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Și-a așteptare tulburâtoare 
Clopotul Inimii beat râsuna.

pe alții, atent, 
cute noi pe figură.

Toți pomii in zori și-au mișcat cu mirare 
Perlele florilor scăpărătoare.
Ritmice grupuri de foc vegetal, 
îmbrățișare de Jar și răcoare.
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I pinza, clei...
8
8

semn, fiecare din | 
* . ■ ,

«ț străduiește să de-1 
cum a făgăduit, un%

Aseară toți pomii pustii
Legănau descărnatele crengi cenușii, 
Dar eu preslmțeam că lntr-tnșl! se schimbă 

ceva

Desen de P. NAZARIE
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Pe masa redacției imaginile 
stau ațezate în evantai, î,ncă 
departe de aranjarea lor cu
minte din pagina pe care o 
aveți în față. O discuție a- 
prinsă se poartă pe marginea 
lor : care este mai însemnată?

— Furnalul cel nou — sus
țin mulți. Este cel mai mare 
din țară; cu el parcă simți 
crescînd industria noastră 
grea, temelia noului cincinal.

— Bine, de ce nu însămîn- 
țările ? In campania agricolă 
de primăvară este acum cu
prins întreg tineretul de la 
sate, împreună cu milioane de 
oameni ai muncii din agricul
tură. Și niciodată ca acum n-a 
mai arat tractorul atît pămînt 
unit prin voia țăranilor mun
citori.

— Să arătăm ceea ce 
exista înainte 1 — iată o 
cere susținută aprins, în 
voarea fotografiei în care 
gada fruntașă de tineret,
țiatoarea unei noi mișcări în 
producție, asistă la o repre
zentație de teatru.

— Copiii — viitorul nostru, 
care încă de la vîrsta acea
sta învață să întindă pînzele pe

Noroc i
— Noroc I
Băieții din brigada a 12-a 

de tractoriști condusă de ute- 
mistul Niculae Vișinescu de la 
S.M.T. Chirnogeni ciocnesc pa
harele cu bere cinstind succe
sele obfinute in preajma lui 
1 Mai.

Priviți cit stnt de veseli I 
Angajamentul lor tn întimpi- 
narea sărbătorii primăverii a 
fost de a realiza peste 550 
hantri. Și l-au îndeplinit I

Printre fruntașii brigăzii 
stnt tinerii tractoriști Constan
tin Spoiala, Radu Sava, Nico- 
lae Vișan, Gheorghe Manta și 
ucenicii tractoriști Gheorghe 
Capdemai și Gheorghe Vlad, 
pe care-i vedeți tn fotografie, 
bucuroși că eforturile lor au 
contribuit la grăbirea ritmului 
desfășurării muncilor agricole 
de primăvară.

Citiți tn pagina Il-a convor
birea telefonică cu corespon
dentul nostru din regiunea 
Constanța.

i- Hă

navele viitorului — ce poate 
fi mai expresiv de 1 Mai ?

— Totul pentru om —. să
> bucurăm de casa cea nouă, 

în 
locuiască

ne 
aidoma altor zeci ți sute 
care treptat trec să ' 
oamenii muncii 1

Ajutați-ne și voi, dragi ci
titori, Care imagine este mai 
însemnată ? Oare n-ave(i în 
uzina, în satul, în școala, în 
familia voastră, mii de ima
gini care servesc acelorași 
idei, poate de zece, de o sută 
de ori mai bine ? Cum să 
exprimăm mai limpede și mai 
pătrunzător ideea sărbătorii 
de astăzi, Ziua solidarității 
internaționale a oamenilor 
muncii, în care poporul nos
tru muncitor își afirmă bucu
ria pentru rezultatele obținute 
sub conducerea partidului in 
construcția socialistă și hotă- 
rîrea de a îndeplini cu succes 
cel de al doilea plan cincinal, 
de a-ți întări patria, de a a- 
păra pacea, de a-și făuri un 
viitor fericit. Ce poate exprima 
mai limpede ți mai pătrunză
tor simțămintele noastre de so
lidaritate cu toți acei ce 
luptă pentru un viitor mai

bun, pentru liniștea omenirii ? 
Noi n-am putut ajunge la 
altă concluzie decît că toate 
aceste imagini împreună, ți a- 
lături de ele imaginea imensă, 
de necuprins a patriei, contu
rează ceea ce vrem să expri
măm — aspectele multilate
rale ale felului în care tinere
tul nostru muncitor, utemițtii 
ți întreg poporul și-au înde
plinit angajamentele și au în- 
tîmpinat măreața zi.

De aceea, îngăduiți-ne să vă 
așezăm alături, la locul 
cinste; pe voi constructori 
furnale și tractoriști, metalur- 
giști iubitori de cultură, loca
tari de casă nouă și pionieri 
veseli și îndrăzneți.

Și acum, la braț in coloana 
cea mare !

8 N I!irncd de la Hune-l 
8 2 V doara, de 700 m. c., a 8 

fost aproape construit. J 
8 Bădină Ion, care-i sudor, a| 
g coborlt de pe estacada meta- 8 
8 lică. Montorul Roșeală Gheor-8 
§ gh-e a încheiat ultima con- > 
8 ductă. 8
8 — Cum a fost ? — întreabă |
S responsabilul brigăzii, Petre 5 
8 Dumitru.
8 — O clipă I Vă spun eu 8
| cum a fost — intervine feto- 8 
8 reporterul. Mi s-a spus că bri- 8 
8 gada voastră ț fruntașă. Dar x 
8 niciodată n-âm reușit să vă 8 
8 găsesc pe toți. Unul era pe 8 
? platformă tn timp ce altul lu. | 
8 era la gurile de vînt ș.a.m.d. j 
8 Acum, înainte de a pleca la 8 
8 altă construcție, rămtneți o | 
8 clipă locului.
8 Mulțumesc I 8
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Doi băieți harnici și îndemî- fie exigeați față de ei și să ob- 
nateci meșteresc ceva, cu, țină totdeauna <*-*- i 
multă migală, din lemn, 

_ ' ' . Fotoreporterul i-a
surprins la .lucru, la cercul de 
navo-modele de la Palatul Pio
nierilor, construind modele de 
yacht-uri, yole și \ vase de

8 transport, cu care se vorpre-
8 zenta la concursul mîihilor înde-
8 mînatice. Micii constructori stnt 
| pionierii Ion Bazavan și Cristian 
8 Triaire, elevi ai școlii elementare 
8 de 7 ani mixte nr. 179 din Ca- 
o pitală. Aici, la palat, de la pro- 
? fesori și instructori, au învățat 
| zeci de lucruri utile, au învățat 
8 să muncească cu spor. La școală, 
8 tot profesorii și instructorii i-au 
| ajutat să se poarte frumos, să 
&oo OO 00 OO OO 00 OO OO 00 0000oo,

Doi băieți harnici ș 
nateci meșteresc 
•-vi < 1t r~f /■ / >

rezultate bune. | 
Priviți-i: poartă la gît un semn 8 
al vredniciei și devotamentului, |" 
cinstei și curajului — cravata J; 
roșie de pionier. Mtine se tmpli- 8' 
nesc 7 ani de cind, pentru prima 8 
dată la noi în țară, cei mai buni g 
dintre copii au primit acest 8 
semn. Sărbătoarea primăverii 8 
coincide cu bilanțul frumos al % 
acestor ani 1. fiecarș< din cei dis- 8 
tinși cu acelt semn, fiecare din | 
cei mai merituoși copii ai acestei 8 
generații si 
vină, așa 
cetățean demn al patriei noa- 8 
stre, un luptător dîrz, cinstit și | 
curajos pentru victoria socia-g 
lismului.

Tineri născufl dlntr-un veac furtunos, 
Tineri supuși la o grea încercare. 
Nereținuți timpuriu, am intrat 
In complicata vieții viitoare. 
Cu |ocurl In gind și naivi, am pășit 
Din copilărie de-a dreptul in viață. 
De-aceea pe unii ne-a descumpănit 
Forfota aspră de foc și de ghiață.
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Noaptea întreagă am stat priveghind, 
Besna curgea ca un fluviu afară,
Eu bănuiam, auzeam cum se naște 
Minunea tainică de primăvară.
Mă țncordam întunericul des să-l străbat. 
Să văd co se-ntîmplă și Iată
Privirile ml s-au lărgit, am primit

. Taina-nfloririi, duioasă, curată,
Pe care acum eu o știu mult mai bine 
Dficît pomii cu flori și albine.

■. Lacom torc crengile seva subțire. 
Crengile tremură fără oprire,

‘Gerul deasupra se-apleacă'mal tare 
Ponțu-n suavă durere tresare, 
Șl-n zori, în văzduhul umed și pal, 
Pomii își flutură -n vînt cu mirare 
Ritmice grupuri de foc vegetal. 
Perlele florilor

Priviți-vă unii 
S-au închegat
Fruntea mai larg e curbată acum. 
Gura zîmbește acum mai matur. 
Coardele pieptului sună mal plin 
Ochii vă ard cu ciudată lumină : 
Prima, din altele multe ce vin, 
Țrălți înflorirea aceasta deplină.

Totuși, șl poate de aceea, acum 
Mal impllnltă-l privirea șl gfndul, 
GIndul și brațele noastre mal drept 
Ajută puterea ce schimbă pămintul. 
Fierul se-ndoaie cind no! poruncim. 
Lanul cind noi poruncim ne dă pine. 
Miezul pămlntulul de-l Înfruntăm, 
Infrint de sforțările noastre rămine.

Dacă-n trecut ne scăpau mari probleme 
ȘI lucruri mici dilatam lără rost. 
Dacă obraznici zimbeam chibzuințe!, 
Dacă-nșelațl de-aparențe am fost. 
Eu nu regret — căutam totuși drumul 
Spre zarea ce-șl pllpiie jarul curat. 
Totul se schimbă in bine cind oamenii 
Că-s oameni întregi n-au uitat.

Az! minuim o mașină, un plug. 
Un condei, o Idee ce arde cu pară, 
Mline-polmilne noi vom mlnui 
Complexe întregi de mașini șl o țară. 
Această răspundere-i fără sfirșit. 
Pe noi ne privește atent tot poporul.
Prin felul cum creștem, prin tot ce glndim 
Noi hotărlm cum va fi viitorul.

Atunci, puri șl mindri, cind vom apuca 
Frinele vremii In palme ca-n clește, 
Nu-I vom ierta pe cei răi și cei lași, 
Vom răsădi tot ce încă lipsește. 
Astăzi, In creșterea noastră de mai, 
Sporițl-vă torța simțirii și-a minții. 
Sorbiți însetați șl cu cugetul treaz 
Cele ce pot să ne-nvețe părinții.
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Blocul //-/ din cartierul 
de locuințe Vatra Lu
minoasă a fost dat în 

folosință. La primul etaj 
(scara A) și-a luat în pri
mire noul apartament o ti- 
nără familie. El, tehnician 
la întreprinderea de drumuri 
și poduri, ea țesătoare la 
„Mătasea populară". Puștiul, 
băiatul lor, școlar în cl. I 
elementară.

Puștiul ridică o problemă: 
camera dinspre stadion să 
fie a lui. Dar aici mai tre
buie discutat — și tatăl este 
mare amator al jocului cu 
balonul rotund.

Nu știm cum se va re
zolva „conflictul". Cert este 
că acum, cind părinții insta
lează o draperie, puștiul își 
pune o nouă problemă. De 
data aceasta emoționantă și 
gravă: unde să fie așezat 
portretul mămichii ?

In ultimele zile, In u- 
ziua „Matyas Rako- 
si“ tovarășii de mun

că au aplaudat călduros 
inițiativa brigăzii de tine
ret a tov. Năstase Mitroi 
de a aplica cele mai avan
tajoase metode înaintate.

Una din consecințe — 
acum e rindul brigăzii să 
aplaude, intr-o elegantă 
lojă, artiștii Teatrului Na
țional „/. L. Caragiale“ 
în piesa „Regele Lear“.



De 1 Mai trebuie să ne gîn
dim la mină. La mina o- 
mului. Mîna este produ

sul muncii ; este probabil produ
sul cel mai interesant al muncii. 
Oamenii s-au obișnuit să nu
mească produse ale muncii — 
mărfurile, piramidele. Gio
conda, fuselajul avionului cu 
reacție ; dar din oricîte a 
creat munca pe pămînt, nimic ; 
nu suferă comparație cu mîna 
omului. O mină, cu mușchii și 
ligamentele ei complicate, cu ui
mitoarele ei cinci degete, e o 
creație unică. O singură clasă 
în istorie a înțeles forța mîinii o- 
menești. Clasa aceea e simboliza
tă prin două unelte elementare, 
care, fiecare la vremea e> a 
modificat mai mult sau mai pu
țin mîna — oasele, mușchii și li
gamentele : secera și ciocanul. 
Clasa aceea a învățat încă acum 
aproape 100 de ani de la unul din 
cele mai splendide spirite care au 
slujit-o în decursul istoriei ei că 
....mîna se prezintă nu numai 
ca organ al muncii, dar este tot
odată și produsul ei“. Engels a 
explicat aceasta într-un manu
scris excepțional străduindu-se să 
arate ce concluzii trebuie trase 
din drumul de la maimuță la om. 
Explicîndu-i-se, clasa a tras con
cluzia sa : a strîns bine cele cinci 
degete formînd un pumn, și-a în
cordat mușchii și a lovit. Nicio
dată mîna nu a trăit glorii mai 
ample ca cele pe care i le-a con
sacrat clasa muncitoare.

