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VIZITA ÎN R.P.R. 
A TOVARĂȘULUI 

TOI EN GHEN
PE LITORAL»

Tovarășul Țoi En Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene, a vizitat țara 
noastră, invitat de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare Romîne.

înaltul oaspete s-a întîlnit cu conducătorii 
noștri de partid și de stat, a vizitat cîteva 
mari uzine și gospodării agricole colective, a 
stat de vorbă cu oameni ai muncii din patria 
noastră, care l-au întîmpinat cu dragoste, ma- 
nifestîndu-și calda prietenie pentru poporul 
frate coreean.

In fotografii: aspecte de la vizitele făcute 
de tovarășul Țoi En Ghen, și persoanele 
care-1 însoțesc, la uzinele „23 August" din 
București (fotografiile nr. 1 și 2) și uzinele 
„Ernst Thalmann" din Orașul Stalin (foto
grafia nr. 3).

Tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Emil Bod- 
năraș și Petre Borilă au vizi
tat în zilele de 11-13 mai a.c. 
șantierele de construcții și 
amenajări de pe litoralul Mă
rii Negre. Conducătorii de 
partid și de stat au examinat, 
împreună cu specialiștii, con
strucțiile din stațiunile Man
galia, Vasile Roaită, Eforie, 
Mamaia, orașul Constanța. Ei 
au făcut o serie de recoman
dări privind planurile de sis
tematizare și de dezvoltare 
a stațiunilor, de efectuare a 
lucrărilor hidrotehnice pe li
toral, cît și programul de lu
crări în curs.

Iată numai cîteva date su
mare desprinse din aceste pla
nuri:

La Eforie s-a realizat pînă 
în anul trecut un centru de 
odihnă cu o capacitate de 
1.600 de paturi, restaurant, 
club, magazine, cinematograf, 
două colonii de copii cu circa 
800 de locuri, precum și di
verse case de odihnă mai mici. 
La toate acestea se adaugă 
noile realizări din 1958-1959: 

5 ansambluri de hoteluri, 
case de odihnă și case sena
toriale cu o capacitate de 
circa 5.000 de paturi.

La Mamaia s-a început 
construirea a două ansambluri 
de hoteluri cu o capacitate de 
3.500 de paturi, dintre care 
primul lot de 1.500 de paturi 
va fi dat în folosință încă în 
acest sezon. Tot aci va începe 
realizarea unui mare ansam
blu de 10.000 de paturi.

La Mangalia va fi termi
nată în acest sezon reconstruc
ția părții centrale a orașului 
prin construirea unui centru 
de odihnă cu o capacitate de 
1.100 de paturi (în prima 
etapă) și a unui prim lot de 
locuințe cu o capacitate de 
120 de apartamente. Pînă în 
sezonul viitor vor fi terminate 
două unități sanatoriale de 
cîte 500 de paturi.

Pe lîngă lucrările de con
strucții, programul prevede 
măsuri pentru alimentarea cu 
apă a stațiunilor Mamaia, 
Vasile Roaită, Eforie, Techir- 
ghiol (lucrări realizate în to
tal), consolidări de faleze, ame

najarea plajelor, modern 
rea rețelei de străzi, constr 
de diguri, mărirea capacit 
băilor reci de pe malul k 
lui Techirghiol, constru 
de debarcadere pe malul li 
lui Siut-Ghiol etc., etc., 

îndeplinirea acestui 1 
program, început de cîț 
ani, va permite ca în s< 
timp capacitatea de cuprim 
a stațiunilor de litoral 
ajungă la circa 400 de mii 
oameni ai muncii. In acet 
cifră nu sînt cuprinse sta 
nile Techirghiol, Agigea 
Costinești, a căror dezvoli 
se prevede într-o etapă ur 
toare. Numai în cursul an 
1957-1959 s-au efectuat c 
strucții cu un număr total 
13.000 de paturi, iar în i 
apropiați va fi atinsă ci 
de 51.000 de paturi noi.

Imaginile fotografice 
care le publicăm au fost lu 
cu prilejul vizitei conducă 
rilor de partid și de stat 
șantierele de construcții de 
litoralul Mării Negre.

Fotografii de Ion HANAI



/IĂRII NEGRE

(î) Conducătorii de partid șl de stat exami
nează, împreună cu specialiștii, unul din planu
rile amplelor lucrări de pe litoral.

@ Conducătorii de partid și de stat cer- 
ceftnd stadiul lucrărilor de pe șantierele de 
la Mamaia.

® Noul restaurant de la Eforie este aproa
pe gata.

@ La Eforie, lucrările pentru îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute în această etapă se des
fășoară Intr-un ritm rapid.

@ Litoralul Mării Negre ia Mangalia a că
pătat o înfățișare cu fotul nouă.

MAREȘALUL PÎN DE-HUAI 
OASPETE

AL ȚÂRII NOASTRE
La invitația ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne, general
colonel Leontin Sălăjan, a sosit în țara 
noastră o delegație militară a Republicii 
Populare Chineze, condusă de mareșalul Pîn 
De-huai, membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Chinez, locțiitor al 
premierului Consiliului de Stat și ministrul 
Apărării al R. P. Chineze.

Expresie a sentimentelor puternice de priete
nie dintre popoarele romîn și chinez, dintre 
armatele noastre frățești, vizita delegației 
militare în frunte cu tovarășul Pîn De-huai 
a prilejuit o caldă manifestare a acestei priete
nii de nezdruncinat. In fotografiile de mai 
jos, cîteva aspecte de la sosirea în București 
și de la vizitele delegației militare chineze 
conduse de mareșalul Pîn De-huai, în regiu
nea Constanța.



lyNkC.AI.R.
S-au împlinit zece ani de la crearea — în 

1949 — a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc (C.A.E.R.) Prin activitatea sa — 

bazată pe principiile într-ajutorării frățești 
și respectării suveranității și egalității în 
drepturi — Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc a contribuit în acești 10 ani la 
dezvoltarea considerabilă a legăturilor eco
nomice dintre țările socialiste, ceea ce a ridi
cat nivelul tehnic al producției acestor țări, 
a dezvoltat și adîncit diviziunea internațio
nală socialistă a muncii, lărgind totodată 
schimbul de mărfuri între țările socialiste, 
fapte expuse și subliniate în Hotărîrea Se
siunii a Xl-a a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, ale cărei lucrări s-au desfă
șurat recent la Tirana.

Fotografiile de mai jos redau cîteva as
pecte ale colaborării și într-ajutorării fră
țești dintre țările socialiste.

(Yț Construită cu ajutorul U.R.S.S. fi R.D.G. care 
au asigurat atit documentația tehnică cit fi uti

lului h uzina chimică „Oswiecim* din R. P. Polonă a 
început să producă primele cantități de cauciuc 
sintetic.

/s. la șantierele navale din Văc (R.p. Ungară* an 
fost produse un număr de vase de aluminiu 

* ața numite „tramvaie pe apă“ pentru Republica 
Cehoslovacă.
® Pentru țara noastră au fost construite de către 

întreprinderea „Orlican" din Chocen (R. Ceho
slovacă) o serie de aparate de zbor ce pot fi utili 
zate ca avioane sanitare sau de transport.

De la dreapta la stînga: A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., M. Petitpierre, jetul 
Departamentului politic al Elveției, C. Herter, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Couve 

de Murville, ministrul de Externe al Franței, S. Lloyd, ministrul de Externe al Angliei.

GENEVA: PROPUNERILE SOVIETIC 
tN CENTRUL ATENȚII

Delegația sovietica în frunte cu A. A. Gromîko, sosește la una din ședințele Conferinței.

Conferința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe se află în cea de-a 
doua săptămînă de lucru. în fața delega

țiilor stau propunerile prezentate de U.R.S.S. 
—pe de o parte, și de S.U.A. —în numele celor 
trei puteri occidentale — pe de altă parte, 
în timp ce propunerile clare ale Uniunii 
Sovietice, consacrate discutării și rezolvării 
problemei Tratatului de pace cu Germania 
și a normalizării situației din Berlinul occi
dental reprezintă o bază reală pentru tra
tative, „planul pachet" — așa cum au fost 
denumite propunerile puterilor occidentale — 
vizează și amalgamează atît de multe pro
bleme încît e greu de văzut cum ar putea 
fi ele abordate și rezolvate. „Planul pachet" 
este privit cu rezerve pînă și de un edito
rial al ziarului american „New York Herald 
Tribune", în care se arată că „într-o întîl- 
nire care presupune tratative susținute este 
nerealist a se face propuneri total inaccep
tabile".

Opinia publică mondială manifestă de
osebit interes față de poziția realistă, con
structivă, a delegațiilor U.R.S.S. și R.D.G , 
așteptînd ca și delegațiile occidentale să se 
ralieze eforturilor acestora pentru succesul 
tratativelor de la Geneva.

De o deosebită atenția se bucură delegația R O 
Germane la Conferință, lată-l pe dr. Lothar Belli 
ministrul Afacerilor Externe al R. D. G., conducă 
forul delegației R. D. G., asaltat de ziariștii și foto 

reporterii străini acreditați la Conferință. 4



MAI SVS pe BARICRA
Reportai de Silviu GEORGESCU

Fotografii do Don BIRLADEANU 

»i A. COTESCU

/orbeau mai deunăzi doi prieteni, 
o masă, la „Strugurer*:
— Ce spui, mă?! Și unde vine asta? 
— Golea, doi pași: la Peceneaga. 
sau două gospodine la centrul de 
ne din strada Mărgeanului:
— Ei, taci! Și unde, sorooo? Unde? 
- Cum, n-ai auzit? La noi, pe Pe- 
icaga!
5i un prichindel de la Școala de 7 
i din cartier:
- Repede, repede! Dați-mi să mă- 
ic că m-așteaptă băieții la Pece- 
tga!
’eceneaga-n sus, Peceneaga-n jos. 
’ ce e, domnule, cu Peceneaga asta? 
i ajuns ca un semn de carte în inima 
■fierului Rahova!
Agitația se simte de cîteva săptămîni. 

cînd cu parcul. Altminteri, Pece- 
iga era pînă acum o străduță colo, 
atîtea altele din cartier. Cu căsuțe 

>e proaspăt date cu var, cu gospo- 
te harnice care ciomăgeau preșurile 
inse pe sîrmă, cu... Cam asta a fost 
ceneaga. A! Să nu uit! Avea hăt, 
capăt de tot, un cîmp: cîmpul lui 
inteniu. Vreo șapte-opt hectare nă- 
Jite de bălării și oțetari la umbra 
■ora se fugăreau orătăniile din car- 
r.
Ji o dată a venit vestea. Adică... 
stea a venit pe urmă. Mai întti și-n- 
a venit inițiativa Comitetului Exe- 

tiv al Sfatului popular al raionului 
nin. Apoi consfătuiri cu deputății, 
comitetele de stradă, cu cetățenii... 
o dată, așa, ca din senin:

înainte de .atac': scurtă 
lecjie de strategie po
micolă. Aici intervine 
specialistul i tov. ing. 
Pândele Alexandru de 
la secjia agricolă a Sfa
tului popular al raionu
lui Lenin (primul din 
4- dreapta).

Ața a Început „războiul" 
împotriva... omizilor. 
Arme: pompa carosabi
lă de stropit. Muniție: 
solu}le .Nlcotox". La 
atac: tinerii Manolache 
Mihai ți Dănâilă Gh. (în 
vîrful scării). Iar .stra
tegii" de jos: tov. Zdrăllâ 
Nicolae ți Pîrvu Șerban.

— Ai auzit? Se face parc la Pece
neaga.

— Ce tot spui?! Unde, frate? Cînd?
— Vin și eu, tovarășe deputat!
- Și eu!
— Și eu!
Și vin oamenii. Vin din toate părțile. 

Din Amurgului, de pe Ispirescu, Vi- 
cina, Soldat Croitoru, Porojan.Nistor... 
Toate străzile. Omor de lume ce-i pe 
cîmpul lui Munteniu! Zeci, sute de 
picioare încălțate în bocanci grei, 
țintuiți, în săndăluțe fine de fată ori 
în papuci de casă cu clapă de șoșon 
apasă pe oțelul hîrlețelor... Autocami
oanele încărcate cu puieți claxonează 
necontenit. Altele hurducăie goale 
peste pămîntul răscolit.

— La o parte, hei! Faceți loc! Loc!
lat-o pe gospodina Crecicovschi Li

dia din Calea Alexandriei. Să tot aibă 
50-55 de ani, dar la lucru n-o întrec 
nici tinerii. Sau pe Margareta Lazăr 
de pe Vicina Cîți ani îi dați Margare
tei Lazăr? Că, vorba aia: U.T.M.-ist 
să fii și parcă tot nu-ți vine să te mă- 
sori cu ea. Să vă spun eu: 53 de 
ani.

Acolo, un grup de tinere în uniformă 
albastră, cu crucea roșie pe braț; din
coace alt grup din circumscripția de
putatului Brăileanu, altul și altul.

