile autorului

...lichidul limpede, incolor, 
inflamabil, cu miros particu
lar șl gust caracteristic — de
numit popular spirt, iar știin
țific alcool etilic — este obținut 
prin fermentarea amidonului, a 
zahărului și a altor hidrați de 
carbon?

... folosind alcoolul puteți 
prepara în casă o apă de ■ <>lo- 
nie cu miros foarte plăcut? 
La 1 litru de alcool se adaugă 
15 gr esență de lavandă și 6 gr 
esență de bergamot. Amestecul 
se pune într-o sticlă ermetic 
închisă, ce va fi păstrată la loc 
întunecos timp de 15 zile. O 
dată la 2 zile sticla va fi scutu
rată de cîteva ori și repusă la 
locul ei. In momentul întrebuin
țării se adaugă cu încetul cam 
250 gr apă distilată^ tăria de 
60-70° astfel obținută fiind 
suficientă.

...alcoolul curăță de prat 
bijuteriile, depozitarea de săpun 
și alte impurități? Procedați 
astfel: puneți, de pildă, un 
inel cu o piatră prețioasă într-un 
păhărel cu alcool, iar după 
cîteva ceasuri îl scoateți și pe- 
riați piatra pe ambele părți cu 
o periuță de asemenea muiată 
în alcool. Inelul se va curăța 
perfect.

...dacă în timpul verii, în 
orele de plaiă, ați depășit 
timpul de stat la soare și simțiți 
oarecare usturime a pielii, aceas
tă senzație neplăcută va dispa

Abia .transplantată-, gospodăria 
din Curteni (raionul Huși) a șl foit 
asaltată de elevii Școlii tehnice de 
arhitectură ți construcție a orașelor, 
care fac aici studii topografice.

O curiozitate a 
.satului* : casa cu 
o singură cameră. 
Nimic în plus afară 
de această încăpe
re, în care la înce
putul acestui secol 
trăia o familie nu
meroasă de țărani I 
Casa a fost adusă 
dintr-un sat de 
munte din raionul 

Piatra Neamț.

Cine-s oaspeții care au poposit pe 
prispa acestei frumoase case țără
nești 1 Sînt studenti care studiază 
practic stilul caselor de munte din 
apropierea Bicazulul. Această lo
cuință fusese .transplantată- aci 
din satul Audia, comuna Hangu,

re dacă veți șterge ușor locul 
înroșit cu un tampon de vată 
murat în alcool?

...lentilele ochelarilor se vor 
curăța mult mai bine dacă vor 
fi șterse cu un tampon de vată 
muiat în alcool? După aceea len
tilele se lustruiesc cu o bucățică 
de piele de căprioară.

...de asemenea, geamurile 
vitrinelor și paharele de cristal 
vor deveni mult mai străluci
toare dacă în apa cu care sînt 
clătite se adaugă puțin alcool?

...atunci cînd nu aveți timp 
să vă spălati părul puteți folosi 
alcoolul pentru a-1 degresa? 
Umeziți tampoane de vată cu 
alcool și ștergeți cu ele atît pie
lea capului cît și părul, împărțit 
în șuvițe.

...dacă vreți să refaceți ondu- 
lațiile părului și nu aveți mult 
timp Ia dispoziție, în loc să-l 
udați cu apă, fiind nevoie apoi 
să așteptați cîteva ore pînă se 
usucă, este recomandabil să 
folositi alcoolul, care se evaporă 
repede? In cel mult 1 /2 oră părul 
va fi uscat. Iar ondulația obți
nută — fără a fi de lungă du
rată — vă va face să fiți bine 
pieptănată.

...pentru a face să dispară 
oboseala picioarelor este bine 
ca acestea să fie zilnic fricționate 
cu alcool?

...pentru a preveni apariția 
punctelor negre și pentru a strîn- 
ge porii feței puteți folosi o 
loțiune ușor astringentă pe bază 
de alcool? Formula acestei lo- 
țiuni este: alcool (70°) —100 gr, 
acid salicilic— 1 gr, camfor—igr, 
rezorcină—0,50 gr, tinctură ben- 
zoe—1 gr.



SCRISOARE DIN LONDRA

LA CEA MAI ÎNALTĂ ȘCOALĂ A DANSULUI... Tineri din diferite țări 
au posibilitatea de a învăța la neîntrecuta școala a baletului sovietic. 
Una dintre aceste tinere este și englezoaica Ann Stone, tn vîrsta de 15 ani, 
care Începe acum anul II de studiu Ia școala de pe lingă Balșoi Teatr 
din Moscova. lat-o tn fotografie, petrecută de prieteni și colegi, tndreptîn- 
du-se — tn portul Londra — spre vasul sovietic „Baltika“, cu care va 

pleca In U.R.S.S.

DIN TEZAURUL DE ARTĂ AL 
R.D. VIETNAM face parte și 
această statuie intitulată „Buda 
eu o mie de mtini și o mie de 
fețe*. Statuia, din lemn lăcuit, 
se află în pagoda But Thap din 
provincia Bak Nin și datează 

din 1656.