Am văzut mulajul mîinii lui 
Chopin : nu știu ce ar putea să 
mă emoționeze mai mult și ca a- 
tare nu vă pot descrie și explica 
nimic, Am văzut la bufetul Dfi. 
H. de la Bicaz un șofer mîncmd 
orez cu lapte; ținea în palmele 
mari, negre de ulei, castronașul 
delicat ; minute în șir nu mi-am 
putut lua privirea de la mîinile 
lui ; străluceau în întreaga ca
meră, luminate parcă de orezul 
alb — o strălucire neagră, fecun
dă, de pămînt. Am văzut într-o 
dimineață mina lui Pașca Gavri- 
lă. Am remarcat-o într-o situație 
amuzantă care nu ..........
cu nimic.

Ușor băut, 
bine dispus, în 
hainele lui cele 
bune care, fie 

vorba între noi, 
„nu-i prea vin“ 
— Pașca stătea 
cu nevasta în 
fața localului de 
vot, după ale
geri, duminică 11 
soare de stațiune de odihnă mono, 
tonă, zăpadă, geruleț, cer albastru 
neverosimil, fumuri albe 
dicate candid din cele 
coșuri ale așezării de la tunel- 
intrare — toate acestea 
Steaua de Erou al Muncii 
liste și rîsul lui Pașca, cum vă 
spun, ușor băut; a venit bătrînul 
Menhard, cu familia sa numeroa
să — fii, fiice, gineri, nurori, ceva 
sugerînd familiile patriarhilor 
prolifici din Biblie. Una dintre 
fiice, cea mai tînără cred, s-a 
plîns că i-a înghețat mîna. Paș
ca — volubil și cochet — i-a luat 
imediat mîna într-a sa și a în
ceput să i-o încălzească ; atunci 
i-am văzut degetele butucănoase, 
unghiile mari și rotunde, palma 
lată, pielea aspră și tare, o mînă 
masivă, care impune, cu totul 
respectabilă ; strîngea între de
getele sale degetele fetei lui Men- 
nard și ea chicotea, desigur co
chet, dar nu frivol; Pașca își tre
cea palma dură pînă la încheie
tura mîinii ei și fata, măgulită, 
admitea.

— Măi, o să se supere nevas
ta...

— Pe dracu... rîdea Pașca. Te 
superi, nevastă ? și mîngîia vesel 
și încîntat palma fetei. Te superi 
zi? Lăsînd-o pe tînăra Menhard 
cîteva clipe, se întoarse spre 
„dumneaei“ — o femeie corpo
lentă și timidă, legată cu o bas
ma cuminte, purtînd o fustă cum
secade — și-o cuprinse în brațe 
cu o naturalețe irezistibilă. O 
strìnse în brațe cît putu da vi
guros și corpolenta tovarășă Paș
ca mi se păru, deodată, în bra
țele omului acesta scund, o vra
bie. Așa am cunoscut mîna lui 
Pașca, brațele sale.

De 1 Mai trebuie să ne gîndim 
la drumul de la maimuță Ia om, 
la mînă, la pumn, la seceră și 
ciocan. La Chopin. La Pașca. Și 
la automatizare. Mai ales la au
tomatizare.

praf dg stîncă. Și deodată un 
strigăt rar, lung, splendid : „Ga a! 
Gataaf Gataaa ! Gaataa 1“ Acei 
doi „a“ sunau amplu, orchestral. 
Părea un cîntec, o superbă mo
dulație a coardelor vocale, un 
fel de imn al artificierului-șef cu- 
rățind aerul de impurități și tea
mă. Era melodie, ritm, măsură, un 
legato, un crescendo de la pianis- 
simo la forte. Artificierul-șef cîn- 
ta I „Gaa-taa 1 Gaa-taa 1“ — se 
deschidea o nouă epocă isto
rică, probabil aceea visată 
cîndva la „Hănsel și Grettel“, 
după cîteva lecturi generoa
se. Melodiile se vor naște spon
tan pe întreg pămîntul, cum s-a 
născut cîntecul acesta neașteptat 
plutind peste batardou. Atunci în 
acel „proces al muncii“ devenit 
atît de fericit, probabil că glasul 
omului va fi supus unor noi mo
delări. Atunci, nu se va mai gîndi 
nimeni dacă dinamită, bombă ato
mică sau bombă cu hidrogen sînt 
sau nu depășite, nu va mai fi 
teamă la Hiroșima și Bicaz, oa
menii își vor asculta vocile și-și 
vor spune orgolioși și liniștiți: 
iată, i-am ajuns pe Șaliapîn și 
Caruso.

De 1 Mai trebuie șă ne gîn
dim la glasul omului, la artifi
cierul șef și Caruso. Și la pace.

i-a știrbit însă

gie consacrată confecționării unui 
obiect necesar omuiui. Cine-și mai 
amintește de acel prim efort de 
început în care erau închise 
toate minunile lumii? Cu fiecare 
audiție a liedurilor lui Schubert 
sau a ariei clopoțeilor din Lakme, 
ne depărtăm de amintirea lui, îl 
uităm mai profund. Și, de fapt, 
în fiecare glas uman am trebui 
să auzim trecutul și viitorul, su
netul nearticulat și liedul.

Cînd am fost prima oară la o- 
peră — aveam la activ cîteva 
lecturi generoase și se cînta pa- 
re-mi-se „Hansel și Grettel“, -- 
am trăit o asemenea bucurie în
cît mi-a devenit imediat clar că 
oamenii, atunci cînd vor fi cu 
toții fericiți, nu-și vor mai co
munica gîndurile decît cîntînd. 
Mai evoluat și mai dens, acest 
gînd al copilăriei mi-a revenit nu 
de mult în batardou! barajului 
de la Bicaz, ^șistînd la dinami
tările stîncii, auzind glasul arti- 
ficierului-șef.

Am impresia și azi că în zece 
minute ale după-amiezii de 10 
martie 1956, am trecut prin cî- 
teva ere ale istoriei omenești, nu
mai ascultînd sunetele emise de 
omul acela instalat undeva sus, 
pe o stîncă a malului stîng, avînd 
la picioare întreg batardoul. Mai 
întîi am fost proiectat într-o 
epocă dinaintea comunei primiti
ve, într-o epocă a sunetelor near
ticulate. Omul a dus la gură pîl- 
nia puțin comică și a strigat după 
cîte am înțeles: „Arde! Ardee! r___ ,________ ___ ______
Ardee!“ Era un răcnet, nediferen- Lîngă frumusețea unei mîini nu 

pot așeza decît incandescența unei 
idei omenești. Va veni o vreme, 
cînd lîngă uneltele care sim
bolizează munca vom >pune și 
simbolul Ideii — filamentul unui 
bec electric, să zicem. De 1 Mai 
ar fi poate necesară o odă ideii. 
Dar în ultima vreme, și am im
presia cu cît va trece timpul, o- 
dele se dovedesc din ce în ce mai 
perimate. Nimic pe acest pămînt 
nu are încă dreptul să fie idola
trizat.

In 
ferat 
cam

țiat, pe care „e“-ul acela final nu 
numai că nu-I înrnuia, dar îl fă
cea mai sălbatic, mai strident. 
Apoi „s-a tras o telegramă“ — 
adică s-a aruncat în aer o can
titate oarecare de dinamită pen
tru a se auzi peste tot că aici, în 
batardou, încep dinamitările. Nu 
era prima oară cînd auzeam di
namită sărind în aer; într-o ma
nevră, prin 1951, am marcat fo
curile „inamicului“, tot așa — cu 
dinamită, fals, dar atunci toată 
operația mi s-a părut numai gă
lăgioasă. Acum, aici, după acel 
răcnet „arde“, „telegrama“ m-a 
fixat în depărtări, cînd oamenii

De 1 Mai trebuie să ne 
gîndim la creierul omului,

la ideile sale, dezvoltate o- 
cu vorbirea articulată, cudată .................. ,

perfectionarea activității mîinilor.

locul unei ode ideii, am p,re- 
săptămîna aceasta — poate 
prea brutal — o plimbare 
piețe să văd cum se vinde

O

martie. Era un

ri- 
cîteva

plus
Socia-

De 1 Mai trebuie șă ne gîn
dim la glasul omului. S-a
născut. s-a modelat, s-a 

dezvoltat în ceea ce numim „pro
cesul muncii“ ; e o formulă ari
dă acest „proces al muncii“ des- 
trămînd orice vrajă. Tn imagina
ția mea cel puțin, munca e o ne
buloasă din care S-au desprins — 
din ce în ce mai evoluat — solii 
vieții noastre: unealta, muzica, 
Hamlet, creionul. La început a 
fost cuvîntul — spune Biblia. Dar 
milioane de oameni nu cred așa. 
La început a fost stropul de ener-

se anunțau pe creste, prin focuri. 
Peste cîteva minute 
șef a articulat precis, clar : 
foc la Prisăcaru I Dă ' 
tonoaia ! Dă foc în 
Intrasem în civilizație. Rapid, 
sus pe stînci, pe malul drept și 
stîng, jos, în batardou 
ficierii au aprins febril 
și apoi au fugit calmi 
cunzători. Ne-am îndepărtat și noi, 
am urcat cîteva trepte și am in
trat în baraca inginerului Kame- 
nitzer, așteptînd, așteptînd... Și 
deodată, totul a început să tre
mure, să vibreze, totul în jurul 
meu a început să descrie sinu
soide. Ședeam rezemat de ușă, 
privind pe geam spectacolul stîn. 
cilor sărind în aer și auzeam cum 
pietre, pămînt, iar pietre cad pe 
acoperișul barăcii, pe treptele de 
lemn, pe circomvoluțiuni, pe ner
vi. Cînd canonada s-a întețit, cînd 
totul căpătase amplitudinea ma
ximă, *“41— — *------ : ----- 1
mum, 
clipe asemănătoare 
știu — de mine 
într-un adăpost sau într-o tran
șee ? în Madrid ? Londra ? Bucu
rești? Stalingrad? în ’36?’41?’42? 
’44? nu știu — tot așa sub pietre 
moloz, pămînt, pămînt — îngro
zitor ! Era numai o simplă ex
plozie de dinamită, iar afară și în 
mine un infern. Cu fierul roșu 
se mai ard azi negii — operație 
numită elegant cauteriz<re. Cu di
namită se aruncă în aer stînci 
și se mimează în armată „focul 
inamicului“. La vremea lor, fie
rul roșu, dinamita, erau printre 
culmile imaginației destructive. 
Azi, fleacuri. Care ne sperie, ne 
înfricoșează, ne îngrozesc. La Hi
roșima, de cîte ori un avion trece 
pe cer — oamenii ridică privirile 
încă și azi alarmați, neliniștiți. 
Eu, aici, în baraca lui Kameni- 
tzer, mă tem de dinamită și de 
exploziile ei. N-am cunoscut bom
ba atomică, dar teama n-are 
gradație, nu are grade de com
parație ca adjectivele. Teama nu 
e un adjectiv și, mai ales, nu su
portă adjectivele. E teamă — la 
Hiroșima și la Bicaz. înregistram 
bubuiturile din ce în ce mai rare; 
simțeam cum baraca își refixează 
rădăcinile. Apoi tăcere. Am des
chis încet ușa, cu un scîrțîit ex
trem de liniștitor pentru nervi. 
Pe trepte, în jurul barăcii, doar 
cîteva pietre, cîțiva bulgări de pă
mînt... Mi se păruse că-i aud pe 
acoperiș. Teama, tot timpul tea
ma 1 Aerul impur, saturat de

artificierul 
„Dă 

foc la An- 
batardou I"

— arti- 
fitilurile 
spre as-

întins eu însumi la maxi
m-a fulgerat amintirea unei 

trăită nu 
sau de altul ?

carnea. Era chiar indicația lui 
Engels: „..cea mai mare influ
ență a avut-o carnea asupra cre
ierului care a primit, datorită ei, 
într-o cantitate mult mai mare ca 
înainte, substanțele necesare 
pentru nutriția și dezvoltarea 
lui. ceea ce i-a dat posibilitatea 
să se perfecționeze mai rapid și 
mai complect, din generație în 
generație“ Afirmația — oricît de 
dur vi s-ar părea — nu și-a pier
dut actualitatea.

Situația nu e încă mulțumi
toare. Gospodinele au păreri 
comune asupra situației, pe care 
mă grăbesc să le rezum: a) 
prețul e ridicat pentru cei cu 
salarii încă mici, în fapt cei mai 
frecvenți clienți ai piețelor; b) 
chiar dacă ești hotărît să cum
peri, te nemulțumește deseori ser
viciul— „se dă prea mult os, to
varășe“ ; cj e mai convenabil u- 
neori la speculant, cît e el de 
speculant, fiindcă îți dă carnea 
care-ți place.