„Total 763 participanți“ — socotește 
în caiețelul său tovarășul Vasile Te
leagă, organizatorul șantierului.

— Dumneavoastră? — se adresează el 
unei tinere care lua niște unelte.

— Pentru grupa de U.T.M.-iști de 
la Sfatul Popular al Capitalei.



Demostene BOTEZ

LA CASA NOUĂ

tn cartierul nou ce se ridică
Par blocurile albe, ca-n cămașa) 
N-au încă nici un cuib de rindunlcă, 
Nici nu le-mbracă umbra din orașe 
Pereții albi se bucură de soare 
Cu o sinceritate de fecioare 
De parcă-ar fi făcute din ninsoare.

Balcoanele se-ntind ca niște vele. 
Cu-ntiii oameni ăti intrat in ele 
Șl risete zglobii, și bucurie, 
Așa cum e ta început de viată, 
Șl parcă-n ziua ceea, dimineață, 
Ar fi sosit dintr-o călătorie.
Par blocurile muncitorești în soare 
Ca niște mart, fantastice vapoare 
Ce-au ancorat de-abia venind din larg 
Cu steagul roș la pupă și catarg. 
Le-așteaptă o viată de la început; 
Nici amintiri nu au, și nici trecut, 
Iar oamenii ce intră-acum in ele 
Nu le aduc pe-a lor, că-s tare grele. 
Parcă-ar fl vrut ca tot ce mal avură 
Să fi rămas în vechile-ncăpert, 
Că era ros de umllinti și ură 
Și le-amintea de viata lor de eri.

tn orice seară la același ceas 
Doi oamenii un bărbat șl o femee 
Vin ca-n vacantă în același pas 
Și-n ușa casei răsucesc o chee.

Acolo soarele le iese-n fată 
Cu tava lui de |ar și de lumină, 
Șt-o rază de amurg îl prinde-n brată 
Cu-o dulce gingășie feminină.

In casa nouă încă-s o surpriză 
Și mobilele noi ce le-au adus, 
Și geamul luminos ca o marchiză, 
Și candelabrul cu cinci ramuri, sus.

£1 Înșiși parcă astăzi de-abia 
Se văd și se cunosc tntîia oară 
Miroase încă-a var și a vopsea 
Șl-a aer proaspăt ca de primăvară.

Șl noi, elevii, ajutăm la terminarea școlii celei noi...

Au venit cetățeni și din alte cartiere. 
Uite, grupul din fund, care lucrează la 
plantarea perdelei de plopi, este de la 
„Luceafărul". Alături, la viitorul solar 
pentru copii, lucrează un grup de mun
citori de la „Prototip".

Tovarășul Teleagă adună mereu: „763, 
va să zică, și cu..."

— Dumneavoastră de unde sînteți?
— Noi... de aici, de-ai cartierului! — 

rid tovarășa doctor Manțu, directoarea 
Policlinicii Rahova și tovarășul doctor 
Toper de la circumscripția 106 sanitară, 
amestecîndu-se în grupul de medici și 
surori care „operează" (fără anestezie) o 
peluză din apropiere.

★
Gîteva săptămîni mai tîrziu...
A fost vreodată maidan pe locurile 

astea? Ce fel? Unde?... Unde sînt bălă
riile, gropile? Unde e cîmpul lui Mun- 
teniu?... In locul lui, cît vezi cu ochii, 
un parc. Un parc cu alei prunduite și 
umbră de tei, cu bănci pentru odihnă, 
ronduri de cana și begonii...

Și, totuși... pe undeva, pe aproape, 
huruit îndîrjit de autovehicule, claxoa
ne, strigăte vestesc un nou șantier. Altul. 
Și tot pe cîmpul lui Munteniu. De data 
aceasta tocmai la celălalt capăt, cu fața 
spre Calea Rahovei.

Se construiește o nouă școală. O școală 
model, cu 24 de clase, cu ateliere pen
tru politehnizare, laboratoare și o 

sală de gimnastică complet separată, 
la mijloc. Lucrările înaintează rapid. 
Și, după cum e firesc, se dă o deose
bită importanță nu numai ritmului, dar 
și calității lucrărilor.

Sus, pe una din schele, inginerul 
Mărgineanu, șeful șantierului, suprave
ghează tocmai turnarea planșeului.

— Mai mult ciment! — le strigă celor 
de la betoniere. Atenție la dozaj!

Alt inginer, tovarășul Teodor Dumi
trescu, din partea l.C.M.-ului, controlea
ză lucrările de zidărie.

Nu lipsesc nici voioșia și entuzias
mul voluntarilor. Iată, aici, un grup de 
elevi de la Școala medie muncitorească 
nr. 8 „ Grigore Preoteasa"; dincoace, o 
grupă de U.T.M.-iști în frunte cu doc
torul Virgil Petrescu; alături alții, mai 
vîrstnici... Dar e cam greu să le ghi
cești vîrsta.

De altfel, entuziasmul voluntarilor în 
cartierul Rahova a devenit de-a drep
tul molipsitor. îndrumați de organi
zația de bază P.M.R. a cartierului, îm
preună cu deputății lor, cetățenii au 
pornit la o mulțime de alte acțiuni (mici 
parcuri, amenajări de solarii, reparări de 
pavaje etc.) menite să schimbe necontenit 
fața cartierului.

Dacă cineva ar fi trecut deunăzi prin 
fața blocurilor muncitorești din Calea 
Alexandriei ar fi rămas, desigur, surprins 
asistînd la o adevărată prelegere despre

(Continuare in pag. 26)

La toamnă, tn această clădire aliată acum tn construcție, vor tnvăfa copiii din cartierul Rahovi 
Constructorii s-au angajat tn cinstea Iul 23 August să predea lucrarea tncă la sftr»Hul verii.

Ei, zi cu zi, descopăr lumea mică 
tn care vor trăi — amîndoi de-acum i 
în scrinuri, un mănunchi de levăntică 
Și pe măsuța scundă, un album.
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e întîmplă ca, uneori, 
cuvintele să-și schimbe 
înțelesul. Astfel astăzi, 
vorbind despre Est și 
Vest, oamenii se gîndesc 
adesea nu atît la geogra

fie cît la politică. Oamenii folo
sesc termenii geografici cu care 
s-au obișnuit — Estul și Vestul. 
E vorba în fapt de a reapropia 
acele părți ale lumii între care 
anii „războiului rece1' au ridicat 
un zid de gheață. Din fericire, căl
dura inimilor omenești, focul veș
nic al rațiunii umane, vîntul 
proaspăt care -bate fără oprire de 
la Est (e vorba de Estul politic, 
firește!) s-au dovedit a fi pînă la 
urmă mai puternice decît zidul 
de gheață.

Acum, cînd la Geneva miniștrii 
de Externe ai Estului și Vestului 
s-au așezat în jurul aceleiași 
mese, toți consideră faptul de 
bun augur. Dialogul — stabilirea 
contactelor — a devenit mai ne
cesar ca niciodată. Nimeni n-a 
spus că drumul spre pace e un 
drum ușor Oamenii, însă, con
damnă pe cei care susțin că se 
pot găsi drumuri stînd mereu cu 
ochii ațintiți tn vizorul puștii.

Nimic nu se poate clădi pe 
prejudecăți — și cu atît mai pu
țin o lume pașnică. In iarnă, 
după vizita lui A. Mikoian în 
S.U.A., ziarul „Post Dispatch" 
scria: „însuși faptul că un comu
nist rus a discutat timp de aproa
pe două ore la Casa Albă cu pre
ședintele Eisenhower, arată că 
s-a produs o schimbare pe care 
acum șase săptămîni nimeni nu 
ar fi considerat-o posibilă".

Noi știm că timpul are uneori 
proprietăți miraculoase. Oare nu 
înfloresc în cîteva zile pomii pe 
care iarna i-a ținut în cătușe 
luni în șir? Firește, nimic în lume 
nu se petrece pe nepregătite și 
dacă spunem: „da, azi e timpul 
ca înțelegerea să fie în sfîrșit 
realizată" — e pentru că știm că 
forțele păcii sînt mult mai puter
nice decît forțele războiului, pen
tru că știm că ceva s-a schimbat 
în felul de a gîndi al unora, pen
tru că știm că dezghețul a pă
truns pînă și în unele colțuri 
considerate inexpugnabile...

Există idei cu o extraordinară 
putere de pătrundere, și printre 
aceste idei e și aceea că pacea 
poate fi asigurată în ciuda diver
gențelor care mai există în lume. 
A încerca azi să împiedici cu 
ajutorul armei atomice victoria 
ideilor păcii e ca și cum ai vrea 
să împiedici ivirea zorilor cu 
vrăji... A crede că mai poți solu- 
Îiona problemele politice arză- 
oare ale lumii dansînd mereu pe 

marginea prăpastie! e ca și cum 
ai crede că poți convinge întreaga 
lume (lumea care a dat pe Arhi- 
mede, pe Descartes, pe Jolliot 
Curie!) să renunțe brusc, la rațiu
ne. A considera că poți să te 
salvezi sporind mereu stocurile 
de arme (moderne și clasice) e ca 
și cum ai crede că poți scăpa de 
sufocare ținîndu-ți la infinit răsu
flarea...

Secolul nostru e secolul rațiu
nii ajunse pe cele mai înalte 
culmi (ațîțătorii la război nu 
reprezintă poate decît abisurile 

care însoțesc înălțimile). Oame
nii au ajuns să dirijeze energia 
dinăuntrul materiei. Cînd bălrî- 
nul filozof englez Bertrand Russel 
scrie o carte intitulată „Bu
nul simț și războiul nuclear", el 
are în vedere tocmai faptul că 
omul contemporan n-a descoperit 
modul de descătușare a puterii 
atomice pentru a se lăsa ucis de 
această putere...

Filozofii nu fac, desigur, decît 
să exprime starea de spirit a 
păturilor pe care le reprezintă, și 
trebuie arătat că — filozof al 
concepțiilor burgheze despre via
ță — Russel n-a ajuns de unul 
singur la aceste concluzii.

Există acum în Occident un 
curent larg de opinie în favoarea 
coexistenței (care înseamnă în 
fapt existență), curent care nu mai 
e, ca acum cîțiva ani, „subteran". 
El e atît de puternic și de impe
tuos încît unii trebuie să-l folo
sească în drumul lor pentru a 
nu rămîne în urmă. Acest curent 
duce în mod inevitabil spre masa 
tratativelor...

In urmă cu cîtva timp, un de
putat englez spunea că e prefera
bil să discuți un an decît să porți 
război atomic fie chiar și o sin
gură zi. Cine știe! Poate că depu
tatul englez se gîndea la copiii 
țării lui: e mai ușor să crești co
piii în focul polemicii decît să-i 
îngropi în focul bombardamen
telor atomice. Intre timp au ajuns 
la concluzia deputatului englez 
și alți oameni politici ai Occiden
tului (în toate țările există copii, 
la al căror viitor nu poți să nu 
te gîndești!). Astfel:

Edgar Faure (fost prim-minis- 
tru al Franței și conducător al 
delegației franceze la Conferința 
la cel mai înalt nivel de la Geneva 
în 1955):

„A sosit timpul ca rivalitatea 
Est-Vest să fie înlocuită prin regle
mentarea problemelor mondiale"...

Aneurin Bevan (deputat labu
rist în Camera Comunelor din 
Anglia):

„Este știut de toată lumea că e 
mai bine să porți tratative decît 
să te învrăjbești".

Mike Mansfield (liderul grupu
lui partidului democrat din sena
tul S.U.A.):

„Țările occidentale trebuie să 
renunțe la poziția lor rigidă atît 
în ce privește Berlinul, cît și în 
ce privește Germania".

Richard Nixon (vicepreședintele 
8.U.A.):

„Sîntem nevoiți să căutăm noi 
alternative practice... în locul fo
losirii forței ca mijloc de rezol
vare a divergențelor între țări".

Senatorul Fulbright (președin
tele Comisiei pentru afaceri ex
terne a senatului S.U.A.):

„Cel mai important este să ne 
obișnuim a ne consulta cu acești 
oameni (conducătorii sovietici — 
n.r.) cu care trebuie să avem 
de-a face, indiferent dacă acest 
lucru ne place sau nu“.

Feldmareșalul englez Montgo
mery.

„Acum cuvîntul de ordine ope
rativ este să se negocieze și nu 
să se amenințe".

Dușmanii înțelegerii între po 
poare au susținut nu o dată că 

o lume a păcii ar fi monocoloră 
și că n-ar putea da satisfacții 
oamenilor. Ce aberație criminală!