PROBLEMA ACUTA
INVAJAMINTUL

d* Olana PURCELL

P
rintre numeroasele probleme care-l cople
șesc pe cetățeanul englez, una dintre cele 
mai serioase este situația în care se află 
școala britanică. Este la mintea oricui că 
pentru a construi școli e nevoie de bani.

Dar împărțirea bugetului țării in spiritul răz
boiului rece a făcut imposibilă ducerea la bun 
sfîrșit a proiectelor postbelice de dezvoltare a în- 
rățămîntului în Anglia. Noi am cheltuit 669 
milioane lire sterline, pentru proiectile care s-au 
dovedit nefolositoare. Numai cu o parte a a- 
cestei sume am fi putut înzestra 1.900 de școli 
primare și 600 de școli secundare. Cele cîteva 
— puține la număr — școli noi existente se 
pierd în numărul mare de școli construite încă 
la începutul secolului.

în anul 1938 — în condiții de forță majoră 
— au fost construite din lemn cîteva sute de 
școli despre care s-a spus că sînt construcții cu 
caracter temporar, ce vor fi repede înlocuite. Și 
iată că astăzi, în I960, o mare parte din aceste 
școli mai există încă!

Multe din școlile de la țață sînt o adevărată 
rușine; ele nu au mijloace de încălzire și nici 
instalații sanitare adecvate. în aceste condiții — 
la care se adaugă faptul că numărul mediu al 
elevilor dintr-o clasă este de aproximativ 50 — 
un profesor trebuie să-și iubească prea mult me
seria pentru a continua s-o exercite.

Nu trebuie de asemenea neglijat nici faptul 
că in unele regiuni ..dificile1' ale Londrei și ale 
altor mari orașe industriale, tinerii de 14-15 ani 
constituie o problemă în plus pentru profesori. 
Un prieten — care se străduiește să-i învețe pe 
tinerii de 14 ani dintr-un cartier al Londrei — 
mi-a povestit despre necazurile ce i le pricinuiesc 
elevii săi, care vor să fie mai curind „teddy boysu 
(huligani, bulevardiști —n.r.) decît școlari și 
care nu se gîndesc la altceva decît la îmbrăcă
minte strigătoare, motociclete și magnetofoane. 
Autoritățile și agențiile de plasare, ce se ocupă 
de angajarea în servicii a tinerilor* atrag me
reu atenția asupra faptului că un mare număr 
de băieți și fete care părăsesc școlile abia știu să 
citească sau să scrie.

La toate acestea se adaugă condițiile grele ma
teriala în care se zbat înșiși profesorii. Ei fac 
parte din una din categoriile cele mai prost 
plătite.

Situația școlii engleze de azi constituie o pro
blemă acută. Educarea noii generații reprezintă 
unul dintre cei mai importanți factori în viața 
unui popor. Pentru a rezolva această problema 
e^^vsar, fără îndoială, ca Anglia să înceapă a 
cheltui pentru pace în loc să continue a arunca 
milioane de lire sterline în gura nesățioasă a 
zeului Marte.

+-T1NĂRA REPUBLI
CA INDEPENDENTĂ 
AKIlJCANi CIAD va 
trebui să lupte din 
răsputeri pentru a li
chida starea de înapo
iere moștenită de Ia 
colonialiștii francezi, 
în fotografie, negri 
din tribul Kanembu, 
siliți să muncească 
zile în șir tn'lacurile 
sărate de la Dayas, 
pentru a extrage sare 
cu m!jloa. e manuale.

„TRANDAFIRUL DE PIATRĂ este numele dat de 
locuitorii din Saalburg (R.D.G.) unei stîncit căreia 
vînturile și ploile i-au dat forma unui trandafir 

gata să-și deschidă petalele.

PRINCIPIUL UL
TRASUNETULUI, 
care a dat rezultate 
attt de bune .în me
dicină, stă lâ baza 
unui nou aparat con
struit de inginerul po
lonez Jan Elder din 
Lodz. Aparatul, de
numit „Ultraton“. a 
fost experimentat cu 
succes în vindecarea 
afecțiunilor reumatis
male și va intra în 
curînd în producția de 

serie.

PRIMA MAȘINĂ DE 
CALCULAT DIN LU
ME se află în Muzeul 
de stat de matematică 
și fizică din Dresda 
(R.D. Germană). A- 
ceastă mașină, con
struită în 1652 dc 
marele fizician fran - 
cez Blaise Pascal, pu
tea efectua operații de 
adunare și scădere. —

„REC. ELE FLUTU
RILOR*, așa este de
numit Lăszlă Bezsilla 
din Budapesta, care în 
45 de ani de muncă 
răbdătoare a colecțio
nat 30.000 de fluturi 
de specii diferite. în 
colecția sa figurează 
— printre alte rari
tăți—„Morpbo Hecuba 
Priameis“, cel mai 
mare fluture din lume, 
ca și „Lyoaena Ther- 
samon" cel mai mic 

fluture de pe glob.