Ar trebui mult mai larg expli
cat în piețe, din om în om, de ce 
carnea e încă scumpă, de ce „oa
sele“ mai sînt o problemă pentru 
gospodine, de ce mai avem atîtea 
greutăți cu educarea vînzătorilar 
noștri, de ce ne mai dau atîtea 
bătăi de cap speculanții în pe
rioada aceasta, cum o să scăpăm 
de ei, cum o să mîncăm carne 
mai multă și mai ieftină. Expli
cat și acționat cu încredere. Căci 
de 1 Mai — trebuie să ne gîndim 
la creierul omului, la ideile sale,la creierul
la părerile lui Engels I

Mină, gură, creier. De 1 
Mai trebuie să ne gîndim
la mult mai mult, la trupul 

omului. A lua cunoștință concret, 
cu toate cele 5 simțuri, de trupul 
omului — mi se pare o acțiune 
elementară a oricăruia dintre 
noi, dacă vrea să înțeleagă ceva 
mai mult din viată. Vine o vreme 
în viata fiecăruia cînd înțelege 
concret ce e un trup, ce înseamnă 
armonia lui Un prieten mi-a po
vestit — laconic ca o lacrimă — 
cum a înțeles el prima oară ce 
înseamnă un trup de om; la 
Auschwitz tn ’43, a văzut înălțîn- 
du-se într-o seară fum din coșu
rile camerelor de gazare. Fumul 
acela perfect normal era trupul 
mamei sale, trupul surorii mai 
mari, trupul surorii mai mici. Un 
altul mi-a povestit altceva: „Tn 
grădina Ateneului am văzut zilele 
trecute copii jucînd fotbal; prin
tre ei un băiat în cîrje fragile, 
fără un picior — arbitrul; urmă-

rea fiecare fază, alerga odată cu 
ceilalți, strigind odată cu ei. Dacă 
unul făcea henț și nu recunoștea, 
bătea cu cîrjele în caldarîm: 
henț 1 Cînd echipele au obosit, 
arbitrul a cerut „partea“ sa: să 
dea cu piciorul valid în minge; 
cineva i-a aruncat mingea tn aer 
și atunci el, sprijinindu-se cu 
toată puterea în cîrje, tremurînd 
aproape, a dat cu dreptul în min
ge, ramînînd cîteva secunde sus
pendat deasupra pămîntului, i-am 
simțit nervii pîrîind, i-am simțit 
trupul vibrînd ca și bucuria, l-am 
simțit legîndu-se de fiecare fibră 
a trupului meu“.

Tn martie la Șicpz am înțeles 
și eu ce înseamnă trupul, Vine o 
vreme cînd fiecare... In același 10 
martie, dar noaptea, schimbul III 
din batardou a fost trimis acasă 
de Inginerul A. Motivul: minus 
17 grade! Există o dispoziție pre
cisă a direcțiunii: se lucrează 
pînă la temperatura de minus 15 
grade. Sub această temperatură 
nu se mai lucrează și fiecare in
giner răspunde de îndeplinirea 
dispoziției. Noaptea, între batar
dou și punctul meteorologic au 
loc convorbiri telefonice rapide : 
— Cît ? Minus 13 grade.,. Cit ? 
Minus 15 grade... Se mai putea 
lucra... Cît ? Minus 17 grade 1 
Doar două grade depășite, nu se 
mai putea lucra : era vorba de 
fiecare nerv, de fiecare mușchi, de 
fiecare falangă a degetelor, de 
fiecare celulă a epidermei. Aveam 
concret imaginea cum rezistența, 
forța, capacitățile trupului —- 
pînă la cea mai mică celulă 1 — 
sînt măsurate cu gradul. A doua 
zi dimineața, duminică, plimbîn- 
du-mă prin Dodeni, prin Bi
caz — m-am delectat cu 
tablourile rufelor întinse pe frîn- 
ghii, la soare să se usuce: că
măși, izmene, batiste, scutece de 
copii, combinezoane, rochițe, chi- 
loți, cearceafuri, fețe de pernă, tri
couri, flanele — toate, toate su- 
gerîndu-mi trupuri, trupuri.

De 1 Mai trebuie să ne gîndim 
la armonia a- 
cestui trup ome
nesc, la nervii 
lui, la circula
ția sîngelui în 
artere. La teh
nica securității 
muncii. Și la 
hainele lui, 
rufele lui, la tot 

ce-1 îmbracă și-l apără, la tot 
ce-1 face întreg și splendid.

e 1 Mai trebuie să ne gîn
dim la mult mai multe de- 
cît trupul omului; trebuie 

să ne gîndim la trupul omenirii. 
Nici una din sărbătorile lumii nu.ți 
face mai clară ideea că omenirea 
—în tot ce are mai bun — e un 
singur trup, un singur organism, 
o singură respirație. Că, mai ales 
asupra ei acționează acea ciudată 
lege biologică pe care Darwin 
a numit-o legea corelațiunii creș
terii. Engels o explică astfel: „In 
conformitate cu această lege, anu
mite forme ale unor părți dintr-o 
ființă organică sînt întotdeauna 
legate cu anumite forme ale altor 
părți care, după cum s-ar părea, 
n-au nici o legătură cu primele... 
Schimbările unor anumite forme 
atrag după sine schimbarea for
mei altor părți ale corpului, deși 
nu sîntem în stare să explicăm a- 
ceastă legătură“ Mamiferele cu 
copite despicate, au de obicei, un 
stomac complicat adaptat rume- 
gării. Fără excepție, animalele 
care au glande mamare pentru a- 
lăptat — au globulele de sînge 
fără nucleu celular, iar occipita
lul legat de prima vertebră a ii- 
rii spinării prin două epifize. Ce 
legătură tainică e între osul occi
pital și glandele mamare?

Ce legătură poate fi între exis
tența unui avion cu reacție Tu-104 
care face ruta Moscova-Londra în 
3,30 ore și alimentația unui mun
citor francez ? Ce influență poate 
avea începerea betonării baraju
lui la Bicaz asupra psihologiei 
celor din Brazilia ?

Și acum aproape un secol, a 
anticipat cumva Chopin prin mîna 
Sa inegalabilă— acea invenție 
stranie, de necrezut a savanților 
americani „mîna atomică“ ? Nu 
cumva o descoperire a celor care 
lucrează azi la Mirnîi, în Antarc- 
tida va produce a asemenea mo
dificare în mersul lumii. încît 
peste 10-20 de ani glasul artifi- 
cierului-șef va suna altfel ? Și 
cine ar putea spune dacă un a- 
semenea eveniment remarcabil ca 
scăderea zilei de muncă 
U.R.S.S. nu e începutul unor ne
așteptate schimbări în viața mea?

Nu știu, legea corelației creș
terii acționînd pe organismul 
omenirii uimește, dar o simt en
tuziasmat acțioinînd. De 1 Mai 
să ne gîndim că în fiecare clipă 
pe care o trăim, zac probabil mo
dificări uluitoare ale vieții și 
muncii pe pămînt.

RADU COȘAȘU
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Solemnitatea unor decorări 
la Prezidiul Marii Adunări Naționale

Sîmbătă la amiază, la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
a avut loc solemnitatea inmînării 
unor decorații.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii dr. Petru Groza, preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Avram Bunaciu, se
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Eugen Alexe, loc
țiitor al ministrului Agriculturii 
Stoian Petrescu, locțiitor al mi
nistrului Gospodăriilor Agricole 
de Stat, Aurel Ungur, locțiitor al 
ministrului Silviculturii și alții.

Pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în muncă au fost 
decorați cu Ordinul Muncii clasa 
H-a și clasa Hl-a un grup de 
medici, ingineri, muncitori și 
funcționari.

Au fost decorați cu Ordinul 
Muncii clasa 11-a și clasa IlI-a 
un grup de muncitori, tehnicieni, 
ingineri și cadre de conducere din 
sectorul agricol și silvic, pentru 
merite excepționale și rezultate 
deosebite obținute în producție.

Pentru îndelungata activitate

în domeniul literaturii, scriitorul 
Carol Molter a fost decorat c« 
Ordinul Muncii clasa Il-a.

Cu ocazia apariției celui de al 
2000-lea număr al ziarului „Stea
gul Roșu“ din Petroșani, a fost 
decorat cu Ordinul Muncii clasa 
Ill-a tov. Constantin Măgdălin, 
redactor șef al ziarului.

Cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de activitate și merite deose
bite în muncă tov. Lucreția Feke- 
te, legătoreasă la întreprinderea 
poligrafică din Sibiu, a fost de
corată cu Ordinul Muncii clasa 
III-a.

Inminînd înaltele distincții, tov. 
dr. Petru Groza a felicitat căldu
ros pe cei decorați.

In numele celor decorați au 
răspuns dr. Ion Făgărășanu, Ște
fan Găbrian, șofer. E. Buracioc, 
directorul centrului mecanic 
Constanța, E. Pălămaru, șef de 
laborator la Institutul de cerce
tări zootehnice și Crăciun Geor
gescu brigadier silvic.

(Agerpres).

Tot împreună CÎNTEC DE 1 MAI

Au fost stabilite grupele eliminatorii 
ale campionatului mondial de fotbal

Comitetul de organizare al 
campionatului mondial de fotbal 
al cărui turneu final va avea loc 
în anul 1958 în Suedia s-a în
trunit la 26 și 27 aprilie la Lan- 
sanne pentru a definitiva înscrie
rile echipelor participante și a 
procedat la alcătuirea grupelor 
eliminatorii.

Cea de a Vî-a ediție a acestei 
mari competiții sportive va cu
noaște un adevărat record de 
participare: 53 de țări-

Intîlnirile din cadrul eliminatori
lor se vor desfășura tur și retur în
tre 1 iunie 1956 și 31 decembrie 
1957. Echipa R.P.R. a fost reparti
zată în grupa 7-a alături de 
R.P.F. Iugoslavia și Grecia.

Grupele eliminatorii au fost sta. 
bilite după cum urmează:

Europa ; grupa l-a: Danemarca, 
Anglia, Irlanda; grupa ll-a: Bel. 
gia, Franța, Islanda; grupa Ul-a: 
R.P. Bulgaria, R.P. Ungară. Nor
vegia; grupa IV-a: R.D. Germană, 
R. Cehoslovacă, Țara Galilor; 
grupa V-a: Olanda, Luxemburg, 
Austria; grupa Vj-a: Finlanda,

R. P. Polonă, U.R.S.S.; grupa 
VIl-a: Grecia, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P.R.; grupa VHI.a: Italia, Ir
landa de Nord, Portugalia; grupa 
IX-a: Scoția, Elveția, Spania.

America de Sud: grupa l-a: 
Brazilia. Peru, Venezuela; grupa
II- a; Argentina, Chile, Bolivia ; 
grupa III-a: Columbia, Paraguai, 
Uruguai,

Din fiecare grupă europeană și 
sud americană se va califica cîte 
o echipă . cîștigătoarea grupei 
respective.

America Centrală și America de 
Nord: grupa I-a: Costa Rica, 
Curacao, Guatemala; grupa Il-a: 
Canada, Mexic, S.U.A. învingă
torii acestor două grupe vor juca 
între ei pentru a se desemna 
echipa ce va participa la turneu! 
final.

Asia—Africa: grupa I-a: Tai- 
van. Indonezia. învingătorul va 
întîlni eehipa R. P. Chineze. 
Grupa Il-a: Israel, Turcia ; grupa
III- a: Egipt, Cipru; grupa IV-a: 
Siria, Sudan, Din această zonă: 
se va califica o singură echipă.

Vichentie . Paraschiv ajunsese 
primul în luminiș. Așezarea, mi
nieră rămăsese tn urmă învăluită 
într-o ceață subțire și tremurătoa
re ca o pînză de borangic. Iarba 
măruntă a poienii, cupele liliachii 
ale brlndușelor crescute la tot pa
sul, pilcul de brebenei zăriți prin
tre copaci răspîndeau tn. aer aro
me tulburătoare care trezeau tn 
sufletul tlnărului un sentiment de venea greu 
bucurie și dragoste de viață.

— Hei! — strigă tntr-o por
nire neașteptată, stlrnind o ve
veriță roșcată care l-a urmărit pe 
tăcute mai tot drumul sărind din 
copac în copac. Pădurea îi răs
punse cu zeci de ecouri.

— Hei! mai strigă o dată Vi
chentie.

De data aceasta auzii răspun- 
zîndu-i din vale glasuri de oa
meni. Erau ortacii din brigadă, 
cu care hotărise să se întîlnească 
încă de dimineață aici în poiană. 
Devenise o tradiție pentru briga
da de tineret a minerului Vichen
tie Paraschiv ca ziua de 1 Mai să 
și-o petreacă tn poiana din pădu
rea Delerului. Petreceau aici pînă 
ce se lăsa seara, cu băutură și cu 
merindele aduse de jos din comu
nă, veselindu-se împreună cu alți 
mineri mai vîrstnici, cu familiile 
lor. Anul acesta însă o înttmplare 
era gata să-l îndepărteze pe Vi
chentie de brigadă, de tovarășii 
lui și prin aceasta șă-l împiedice 
de a se mai bucura de această 
primă zi de mai alături de ei.

S-a întimplat așa...
Cu o lună și ceva tn urmă, 

brigada lui primise un alt loc de 
muncă pe stratul 3. Știți cum este 
pe acest strat la Aninoasa... Căr
bune, căldură, presiune, cîteodată 
chiar și apă. De! Loc dușmănos 
unde trebuie să te (ii bine că alt
fel greutățile te pot da gata.

Stratul aici se lasă greu să i 
se smulgă comorile. Văzînd a- 
ceasta, lui Vichentie nu știu ce 
i-a venit tntr-o bună zi și și-a 
chemat ortacii:

— Măi Sasule, măi Tudore, 
ascultă și tu, Vasile Petrov, vino 
mai aproape și tu, Dlonisie... Eu.., 
să nu mi-o luați tn nume de rău, 
dar mă tem că trebuie să vă pă
răsesc. Eu o să cer să fiu mutat 
tn altă brigadă... mă duc la Ho
țea, la el se clșilgă mai bine și 
apoi...

N-a mai zis nimic altceva. Ii 
N-au mai zis nimic 

dacă nu

Versuri: Mihai Beniuc
Muzică: loan D. Chirescu

maiortacii. De, 
omul...

Aproape o lună a lipsit 
chentie din brigadă, 
nu a tmpiedicat-o cu nimic 
îndeplinească planul. Ba l-a și 
depășit. Văzînd aceasta, într-o 
bună zi, înainte de șut, pe cînd 
ortacii erau strinși la un loc in 
sala de apel, Vichentie veni la el. 
Se simțea la mare strtmtoare. Cu 
vocea tremurlndă de emoție li se 
adresă :

— Aud că merge bine brigada. 
Aveți și depășiri...