Colaborarea pașnică ar des
chide perspectiva îmbunătățirii 
vieții pentru sute de milioane de 
oameni. Tratativele pot exclude 
învrăjbirea și ar aduce liniște 
pentru sute de milioane de mame. 
Rezolvarea situației din Berlin 
și unificarea pașnică a Germaniei 
ar putea marca o cotitură în isto
ria Europei. Renunțarea la forță 
ar însemna încetarea cursei înar
mărilor, reducerea poverilor im
pozitelor. Dialogul Est-Vest, ca 
metodă de rezolvare a litigiilor, 
ar putea crea o nouă stare de 
spirit în lume. Nu, hotărît lucru, 
pacea nu e monocoloră, ea are 
zeci și sute de fețe, una mai stră
lucitoare și mai atrăgătoare decît 
cealaltă, în timp ce războiul nu 
oferă decît perspectiva negrului 
pe care îl dau fumul orașelor in
cendiate și doliul după cei dragi... 
Coexistența depășește interesul 
unuia sau altuia dintre oameni, 
interesul unuia sau altuia dintre 
popoare. Ea devine o necesitate 
vitală pentru toți.

Cînd medicii chemați la căpă- 
tîiul bolnavului vor cu adevărat 
să-l salveze, ei nu încep să dis
cute în contradictoriu despre 
diferitele teorii medicale, ci-și 
îndreaptă atenția spre stabilirea 

O forță mai tare decît... politica de forță.
Desen de Rik AUERBACH

tratamentului. Oamenii sovie
tici nu sînt pentru interminabile 
discuții cu privire la originea 
„războiului rece", ci pentru înce
tarea imediată a acestui război, 
tn Uniunea Sovietică este aplau
dat cu căldură orice gest care ar 
putea contribui la înțelegerea 
reciprocă, de la oricine ar veni 
(cu condiția sincerității!). Nu de 
mult americanii au avut ocazia 
să se convingă despre asta chiar 
la ei acasă, cînd ansamblul sovi
etic „Beriozka" a întreprins un 
turneu în S.U.A. Cîțiva dintre 
artiști au fost invitați la o adu
nare la care a luat cuvîntul d-na 
Eleanor Roosevelt. D-na Roose
velt a vorbit timp de 45 de mi
nute expunîndu-și teoriile sale 
asupra luptei contra comunismu
lui, preconizînd lupta prin mij
loace pașnice. „Hrușciov — a 
spus d-na Roosevelt — vrea să 
cîștige întrecerea cu noi fără 
război și e convins că o va cîștiga".

Artiștii sovietici de față la 
adunare au fost primii care au 
aplaudat. Ei au fost repede asal
tați de corespondenții de presă.

— De ce ați aplaudat? Vă pro
nunțați în sprijinul luptei împo
triva comunismului?

— De fel!—au răspuns artiștii 
sovietici. Dar sîntem pentru în
trecerea pașnică a celor două 
sisteme.

— Și sînteți siguri de rezulta
tul întrecerii?

— Desigur!
Cei ce cred în viitor n-au ne

voie de război. E o chestiune de 
logică: nu clădești case gîndin- 
du-te să le supui riscului distru
gerii. Nu cucerești pe americani 
cu baletul Teatrului Mare, cu 
gîndul să-ți faci din acești oameni 
dușmani...

Nu peste mult timp va avea 
loc un eveniment de seamă în 
evoluția relațiilor Est-Vest. La 
Moscova se va deschide o expo
ziție industrială americană, în 
timp ce în S.U.A. se va deschide 
o expoziție sovietică. Probabil că 
și într-o parte și în cealaltă cu
rioșii se adună de pe acum în jurul 
pavilioanelor în construcție, ne
răbdători să afle cum vor arăta 
acestea. Oamenii sînt mult mai 
curioși să știe cum arată ultimul 
tip de automobil sau de tractor 
decît ce efecte ar avea explozia 

ultimului tip de bombă. Ei doresc 
să-și strîngă mîinile ca oaspeți, și 
nu să se bată ca dușmani. Toți 
se gîndesc acum la exemplul pe 
care l-au dat Uniunea Sovietică 
și aliații ei în războiul împo
triva fascismului. înțelegerea 
care a fost posibilă în timp 
de război poate să fie posibilă și 
în timp de pace. Firește, anii 
„războiului rece" au dus la conse
cințe care nu pot fi îndepărtate 
într-o singură noapte. Dar acolo 
unde există bunăvoință oamenii 
pot rezolva cele mai dificile pro
bleme. Este infinit mai ușor să 
te ocupi de îndepărtarea rezidu
urilor „războiului rece" decît de 
îndepărtarea reziduurilor de pe 
urma exploziilor unui război nu
clear.

Acesta e un fapt pe care nici 
unul dintre oamenii de stat n-are 
dreptul să-l uite!

Radu TIULESCU



Ct{lva din membrii corpului de balei 
al Teatrului Mare fotografiind curlozl- 

tă|l newyorkeze.

UN TRIUMF FARA PRECEDENT

BALȘOI TEATR LA

T
urneul celebrului balet 
sovietic în S.U.A. a îost 
așteptat, cu manifestată 
nerăbdare, cu mult îna
inte de a se fi anunțat la 
New York premiera spec

tacolelor. Acum aproape un an, 
cînd această vizită fusese abia pro
iectată — și asta în mod neoficial 

- pe adresa biroului impresaru
lui american Sol Hurok (despre 
care se zicea că va organiza 
spectacolele baletului în S.U.A.), 
au început să sosească sute de 
cereri pentru rețineri de bilete. 
Cînd turneul a devenit o certitu
dine, cererea de bilete a luat 
proporțiile unui torent. Iar de la 
sosirea renumitului Balșoi Teatr 
nimeni nu mai discuta despre 
altceva: ziarele de pe tot cuprin
sul țării au început să publice 
mari articole, iar comentariile 
radioului și televiziunii au um
plut eterul. Ziarul „New York 
Herald Tribune*' caracteriza so
sirea baletului drept „un eveni
ment istoric**. Criticul de artă al 
ziarului „New York Times**, John 
Martin, scria cu cîteva zile înainte 
de premieră: «Există la noi vreo 
ființă vie care să nu știe că bale
tul își începe joi spectacolele la 
„Metropolitan Opera House**?» 

Biletele pentru cele 27 de spec
tacole programate la Metropolitan 
erau de mult vîndute, iar celor 
ce posedau fotolii de orchestră 
de 15 dolari li se ofereaupînă și 
100 dolari pentru bilet. Tocmai 
atunci, Hurok anunță că vor 
avea loc încă cinci spectacole 
suplimentare în Madison Square 
Garden. în felul acesta, încă 
100.000 de oameni aveau posibi
litatea să vadă baletul Teatrului 
Mare la New York. Dar Hurok 
declara oficial că fuseseră pri
mite trei milioane de noi cereri 
de bilete! Criticul Martin scria 
în ziarul „Times**: „Ce bine ar fi 
dacă baletul ar putea să preia 
Metropolitanul și să joace aici 
timp de trei ani**.

Cu patruzeci de ore înaintea 
premierei, în fața casei de bilete 
a operei Metropolitan se formase 
o coadă nesfîrșită: erau cei ce 
așteptau să cumpere bilete pen
tru locurile în picioare despre 
care se anunțase că vor fi puse 
în vînzare în ziua primului spec
tacol. Mulți dintre ei își aduse-

Scenă din baletul „Gisăle", pre 
zentat de Teatrul Mare al U.R S.S 
la New York. în rolul GlsMei, 

Galina Ulanova, 

seră pături pentru a putea dorini 
pe pavaj...

Spre norocul meu, am fost la 
New York în seara premierei și 
am putut să capăt un bilet. 
Baletul ce urma să fie prezentat 
în seara aceea era „Romeo și 
Julieta**, pe muzica lui Proko
fiev. Galina Ulanova figura în 
rolul principal. Cu cîteva luni 
în urmă, văzusem acest balet la 
Moscova. Așteptam spectacolul 
din New York cu atîta nerăbdare 
nu numai datorită faptului că 
știam din'ainte ce înălțătoare 
desfătare artistică mă aștepta, 
ci și pentru că eram sigur că 
neîntrecuta artă a balerinilor 
sovietici va exercita o înrîurire 
puternică în promovarea bunei 
înțelegeri între țara noastră și 
Uniunea Sovietică.

Era aproximativ ora 4 dimi
neața în ziua premierei, cînd mă 
deșteptai dintr-un somn neliniș
tit. Uitîndu-mă pe fereastra apar
tamentului meu, peste apele în
tunecoase ale fluviului Hudson. Artiști sovietici pe străzile New Yorkului.

unde răsărea doar ici-colo cîte o 
lumină, mi-am dat seama că 
somnul meu fusese întrerupt de 
senzația de frămîntare pe care 
o încercam. Stăteam neliniștit, 
nervos, și mă gîndeam ce trebuie 
să însemne pentru dansatorii de 
la „Balșoi** această lungă noapte 
și orele care se tîrăsc pînă ce 
va răsări soarele. Mă gîndeam că, 
probabil, ei se întreabă cum vor 
fi primiți în acest oraș masiv, 
nou și ciudat pentru ei, și dacă 
publicul american va înțelege 
mesajul artei lor așa cum este 
el înțeles în patria lor...

In seara ce a urmat, toate 
aceste întrebări și-au primit 
răspunsul! Ulanova și ceilalți 
membri ai ansamblului au cuce
rit New Yorkul prin frumusețea 
neîntrecută a artei lor. „Minunat**, 
„uimitor**, „un spectacol istoric**, 
„un mare spectacol plin de vita
litate**, „trezește puternice emoții 
estetice** — acestea sînt doar cî
teva dintre elogiile folosite de cri
tici în aprecierea spectacolului. 
Ziarul „Times** a publicat arti
colul lui Martin în care acesta 
a descris-o pe Ulanova drept 
„o artistă încununată de glorie** 
și a relatat cum „publicul nu s-a 
ferit să ovaționeze încontinuu, 
exprimîndu-și astfel admirația 
față de dansatori și dirijor**. 
Articolul se termină cu următoa
rele cuvinte: „In general, a fost 
o seară pe care e puțin probabil 
să o uite vreunul dintre cei ce au 
fost de față. De acum înainte 
noțiunea de „balet** va căpăta, 
cred, la noi, un nou înțeles**.

Din toate momentele de ne
uitat ale acelei seri, două au fost 
poate cele mai mișcătoare și mai 
simbolice. Primul a fost atunci 
cînd întregul public din marea 
sală a Metropolitanului s-a ridi
cat în picioare și, într-o liniște 
solemnă, a ascultat imnul națio
nal american și cel sovietic 
intonate de orchestra americană 
sub bagheta dirijorului sovietic 
Iuri Faier. Al doilea moment a



M
ă le va veni rîndul, spectatorii ame- 
anl ce affeapU deschiderea easel de 
ate (unii au venit eel înainte cu. 

de ore) studiază partitura baletului
.Romeo fl Julieta". -♦

au deschis uf lie teatrului: fericitii po
teri de bilete vin cu deosebit Interes 
spectacolul dat de baletul sovietic. Și 

jlfumlrea ci pot Intra tn marea săli a 
etropolltanulut le-a alungat de pe fele 
oseala „cozii* pe care au făcut-o 
mtru a pune mîna pe neprețuitul bilet.

respondent din New York 
de Albert KAHN

fost la sfîrșitul baletului, cînd 
Montague și Capulet se împacă, 
îmbrățișîndu-se peste trupurile 
neînsuflețite ale lui Romeo și 
Julieta, tn timp ce cortina co
bora, a fost o clipă de liniște 
desăvîrșită, apoi publicul s-a 
ridicat tn picioare și a ovaționat 
îndelung pe artiștii sovietici 
care, la rîndul lor, au aplaudat 
publicul spectator.

„O, frate Montague I — ex
clamă Capulet la sfîrșitul dramei 
lui Shakespeare — dă-mi mîna 
ta!“ în cîte inimi nu a avut, în 
acea seară, un răsunet puternic 
scena aceasta plină de tîlc, atît 
de expresiv transmisă de graiul 
mut al baletului! Ctți nu sînt 
în țara noastră acei care doresc 
terminarea războiului rece și 
care ar strtnge mîna rușilor cu 
căldură, tn semn de frăție! Ce 
minunat aport aduce baletul so
vietic cauzei prieteniei și păcii!

☆
Pe Broadway, colt cu strada 39, 
coada a început să se formeze 
încă din ajun: pentru a obține un 
bilet la spectacolele Teatrului Mare 
al U.R.S.S., Iubitorii americani de 
balet nu pregetă să-fl petreacă o 

noapte fi o zi în plină stradă.



de Euseblu CAMILÂR
Ira PELTZ

Fragmente din romanul VÎNTUI. DE LA MIAZĂZI 
în pregătire la E.S.P.L.A.

Doo alluiDoo
a primit răspuns

Iov al lui Iov s-a întors acasă mul de fericire după 
laudele primite din partea obștei, și îndeosebi mut de 
fericire în urma laudelor primite din partea lui Tănase. 
Pentru prima dată de cînd încerca să-și pună gîndurile 
pe hîrtie își da seama că lucrul lui nu e zadarnic ci, 
dimpotrivă, trimițînd știri la gazete, contribuie și el la 
luminarea lucrurilor și la bunul mers înainte!

Strașnic s-a mirat femeia lui cînd l-a văzut atît de 
neliniștit!