— De, ne-am străduit...
— Hm, și eu care credeam..,
— De!
— Sasule și tu, Vasile, șl tu, 

Dionisie.'apoi aflațl că-mi pare 
rău că am plecat de la voi... Am 
fost un prost.

— Dar atunci de ce nu te în
torci ?

— Mă primiți? izbucni Vi
chentie.

— Dacă te primim?! spuse cu 
fața luminată Sasu, întorcindu-se 
către ortaci. Mă Vichentie, după 
clte văd te-ai prostit de cînd ne-ai 
părăsit. De ce să nu te primim ? 
Mina-i mare.

Și Vichentie Paraschiv reveni 
din nou în brigadă continuîndu-și 

nimic nu s-ar

Dar
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« Victor Mașek

munca ca și cînd 
fi întimplat.

Așa dar și anul acesta după 
amiaza zilei de ' " 
va afla iarăși tn poiana pădurii 
Delerului, alături de ortacii din 
anii trecuți.

Corespondenți 
IRIMIE STRAUȚ 

și CORNEL ARMEANU

/ Afai 1956 il

Două primăveri avem în țară 
Ale noastre-s, toate, amîndouă, 
Cîntă-n ramuri vechea 

primăvară, 
Cîntă-n flamuri primăvara nouă.

Știu de-a rostul cîntul de demult 
Dragă mi-i și azi privighetoarea, 
Dar mai drag ml-i astăzi cînd 

ascult 
Cfntecul cel nou ce umple 

zarea:

Firii, muncii-i, cîntă azi voioșii » 
Slavă ție, primă zi de Mai I 

primă zi de Mal t

II.

Cîntă-n colective lanuri, lanuri, 
Din uzină cîntecul răzbate, 
Cresc nestăvilitele elanuri 
Munca, lupta, in oraș, la sate.

EI, hei, hei, hei !

Anotimpul nr. 1
E vremea cînd viața se sparge în muguri
Cînd lin toporașii ia soare se-nclină 
Cînd vîntul te-mbie cu mii vicleșuguri, 
Cînd ochii tăi dornici te dor de lumină.

E vremea cînd glia-n miresme te-mbată. 
Cînd primul păianjen se lasă pe-un fir 
Cînd hohotă-n unde genunea-nspumată 
Cînd totul e freamăt și cînt și delir.

E vremea cînd rece se zbuciumă marea 
Cînd pleacă pescarii talazuri să-nfrunte 
Cînd dorul din suflet și-aprinde chemarea 
Cînd clocotă-n albii păraie de munte.

E vremea cînd tot ce se scaldă în soare 
Mi-aduce din zare un zvon de belșug, 
Cînd brațe vînjoase afundă-n ogoare 
Cu sete adîncă cuțitul de plug.

E vremea cînd vraja iubirii s-aprinde 
In sufletu-mi tînăr și dornic de ea, 
Cînd tot ce e viață în mine-aș cuprinde 
Și lumii i-aș da-o în cupă s-o bea.

>$E vremea cînd versu-mi în caldu-i răsuflet 
’/Cînta-va foșnirea pădurii de fagi;
xȘi toată dogoarea iubirii din suflet 
>$Ce-o simt pentru voi, oameni noi, 

oameni dragi.

Vom învinge, nici o grijă n-al 
Fie munca grea și munca multă. 
Cine cintă-n prima zi 
Glasul vremii noastre

de mai 
îl

ascultă 4 ,
-.? Creatorii 
u spectacolului 
<< de păpuși

Desigur că acum 
va fi greu să le 
mai tnttlniți pe rea
lizatoarele specta
colului „2—0 pen
tru noi" intr-o ase
menea situație. Pe
rioada pregătirilor 
a trecut, păpușile 
au prins viață pe 
scenă și, spre bucu
ria spectatorilor, ele 
sînt reușite. Dar 
piuă s-a ajuns aci 
au trebuit discuții 
îndelungate pentru 
ca atît figurile pă
pușilor, cît și miș
carea lor să fie ex
presivă.

lată-le tn foto
grafie : regizoarea 
Renée G. Silviu, 
realizatoarea păpu
șilor Ioana Con- 
stantinescu și două 
mlnuitoare discu- 
tind dacă sînt sau 
nu reușite figurile 
eroilor principali ai 
piesei ,,2—0 . pentru 
noi".

A

Refren r
Cîntă-n zare steagurile roșii 
Purpurii păduri în larg alai. El, hei, hei, hei !

din S.M.T.
Ajun de 1 Mai. La S.M.T. Chir- 

nogeni se duce lupta pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea acestei sărbători. Cores
pondentul nostru ne transmite 
prin telefon vești despre felul în 
care luptă tractoriștii să-și înde
plinească angajamentele luate. 
Iată relatarea :

„Alo, redacția ! Notați 1 12 din 
cele 13 brigăzi și-au depășit pla
nul în decada a doua. In frunte 
se află brigăzile utemiste și de 
tineret printre care cele conduse 
de Vișinescu Nicolae, 
Gheorghe și Dumitran 
care și-au depășit planul 
132—159 la sută.

Stațiunea a realizat în 
cade 8.400 hantri din 
hantri cît sînt planificați 
treaga campanie“.

...„Alo ! Mai notați că drapelul 
de brigadă fruntașă a trecut acum 
la brigada de tineret condusă de

Lupii
Nicolae 

între

2 de- 
13.692 
pe în-

In anul acesta, ca și în alți 
ani, ziua de 1 Mai va consti
tui un prilej de manifestare a 
bucuriei de a trăi și munci în 
patria noastră.

Recomandăm tineretului bu- 
cureștean cele mai deosebite 
reprezentații din programele 
ce se vor desfășura pe scene
le, estradele și în piețele Ca
pitalei.
TEATRUL DE OPERA
Șl BALET...

...vp oferi un program de 
cor, soliști vocali și paiet, în 
seara de 1 și 2 mai, pe scena 
Teatrului de vară din parcul 
„N. Bălaescu".
OPERETE:

Teatrul de Stat de Operetă 
Va prezenta un program de 
selecțiuni pe scena în aer li
ber de la Arenele Libertății în 
ziua de 1 Mai orele 19,30.
ANSAMBLUL DE ESTRADA

...va deplasa o echipă cu ar
tiști de frunte ce vor oferi un 
program de cîntece, scenete, 
monotoguri satirice etc. spec
tatorilor care vor fi prezenți 
în seara ție 1 Mai în marea 
Piață a Republicii.
TEATRUL DE VARA

. P^rpul dp.C^^ă., ^Capjțplși^in piețp, ss

UNDE PETRECEM 
ZIUA DE 1 MAI

Chirnogerti
Nicolae Vișinescu. Drapelul de 
tractorist fruntaș trece de la Ion 
Cruceanu la Gheorghe Socodol, 
din brigada a 5-a, care a realizat 
cu un tractor I.Â.R. 148 hantri, 
depășind planul campaniei cu 7 
hantri. Puteți să scrieți că aseme
nea vești au foșt purtate în toate 
brigăzile de fdaia: volantă „Trac
torul nr. 2“.

...„.Mai notați: toți tractoriștii 
din brigăzile utemiste conduse 
de Dumitran Nicolae, Bica Nico
lae, lucrează după metoda grafi
cului orar. Zilnic realizează în
semnate depășiri de normă“.

...„In brigăzile de tractoare s-a« 
organizat consfătuiri și aplicații 
practice pentru însușirea de către 
ucenic] a meseriei de tractorist“.

...„Brigăzile conduse de Lupu, 
Vișinescu, Pascu și Dumitran, în
trețin exemplar tractoarele, ascut 
fiarele de plug, filtrează motorina 
la alimentarea tractoarelor. A- 
ceste brigăzi au realizat peste 70 
la sută din planul campaniei. 
Tractoristul Dumitrescu Gheorghe 
din brigada a Il-a a economisit 
pînă acum 613 litri motorină“.

....A apărut gazeta 'de perete 
în brigada condusă de Vișinescu. 
Unul din cele trei articole eviden
țiază pe tractoriștii Spoială Con
stantin și Manta Gheorghe care 
au realizat 95 la sută din planul 
campaniei“.

Corespondentul nostru ne mai 
dă o veste: „In cinstea fruntașu
lui Gheorghe Socodol, care lucrea
ză în contul campaniei viitoare, 
s-a transmis muzică populară... 
dar deocamdată la patefonul bri
găzii. Programul festiv în cinstea 
fruntașilor brigăzii condusă 
Lupu Gheorghe a continuat 
vagonul dormitor pînă la 
stingerii.

Acum la comitetul U.T.M. __
S.M.T. Chirnogeni sosesc mereu 
noi vești din brigăzile de trac
toare. In curînd tinerii vor putea 
afla, dintr-o ediție specială a foii 
volante „Tractorul“, despre înde
plinirea angajamentelor luate”.

—„Nu uita să ne trimiți și 
nouă noile vești. Pînă atunci f 
cită-i din partea noastră pe tra.. 
toriștii din S.M.T. Chirnogeni. Da, 
da, de 1 Mai“.

de 
în 

ora

din

Com- 
Roșie

BAL-

Odihnă ,J. V. Stalin" va găz
dui pe scena sa, formațiile 
cunoscute și apreciate ale 
Radiodifuziunii, Orchestra de 
muzică populară „Barbu Lău- 
taru“, echipele artistice ale 
sindicatului Auto-C.F.R., Poli
grafie 1 și altele.
LA TEATRUL DE VARA 
DIN PARCUL „N. 
CESCU“...

...vor sosj echipele 
plexului C.F.R. Grivița 
și ansamblului M.A.I.
LA TEATRUL DE VARA
„23 AUGUST“

...corul, soliștii și formațiile 
artistice de dansuri ale uzine
lor „23 August", F.R.B„ Elec- 
troaparataj și Ansamblul ar
tistic al C.C.S. vor prilejui 
spectatorilor o seară de neui
tat.
PE ESTRADE — JOC ȘI 
CÎNTEC

Da, așa va fi! Tn parcurile 
............................. șcuaruri.

terenuri sportive, se vor ridica 
estrade unde în lumina reflec
toarelor — băieți și fete în 
costume naționale vor juca și 
vor cînta.

La estrada de amatori din 
Parcul de Cultură și Odihnă 
,,I. V. Stalin" vor evolua echi
pele de artiști amatori de la 
Trustul 18 instalații, Acade
mia R.P.R., Căminul Băneasa 
și altele.

In Piața Republicii, specta
torii vor putea urmări progra
mele formațiilor artistice 
I.S.E.P., Combinatul „Casa 
Scinteii“, fanfara militară 
și altele. La Gara de Nord 
ansamblul Teatrului C.F.R. 
Giulești. fanfara M.F.A. și e- 
chipele artistice de la F. C. 
,,Gh. Ghecrghiu-Dej" și Gara 
de Nord. Estrada din Cișmigiu 
va fi locul unde formațiile de 
artiști amatori ale M.T.N.A., 
Ministerul Prevederilor Sociale, 
I PRO MET, Poligrafie 2 și

altele vor prezenta program» 
variate de dans, cîntec, joc.

Dar este peste putință de a 
reda aici, tn spațiul acesta, o 
listă complectă. Sfătuim pe 
tinerii ce vor să petreacă o 
seară plăcută să viziteze es
tradele din Parcul „9 Mai", 
Vitan, Otopeni, Parcul Liber
tății (estrada și arenele), Po- 
pești-Leordeni, estrada ștrand 
Obor, Ferentari...
FILM IN AER LIBER

Pe ecranele ridicate în piețe 
odată cu căderea serii se vor 
proiecta o serie de filme ar
tistice și documentare de scurt 
și lung metraj. Iubitorii ecra
nului pot viziona filmele în 
jurul orelor 20 la cinemato
grafele în aer liber din Banu- 
Manta, Parcul Copiilor, Du- 
dești-Cioplea, Jilava, Halele 
Obor.
ȘI ACUM... POFTIȚI 
LA DANSI

In seara zilei de 1 Mai, 
nerii prezenți în parcurile, 
piețele, în fața estradelor 
în orice colțișor unde vor 
suna acorduri de muzică,, 
vor avînta în iureșul dansu
lui. Perechi de tineri vor dan
sa, vor rîde și vor petrece.

ti- 
în 
Și 

râ
se



în ziarul de ieri am publicat r 
știrea în legătură cu conferința de [ 
presă de la Londra și declarația —■ 
citită de N. A. Bulganin la acea
stă conferință.

In continuarea conferinței de 
presă, lui N. A. Bulganin și N. 
S. Hrușciov le-au fost puse urmă
toarele întrebări:

Răspunsurile
lui N. A. Bulganin și N. S. Hrușciov

la conferința de presă de la Londra
Intrebare (ziarul englez „Sun- 

day Pictorial“) : Sînt mulțumiți 
conducătorii sovietici de primirea 
pe care le-au făcut-o poporul en
glez ?

N. A. BULGANIN : Da, sîntem 
mulțumiți.

N. S. HRUȘCIOV: Foarte mul
țumiți.

întrebare (ziarul englez „Daily 
Mirror“) : Luînd cuvîntul la 23 
aprilie la Birmingham, dl. Hruș
ciov a declarat că lanțurile care 
încătușează comerțul internațio
nal trebuie să fie și vor fi rupte. 
Cum se împacă această declara
ție cu declarația că U.R.S.S. nu 
intenționează să semene discor
die în relațiile dintre Anglia și 
S.U.A. ?

N. S. HRUȘCIOV: Declarăm și 
acum că nu numai că nu vrem să 
semănăm discordie între S.U.A. 
și Anglia, dar am vrea să înlă
turăm discordiile de acest fel, ast
fel încît aceste țări și popoare să 
se poată apropia unul de altul. 
La rîndul nostru, dorim să ne a- 
propiem de poporul englez, de 
statul englez, să ne apropiem de 
Statele Unite ale Americii, de ori
ce stat care se situează pe pozi
țiile coexistenței și păcii. In ceea 
ce privește problema comerțului, 
între Statele Unite și Anglia exis
tă deja discordie, dar ea n-a fost 
semănată de noi, ci de Statele 
Unite. Anglia, după părerea noas. 
tră, este interesată în ruperea 
lanțurilor despre care s-a vorbit 
aici, în stopul de a ieși pe calea 
largă a comerțului internațional. 
Aceasta ar fi în interesul Angliei.

întrebare (Agenția P.A.P.) : Ce 
perspective, s-au deschis pentru , __

coexistența pașnică în urma tra- N. S. HRUȘCIOV: Se știe că 
tativelor care au luat sfîrșit ? Anglia a realizat un nivel înalt

N. A. BULGANIN : După pâre- de dezvoltare a economiei și cul- 
rea noastră perspectivele sînt 
foarte bune. Credem că aceste 
perspective se vor îmbunătăți pe 
viitor.

întrebare: Ați vrea să plecați 
în America ?

N. S. HRUȘCIOV: Statele 
Unite sînt o țară foarte intere
santă. Cine nu ar dori să plece în 
această țară dacă ar avea treburi 
acolo? Oamenii noștri își expri
mă deseori dorința de a pleca în 
America. Dar, din păcate, uneori 
se întîmplă ca oamenii noștri să 
nu primească vize de 
partea autorităților 
deși au fost invitați 
Statele Unite. Recent, 
americane s-au temut

pe niște bucătari de ai 
noștri invitați acolo, temîndu-se, 
pe cît se vede, ca nu cumva în 
loc de pîrjoale ei să prepare alt
ceva. (Animație în sală). Regre
tăm existența unor asemenea re-- 
lații și sperăm că ele se 
schimba în bine, în interesul 
lor două țări.

întrebare: Putem aștepta pu
blicarea de informații cu privire 
la realizările sovietice în dome
niul tehnicii ?

N. A. BULGANIN: întrebarea 
este pusă într-o formă prea gene
rală. In ceea ce privește știința, 
noi sîntem cu totul pentru schim
bul de informații de acest gen.

întrebare (ziarul scoțian „Glas- 
gow Bulletin“) : Ce părere aveți 
despre condițiile de muncă și de 
viață din Marea Britanie ? In 
presa sovietică au apărut uneori 
știri potrivit cărora condițiile de 
viață aici sînt proaste.

S.U.A.

intrare din 
americane, 

să viziteze 
autoritățile 
să lase în

vor 
ce-

turii sale, dar noi nu am avut po
sibilitatea să luăm contact direct 
și să stăm de vorbă cu englezi 
de rînd. I-am văzut, în special 
prin geamurile automobilului, tre- 
cînd pe străzile orașelor voastre. 
De aceea, ne este greu să dăm 
un răspuns amplu la întrebarea 
pusă.

întrebare: .(Agenția londoneză 
pentru Orientul Apropiat și Mij
lociu) : Vefi acorda liber vize zia
riștilor pentru a vizita Uniunea 
Sovietică ?

N. S. HRUȘCIOV: Nu am re
fuzat vize nimănui. Noi eliberăm 
vize chiar și acelor oameni care 
scriu despre Uniunea Sovietică 
multe lucruri neplăcute și mai 
ales neadevărate. Acordăm vize 
și acestor oameni care nu ne sînt 
pe plac.

întrebare (ziarul englez „Daily 
Express“) : Va permite oare 
Uniunea Sovietică, pe bază de re
ciprocitate, unor echipe de in
specție occidentale să viziteze ori
ce puncte de pe teritoriul ei și să 
controleze dacă se fabrică bornbe 
atomice sau cu hidrogen ?

N. S. HRUȘCIOV: Tovarășul 
Gromîko a încărunțit răspunzînd 
la asemenea întrebări în subcomi
tetul Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare. Citiți cuvîntările sale la 
ședințele acestui subcomitet. Aco
lo se spune tot. (Animație în sală, 
se aud strigăte: nu are încă păr 
alb). Prezic că poate încărunți 
pînă se vor înțelege acolo.

întrebare: Uniunea Sovietică 
este un stat foarte puternic, dar 
puterea ei este concentrată în 
mîini puține. Aceasta este pri-

mejdios pentru restul lumii. Ce vă 
propuneți să faceți pentru a înlă
tura această primejdie?

N. S. HRUȘCIOV: In ultima 
vreme nu s-a mai făcut nici un 
recensămînt la noi, dar conside
răm că populația Uniunii Sovie
tice este de aproximativ 200 de 
milioane de oameni. înseamnă că 

este 
de

puterea Uniunii Sovietice 
concentrată în 400 milioane 
mîini. Acest număr va crește.

N. A. BULGANIN : Cu cel pu
țin trei milioane de oameni pe an, 
adică cu șase milioane de mîini 
pe an (animație în sală).

întrebare (Trustul de ziare și 
reviste Kemsley) : Veți scădea 
oare cursul rublei pentru turiști ?

N. S. HRUȘCIOV : Rubla noas- 
tră costă atît cît trebuie să coste.

întrebare (Societatea națională 
americană de radiodifuziune) : In 
declarație se amintește despre nă
zuința de a se reduce cursa înar
mărilor. Va reduce oare Uniunea 
Sovietică sau va convinge alte 
state prietene ei să-și reducă li
vrările de armament pentru țările 
din Orientul Mijlociu ?

N. S. HRUȘCIOV: Este o în
trebare foarte delicată, dar nu ne 
vom feri să dăm un răspuns. De 
fapt noi nu livrăm armament ni
mănui și am vrea ca și alte țări 
să acționeze la fel. Totuși, se li
vrează armament. De aceea dacă 
v-am spune că refuzăm orice ce
rere de a vinde armament, am da 
un răspuns care nu ar fi adevă
rat tocmai pentru că alte țări vînd 
armament. De aceea poziția noas
tră poate fi exprimată astfel : 
dacă toate țările ar putea ajun
ge la o înțelegere asupra tutu
ror acestor chestiuni prin inter-

mediul O.N.U. sau pe altă cale, i 
noi am sprijini aceasta și am sa
luta o asemenea înțelegere. Ea 
ar permite să se creeze condiții: 
pentru o viață pașnică și liniștită ; 
în acele colțuri ale globului în i 
care se mai observă elemente de! 
neliniște. Nu ne-am da înlături; 
de a participa la o asemenea ac- i 
țiune bună, deoarece ea va aduce' 
foloase omenirii.

întrebare (ziarul francez „Fran- ■ 
ce Soîr“) : Ați dori să vizitați în- 
tr-un viitor apropiat Franța ?

N. S. HRUȘCIOV: Sîntem re
prezentanții unui mare stat și ne 
revine o foarte mare răspundere. 
De aceea, noi nu dispunem de 
timpul nostru așa cum dispune un 
turist. Sîntem, firește, îngrădiți 
în alegerea timpului pentru călă
toriile noastre. Dacă însă se vor 
crea condițiile și se va ivi necesi
tatea, sîntem gata să plecăm în 
orice țară.

întrebare : Considerați că a dat 
rezultate călătoria dv. și că vizita 
dv. în Anglia a fost utilă ?

N. S. HRUȘCIOV : Considerăm 
că am realizat multe și că călăto
ria noastră a fost foarte utilă. 
Principalul lucru realizat este în
crederea între noi, Uniunea Sovie
tică și Anglia. Ne-am cunoscut 
mai bine cu prilejul întîlnirilor 
noastre cu conducătorii englezi. 
Ne-am convins că nici poporul 
Angliei, nici guvernul său nu vor 
război, și aceasta este principalul. 
Am căpătat posibilitatea de a în
țelege mai bine situația interna
țională și de a duce în mod co
respunzător politica noastră.

N. A. BULGANIN a spus în 
continuare că, din păcate, timpul 
rezervat conferinței de presă a 
trecut și că e timpul să plece la g 
gară. Ingăduiți-ne domnilor, a S 
spus N. A. Bulganin, să ne luăm M 
rămas bun de la dv., și să vă M 
urăm succese. w

N. S. HRUȘCIOV a adăugat : W 
Ingăduiți-ne să vă urăm succese M 
în informarea justă, obiectivă care * 
să contribuie la întărirea relațiilor M 
de prietenie dintre popoare, la în- M 
tărirea păcii în lumea întreagă. $
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BUCUREȘTI ? Vă vorbește stațiunea
aîn deriva „Polul Nord-6

Astăzi, ajunul Iul 1 Mai. 92 participanți ai 
primei iernări sovietice în Antarctida întlmpină 
sărbătoarea departe de țărmurile natale, 19.000 
km., mări ți oceane furtunoase, bariera de gheață a 
Antarctidei ne desparte de patrie. Patria este de
parte, dar ne este ca niciodată aproape nouă tn 
aceste zile în preajma zilei de 1 Mai. Acum, dea
supra noastră nu foșnește frunzișul tînăr al copa
cilor, nu curg rîuri primăvăratece. Tn locul ploilor 
de primăvară și al primelor furtuni, în aer este ză
padă. Vlntul o așează în troieni mari. Orășelul este 
aproape complect acoperit

Se apropie iarna antarctică, dar în orășel este 
primăvară. Ea se simte peste tot — pe strada 
Lenin și în salonul mare al colectivului, în pavi
lioanele oamenilor de știință, peste tot se simte o 
înviorare de sărbătoare. Nu se oprește nici pentru 
o clipă munca de cercetări. Oamenii de știință sînt 
ziua și noaptea la posturile lor. Tn aer se ridică ba
loane și sonde de radio. Tn scutul de gheață se fo
rează de către cercetători puțuri pentru a măsura 
temperatura gheței în orizonturi diferite. Printre 
ghețarii de pe țărm geografii au început observarea 
coloniei de pinguini împărătești. încălzind cu mare 
greutate sub ger motoarele, aviatorii fac zboruri în 
interiorul Continentului — acolo unde printre fur
tuni și geruri înaintează kilometru cu kilometru par 
tida cu sănii-tractoare ale expediției sovietice. Și 
toți — piloții Gorochin și Poliakov, navigatorii Mo- 
rozov și Tulin, mecanicii de bord Miachinchin și 
Mohov, cercetătorul de ghețuri model și geofizi- 
cianul Glebovschi se adună la salonul mare pentru 
a-l pavoaza de sărbătoare. Strălucesc luminile mari 
ale lustrelor și reflectează pe tavanul alb. Pereții 
sînt tapetați, mobila este deja aranjată. Ei termină 
pavoazarea saloanelor de muzică și de fumat. Pe 
ecran răsar sclipirile de la lumina proiectorului. 
Pilotul Cas, inginerul de aparate Ganiuschin și 
navigatorul Chirilov controlează instalația de ci
nema. Ei au aranjat două proiectoare de cinema și 
camera de proiectare. La intrare în saloane este 
attrnat scutul de reclamă. Deasupra — inscripția 
tăiată din furnir : cinematograful „Pinguin". De trei 
ori pe săptămînă se proiectează aici filme sovie
tice și străine. La centrul de radio de recepție 
tîmplarii Firsov și Hudobcencov împreună cu ra- 
diștii termină aranjarea cabinelor de convorbiri.

Cabina va fi tapițată cu un material moale pen
tru a îndepărta sunete străine. In ajunul lui 1

Mai noi vom vorbi la telefon cu Moscova, Lenin
grad — cu rudele și prietenii noștri. Legătura ra- 
dio-telefonică la o distanță așa de mare — cinci
sprezece mii kilometri în linie dreaptă — a fost ins
talată de prima oară de bravii noștri radiști la 
9 aprilie. Spre saloane se grăbesc de la schim
bul lor mecanicul centralei electrice — Smirnov, 
electromecanicul Musailov. Are loc repetiția pentru 
festivalul artistic de amatori. Cercul este condus de 
energeticul-șef ludln. La 30 aprilie după adunarea 
solemnă închinată lui 1 Mai amatorii vor da în 
fața tovarășilor lor un concert sărbătoresc. Tn 
saloane vor răsuna melodiile cîntecelor noastre, ale 
cîntecelor despre patrie, partid, despre iubiții noș
tri cărora le este dor de noi și care ne așteaptă 
acasă. La 1 Mai, cînd oamenii muncii din lumea 
întreagă vor ieși pe străzi și tn piețe, acei ce ier
nează la „Mirnli" vor defila cu steaguri pe strada 
Lenin. Tn această zi gtndurile noastre se vor în
drepta spre Piața Roșie.

Oamenii de știință, aviatorii, tractoriștii, — noi 
toți am descărcat vase, cu toții am fost cons
tructori ai observatorului de la Polul Sud .Mirnîi". 
E greu și primejdios drumul cercetătorilor polari. 
A cunoaște natura Antarctidei, a marelui continent 
acoperit de ghiață, a face ca natura asta să ser
vească pe om — în aceasta constă sarcina 
pediției noastre. Tn această zi — ziua de 1 
noi vom toasta împreună, cu tovarășii noștri 
pe tractoare intră tot mai adine in interiorul
tinentului. Ei au parcurs deja un drum greu 
peste 300 km.