Cum a ajuns acasă, Iov al lui Iov nu mai putea suferi 
pe nimeni în vecinătatea lui: a fugărit motanul cu co
ciorva, a suduit cocoșul care l-a întîmpinat în prag într-un 
cîntec larg...

— Domolește-te, Iov! — îl povățui nevasta. Ce-i cu tine?
El și-a dus arătătorul la buze, să se facă tăcere. Socotea 

ceva pe degete și plescăia din limbă și, uneori, rîdea 
singur, încît femeia s-a dus după spatele lui și i-a făcut 
cruce deasupra capului.

— Aprinde lampa, așterne masa frumos și du-te de-aca- 
să! — i-a spus el apoi. închide găinile, să nu le mai aud! 
Dacă mai cîntă cocoșul o dată, iau toporul și-l tai! înțe
legi?... Aveam pe undeva un ciot de creion și niște hîrtie...

Ea I-a privit lung, neînțelegînd nimic.
— De ce ? La ce-ți trebuie ?
— Fă mămăliga și taci ! Dă-mi creionul și hîrtia... 

Pune-mi lampa dinainte!
Apoi el a netezit foaia de hîrtie, a apucat bucățica de 

creion și și-a dus iar arătătorul la buze. S-a lăsat cu 
pieptul pe masă. E drept, mînuise în viața lui, demult, 
drugi, coase și sape, coarnele plugului și topoare, dar ce 
greu îi era să mînuiască acum, cu mîna stîngă, bucățica de 

creion care, mereu, ba i se ascundea în 
palmă, ba îi sărea dintre degete ca un spi- 
riduș și se ascundea sub fața de masă și sub 
foaia de hîrtie... Iov nu mai auzea nimic, 
așa se adîncise la lucru... Apoi, după ce a 
scris prima frază, a tras lampa mai aproape 
și a început să silabisească pe șoptite:

«Bunilor tovarăși de la ziarul „Scînteia"!» 
Și-a lăsat iar pieptul pe masă să apese 

marginea hîrtiei, și spiridușul a vrut iar 
să-i fugă dintre degete, dar el l-a strîns bine, 
pornind la înșirarea epistolei: „Eu, Iov al 
lui Iov, invalid din războiul dreptății, doresc 
ca epistola mea să ajungă la mîinile domni
ilor voastre! Frumos nu-i scrisă epistola 
aceasta, căci sînt invalid de mîna dreaptă. 
Scriu cum pot, cu stînga, căci dreapta mi-am 
lăsat-o în munții Tatrei. Și nici cuprinsul 
epistolei nu e cine știe ce, căci n-am carte 
multă...

Tovarăși redactori, în sat la noi s-au 
petrecut atîtea lucruri, că pana nu le poate 
înșira pe toate... Ați auzit despre fapta lui 
Onufrie, secretarul nostru de partid? Dacă



n-ați auzit, îmi îngădui să v-o istorisesc eu, 
spre a fi tipărită, să afle o țară și-un pămînt... 
Mai rar om ca Onufrie al nostru! Dar iată 
faptele..."

Și arăta Iov cum, deși și-a văzut casa 
arzînd, Onufrie a stat la locul de pîndă, să 
nu ia foc bunurile gospodăriei; a stat la 
locul poruncit, salvînd de distrugere bunul 
colectiviștilor! Apoi, arăta cit l-a costat 
fapta asta; cum nevasta lui Onufrie, Rozalia, 
a fost orbită de o flacără...

„Iată ce comuniști sînt la noi la Halmi“... 
încheia Iov al lui Iov. „Tipăriți dacă se poate 
ce vă scriu, spre a afla o țară și-un pămînt".

Cînd nevasta a răsturnat mămăliga pe 
ștergar, Iov a tresărit și creionul i-a fugit 
din mînă drept sub mămăligă, încît degeaba 
îl căuta în toate părțile. L-a găsit într-un 
tîrziu, cu o firimitură de mămăligă în vîrf, 
și el l-a pus pe hîrtie așa, alcătuind literele 
amestecate cu făina pămîntului și cu stropul 
de sudoare alunecată de pe frunte.

Nevasta se așezase într-un ungher și sta 
nemișcată ca o stană, și el scria, scria. Mămă
liga își pierduse la o vreme aburii de-a bine- 
lea, lumina lămpii prindea să scadă și el 
nici gînd n-avea să isprăvească... „...rog, 
luați-mi glasul în seamă!*1 —a mai adăugat el 
oftînd. Apoi a citit cu glas tare cele scrise 
și nevastă-sa a tresărit, a vrut să-l întrebe 
ceva, însă el s-a adîncit iar în scriere. După 
ce a sfîrșit, a împăturit hîrtia, și-a pus-o în 
chimir și nici nu s-a uitat la mîncare. C>n- 
tau cocoșii de miezul nopții cînd a stins 
lampa și s-a culcat flămînd.

Și astfel, pe cînd se poleia ușor lumea, 
Iov al lui Iov a sărit din. pat, și-a îndesat 
cușma pe cap, și-a încălțat opincile și a 
ieșit din casă fără nici un cuvînt. A apucat 
prin fundul grădinii, spre cîmp, să nu-1 
vadă nimeni, și a ținut cărarea drept înainte, 
spre răsărit. A trecut apa Solcuței pe la vad, 
călcînd prin șuvoaiele de aramă ale zorilor. 
Apoi grăbi pe alte cărări, de-a dreptul, și pe 
cînd soarele se ridicase de-o suliță, Iov al 
lui Iov zări clădirile gării.

Era ceasul 5 și poșta se deschidea la 7.
El a moțăit pe-o bancă pînă la deschidere. A 

cumpărat un plic, a cerut un creion. Poștă- 
rița s-a oferit să scrie ea adresa, însă Iov 
al lui Iov i-a mulțumit frumos și s-a tras 
înțr-un colț al peronului, la cărucioara poș
tei, și a tot buchisit acolo mult, mult... 
Gînd a auzit șuierul acceleratului și bubui
turi și scrîșnete de frîne, l-a cuprins deznă
dejdea că nu mai avea vreme să ceară mărci! 
Alerga de la vagon la vagon, întrebînd un- 
de-i cutia poștală. Cînd trenul s-a pus în 
mers, repede, Iov al lui Iov a zvîrlit plicul 
prin ușa deschisă a vagonului de lîngă lo
comotivă și l-a cuprins un regret puternic, 
o deznădejde: va ajunge, așa, la mîna cui 
trebuia s-ajungă, fără mărci și aruncat la 
întîmplare? Poate bietul lui plic fusese luat 
tot atunci de vîntul vitezei și aruncat pe 
cealaltă ușă deschisă a vagonului!

Iov al lui Iov s-a întors în gară.și a căutat 
mult printre linii, ridicînd orice hîrtie în- 
tîlnea. „Nu se poate I —și-a spus la o vreme. 
Se va găsi în acel vagon vreun ceferist de 
treabă!" Așa și-a spus, însă își dădea seama 
că se amăgește de bunăvoie cu visuri.

Deși nu credea de loc în ajungerea plicu
lui, încă de a doua zi a prins să aștepte răs
puns. Cum vedea factorul, își netezea mustă
țile, își potrivea un zîmbet, o vorbă de mul
țumire, și rămînea pustiit la pîrleaz, încre
dințat că scrisoarea n-a ajuns.

într-o zi a fost chemat în grabă la oficiul 
poștal. A lăsat furca din mînă, și-a pieptă
nat frumos părul cu degetele, și-a netezit 
cușma, și-a scuturat colbul de pe ițari; în 
sfîrșit s-a gătit îndelung înainte de a porni. 
Primii pași i-a făcut aproape în fugă, pe ur
mă s-a oprit și a prins să meargă iar încet, 
încet de tot, să guste bucuria din plin, înainte 
de a ajunge la poștă, pentru a se putea stă- 
pîni acolo în fața străinilor. Oare ce i se 
răspundea de la „Scînteia"? I se va tipări 
scrisoarea? Na! Ce zile senine! S-ajungă el, 
Iov al lui Iov, să fie tipărit chiar la gazeta 
centrală! Eh, ce oamenii Ce oameni! Se 
cunoaște că sînt ridicați de jos, din popor, 
stejari din sămînța suferințelor! Cui va arăta 
Iov al lui Iov răspunsul întîi și întîi? Se 
va duce drept la Onufrie și-l vor citi împreună, 
îl vor citi în nenumărate rînduri, de zeci 
de ori, pînă se vor sătura de bucurie ca de 
pîine... Ce vor spune răii Halmilor cînd vor 
afla? He... De bună-seamă, n-are să le fie 
moale...

Iov al lui Iov s-a trezit din gînduri în 
fața poștei, dar n-a intrat. A pornit la vale 
și a ocolit pe trei ulițe. Apoi a intrat liniștit, 
zîmbind, cu cușma în mînă...

— Iov al lui Iov...
— Da, de bună-seamă! Se poate?!
— E o greșeală! E vorba de alt Iov al 

lui Iov. Are un pachet de Ia un frate din 
Rîureni... Mergi sănătos!

Iov al Iui Iov s-a făcut negru la față. S-a 
sprijinit întîi de ghișeu, ca să nu cadă, și 
mai apoi, abia la o mare depărtare, pe deal, 
și-a dat seama că-și uitase cușma la poștă. 
Nu mai grăia cu nimeni. Suduia vitele, co
coșul și găinile. Ba de cîteva ori a prins 
cocoșul să-i reteze gîtul, de supărare că-i 
ieșea înainte și-i cînta prelung, a oaspeți și 
a veste mare...

Apoi, cu cît treceau zilele, nădejdea a 
prins iar a încolți, ca un firicel de iarbă în 
scrumul și cenușa unui foc mare și pustiitor.

— Nici o veste? Nimic? — întreba pe factor 
în fiecare zi.

— Nimic !
„Și, totuși, răspunsul va veni! Trebuie să 

vină... doar am scris „Scînteii", gazeta cea 
mare a partidului..."

Devenise îndîrjit, rău de gură, și și-a 
suduit femeia prima dată după atîta vreme 
de conviețuire...

— Va veni, femeie, mă auzi? Trebuie! 
Trebuie să vină!

— Cine să vină, omule? Pe cine aștepți? 
— Pe cine? Ai să te crucești chiar și tu! 
Și Iov al lui Iov a devenit, bun și blind, 

și privea toate lucrurile blînd și le învăluia 
pe toate în zîmbetul lui atît de trist, atît 
de cald și atît de bun.

Vînturile mari s-au ascuns prin pădurile 
înalte și goale, se furișează parcă să moară 
ca sălbătăciunile, după o neliniște și o fugă 
lungă cît un anotimp. Liniștita zi de toamnă 
avea un văzduh adînc, boltă imensă de cris
tal sprijinită pe zări, acoperind pămîntul cu 
minunățiile lui. Pe drumeagul dinspre gară 
s-a arătat un tînăr care.de bună-seamă, venea 
din sud, de la București, unde soarelearde 
mai tîrziu și mai tare —- căci era tot înnegrit. 
Să fi tot avut douăzeci și cinci de ani. Era 
cu capul gol, gulerul cămășii și-l răsfrînsese 
bine, încît i se vedea gîtul de om voinic. 
S-a oprit la poarta Sfatului din Halmi, 
într-o ezitare dacă să intre sau nu.

— De bună-seamă e străin, de la București 
... — a spus Iov al lui Iov, văzîndu-1 prin fe
reastra deschisă. Și i-a făcut semn să pof
tească înăuntru.

Întîi, tînărul s-a uitat la gazeta de stradă, 
unde se mai vedea sus, într-un colț, un rest de 
caricatură — capul de cioară al crîșmăriței 
— s-a oprit la fîntînă, a scos o ciutură de 
apă și și-a răcorit obrajii și brațele, apoi a 
intrat și i-a întins lui Iov o legitimație.

— A... cu mare... cu mare plăcere! Va să 
zică, de la gazetacentrală... — a adăugat Iov 
al lui Iov, și se învîrtea lumea cu dînsul! 
Ședeți...

— Nu, mulțumesc, că n-am venit să stau... 
L-aș căuta pe unul numit Iov al lui Iov!

— Iov al lui Iov? — a tresărit puternic inva
lidul. Dar pentru ce-1 cauți?

— M-a trimis anume pentru el „Scînteia"...
— Dar, omule... — s-a bîlbîit Iov al lui 

Iov — face să cheltuiți bani de drum și 
energie pentru un om ca el ?

— Bineînțeles că face! — a răspuns tînărul. 
Altfel nu veneam anume, tocmai din Bucu
rești...

— Iov al lui Iov? — a reluat invalidul, 
cuprins de o pustiitoare sete. Eu sînt Iov al 
lui Iov...

— D-ta? Tu, Iov al lui Iov? Ce bine-mi 
pare... Ai timp pentru cîteva cuvinte?

— Și o mie de ani, prietene! De ce?
Apoi, Iov a scăpat creionul din mînă. In 

bontul brațului tăiat a avut o tremurătură 
mai puternică.

— Dar... dar cine ești?
— Reporter la „Scînteia"! D-ta ai făcut 

aceste caricaturi? Dar scrisoarea asta, d-ta 
ai alcătuit-o?