După demonstrație ne vom aduna la o masă 
vărășească. Atunci noi vom ridica paharele cu
nul cel mai renumit de Crimeea, pentru patria noa
stră, pentru marele nostru popor sovietic, pentru 
popoarele marelui lagăr socialist. Seara, fascicolele 
luminoase ale proiectoarelor se vor încrucișa cu 
ciorchinii rachetelor colorate. Ele se vor ridica pe 
boltă, unde arde strălucitor aurora polară. Acesta 
va fi salutul nostru în cinstea sărbătorii de 1 Mai. 
Transmitem salutul nostru fierbinte de 1 Mai, citi
torilor „Scînteii tineretului".

ALEXANDR COCETKOV
Operatorul cinematografic al expediției 

Corespondent special al ziarului „Komsomolskaia 
Pravda“.

Antarctida-„Mirnîi“
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Spre sfîrșltul lunii martie, cînd, tn cele 
din urmă, a fost găsită gheața pe care 

se putea amenaja o nouă stațiune de derivă pentru 
cercetări științifice, a sosit aici primul grup de cola
boratori științifici. Vremea era frumoasă, cerul semn. 
Temperatura atingea, minus 30 de grade. De jur îm
prejur, nămeții de zăpadă înconjurau banchiza. Soa
rele nu apărea la orizont zile și nopți în șir. Instalind 
corturile speciale de locuit și aparatele științifice, noi 
am început primele observații meteorologice, astro
nomice, hidrologice.

Pe neașteptate (cum se întîmplă întotdeauna m 
Arctica) vremea s-a înrăutățit brusc. A început să bată 
un vînt puternic, să viscolească. In corturile speciale, 
încălzite cu gaz, s-a făcut frig. Munca științifică și lu
crările gospodărești nu au încetat însă. Bucătarul sta
țiunii, comsomolistul Nicolaev, a pregătit o astfel de 
masă, care s-a dovedit atît de gustoasă, încît toți au 
declarat că niciodată nu s-a servit încă o asemenea 
mîncare. Toți sîntem bine dispuși, glumele nu mai 
contenesc.

Avioanele care ne aduc utilaj științific și de gospo
dărie aterizează tot mai des în stațiunea noastră. De

curind, ne-au sosit case de lemn din elemente prefa
bricate și un tractor. Preocupați cu munca nimeni nu 
a observat cum, pe neașteptate, de după blocurile de 
gheață a apărut un oaspete polar — ursul alb, care 
se îndrepta spre clinele nostru. Două focuri trase în 
sus l-au determinat însă să se întoarcă și să nu ne 
mai împiedice să lucrăm.

Cu fiecare zi tabăra noastră capătă tot mai mult 
un aspect de adevărată așezare omenească. Corturile 
speciale și căsuțele de locuit, aparatele științifice sînt 
așezate după indicațiile stricte ale arhitecturii moder
ne. Gheața este păstrată curată, pentru ca primăvara 
să nu aibă loc aici dezghețuri puternice. Sub influența 
căldurii razelor solare, temperatura a atins, după mi
nus 30 de grade, minus 3 grade. Dar aceasta nu pen
tru mult timp. Din nou a început viscolul și tempe
ratura a coborît pînă la minus 20 de grade.

Cu toate condițiile climaterice neprielnice, datorită 
ajutorului reciproc, noi obținem succese însemnate. 
Sfera cercetărilor noastre crește mereu, precum și con
dițiile noastre de viață care se îmbunătățesc continuu. 
Am construit din corturi o cabină de campanie. Toți 
am trimis radiograme rudelor, prietenilor, am felicitat

organizații și instituții din 
patrie cu prilejul zilei de

1 Mai.
In noaptea de 30 aprilie spre 1 Mai, cînd la voi va 

fi încă întuneric, la noi va fi deja dimineață. Micul 
nostru colectiv se va aduna pentru miting și demons
trație. In timpul nopții vom asculta la aparatele de ra
dio desfășurarea demonstrației de 1 Mai la Moscova 
și în alte orașe. Ne va face plăcere să primim de la ci
titori vești despre succesele lor în muncă și la învă
țătură. Toți participanții la lucrările științifice ale sta
țiunii își vor îndeplini sarcinile ce ie revin.

In munca noastră ne ajotă mult și atenția tinerilor 
prieteni de peste hotare. Toți participanții stațiunii în 
derivă „Polul Nord-6“ felicită călduros tineretul din 
Republica Populară Romtnă cu prilejul zilei de 1 

Mai.

BRIAZGHIN 
meteorolog-astronom al stațiunii 

în derivă „Polul Nord-6“

citi i 
care j

La granița a 
țâri prietene

Oldrichoc, acesta era numele ce se putea 
pe ștampila poștei aplicată pe scrisoarea pe
a primit-o acum cîteva zile Evelyne Bier, care lo- p 
cuiește într-o localitate de Ungă Zittau — oraș R 
situat la frontiera a trei state prietene; R.D. Ger- , •
mană, R. Cehoslovacă și R.P. Polonă. Scrisoarea 
era de la prietena Evelynei, Miroslawa Nowa- 
kowa, din Republica Cehoslovacă vecină. Anul 
trecut, de 1 Mai, cele două tinere s-au cunoscut 
la Zittau ; de atunci le leagă o strînsă prietenie.

Aidoma Evelynei. sute de tineri și tinere din 
Zittau, orașul situat la frontiera celor trei state, 
scriu prietenilor lor din R. Cehoslovacă și R.P. 
Polonă.

In 1950, tinerii și tinerele din organizațiile „Ti
neretul Liber German", „Uniunea Tineretului 
Cehoslovac" și „Uniunea Tineretului Polonez" 
s-au întîlnit pentru prima oară la Zittau cu pri
lejul unei mari reuniuni a celor trei țări; de a- 
tunci ei se inttlnesc in fiecare an. fac schimb de 
experiență și leagă o prietenie tot mai puternică 
~............. , = cu entuziasm în a-
ceste zile o nouă reuniune a tineretului din cele 
trei țări car» va avea loc la 8 mai. In dimineața 
acestei zile, în care poporul german sărbătorește 
aniversarea eliberării sale de sub jugul fascismu
lui, sute de tineri și tinere vor îmbrățișa pe pero
nul gării din Zittau pe prietenii lor polonezi și 
cehoslovaci. Printre ei se va afla și Evelyne, ve
nită în tntlmpinarea prietenei ei Miroslawa.

Va avea loc de asemenea un schimb de expe
riență între tinerii muncitori de la uzinele de au
tomobile „Phănomen" din Zittau cu tovarășii lor 
de branșă din R. Cehoslovacă și R.P. Polonă. Tn 
dimineața zilei de 8 mai, tinerii muncitori texti- 
liști ai celor trei țări vor fi gazdele fruntașei în 
muncă Frieda Hockauf din Zittau, care le va vorbi 
despre metodele ei de muncă. După amiază, în 
cadrul unei reuniuni amicale, tineretul german. 

I cehoslovac și polonez se va întrece la cintec,
• dans, jocuri și sport.
• La sutele de scrisori care trec acum dincolo și

<•
I Tinerii din Zittau pregătesc 
1 * ceste zile o nouă reuniune i

<•

i»
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dincoace de granițele țărilor noastre, se vor adău. ', 
ga după acest 8 mai altele, ceea ce va întări și 
mai mult solidaritatea frățească a tineretului din 
R.D. Germană, R. Cehoslovacă și R.P. Polonă.

HELMUT HUBNER 
corespondent al ziarului 

„Junge Welt“ pentru regiunea 
Dresda.

::

^.is3^2 Sub semnul unității
cu Roma

La Roma, la Milano, în toate orașele 
mari și mici din Italia muncitorii se 
pregătesc cu intensitate să întîmpine 
cu manifestații măreața zi de 1 Mai 
Este suficient să mergem cu gîndul 
numai cu cîțiva zeci de ani în urmă 
pentru a ne aminti primele manifestații 
legate de ziua muncii, cînd acestea 
erau atacate pe față și cu brutalitate 
de către autoritățile statului și orga
nizațiile catolice. Iar acum pînăr și 
organizația catolică de tineri munci
tori —- A.C.L.I. — se pregătește pentru 
manifestațiile de 1 Mai. Aceasta 
constituie o oglindire a modului în 
care ideile lumii muncitoare.înaintează 
pretutindeni Astăzi nu mai există or
ganizații de masă care să cuprindă 
un număr mare de muncitori și care 
să poată ignora ziua de 1 Mai.

In acest an, în ceea ce-i privește pe 
tinerii muncitori italieni se remarcă 
unele fapte care merită să fie relevate. 
Tineretul muncitor fie că urmează 
sindicatele unitare, fie că se încadrează 
în A.C.L.I., se pregătește să sărbă
torească ziua de 1 Mai sub semnul 
acelorași revendicări.

Tineretul muncitor cere o schimbare 
de structură a societății italiene, o 
transformare care să deschidă tinerei 
generații perspective mai
Mărturie tn acest sens sînt 

fapte care 
s-au petre
cut chiar în 
ultimele zile. 
La Genova 
au avut Ioc 
zilele trecute 
două mani
festații 
tineret

luminoase. 
cîteva

care s-au născut revendicări asemănă
toare : „Conferința națională a tinere
tului muncitor“ și „Intîlnirea membri
lor A.C.L.I pentru îndrumarea pro
fesională“. întîlnire la care au partici
pat delegați ai tineretului muncitoresc 
catolic din întreaga țară. Conferința 
tineretului muncitor s-a desfășurat ou 
participarea a 400 tineri muncitori din 
fabrici aparținînd atît sindicatelor uni
tare cît și sindicatelor catolice, aceasta 
în pofida împotrivirii pe care conducă
torii acestora din urmă au încercat să 
o opună acestei participări. Conferința 
s-a deschis prin citirea scrisorii unui 
tînăr muncitor, membru al, C.I.S.L, — 
sindicat catolic — care spunea: 
„Sînt un tînăr înscris în C.I.S.L. și 
simt nevoia de a fi alături de întregul 
tineret muncitor ori de cîte ori este 
nevoie să fie dezbătute problemele fun
damentale pentru a se ajunge la îm
bunătățirea condițiilor de viață“.

Care sînt aceste probleme fundamen
tale ? Conferința tineretului muncitor, 
într-o dezbatere aprinsă, a arătat că 
problema fundamentală care-i frămîntă 
pe tinerii muncitori este aceea a șoma
jului și a luptei pentru învăță.mîntul 
profesional.

Aceleași probleme au dominat șl 
dezbaterile organizate de A.C.L.I.,

Aceasta este atmosfera în care ti
nerii muncitori italieni se pregătesc 
să întîmpine și să sărbătorească ziua 
de 1 Mai. Desigur că unele organizații 
de tineret catolice vor încerca să con
tracareze demonstrațiile legate de ziua 
de 1 Mai. Acest lucru a devenit însă 
din ce î-n ce mai greu, deoarece cererile 
tineretului muncitor italian, indiferent 
de curentul ideologic căruia îi apar
ține, coincid din ce în ce mai mult ou 
cererile de a se aplica o politică pre
cisă care între altele să aibă drept 
țel lichidarea șomajului în rîndurile 
tineretului, șomaj care afectează și 
astăzi încă milioane de tineri munci
tori.

Iată deci care este în preajma aces
tei zile de 1 Mai, stindardul comun al 
tineretului muncitor italian. Faptul că 
1 Mai va fi sărbătorit în mod solemn 
nu numai de organizațiile înaintate ale 
muncitorilor, ci chiar și de organiza
țiile sindicale catolice constituie un 
simptom al faptului că treptat forțele 
celor ce muncesc au un rol dominant 
în viața națională și că acest fapt își 
face din ce în ce mai mult loc în con
știința tuturor păturilor ce alcătuiesc 
populația Italiei.

PAOLO PESCETTI
Corespondentul „Scînteii 

tineretului" la Roma

De vorbă 
cu oaspeții 

din Iugoslavia

Scrisoarea unui tînăr soldat 
francez din Algeria

Publicăm o scrisoare trans
misă prin intermediul revistei 
franceze 
un tînăr 
Algeria. Desigur că scrisoa
rea nu a putut fi 
pentru a-1 feri pe tînărul sol
dat de represiuni. In scrisoa
re se spune printre altele:

„l’Avant-garde" de 
soldat francez din

semnată

Ajunși la Marsilia ne-am îm
barcat a doua zi dimineața pe un 
vas care transporta trupe.

Toți ne gîndeam la familiile 
noastre, la logodnice, la prieteni, 
la toți cei dragi pe care-i pără
seam.

De abia debarcați am și avut 
prilejul să vedem binefacerile co
lonialismului : tineri prost îmbră- 
cați, foarte mulți în picioarele 
goale, cerșetori...

Nu puteam face un pas fără ca 
numeroși copii de 10-12 ani să 
nu ne tragă de mînecă propunîn- 
du-ne să ne lustruiască pantofii. 
Aceasta îmi aducea aminte de 
clntecul lui Yves Montând —

„Micul lustragiu de pe Broad- zați la ferme. Făceam parte din- 
way". Cîntecul este valabil 
pentru acești puști sărmani, care 
sînt obligați de mici să cîștige 
bani pentru a avea ce mînca...

A doua zi, la ara 4 dimineața 
ne-am îmbarcat. Direcția necu
noscută. 80 de kilometri de Al
ger. La ora stabilită am fost tre
ziți și două ore mai tîrziu luam 
trenul format din vagoane de 
vite. 3 ore mai tîrziu am ajuns 
la destinație.

Ajunși la destinație stntem ca-

și tr-un pluton de fermă.
începusem deja să luăm con

tact cu populația satelor arabe. 
Am văzut o mizerie îngrozitoare. 
Cum ne vedeau în uniformă mili
tară - toți se înfricoșau. Ofițerii 
ne ordonau să scotocim casele, 
din pivniță și pînă-n pod. Unii 
dintre noi refuzau să execute a- 
semenea treburi. Eram revoltați 
de rolul care trebuia să-l jucăm.