Și reporterul a scos din servietă o gazetă. 
A desfăcut-o liniștit.

— Iată, gazeta centrală ți-a tipărit și ca
ricaturile și scrisoarea despre Onufrie!

— A, tovarășe! — a rostit Iov al lui Iov cu 
gura uscată, uitîndu-se ca vrăjit la lucrul său 
tipărit.

Apoi l-a privit pe străin în lumina ochilor, 
asudat mai tare de o bucurie copleșitoare.

— A... niște mîzgăleli... vezi, după ce 
le-am trimis mi-a părut rău și mi-a fost ru
șine! Acolo, pe la gazetele din București, 
sînt pictori adevărați, oameni cu învățătură! 
Eu, drag prieten...

— Hai, hai...
— ... dacă învățam de mic, poate ieșea 

ceva, cine știe! Cum să fi învățat? Ca omul 
care n-are ce face în seri lungi, în nopțile 
de iarnă. Sînt opt ani de cînd m-am întors 
invalid. Nu pot prăși, nu pot mînui coasa, 
nu pot tăia măcar un lemn. îți închipui: 
cînd am simțit că toți mă dau la o parte, 
că o omenire lucrează și eu stau și zac, mi-am 
dat seama că prind a putrezi. Au prins a 
muri bucuriile. îmbătrîneam la față, ochii 
mi se stingeau parcă... Chiar și nevasta și 
copiii mei începuseră parcă să mă dea la 
o parte... încît parcă le stăteam în ochi...

Iov a tăcut, pe gînduri, însă reporterul l-a 
îndemnat să continue:

— ...mi-am dat seama că trebuie să mă 
apuc de ceva! Am învățat a scrie cu mîna 
stîngă, pe urmă am învățat cum se fac înfă
țișările oamenilor. A fost amarnic de greu 
cu o singură mînă, dar m-am deprins dintr-o 
încăpățînare cum o poate avea numai cel 
aflat pe marginea pierzaniei. Dar ce, sînt 
de ceva aceste mîzgăleli?

— Dar pe Onufrie unde-1 pot găsi? Iov 
al lui Iov, te las cu bine! O să ne mai vedem...

— Prea bine! — a răspuns Iov al lui Iov, 
și l-a petrecut pînă la prag și a rămas acolo, 
cu gura uscată.

Reporterul se afla curînd acasă la Onufrie, 
care l-a primit, cum se spune și la Halmi, 
„cu pîine și sare" de bucurie că s-a abătut 
pe la el un tovarăș chiar de la gazeta centra
lă! însă cînd și-a văzut fapta tipărită, l-a 
cuprins un simțămînt puternic, un fel de 
bucurie, sfială și recunoștință... Apoi, nu
mai n-a strigat de mirare că reporterul îi 
propunea să-1 trimită pe Iov al lui Iov la 
București...

— Au să se deschidă, peste o săptămînă, 
cursuri pentru corespondenți. Am să-ți tri
mit o telegramă, să vină Iov. Eu, tovarășe 
Onufrie, tot așa am pornit și m-am ridicat 
pînă la gazeta centrală... Poți să-i spui lui 
Iov noutatea, deseară. Nu i-am spus-o eu, 
anume ca să te las pe d-ta să-i duci o bucurie 
atît de mare...

Și reporterul se uita spre răsărit, unde se 
zăreau clădirile gării între arbori. Abia 
s-auzea șuierul unei locomotive.

— Cred că e timpul... Dacă vrei să mă 
petreci, ia-ți măcar pălăria, că vine ploaia...

Un nor lung își arătase capul luminat de 
soare, de după tîmpla Spulberișului. Au pornit 
pe drumeag, încet, căci pînă la tren mai 
erau trei ceasuri bune. Amîndoi își închi
puiau cum va primi Iov vestea, și se bucurau 
de bucuria lui. Și mergînd, Onufrie i-a 
spus de la început lupta cu Toader și cu 
toate greutățile îndurate. Apoi au trecut să-l 
ia și pe Iov al lui Iov, și mergeau tustrei 
spre gară. S-au oprit sub o salcie, la malul 
rîului, în fața ploii.

într-o seară, în încăperile gospodăriei era 
parcă sărbătoare! Iov începuse să-și ia rămas 
bun de la gospodărie căci mîine în zori avea 
să plece la gară, spre București... Nu găsea 
cuvinte să arate cît e de fericit! Din văcar 
ajunsese să fie chemat la o școală specială...

— Cum ar fi fost cu putință o minune ca 
asta în trecut?

Atîta a putut rosti, în timp ce colectiviș
tii îl priveau, în tăcere, plini de zîmbete.

„Ologul" își spunea Leoarcă, și se uita din 
ogradă, prin geamul luminat, cum Iov tot 
învîrtea hîrtiile, în neștire... „M-ai umilit, 
șontule! Din pricina ta a trebuit să trag cu 
măturoiul și să car balegile vitelor... Cum 
te-aș gîtui, șont fără inimă".

însă cînd Iov a ieșit înconjurat de toți 
colectiviștii, s-a tras după un colț.al șurii, 
îl întrebau, care de care, dacă are ce trebuie 
pentru drum, dacă nevasta i-o fi pregătit 
pîine de grîu, ștergar, schimburi... îl rugau 
să nu-i uite, să le scrie des, să afle și ei cumj 
o duce și cum se simte în orașul acela atîtI 
de mare, Capitala republicii...

— Da, da... n-aveți grijă! — le răspundea 
Iov, și colectiviștii l-au petrecut pînă la 
poartă, după aceea au intrat în casă, toți, 
și s-au rînduit pe lăiți și pe scaune, și se j 
uitau cum femeia fericitului scoate pîinile 
din cuptor. O fetiță cîrpea de zor, sub lu
mina lămpii, niște ciorapi. Pe cufărul de 
lemn, drept sub veriga lacătului, se vedea 
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o scriitură veche, cu vîrful cuiului înroșit: 
„soldat Iov al lui Iov, contingent '40“.

— Iar i-a venit rîndul să-l cobor din pod... 
— a rîs Iov, în timp ce deșerta din cufăr niște 
fasole, niște prune uscate, niște fuse rupte...

Nevasta lui a întîrziat mult cu fața întoarsă 
spre horn, să nu i-o vadă oamenii străini, 
și mai ales bărbatul.

— Ce ai, mamă? — a întrebat-o fetița de 
sub lampă, și ea a rîs, întorcîndu-și spre 
oameni obrazul ud:

— ... știu, știu că se duce la bine, la feri
cire... totuși...

— Hai, lasă... — i-a spus Iov, și nu vedea 
bine fasolele din fundul cufărului. Ce-s șase 
luni? Doar am lipsit ani!

— Și te aflai sub focul tunurilor... a adău
gat Onufrie. N-ai grijă, femeie, că și ție, 
aici, îți va fi bine!

Niște gospodine s-au arătat în prag cu 
pîini învelite în ștergare. Sub șorțul Tănă- 
soaiei se vedea un colț de cozonac rumen. 
O hrincă mare de caș proaspăt, învelită în 
frunze de hrean, își amesteca mirosul cu 
aburirea ușoară a plinilor fierbinți. Dar 
cînd au văzut gospodinele că femeia lui Iov 
pregătise și caș, și pîini, și cozonac, au ieșit 
cîte una, să nu-i jignească prin daruri. La 
urmă, după ce cufărul era încărcat, tixit de 
merinde și schimburi, Iov l-a închis, l-a în
cuiat și a vrut să-i încerce greutatea, însă 
s-a roșit și a rîs cu tristețe, căci o singură 
mînă nu-i era de ajuns...

— Lasă, avem noi grijă mîine dimineață! — 
i-a spus Onufrie. Giilcă-te și odihnește-te, că 
pînă la București e cale lungă...

I-au slrîns mîna pe rînd, și rosteau ace
leași cuvinte de drum bun pe care le spuse
seră de o mie de ori, și-i dădeau de grijă cîte 
și mai cîte, deși știau bine că au să vină și 
mîine dimineață să-l petreacă...

După ce a rămas numai cu ai lui, Iov s-a 
așezat pe cufăr și, pînă tîrziu, le-a tot dat 
de grijă cum să se poarte, ce să facă dacă 
i-ar păli vreo greutate: să se adreseze gospo
darilor și lui Onufrie mai ales! într-un tîr
ziu, după ce copiii adormiseră, el sta față 
în față cu femeia și grăiau în șopot:

— ...se poate întîmpla, Iov! Ce nu se 
poate întîmpla cînd stai luni și luni între 
străini? Nu mă vezi azi, mîine..;

— Hai, hai, femeie, nu fi proastă! Ce-ți 
trece prin gînd? Doar mă duc la învățătură...

— Știu, Iov, dar... vezi... o să ne mai 
înțelegem la întoarcere? Tu ai să vii om 
învățat!... Ai să ai ce grăi cu mine?...

Afară s-a auzit cîinele mîrîind a om străin, 
și Iov a ieșit în prag și s-a întors, și iar grăia 
în șopot cu femeia...

— Hai, culcă-te — i-a spus ea la o vreme 
— că îndată se luminează de ziuă...

El s-a culcat, dar a stat numai cu ochii 
deschiși. A tot ieșit în prag, în nenumărate 
rînduri.

— Nici tu nu dormi? — a întrebat-o el, 
deodată.

— Nu! Mă gîndesc cum ai să călătorești 
cu trenul, cum ai să vezi lumea... Ai grijă: 
cum sfîrșești cursul să vii acasă numaidecît! 
Chiar de te-ar opri la București, tu spune-le 
că vii acasă...

Apoi, cînd a prins a se lumina culmea Spul- 
berișului, cînd ferestrele satului prindeau a 
se rumeni, Iov s-a sculat repede, și-a răcorit 
ochii cu apă rece și s-a îmbrăcat de drum. La 
poartă s-a oprit o căruță cu doi cai. îi stru
nea de hățuri Clip, așezat pe jilțul așternut 
cu un lăicer frumos. A oprit a doua căruță, 
cu Onufrie, și a treia cu Lina și Tănăsoaia. 
încet-încet, s-au adunat toți gospodarii. Ve
cinii ieșiseră în prispe, la garduri, la porți...

Iov a făcut un efort, a smucit cufărul de jos, 
s-a uitat din prag la copiii adormiți. A făcut 
un semn nedeslușit din cap spre femeie și 
a ieșit în ogradă. Soarele se suise pe Spulbe- 
riș mîndru și roșu, ca un imens ceaun de 
aramă. Se vestea o duminică luminoasă. 
Din lumină, din zîmbetele oamenilor și din 
văi, din toate lucrurile răbufnea o nețăr
murită dragoste de viață. Iov și-a întors 
capul spre cîinele care scîncea stins, apoi a 
ieșit în drum. Gospodarii l-au înconjurat 
care mai de care. Cîțiva i-au potrivit cufărul 
în fîn, alții țineau caii de căpestre, în timp 
ce el se suia în căruță.

— Să vii repede! — a strigat femeia lui cînd 
Clip a plesnit din bici și căruța a pornit.

Iov al lui Iov, după ce s-a mai uitat o dată 
în urmă, și-a întors fața spre soare.

STEGARUL CADE DE ACORD
— Cînd mă duc și eu așa, mai departe, 

și văd un autocamion de-al nostru, îmi vine 
să-i strig ăluia de la volan: „Măi, omule, 
sînt de la „Steagul roșu“! Noi am făcut 
mașina... Așa-i că-i bună?“

Cuvintele acestea mi-au fost spuse de un 
„stegar". Adică de unul dintre cei care 
lucrează la uzinele „Steagul roșu" din Orașul 
Stalin. Dacă lucrezi aici, așa ți se spune.

Am stat mai mult de vorbă cu dînsul. 
La început despre fotbal. Era luni și amin
tirea meciului susținut duminică de echipa 
uzinei era încă foarte proaspătă... Pe urmă 
am trecut la probleme de muncă. Deci, 
fatal, la autocamion.

— Așadar, îți vine săspuituturorșoferilor 
că voi, cei de aici, le-ați făcut mașina... — 
am reluat eu.

— Chiar așa...
— Te înțeleg foarte bine... Dar, la drept 

vorbind, nu numai dv. le-ați făcut mașina...
- ?!?
— Păi mai sînt și alte uzine care...
—- Văd eu unde bați dumneata. Dar vezi 

că noi dăm viață autocamionului! Scrie ori 
nu scrie pe mașină: „Steagul roșu"? Scrie. 
Pentru asta răspundem. De-i bun, ne laudă, 
de nu... Asta e. Cu răspunderea noisîntem.

— Dar ceilalți n-au și ei răspundere? 
N-au și ei merite cînd...?

— Să-ți spun eu o vorbă — mă întrerupse 
brusc „stegarul". Știi dumneata cîte repere 
intră la un camion? Nu știi. Trei mii cinci 
sute. Ei, și din astea, o mie cinci sute le 
facem noi singuri. Puțin lucru e ăsta?

— Bine, omule, cine zice că-i puțin? 
După spusele dumitale mai rămîn însă două 
mii de repere. Și pe-astea cine le face?

— Mă rog... Dar...
A rămas cîteva clipe pe gînduri, apoi a spus:
— Asta așa-i. Ai dreptate... Vezi dum

neata? Ne luăm cu treaba și uităm cîte- 
odată că mai sînt și alții care pun umărul.

S-A DECLANȘAT UN MECANISM 
COMPLEX

Așadar, autocamioanele „Steagul roșu" se 
produc prin acea metodă economică supe
rioară care se numește cooperare. Cooperarea 
dintre întreprinderi și, de aci, specializarea 
lor în fabricarea anumitor elemente compo
nente ale unei mașini. Aceasta duce. în 
ultimă instanță la creșterea rapidă a calității 
produselor, la o ridicare substanțială a pro
ductivității muncii și, ca atare, la o con
tinuă scădere a prețului de cost.

Cum a început cooperarea în vederea reali
zării autocamionului romînesc? Nu trebuie 
să ne întoarcem decît cu cinci ani în urmă. 
In 1955. La „Steagul roșu" domnea un entu
ziasm general. „Facem mașini, autocami
oane". Cuvintele acestea le puteai auzi pre
tutindeni în uzină.

Dar tot în vremea aceea, departe de Orașu l 
Stalin, la Reșița și la București, la Colibași 
și la Hunedoara, Ia Baia Mare și Ia Arad, 
în cîteva zeci do uzine și fabrici din țară 
alți oameni se gîndeau, ca și cei de la „Stea
gul roșu", tot la autocamioane.

Unii aveau să facă blocul motorului, alții 
cutii de viteze sau dinamuri electrice, alții 
pur și simplu șuruburi.

Apoi la „Steagul roșu", la Reșița și la 
Hunedoara au început să curgă oțelul și 
fonta pentru autocamion. Pe mii de strun
guri, freze și raboteze au început să ia formă 
viitoarele piese pentru mașini. Nu era 
unul, ci erau 34 de începuturi. în 34 de 
uzine și fabrici din țară se dăduse startul 
în producția autocamioanelor. Iar în clipa 
aceea, nevăzut, se declanșase de fapt meca
nismul complex al cooperării.

O orchestră simfonică, dacă vreți, cu 34 

de instrumente. între ele — vioara întîi — 
„Steagul roșu". în termen tehnic ea se 
cheamă uzina coordonatoare. I-am putea 
spune și uzină-mamă, pentru că la „Steagul 
roșu" se realizează nu numai cel mai mare 
volum de repere, dar acolo prind viață auto
camioanele: se face montajul general.

UN ȘURUB EGAL CU O CUTIE
DE VITEZE

Cutiile de viteze sînt fabricate la uzinele 
„Vasile Tudose" din Colibași. Șuruburile 
sînt produse de mai multe întreprinderi din 
țară. între un șurub și o cutie de viteze 
deosebirea este evidentă. Nu trebuie să fii 
specialist pentru a înțelege că o cutie de 
viteze este un agregat complex și pretențios, 
iar un șurub rămîne totuși un... șurub banal.

Cu toate acestea să nu vă surprindă că 
la „Steagul roșu" aceste repere au aceeași 
importanță. Cu alte cuvinte, un șurub este 
egal cu o cutie de viteze și cu oricare altă 
piesă de la autocamion. Poate nu credeți. 
Pe mine însă m-a convins o discuție cu 
lăcătușul Mircea Duma. Acolo, în hala mon
tajului general, priveam cum, din stivele 
de piese care așteptau să le vină rîndul, se 
înfiripau mașinile. Tabloul îmi părea fasci
nant. Urmăream cum, de la montarea sim
plelor și greoaielor longeroane — acei suporți 
metalici ai autocamionului — se trecea, pe 
rînd și aproape pe neobservate, către forma 
finală a mașinii. Se năștea sub ochii mei un 
autocamion. Fiecare piesă își avea locul ei 
și o ordine precisă de montare, de la care 
nimeni nu se abătea.

— Ge s-ar întîmpla dacă v-ar lipsi aceas
ta? — și am arătat spre un reper voluminos.

— închipuie-ți dumneata — mi-a răspuns 
Mircea Duma — că ne-ar lipsi ea sau lon- 
gerpanele, pe care le primim de la uzinele 
„Gli. Dimitrov" din Arad. N-ar trebui să 
mai lipsească nimic pentru ca producția de 
mașini să stagneze dintr-'o dată. Pe ce să 
mai montezi camioanele? Și crezi dum-

■■■■■■■■■■■■■■■■

.Coiful japonez* al grădinii.

D e îndată ce intri pe poarta Grădinii botani 
din Cluj, te cuprinde răcoarea data de mi 
ți mea plantelor și te incintă priveliștea mul! 
coloră a florilor și frunzelor.

Muzeul botanic care se află aici posedă și i 
voluminos Ierbar. începem să răsfoim colecț

Porcius, dar cînd aflăm că numai aceasta are 22.0i 
de piese iar toate colecțiile totalizează 500.000 
piese, ne lăsăm păgubași...

Trecem deci din nou ia natura vie din imensa gr 
dină ce se întinde pe 13 hectare teren. La ieșirea d 
clădire dăm de frumoasele specii de trandafiri de ce 
cultivate de cunoscutul miciurinist clujean Rud< 
Palocsay. Vedem și alte specii realizate in țară și, 
mod firesc, se naște întrebarea ce i-o punem direct 
rului: „ce fel de legătură există intre dumneavoast 
Și diferiți grădinari miciurinișli din țară?“

„Ei ne trimit noile specii realizate, iar noi le dăm s



neata că dacă am avea longeroanele și ne-ar 
lipsi șuruburile astea mărunte ar fi mai 
puțin rău? La fel: la noi, toate piesele au 
aceeași valoare. în fața noastră toate sînt 
egale. Nici fără una, nici fără alta nu se 
pol face mașini. De-aia uzinele care coope
rează trebuie să lucreze serios. Dumneata ai 
comparat adineauri cooperarea cu o orchestră 
simfonică. E frumos. Eu am însă o altă 
vorbă. După mine cooperarea e ca o horă, 
înțelegi dumneata?... Ai obligații de onoare. 
Dacă ai intrat în horă, trebuie să joci...

Se spune că orice comparație șchioapătă. 
Șchioapătă și aceasta cu hora. în definitiv, 
in hotă poate juca unul și mai prost, pentru 
că... joacă ceilalți inai bine. în cooperarea 
dintre întreprinderi, însă, această posibili
tate este exclusă. O asemenea situație ar 
avea consecințe dintre cele mai neplăcute: 
dacă o singură întreprindere angrenată în 
acest mecanism n-a livrat la timp produsele 
cu care participă Ia cooperare, paralizează 
dintr-o dată întregul sistem. Și impune, deci, 
respectarea cu rigurozitate a ritmicității 
livrărilor către uzina coordonatoare.

PE UN FRONT LARG
în afară de funcția de coordonare a lucră

rilor, „Steagul roșu1' o mai are, așa cum am 
arătat mai sus, și pe aceea de a realiza dife
rite piese și agregate ale autocamionului. 
Aproximativ două cincimi dintre acestea se 
produc aici. Blocul motorului, axul cardanic, 
diferențialul, roțile și șasiul sînt numai 
citeva dintre reperele cele mai dificile con
struite de „stegari". Aici munca se duce pe 
un front larg: de la oțelul și fonta care clo
cotesc în cuptoarele uzinei și pînă la ultimul 
strung pe care iau formă piesele mașinilor; 
de la primtopitorul Dumitru Petre și pînă 
la strungarul Munteanu Ștefan, care-și depă
șește cu regularitate norma de lucru, tot 
colectivul se străduiește din răsputeri. Din 
dorința și dragostea oamenilor pentru aceste 
autocamioane s-au născut numeroase ini
țiative caro au contribuit la realizarea unor 
mașini mai bune și mai ieftine.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Sînt ‘apoi la „Steagul roșu11 muncitorii, 
care montează și dau efectiv viață — cum 
spunea „stegarul"—autocamioanelor. Oamenii 
aceștia îți pot spune, arătîndu-ți autoca
mionul, «e unde vine fiecare piesă și în ce 
măsură Sînt mulțumiți de fiecare în parte. 
Auzi cuvinte de laudă la adresa uzinelor 
„Vasile Tudose", „Electroprecizie", „Clement 
Gottwald", „Monetăria statului", „Metalo- 
globus", „Triumf" etc...

Bunăoară despre reperele venite de la 
„Vasile Tudose" din Colibași. Uzina aceasta, 
tînără și cu oameni tineri, răsărită într-o 
regiune fără tradiție industrială, a devenit, 
ca importanță, prin marele volum de pro
ducție livrată pentru autocamion, a doua 
uzină care cooperează la realizarea acestuia, 
după „Steagul roșu".

La început numai entuziasmul, mai apoi 
și specializarea colectivului au făcut ca 
această uzină să înregistreze succese dintre 
cele mai însemnate în ultimii ani. S-au 
născut acolo carburatoare cu un consum mic 
de benzină, foarte apreciate de „Steagul 
roșu", pistoane și segmenți de calitate supe
rioară, pompe și cutii de viteze din ce în ce 
mai bune.

Am vizitat și această uzină. Am fost mar
tor, cu acăst prilej, la un mic eveniment care 
mi s-a părut extrem de semnificativ: unul 
dintre cei mai buni elevi ai vestitului strun
gar Alexandru Chiru, un puști vioi și inte
ligent, îi prezenta acestuia o chemare la 
întrecere! Se vede că elevul învățase bine 
meseria de vreme ce-și chema la întrecere 
profesorul. Chiru a creat acolo o adevărată 
școală, care a dat foarte mulți tineri cali
ficați—chezășia succeselor viitoare ale uzinei,

„CUZINEȚII DUMNEAVOASTRĂ...'
Cuzineții autocamionului sînt livrați de 

„Monetăria statului" din București. De unde 
pînă anul trecut nimeni nu vorbea la „Steagul 
roșu" despre această întreprindere, acum 
toată lumea o laudă. înainte, Monetăria nu 
era angrenată în mecanismul cooperării. 
Anul.trecut însă s-au fabricat acolo cuzineții 

pentru autocamion. Primii cuzineți romi- 
nești. Pînă atunci aceste reperase importau.

Un cuzinet pare la prima vedere, ceva 
extraordinar de simplu. O bucată de tablă 
ceva mai groasă, curbată și avînd două 
orificii la mijloc. Privindu-1 însă mai atent 
observi că nu oslo de loc simplu: e con
struit din două metale foarte diferite. Oțel 
și un aliaj antlfricțiune. Obținerea acestui 
bimetal a fost cel mai mare hop pe care au 
trebuit să-l treacă constructorii de la Mono- 
tărie. Dar cu realizarea lui nu s-au încheiat 
eforturile de cercetare și creație. O dată 
obținut, bimetalul trebuia să fie curbat. 
Și operația aceasta era foarte dificilă prin 
precizia pe care o reclamă. După o muncă 
grea, colectivul de la „Monetăria statului" 
a realizat primii cuzineți. Probele au fost 
trecute cu succes. Ultimul cuvlnt îl aveau 
însă constructorii de autocamioane. A fost 
trimis un set de cuzineți uzinelor „Steagul 
roșu" pentru a fi montat pe mașini. De la 
„Steagul roșu" au sosit vești bune: „Cuzi
neții dv. s-au comportat bine". Și a început 
producția lor în serie.

Așa a intrat „Monetăria statului" în rin- 
dul celor care cooperează la autocamionul 
romînesc.

★

Prin cooperare s-au născut pînă acum 
mii de autocamioane. Pentru realizarea lor 
au fost învinse nenumărate greutăți și fi
reasca lipsă de experiență a începutului. 
A fost un mare efort comun: au gîndit, 
au căutat soluții și au învins greutăți 34 
de Întreprinderi laolaltă.

La „Steagul roșu" autocamioanele se nasc 
și pleacă. Răsar și cresc acolo, în sala mon
tajului general, zburdă o vreme prin curtea 
uzinei, pornesc în rodaj pe drumurile din 
preajma orașului și apoi, gata: le iau In 
primire beneficiarii, șoferii. S-ar spune că 
acei ce au făurit mașinile au fost dezlegați 
de ele. Și, totuși... O părticică din ființa 
lor trăiește în fiecare mașină de aceasta care 
vibrează, merge. Și parcă nici o satisfacție 
din lume nu este mai mare pentru construc
torul de autocamion — fie că este „stegar", 
fie că-i din Colibași, Godlea, București sau 
alt oraș — decît aceea de a primi scrisori 
de felicitare de la șoferi, cum est? aceea a 
lui Zaharia Toșa de la I.T.R.A.-București: 
„Camionul pe care-l conduc a ieșit pe poarta 
uzinei acum trei ani și de-atunci a parcurs 
fără reparații 100.000 km. Astăzi, ca și acum 
trei ani, mașina mă ascultă și n-are nevoie 
de reparații. Eu, personal, tnă mtndrese cu 
faptul acesta și, tn primul rînd, puteți să vă 
mtndriți cu el dv., constructorii".