Unii dintre noi încercau să se

apropie de populația algeriană. 
Locuitorii ne vorbeau de viața lor 
grea, de speranțele lor.

Cînd ofițerii ne zăreau urlau ; 
ei voiau să ne vadă procedînd 
asemenea corpului expediționar 
din Indochina.

Noi ne comportam omenește 
față de populație, deoarece inima 
noastră ne dicta astfel. Stntem 
tineri muncitori și nu putem ve
dea alți muncitori ca și noi, tră
ind în mizerie.

Multe alte lucruri s-ar putea 
spune despre viața noastră în 
Algeria. Nu numai că ne riscăm 
viața pentru interese străine nouă 
dar avem și o existență materială 
foarte grea.

Toți sîntem de acord că 
posibil să se negocieze cu 
contra cărora luptăm.

încetarea focului, negocieri — 
iată soluția, singura care este în 
conformitate cu interesele celor 
două popoare.

Și aceasta este numai una 
dintre nenumăratele declarații pe 
care Ie publică ziarele și revis
tele democratice din Franța, ex- 
primînd solidaritatea tineretului 
francez cu lupta poporului alge- 
rian. Iată alăturat și o fotografie 
oare reprezintă o demonstrație 
Ia Paris; pe pancarde scrie: 
„U.J.R.F.“ (Uniunea Tineretului 
Republican din Franța) „Cercul 
Hispono — Suiza“ ( o mare fa
brică) : „Pace în Algeria“.

este 
cei

Tn holul hotelului „Ambasador" 
i-am întîlnit zilele trecute pe to
varășii din delegația muncitorilor 
metalurgiști iugoslavi care ne vi
zitează (ara. Discuția a pornit bine
înțeles de la vizita făcută la uzina 
„23 August".

— După cele ce am văzut în 
uzină — ne-a spus tov. Rudolf 
Janko, membru in prezidiul C.C. 
al sindicatelor metalurgice din 
R.P.F. Iugoslavia, conducătorul 
delegației — am impresia că 
muncitorii romîni au o conștiință 
ridicată. La „23 August" se pro
duce astăzi mai mult și mai bine 
decît pe vremea capitaliștilor. 
Vizitînd halele uzinei am văzut 
foarte mulți tineri care munceau 
cu mult avînt.

— Intr-un loc — interveni tov. 
Tomo Vrabec, președintele C.C. 
al sindicatului metalurgiștilor din 
R. P. Croată — ne-a fost prezen
tat un muncitor care depășește 
zilnic norma de trei ori. De la 
oameni ca el au de învățat nu 
numai muncitorii din Romînia...

— Și mai trebuie remarcat un 
lucru — adăugă celălalt membru 
al delegației, tov. Zlatko Po- 
povici, membru în prezidiul co
mitetului republican al sindicatu
lui metalurgiștilor din R. P. Slrbă 
— muncitorii de la „23 August" 
au învățat să facă mașini pe care 
altădată, după cît mi s-a spus, 
erau aduse din străinătate.

Stlnd de vorbă, am aflat că tov. 
Rudolf Janko este din Liubliana. 
Ne-am adus aminte de vizita fă
cută nu de mult de o delegație 
sindicală din R.P.R. în Iugoslavia;

cu acest prilej la uzina „Litostroi" 
din Liubliana s-a vorbit despre 
schimbul de delegații și de expe
riență cu uzina „23 August".

— Cunosc bine „Litostroiul“ — 
a spus tov. Janko. Tn multe 
privințe e asemănător cu „23 Au
gust". Șl una și alta produc tn 
special unicate, au multe pro
bleme comune, adesea greutăți 
identice. Desigur, sînt și multe 
lucruri diferite. „Litostroi" e o 
uzină nouă. Construcția ei a înce
put în 1947 și se mai construiește 
și astăzi. Colectivul, deci, e tînăr, 
n-are o experiență de muncă, o 
tradiție a sa. Totuși, muncitorii 
de acolo au realizat lucruri mari, 
remarcabile. Iată de ce în cadrul 
unui schimb de experiență între 
cele două uzine, ar avea mult de 
învățat ambele colective.

— Faptul acesta — adăugă 
tov. Vrabec —ar contribui fără 
îndoială la strîngerea legăturilor 
prietenești dintre muncitorii ță
rilor noastre, ceea ce are o mare 
importanță în luptă noastră co
mună pentru pace și bunăstare.

Apoi cei trei tovarăși din Iugo
slavia au vorbit despre splen
dida impresie pe care le-a lă
sat-o vizitarea Palatului pionieri
lor.

...La început promisesem că-i 
vom reține doar cîteva minute. 
Ele trecuseră cu prisosință, așa 
că ne-am luat rămas bun de la re
prezentanții metalurgiștilor iugo
slavi. La despărțire, ei au trans
mis cititorilor noștri următorul 
salut de 1 Mai, salut pe care îl 
reproducem și tn facsimilul ală
turat :

Gînduri cdtre 
prietenii romîni

S ctsifiautJQ,

(UoA-vCc «LV«- â

s>SUn^< 1
„Delegația metalurgiștilor iugoslavi felicită pe tinerii me

talurgiști romîni și întreg tineretul cu prilejul lui 1 Mai, 
Ziua solidarității internaționale a muncitorilor șl le urează mult 
succes în munca de construire a societății socialiste.

RUDOLF JANKO, TOMO VRABEC, 
ZLATKO POPOVICI“

Au trecut doi ani de cînd am 
vizitat pămîntul Romîniei prie
tene și amintirile de neuitat nu 
mi-au pălit nici pentru o clipă

In preajma marei sărbători de 
1 Mai, pe care ne pregătim să o 
întîmpinăm împreună, îmi apar 
deosebit de viu în minte frînturi 
din viața poporului romîn.

Pășind pe teritoriul Romîniei, 
ori ce oaspete străin — și mai 
ales dintr-o țară de democrație 
populară — este interesat să stu
dieze și să facă comparație în
tre vechea și noua Romînie, să 
cerceteze amprentele noului, 
aidoma unui arheolog care cerce
tează viața de mult apusă. Și 
trebuie să precizez pe loc că 
amintirile care acum le retrăiesc 
îmi evocă în primul rînd și îna
inte de toate noua Romînie, Ro
mînia care construiește cu suc
ces socialismul.

N-am să uit, de pildă, nicio
dată convorbirea pe care am 
avut-o cu unul dintre conducă
torii Sfatului popular al Orașului 
Stalin. Orașul a luat o dezvol
tare de mari proporții. Din anul 
1949 numărul populației orașu
lui s-a dublat, s-a reconstruit și 
lărgit uzina de tractoare, uzina 
„Steagul Roșu“ care produce în 
Romînia pentru prima dată auto
camioane în serie a devenit o în
treprindere uriașă. îmi amintesc 
că și eu, ca și orice tînăr, am 
aflat cu bucurie că utemiștii au 
construit un stadion, iar pe un 
teren dis.trus de bombardament au 
amenajat un parc de 21 hectare. 
O profundă impresie a produs 
asupra mea vizitarea școlii pro
fesionale din Orașul Stalin, unde 
atelierele moderne, dormitoarele 
confortabile, sălile spațioase des
tinate activității culturale de
monstrează viața de azi a tine
retului din noua Romînie.

Acum, în pragul sărbătorii 
clasei muncitoare de 
deni, îmi amintesc cu o 
bucurie de 
lor romîni, 
droc entratei 
Bicaz. Am 
docentralei 
ții. De atunci am citit” cu sa
tisfacție în presa romînească că 
stăpungerea tunelului a fost 
terminată.

Acum, de 1 Mai - 
toarea noastră comună 
durile îmi zboară spre Romînia 
prietenă și doresc atît cunoscu- 
ților cît și celor pe care nu-i cu
nosc, tinerilor noștri prieteni ro
mîni, noi sucese în muncă

TABORI ANDRAS 
Budapesta

pretutin- 
deosebită 

realizările muncitori- 
de construcția hi- 

„V. I. Lenin“ de ia 
intrat în tunelul hi- 
ca.re străpunge mun-

sărbă-
- gîn-
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CIND PE PLATOUL

V-ați speriat ? N-aveți nici un 
motiv. Leul a pornit la plimbare 
prin București ca să cunoască o- 
rașul. Plimbarea prin parc se pare 
că nu-i displace, ba chiar intîl- 
nirea cu fetița l-a cam... intimidat. 
E firesc! Leul n-are decît un an 
și jumătate, iar pînă nu de mult 
locuia la Leipzig. Acum este cetă
țean al BucUreștiului....

Dar am uitat să vă facem cu
noștință cu el. Seara, dacă vă 
duceți la circ, îl veți Intîlni in 
arenă. El este unul din cei 4 par
teneri- ai' dresoare! Dina Mihalcea. 
Spectatorii îl cunosc deja, iar dre- 
soarea îl apreciază pentru... blin- 
dețea lui. Nu zimbiți: deși este... 
leu, nu-i chiar atît de fioros pre
cum îl arată înfățișarea. De a- 
ceea dresoarea îl alintă: Urechilă. 
Porecla i se trage de la o bătaie 
zdravănă ce i-au. tras-o ..colegii" 
de pe urma căreia vreo ctteva zile 
o ureche a fost cam deteriorată.

Am fi nedrepți dacă vorbind 
despre Urechilă. am omite pe cei
lalți trei lei: Bela, Ada și Barba
ra. Toți patru apar seară de seară 
în arena circului și mulțumesc 
publicului spectator pentru aplau
zele cu care stnt răsplătiți.

Ca orice actori consacrați, cei 
paPu lei folosesc cu grijă timpul. 
Dimineața se odihnesc, repetă și 
iau masa. Vă interesează meniul ? 
Este îndeajuns de consistent: 
cite 7 kg de carne, untură de 
pește, vitamine, 2 kg. lapte și... 
2 ouă bătute (probabil pentru ca 
glasul să rămînă mereu cristalin). 
Vrem să adăugăm că hrana este 
supravegheată cu grijă de către 
D na Mihalcea, astfel înctt leii 
să fie feriți de eventuale indispo
ziții stomacale...

DE TURNARE E LINIȘTE
Mă dusesem la Buftea cu gîndul să scriu un reportaj despre filmele 

aflate pe platoul de turnare. Dar vechea zicală „socoteala de-acasă 
nu se potrivește cu cea din tîrg“ s-a dovedit a fi valabilă. La 
coborîrea din autobus m-a întîmpinat vestea că în zilele acelea nu 

se turna nimic pe cele 4 platouri.
Am rămas descumpănită. Totuși am deschis una din ușile 

grele de fier și am pătruns în interiorul uneia din 
clădirile acelea încă roșii, netencuite pe dinafară. 

Ceea ce am văzut în atelierele din interiorul 
acestor clădiri a avut darul de a mă con

vinge că la centrul de producție Cine
matografică din Buftea se lucrează 

intens chiar și atunci cînd pe pla
tourile de turnare e întuneric.

Intrarea spre platouri se 
face printr-o sală imensă ce 

se numește „degajament" 
Aici se montează elemen

tele standard din decor 
înainte de a fi intro

duse pe platou. - 
în acest fel pra-

CAA Òwtóv ole wJA

Și acum cîteva 
cuvinte despre 
dresoare : 
Mihalcea 
mărturisit 
ceput să 
animale 
virsta de 6 ani clnd s-a 
specializat să domesticească 
pisici sălbatice. Mai apoi pre
cocele înclinații spre dresuri 
le-a părăsit în favoarea hipis- 
mului și, mai ales, a artei dra
matice. Leii i-a dresat de clnd 
aceștia aveau 6 luni. Un mare a- 
jutor a primit din partea dreso
rului cehoslovac Malek;

Punem aci punct. Nu de altceva, 
dar restul de amănunte le puteți 
afla ca spectatori în stalurile cir
cului.

Dina 
ne-a 

că a în- 
dreseze 

încă de la

. — Cit costă metrul !

Excavatoristul îndrăgostit

Desigur că această întrebare 
v-afi pus-o de nenumărate ori 
auzind sau citind despre cele
brul detectiv englez Sherlock 
Holmes. Agerimea mintii lui, 
curajul l-au făcut iubit multor 
milioane de cititori. Adresa i-o 
cunoașteți: Baker Street nr. 221 
bis, Londra. Nenumărați sînt 
străinii care vizitînd capitala 
Angliei caută această străduță 
pentru a vizita locuința ce
lebrului Holmes. Tocmai de a- 
ceea municipalitatea londoneză 
a organizat într-una din clă
dirile acestei străzi o expozifie 
în care a reconstituit aparta
mentul lui Sherlock Holmes. 
lată de altfel ce scria munici
palitatea londoneză în această 
privinfă: ..Holmes a fost una 
din cele mai vii inteligențe ale 
vremii sale. El și-a croit o re
putație internațională care rar 
a putut fi egalată în orice do
meniu. Și totuși el a avut o 
atît de mare oroare de reclama 
personală. înctt rari sînt oame
nii de valoarea lui care să fi 
lăsat atît de puține urme asu
pra acțiunilor lor. Tot ce se
știe cu privire la viața și opera 
sa o datorăm prietenului și bio
grafului său devotat, doctorul 
John H. Watson. Doctorul Wat- 
son a fost un medic practician 
care-și petrecea tot timpul cu 
bolnavii și omenirea trebuie să-i 
fie foarte recunoscătoare pentru 
informațiile pe care a găsit 
mijlocul și timpul necesar să le 
redacteze și să ni le transmită. 
Consiliul municipal din St. 
Marylebone, fiind pătruns de o- 
noarea ce s-a făcut acestui car
tier prin faptul că Holmes a a- 
les Baker Street pentru a locui 
și lucra acolo, organizează a-

Privind 
două fotografii

Priviți cele două 
fotografii alăturate. 
In prima, un copil 
anormal abia năs
cut. Iar în cea de 
a doua...