10.000 DE PLANTE
mlnțe de soi; dar asemenea legaturi avem și cu instituțiile similare 
din străinătate— ne răspunde directorul. Facem schimb de plante și 
publicații cu grădinile botanice din Tașkent (U.R.S.S.), Sidney 
(Australia), Geneva (Elveția), Brooklyn (S.U.A.). Datorită acestor 
schimburi s-a putut ajunge azi ca numărul speciilor cultivate în gră
dină să se ridice la 10.000“.

înainte de a Încheia interesanta vizită sintem invitați de director 
să ocupăm loc pe frunzele unei plante neo-zeelandeze. „Suportă 
chiar 200 de kilograme, iar dumneavoastră, desigur, nu ctntărițl 
attt“.

E una din cele 10.000 de specii din această comoară a Clujului.
O.L

Cllăvo exemplare din .Victoria regia", plante la care se 
opresc cei mai multi vizitatori

Sera care găzduiește palmierii.



.Moscheea de aur' văzută din avion tn panorama Bagdadului de azi.

AM FOST LA BAGDAD
Reportaj scris pentru „Flacăra" 
de Bruno ROSSI, ziarist italian D

eși Bagdadul se înfățișează vizita
torului ca .un oraș oarecum modern, 
cu limuzine luxoase și firme mul
ticolore de neon ce străpung în
tunericul nopților, el își mai păstrea
ză și astăzi farmecul său de odi

nioară, străvechea sa splendoare orientală. 
Mormîntul Zobeidei, soția iubită a vestitului 
calif Harun al Rașid,s-a păstrat parcă anume 
ca să evoce vremurile în care s-au înfiripat 
minunatele povestiri despre cele O mie și 
una de nopți. Superbele cupole ale mosche- 
elor se profilează pe bolta cerească ca niște 
gigantice buchete de nu-mă-uita, iar de sub 
arcadele colonadelor, de-a lungul cărora sînt 
înșirate mii de dugheni, se răspîndește par
fumul dulceag al mirodeniilor. Pe străzile 
Bagdadului, unde viața se deapănă în sune
tul melodiilor orientale, mai pot fi întîlnite 
femei cu chipul ascuns sub văl negru și mulți 
felahi cu tradiționalul lor burnus.

Ne aflăm aici la marea poartă a Orientului. 
Dar cu toate că acest Orient mai păstrează 
multe urme ale trecutului, el este în plină 
transformare, cuprins de clocotul vieții.

...Voiam să ajung la Methba Square, do
rință pe care, însă, nu i-am putut-o exprima 
șoferului declt întinzîndu-i un bilet plin de 
însemnări cu litere arabe. Acesta îmi făcu 
semn cu mîna că a înțeles, dar rămase mai 
departe mut ca un pește. Mașina își mări 
viteza. Și iată-ne gonind de-a lungul Tigru
lui. Pe mal, întîlnim, din loc în loc, pescari

în prăvălioara frafllor Azlz șl Sabry.



i) souk — plata arab#.
2) pataocarl —negustori ambulanți din Roma, care 

iută să înșele turiștii oferlndu-le monede, vaze, ori 
atuete false, dlndu-le drept antichități romane nu- 
ntice.

imelle Irakiene - fn special cele tinere - au devenit o forjă activă în lupta pentru pace șl pro
gres social. X

Sub arcadele lungilor colonade stnt înșirate, în- * 
ghesulte una tntr-alta, micile prăvălioare.

porumbelul

«a.. *

•■r- *■

3 prăjesc peștele felii-felii, oferindu-le trecă- 
irilor. Fluviul, plin de mîl gros, este parcă 
lat cu asalt de miile de păsări care își 
'undă ciocurile în apă în căutarea hranei, 
mpă cîteva ocoluri, mașina se opri brusc, 
onvins că am ajuns la destinație, am plătit 
îi douăzeci de fils, așa cum ne înțelesesem, 

am coborît. Taxiul dispăru pe dată, iar 
i am rămas descumpănit în mijlocul unei 
lulțimi zgomotoase, la doi pași de intrarea 
i marea piață arabă.
Negăsind pe nimeni care să-mi fie ghid, 

m hotărît totuși să mă aventurez singur 
i labirintul soukului1).
Cartiere arabe am mai avut prilejul să 

izitez fn Tunis și la Rabat. Medina, spre 
semplu, mi s-a părut fascinantă. Fără îndo- 
ilă că soukurile resfirate la umbra legen- 
arului turn al lui Hassan își au coloritul 
>r specific, dar imensul bazar al Bagdadului 
re un farmec cu totul deosebit. Desigur, nu 

mai puțin adevărat că și aici întîlnești 
iferite lucruri ce se aseamănă ca două pică- 
iri de apă cu cele din alte orașe arabe. Și 
i Bagdad există, de exemplu, „specialiști" 
i dulciuri prăjite în ulei de arahide, zaha- 
cale crocante, îngrămădite în piramide pe 
trabe. Și aici, ca și la Tunis, Rabat sau 
eirut, soukurile se pierd în penumbră, 
ir la mesele cafenelelor clienții își savu- 
>ază tacticos narghilelele. Cel ce și-a oprit 
rivirile asupra vreunui obiect expus pe 

tarabă este pur și simplu asaltat de 
înzătorul care încearcă în fel și chip să-l 
envingă să cumpere. Și^aici negustorul cere 
n preț și se mulțumește cu jumătate, sau 
ăiar cu mai puțin, după ce, bineînțeles, s-a 
irat pe toți sfinții că îți face reducere 
umai pentru că-i „ești un prieten". La tot 
asul dai de lustragii și colegi de-ai „patac- 
irilor" ’) din Roma, care, vrei nu vrei, 
in să te căpătuiască cu vreo monedă „de pe 
remea Semiramidei" sau cu vreun fragment 
e statuetă „descoperită într-o nișă a Tur

nului Babei". Dar dacă, într-adevăr, în 
marele bazar din Bagdad poți înttlni toate 
acestea, mai există aici și ceva ce nu vei 
afla în altă țară arabă. Revoluția din iulie 
1958 a lăsat urme adinei pînă și prin 
soukuri, de unde meseriașii și negustorii 
au pornit atunci să îngroașe rîndurile celor 
co s-au răzvrătit împotriva odiosului regim 
al lui Felsal și Nuri Said. Este suflul vieții 
noi, care a pătruns năvalnic, sfărîmînd cătu
șele și temnițele regimului urît de popor.

După cele cîteva ore de hoinăreală prin 
marea piață, nu puteam pleca de aici fără 
vreun obiect oarecare, menit să-mi reamin
tească mai tîrziu de vizita făcută în bazarul 
din Bagdad. Astfel, privirile mi se opriră 
asupra prăvălioarei fraților Aziz și Sabry. 
Cei doi meseriași sînt, pare-se, deosebit de 
pricepuți în modelarea și sculptarea meta
lelor, punînd la contribuție, alături de truda 
lor migăloasă, întreaga imaginație de care 
dispun orientalii și reușind astfel să scoată 
din metalul amorf minunate lănțișoare și 
alte obiecte de artă. Aflînd că sînt italian, 
cei doi mă întrebară dacă-1 cunosc pe To
gliatti. La răspunsul meu afirmativ, Aziz și 
Sabry se sfătulră cîteva clipe vădit emoțio
nați și apoi mă rugară să aștept puțin. 
Cîteva minute după aceea „misterul" se 
lămuri. Cei doi meșteșugari îmi dădură, cu 
rugămintea de a preda secretarului general al 
Partidului Comunist Italian, o frumoasă 
medalie, avtnd gravat pe ea porumbelul 
păcii și o dedicație fn limba arabă adresată 
lui Togliatti. Avură însă și ei o dorință: 
să le procur o fotografie a lui Togliatti, 
pentru a o expune fn odăița lor, unde se mai 
află fotografiile lui Lenin, Mao Tze-dun și 
Salman, precum și fotografia premierului 
Kassem.

Salman,..
Zece ani au trecut de la asasinarea — la 14 

februarie 1949 — a tovarășilor Salman, se
cretar general al Partidului Comunist din 
Irak, Bessim și Chibiby, membri ai Comi
tetului Central. Au fost splnzurați din ordi
nul lui Nuri Said, după ce au fost supuși



unor torturi îngrozitoare. Un vechi luptător 
comunist, eliberat din temniță o dată cu alți 
cinci mii de deținuți politici, de către revo
luția populară, mi-a povestit despre metodele 
barbare cu care zbirii dictaturii feroce în
cercau să frtngă rezistența fizică și morală 
a luptătorilor pentru libertate. Dar nici Sal
man, nici Bessim, nici Chibiby, asemeni altor 
mii de patrioți căzuți în mîna călăilor, nu 
și-au plecat capul; au înfruntat moartea 
cu eroism. Poporul irakian ține astăzi să 
cinstească memoria acestor înflăcărați luptă
tori pentru libertate, apărînd și lărgind 
cuceririle democratice.

Yousset Salman așa cum era 
ținui tn temnlfă, tn răstimpul din

tre două schingiuiri.

Actualul regim din Irak este republican 
și democratic. Aceasta nu e doar o simplă 
afirmație. Fie că stai de vorbă cu bărbați 
și femei din lumea muncitorilor, hamalilor 
și meșteșugarilor din Bagdad, fie cu feiahi 
de prin satele provinciei Kerbala—din apro
pierea anticului Babilon — toți îți vorbesc 
cu bucurie despre transformările petrecute 
în țară. Fluviul revoluției din iulie 1958 
înaintează cu puterea unui torent într-o albie 
încă insuficient conturată, dar se pot desluși 
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mai ridică unii caro urăsc noul regim, așa 
cum urăsc liliecii lumina zilei. Cu bani și 
arme primite din străinătate — așa cum s-a 
întîmplat la Mossul — ei încearcă să întoarcă 
roata istoriei. Mitingul popular convocat la 
Bagdad de diverse organizații obștești după 
zdrobirea complotului de la Mossul a fost 
însă o ripostă hotărîtă și foarte semnificativă 
a poporului împotriva tuturor acelora care, 
atit in interiorul țării cît și peste hotare, 
uneltesc pentru o reinstaurare în Irak a dic

Una din Impunătoarei* manltastafll popular* c* au avut loc la Bagdad, ca șl tn rostul Jărll, după 
zdrobirea complotului d* la Mossul.

taturii marilor moșieri și capitaliști aflați 
în solda imperialiștilor.

Pretutindeni In Irak poți auzi cuvîntul 
democrație. La teatru, spectacolele sînt ade
seori întrerupte de oameni care improvi
zează mici cuvîntări din care cuvintele 
dimocrattia și shdab (popor) sînt nelipsite. 
Un coleg do breaslă mi-a relatat o Intîmplare 
semnificativă despre un grup de țărani care 
au luat pur și simplu la bătaie pe un vtn- 
zător de ziare care nu le-a vîndut ziarul 
democrat .Ittihad Al Shăab* (Uniunea po
porului). Se povestește, de asemenea, că la 
Bassra ostașii din garnizoana locală, bănu- 
indu-și ofițerii de pregătirea unei lovituri 
armate, s-au constituit într-un comitet și 
au hotărlt să-i lege în fiare pe superiorii lor 
pînă la sosirea ordinelor de la Bagdad. 
După ce situația a fost clarificată, ostașii 
au cerut scuze acelora dintre ofițeri care 
s-au dovedit nevinovați.

Și femeile au început să participe la viața 
obștească. Mai ales cele tinere, care o dată 
cu vălul au lăsat deoparte și prejudecățile. 
Simbolic este faptul că zeci de mii de femei 
irakiene participă la mișcarea pentru pace.

Nu de mult, studenții irakieni și-au ținut 
>rimul lor congres național în condiții de li- 
lertate. Elanul ce a caracterizat dezbaterile în 

, urul problemelor principale — reforma învă- 
ămîntului, renașterea culturii arabe și kurde, 
upta pînă la capăt împotriva analfabetis

mului (poște 90 la sută din populație mai e 
încă neștiutoare de carte), apărarea cuceririlor 
revoluționare etc. — au făcut ca acest con
gres sa devină unul dintre elementele cele 
mai dinamice ale actualului moment politic 
din viața tinerei republici irakiene. Toți 
acei care — în trecut sau 'chiar mai recent — 
împroșcau cu noroi această țară nobilă și 
mîndră, ar fi trebuit să fie acolo, în marea 
sală unde s-a ținut congresul și să asculte... 
Poate că? în sflrșit, ar fi înțeles că e greu 
să oprești în loc un popor care a sfărîmat 
lanțurile ce-i ferecau libertatea.