Dar să vă poves
tim pe scurt despre 
ce este vorba îna
inte de a vă da 
amănunte în legă
tură cu cea de a 
doua imagine.

Anul trecut s-a 
născut la Praga, cu 
patru luni înainte 
de termen, un copil. 
El cîntărea 650 de 
grame și măsura 
33 cm. De obicei un 
astfel de copil nu 
trăiește. Dar medi
cii cehoslovaci n-au 
dezarmat; l-au pla-
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ful stîrnit de montarea decoruri
lor, atît de dăunător aparatelor 
de filmat, este evitat.

Pe platouri este o liniște desă- 
vîrșită. Toate sînt cufundate în 
întuneric. Numai platoul nr. 4 
este oarecum luminat. Pe ușa gi
gantică de metal, o flacără al
băstruie contura silueta mărită a 
unui sudor.

în filmul „Rîpa dracului“, a 
cărui^ turnare va începe curînd, 
există o scenă în care unul din
tre eroi mergînd cu pluta este 
luat de șuvoaie, pluta se sfărîmă, 
butucii se îngrămădesc în jurul 
lui, bucăți de stîncă se prăvălesc 
asupră-i.

Scena trebuie să fie fără îndo
ială redată pe ecran cît mai ve
ridic, dar ce te faci cu interpre
tul care va fi nevoit să suporte 
toate acestea pe pielea lui ? Ci
nematografia a găsit soluția pen
tru toate acestea.

I a secția de mulaje se pot ve
dea butuci enormi care pot fi ri
dicați fără nici un efort într-o 
mînă, bolovani eare nu prici
nuiesc rău nici măcar atunci cînd 
îți cad în cap și alte asemenea 
lucruri. înfăptuitorii acestor 
„minuni“ sînt Virgil Herghi și 
Geta Durabală, iar materia primă 
este hîrtia și încă de cea mai 
proastă calitate — maculatură. 
Acum, în secție se lucrează în 
vederea zilelor cînd pe platoul de 
turnare se va înregistra pe peli
culă întîmplări de neorezut.

Filmul „Afacerea Protar“, cerea 
Ia un moment dat ca pe fereas
tră să se vadă Bucureștii»! noap
tea cu mulțimea lui de lumini.

Secția machete a soluționat a- 
ceastă problemă. Tovarășul Stă- 
nescu cu colectivul lui s-a apucat 
să clădească blocuri cu cîte 7-8 
etaje care nu au însă o înălțime 
mai mare decît cea a unui stat 
de om. Astfel, pe un spațiu mic 
și cu mijloace modeste, “ 
reștiul noaptea“ a fost

* •
E drept, nu se filma. _ _ r._ 

touri era liniște. Dar activitatea 
în diferitele ateliere și secții era 
intensă.

„Bucu- 
realizat.

Pe pla-

ceastă expozifie cu scopul 
arăta vizitatorilor, printre 
mulfi prețuiesc scumpa sa 
morie, că Holmes nu este 
acolo unde a trăit".

Și apartamentul a fost

de a 
care 
me- 

uitat

re-

Ne-am gtndlt să prezentăm cititorilor noștri 
ctteva din creațiile de modă din Berlin «I 
Paris. Modelele berlinele stnt destinate celor ce 
vor pleca la Olimpiada de la Melboume, finind 
seama de clima australiană. Rochia pe care o vedem 
In al doilea clișeu este unul din modelele pariziene 
de primăvară.

Vă plac modelele 7NU! LA ROMA
BERLIN
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...A fost turnat ultimul film în 
care cunoscutul cîntăreț francez 
Yves Montând deține rolul princi
pal. Filmul poartă titlul „Oameni 
și lupi“ șl a fost realizat în regia 
marelui regizor italian Gluseppe 
de Santis. Principalul rol feminin 
este deținut de actrița Italiană Sil- 
vana Mangano. In numerele vii
toare vom reveni cu amănunte a- 
supra filmului. Pînă atunci vă 
sfătuim să citiți scenariul filmului 
apărut în întregime în revista so
vietică de specialitate „îsskustvo 
Klno“.

lată șl alte cîteva știri cultu
rale de peste hotare :

.oooooooooooooooooooooooc

MOSCOVA : Minunatul roman al 
lui Gorki „Mama“, a cărui ecrani
zare vom avea în curînd prilejul să 
o vizionăm, i-a inspirat compozito
rului Hrennlkov o operă care va 
fi pusă în scenă de colectivul Tea
trului Mare din Moscova în cins
tea celei de a 40-a aniversări a Re
voluției din Octombrie.

BUENOS A1RES : Recent a a- 
vut loc la Teatrul de Operă primul 
concert al tînărulul violonist sovie
tic Leonid Kogan. Ziarele argen- 
tiniene publică articole elogioase a- 
supra concertului. Ziarul „La Pren- 
sa“, subliniază măiestria remarcabi
lă a violonistului sovietic.

tivul pentru care Holmes lua 
de pildă stupefiante, atitudinea 
lui față de femei. într-o astfel 
de lucrare, care are peste 300 de 
pagini, se afirmă cu toată serio
zitatea că cu toată aparenta sa 
lipsă de atracție și de tandrețe 
față de sexul slab, Holmes pri-

constituit așa cum ni-l aducem 
aminte din cărjile respective :

nu lipseau pipele lui Holmes, 
indispensabile’ desigur unui en
glez și încă detectiv, cărțile pe 

intro- 
cărți 
celor 

și Dr. 
care 

„Sher- 
", sau

care le citea etc. Au'fost 
duse doar nenumăratele 
care s-au scris 
două personaje: 
Watson. Există 
poartă asemenea 
lock Holmes și 
„Studii despre 
Astfel de cărți discută în mod 
serios cu largi argumentări mo-

mandat dr. Watson stricnina ca 
sedativ ?

Interesul cititorilor față de a- 
venturile lui Holmes este ex
primat și de o amuzantă întim- 
plare pe care o relatează re
vista „în apărarea păcii": „In 
1891, cînd Holmes dispăruse și 
s-a crezut că murise, consterna
rea a fost generală, pînă în 
1894 cînd s-a anunțat că zvo
nul fusese fals și că în realitate 
Holmes făcuse explorări în Ti
bet sub numele de Sigerson. 
Publicul britanic a respirat ușu
rat".

După toate cele povestite mai 
sus, ce credeți în concluzie: 
A EXISTAT SAU NU SHER
LOCK HOLMES ? Ați fi ten
tați probabil să răspundeți: DA. 
Vă înșelați. Acest celebru perso
naj este creația scriitorului en
glez sir Arthur Con an Doyle. 
Pe vremea cînd Doyle își scria 
cărțile, atît el cit și familia erau 
foarte supărați că numai roma
nele sale polițiste erau apreciate, 
în vreme ce cele „serioase" nu 
se bucurau de atenția cititorilor. 
Dar tocmai primele l-au făcut 
celebru, dovedind că Doyle este 
un om cu inteligență deosebită 
și cu vaste cunoștințe în cele 
mai diferite domenii.

Continuarea aventurilor lui 
Holmes este atît de dorită de 
cititori, înctt Adrian Conan Doy
le, cel mai mic fiu al lui sir 
Doyle, împreună cu un alt autor 
de romane polițiste, au colabo
rat pentru a scrie o continuare 
a povestirilor celebrului detec-

Cel mai mic 
automobil din lume

De curînd ziarul „Politika“ din 
Belgrad a prezentat cel mai mic 
automobil din lume, construit de 
montorul de automobile Mio- 
drag Gyekica din Sarajevo. El 
a conceput acest automobil doi 
ani în șir, reușind să bată 
„recordul“ stabilit 
structor — un 
München care a 
automobil liliputan lung de 1.80 
metri și lat de 80 cm., cu o vi
teză de 15 kilometri pe oră. Noul 
automobil construit de Gyekica 
are o lungime de 1,78 metri, o 
lățime de 78 cm. și o viteză de 
60 kilometri pe oră, dar, cum 
spune'Gyekica după instalarea 
unor dispozitive de ventilație va 
putea atinge și o viteză de 80 ki
lometri pe oră. Construcția auto
mobilului liliputan este identică 
cu aceea 
mensiuni

de alt con- 
inginer din 
construit un

vea totuși femeile cu un viu in
teres. Iar la sfîrșitul uneia din 
lucrări există un adevărat ches
tionar prin care cititorul poate 
să probeze dacă cunoaște sau 
nu aventurile lui Holmes. Iată 
ctteva din întrebări: cînd s-a 
deghizat Holmes în explorator 
norvegian ?; cine a zdrobit par
tea stingă a craniului, și al cui, 
în sala de așteptare a gării din 
Charing Cross ?; cînd p. reco- 
.. .  ai.

de mi- 
început

numai 
și a al
cuni a

a automobilelor de di- 
normale.

încercați $i dvs. ?
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Cum va fi
TIMPUL?

sat imediat într-un aparat spe
cial încălzit, alimentat permanent 
cu oxigen, unde a trăit primele 
două luni jumătate (prima foto.)

Cu ajutorul unui tub introdus 
în stomac el a fost hrănit cu 
lapte de la mama sa. Copilul se 
dezvolta foarte încet, era perma
nent într-o stare de somnolentă. 
Respira rar și foarte slab. Apoi 
el a început să crească și mai 
tîrziu a început să țipe. Copilul 
a fost salvat. Cînd a ajuns să 
cîntărească 2,750 kg. mama lui 
l-a scos din spital, copilul rămî- 
nînd sub permanent control medi
cal (fotografia a doua). Și acesta 
este numai unul din copiii născuți 
anormal salvați de medicii pra- 
ghezi.

în ultimii ani. activitatea Institutu
lui Meteorologic Central a început să 
intereseze tot mai mult masele largi 
ale populației.

Vizitînd diferitele secții șl labora
toare ale Institutului ne-am dat seamg 
de complexitatea preocupărilor și de 
multilateralitatea problemelor și apli
cațiilor meteorologiei.

Pe hărțile laboratorului de prevedere 
a timpului sînt transcrise toate indi
cațiile stațiilor meteorologice. sub 
forma de simboluri și cifre. Meteoro
logii prezintă o serie de hărți com
plexe întocmite cu regularitate din 6

în 6 ore. Pe aceste hărți apar cu clari
tate pozițiile ocupate succesiv de dife
ritele mase de aer și de zonele ,,fron
tale" de separafie dintre ele, astfel că 
se poate aprecia direcția și viteza lor 
de deplasare.

Schimbarea bruscă a timpului e pro
vocată de trecerea acelor zone de con
tact și interacțiune dintre mase de aer 
apropiate, dar extrem de diferite ca 
proprietăți fizice.

In (ara noastră al cărui teritoriu este 
compartimentat de culmile Carpaților, 
desfășurarea proceselor atmosferice nu

asupra
Holmes 

lucrări 
titluri: , 

muzica'
Baker Street".

Această fotografie a a- 
părut în ziarul „Paris
— Presse L’Intransi- 

geant“ sub titlul „Cea mai 
tristă fotografie a anului“. Iată 
traducerea integrală a explica
ției apărută în ziarul francez : 
„Această fotografie este fără 
îndoială cea mai tristă din is
toria boxului. Ea reprezintă pe 
fostul campion mondial de box, 
categoria grea, Joe Louiș trîn- 
tit la pămmt într-un meci de 
catch organizat la Miami 
(SUA). Acest om cu o mină 
abătută a fost odinioară in
vincibilul „bombardier negru", 
cel mai mare boxer de cate
goria grea al timpurilor mo
derne', dar cu toate că cîștigu- 
ril-e sale au atins suma fabu
loasă de 600 milioane franci 
astăzi nu i-a rămas decît... o 
datorie la fisc de 100 
lioane. De aceea el a 
să joace catch“.

Și aceasta nu este 
soarta lui Joe Louis ci 
tor mari campioni — 
fost de exemplu celebrul atlet 
negru J. Owens — siliți să 
moară în mizerie.

Pagină realizată de ED- 
GARD OBERST, SERGIU 
BRAND și RODICA ȘERBAN.

Ilustrații : A. CALISTRAT.

decurge uniform și simplu ci adeseori 
se produc perturbata și schimbări ra
pide. localizate numai în anumite sec
toare. în asemenea împrejurări elabo. 
rarea prevederii timpului nu este în
totdeauna o operație prea simplă.

Activitatea meteorologilor noștri este 
sprijinită continuu de Serviciul Hidro- 
meteorologic al Uniunii Sovietice. Și 
acum un răspuns la întrebarea : cum 
va fi timpul ?

In acest an în luna mai se așteaptă 
predominarea timpului umed și no-

ros, datorita mai multor in
vazii de aer maritim dinspre 
vest. Acestea vor alterna cu 
cîteva faze de timp senin, iar 
spre sfîrșitul lunii vor cădea 
ploi locale cu caracter toren
țial.

In zona de munte, în Ju
rul datei de 1 mai va predo
mina timpul rece, cu vint In
tens din sectorul vestic și cu 
înnorări intermitente.

Două mîini, două picioare... Și totuși care sînt mîinile și care 
sînt picioarele ? Dilema aceasta a creat-o Clemendore, contursio- 
nist (un gen de acrobat cu o deosebită flexibilitate a corpului) din 
insulele Trinidad. Precum se poate observa din clișeu în această 
încolăcire a corpului cu greu deosebești mîinile și picioarele.

Vă încumetați să-l imitați ?
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