„Forțele potrivnice progresului social, sus
ținute de imperialiști, doresc să se reîn
toarcă vechile vremuri. Și pentru aceasta 
sînt gata să recurgă la orice mijloace — de 
la asasinate și pînă la putchuri # militare 
pentru a-și atinge scopurile. Dar poporul 
irakian e vigilent. Amara experiență din 
Iran nu se va repeta. Fiecare nouă încercare, 
oricît de grea ar fi, va reprezenta doar încă 
o pecete pusă pe pactul de onoare încheiat 
între acei care, la 14 iulie 1958, au doborît 
tirania". Aceste cuvinte, pe care mi le-a 
adresat una dintre personalitățile cele mai de 
vază ale mișcării progresiste din Irak in 
cursul unei convorbiri purtate la redacția 
ziarului „Saut Al Ahrar , au fost pe deplin 
confirmate de eșecul complotului colone
lului Shawaf.

Evenimentele recente din Irak au dovedit 
cu prisosință încă o dată că comploturile pot 
duce cel mult la vărsări de sînge, dar că nu 
pot ține în loc roata istoriei.

• Ministerul de Război al Belgiei a confirma t 
știrile potrivit cărora pe teritoriul belgian vor 
fi instalate o serie de depozite militare vest-, 
germane. Deși nu s-a ajuns pini In prezent 
la un acord tn ce privește deservirea de către 
personal german a acestor depozite, autoritățile 
belgiene au finul să „liniștească" populația, 
declartnd că, oricum, unitățile afectate de 
Bundeswehr pentru deservirea și paza depozite
lor de armament vest-german„vor fi limitate"... 
Pentru cită vreme? Nu s-a precizat.

• La cazarma. Zeralda din Alger a avut 
loc recent o ceremonie militară tn cadrul căreia 
generalul Massu și-a luat rămas bun de la 
divizia, a 10-a de parașutișli. Discursul rostit 
cu acest prilej de generalul putchist a fost — 
după cum relatează agenția „France Presse" — 
un adevărat bilanț funerar; Massu a făeut 
elogiul crimelor colonialiste, declartnd că 
„diavolii roșii" (trupele de parașutișli) au 
ucis tn ultimii ani 6.300 de algerieni și au 
luat prizonieri 3.500 de „rebeli".

• Inundațiile catastrofale din Madagascar 
au făcut asemenea ravagii Incit — așa. cum 
a recunoscut un reprezentant al autorităților 
franceze — „vor trebui ani de zile pentru 
reconstruirea potențialului economic distrus". 
In loc de „constatări" populația sinistrată are 
Insă nevoie de un real ajutor. Ceea ce, după 
cum remarcă și unele ziare pariziene, este mai 
important acum declt „accesele gratuite de 
compătimire".

• O știre cu caracter... „monden": tntr-u- 
nul din elegantele saloane din Londra a avut 
loc o mare recepție tn cinstea unui grup de... 
25 clini aparțmtnd unor persoane marcante 
ale „înaltei societăți". Iluștrii patrupezi au 
fost serviți de chelneri stilați, purtlnd imense 
tăvi de argint, încărcate cu tot soiul de delica
tese.
• „Fapt divers" In Franța: la Canet, o 

femeie a/unsă la desperare din cauza mizeriei 
tn care se zbătea împreună cu copiii, s-a închis 
cu ei tn casă și a dat drumul robinetului de 
gaze. Peste clteva ore femeia și copiii au fost 
găsiți asfixiați.

Pentru a face față crizei carbonifere din 
Europa occidentală „Înalta autoritate" a 
așa-zisei Comunități europene a cărbunelui și 
oțelului (C.E.C.A.) a hotărlt, între altele, să 
sisteze importurile. Ceea ce a provocat o reacție 
violentă din partea guvernului american. 
Comentlnd intervenția brutală a S.U.A., 
cercurile economice europene se referă deschis 
la tendința monopolurilor americane de a 
„soluționa" propria lor criză carboniferă obli- 
glnd organele C.E.C.A. „să continue cumpărarea 
de cărbune american In ciuda uriașelor stocuri 
nevtndute de cărbune din Europa de vest".
• I.F.O.P. — Institutul francez pentru 

sondarea opiniei publice — a anunțat că 63 
la sută din numărul persoanelor interogate tn 
cadrul unei anchete s-au pronunțat categoric 
pentru ca guvernul francez să înceapă negocieri, 
cu Frontul de Eliberare Națională al Algeriei. 
Cu attt mai mult eu cit, așa cum s-a văzut, 
„pacificarea" Algeriei pe calea armelor n-a 
dat rezultatele scontate de colonialiștii francezi.

• „Das Gute Deutsche Buch" (Buna carte 
germană), astfel se intitulează un catalog de 
cărți editat recent de o editură din Miinchen 
(R.F. Germană). Printre cărțile recomandau 
iată clteva noutăți: „Stalingrad... ptni la 
ultimul cartuș"; „Prusia orientală, patria de 
neuitat"; „Divizia albastră"; „Calendarul Si- 
leziei — 1959“... și alte asemenea mostre de 
literatură revanșardă.
• Intr-o scrisoare adresată Comisiei ameri

cane pentru energia atomică, generalul Lopper, 
adjunctul special pentru probleme atomice al 
ministrului de Război al S.U.A., arată ci 
în urma exploziilor nucleare consecutive care 
au avut loc pe teritoriul american, tn prezent 
„S.U.A. este țara tn care căderile de stronțiu 
90 — substanța nocivă care, absorbită de orga
nism In cantități mari, provoacă cancerul — 
slnt cele mai mari din lume" « *



Din Gara de Nord se desprinde trenul care 
va purta spre Moscova turiștii romtnl.

Prlnfre brazii Kremlinului, furljtll romîni s-au 
înftlnlf cu un grup de furlftl francezi. 4

t
Casa-muzeu Lenin din localitate» Gorki, 
în această cameră a trăit ultimele clipe 
ale vierii sale marele Lenln (Fotografia, 
care a surprins aici un grup de furijfl 
romtnl, a fost luată prin oglinda de 

cristal).

Vizităm Kremlinul...

Le Ungheni stntem prlmlfl cu flori }i cu 
voioasele ctntece ale unul cor moldo-
> venesc.

Gara de Nord. De la peron s-a desprins 
un tren deosebit: „Trenul prieteniei", 
care, organizat de A.R.L.U.S., poartă 

spre Moscova 330 de romîni. Deci cel mai mare 
grup de turiști romîni care vizitează Uniunea 
Sovietică. Printre ei, oameni din toate colțu
rile țării, de cele mai diferite profesiuni. 
Toți duc cu ei la Moscova un călduros și 
sincer mesaj: frăția de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și popoarele marii Uniuni 
Sovietice.

Tot drumul de la graniță pînă la Moscova 
oaspeții au cunoscut prietenia și ospitalitatea 
minunată a oamenilor sovietici.

Zilele petrecute în capitala Uniunii Sovie
tice vor rămîne de neuitat în memoria celor 
330 de turiști romîni. De aceea, fiecare dintre 
cei sosiți aici cu „Trenul prieteniei" au 
salutat-o la plecare într-un singur fel: „La 
revedere, Moscova!"



AKHITECni AU CUVINTU1
...Ne aflăm față-n fată. Iată, vi-i 

prezint și dumneavoastră. în primul 
rînd arhitectul Ion Silvan. Are o expe
riență de ani de zile în proiectarea 
construcțiilor de locuințe.

Apoi, arhitectul Constantin Enache. 
E tînăr și are o mare pasiune: arhitec
tura industrială.

Ei, și acum să începem...
— Ne-ar interesa cîteva din proble

mele de bază ale arhitecturii noastre... 
Să dăm întîietate arhitecturii industri
ale...

— Mulțumesc! Cum să încep? Știți... 
despre arhitectura industrială aș putea 
vorbi ore în șir fără să epuizez proble
mele; aș putea scrie chiar un... roman.

— Asta nu acum... Dar împărtiti 
eventual „romanul" pe capitole, ca să 
putem prezenta cititorilor cîteva pro
bleme mai importante.

Arhitectul tace. Apoi reia:
— Vedeți, mi-ati pus o problemă des

tul de dificilă: să decid care anume 
capitole din arhitectura industrială sînt 
mai importante. Gîndiți-vă: că înainte 
de 1944 nici nu se pomeneau în Bomî- 
nia, așa-numită de burghezie „emina
mente agricolă", asemenea preocupări. 
Putinele construcții industriale erau 
proiectate în majoritate de arhitecti 
străini. Dacă mi-aș permite o compa
rație, aș putea spune că arhitectura in
dustrială este o... tînără de numai 15 
ani. Ea s-a născut la noi o dată cu in
dustrializarea socialistă.

— Așadar, iată primul capitol: naș
terea arhitecturii industriale.

— Da... Dacă v-am spus acestea, a- 
tunci socot că ar fi bine să aduc unele 
completări. Ele se referă la piedicile pe 
care le-ain întîmpinat în această muncă 
de pionierat. Gînditi-vă: a trebuit să 
luăm totul de la început. Experiența 
dinaintea noastră era aproape inexis
tentă. Sarcinile care ne stăteau în fată 
erau foarte mari. Am avut de luptat 
nu numai cu greutăți obiective dar chiar 
și cu unii colegi de-ai noștri. „Nu există 
arhitectură în industrie — spuneau ei. 
Arhitectura c un lux de care n-avem 
nevoie la construcțiile industriale".

— Și s-au convins de contrariul?
— Bineînțeles. I-a convins viața, 

practica; ea le-a demonstrat că arhi
tectura nu numai că are ce căuta, dar 
că este indispensabilă în industrie. Ea 
poate și trebuie să îmbine și aici utilul 
cu frumosul. Ea are în vedere crearea 
condițiilor optime de lucru pentru om. 
Să nu uităm că muncitorul își petrece 
în fabrică o mare parte din timp; hala 
în care lucrează devine pentru el o a 
doua casă, în care trebuie să se simtă 
cît mai bine.

— întf-adevăr, așa este, așa trebuie 
să fie.

— Da, însă în urmă cu cîțiva ani, 
din păcate, n-a prea fost așa. Preocu
pări legate de înfrumusețarea locului de 
muncă, de crearea diferitelor expoziții 
tn spațiile de odihnă sau de trecere 
spre locurile de muncă etc. nu intrau 
atunci în grija proiectării. Dacă se 
afla vreun director mai gospodar, mai 
întreprinzător, făcea cîte ceva în acest 
sens cu de la sine putere.

— Dar acum?
— Acum toate acestea sînt probleme 

care privesc direct proiectarea și se fac 
în mod științific, de către oameni com
petent!.

— lată-ne dar în pragul unui alt ca
pitol al „romanului" nostru: în indus
trie arhitectul trebuie să aibă în vedere 
crearea condițiilor optime de lucru pen
tru muncitori.

— Exact! Aici însă mi-aș îngădui să 
mai adaug un subcapitol: folosirea 
culorii în industrie tocmai în acest 
scop, ca și în scopul măririi productivi
tății muncii. Dorința și preocuparea 
noastră, a arhitectilor, este aceea de a 
aduce și în arhitectura industrială cît 
mai mult din frumusețea și armonia 
culorilor din natură. Și sînt de observat, 
în legătură cu acestea, unele lucruri 
foarte interesante...

Arhitectul Enache vorbește cu aprin
dere. După cîte îmi dau seama, proble
ma culorii constituie de mai multă 
vreme o pasiune a sa. Pînă acum a ela
borat împreună cu arhitectul Z. Solomon, 
sub conducerea profesorului arhitect L. 
Adler, o lucrare care tratează problema fo
losirii culorii în arhitectura industrială. 
Primele încercări le-a făcut în 1957, la 
interioarele c'ădirii reactorului Institu
tului de fizică atomică. In momentul 
de față el studiază, împreună cu arhi- 
tecții Dan Bădic și Petre Petrescu, po
sibilitatea înfrumusețării prin culoare 
a interioarelor clădirii hidrocentralei 
„V. I. Lenin" de Ia Bicaz.

— Culoarea are o mare influență 
asupra psihicului omenesc — spune 
dînsuL Culoarea roșie, bunăoară, suge
rează vigoare, activează. Albastrul și 

verdele, imitînd cerul și vegetația, in
spiră optimism, dragoste de viață. Po
trivit acestor concluzii, mă gîndesc că 
nu numai gospodinele ar avea cile ceva 
de învățat, dar și unele întreprinderi, 
care vopsesc pereții clubului în cenușiu 
posomorit, iar halele în maro închis, 
culori obositoare și urîte.

— Interesante observații. Am vrea 
însă să știm dacă folosirea culorii în 
industrie se referă numai la vopsirea 
pereților.

— Nu! Și chiar voiam să subliniez 
că nu înțeleg numai „tratarea colorls- 
tică“, cum zicem noi, a pereților; mă 
gîndese și la rolul important pe care 
clădirile întreprinderilor îl pot avea prin 
imaginea lor colorată, luminoasă, or
donată și curată, în educația estetică a 
maselor. Se realizează prin aceasta pre
misele unei etape în care expoziții de 
artă, amenajate în spațiile de odihnă 
și în cele de trecere spre locurile de 
muncă, vor însemna un pas înainte în 
lărgirea și desăvîrșirea acestei acțiuni. 
M-am bucurat mult, de pildă, cînd de
unăzi, într-o vizită făcută cu studenții 
mei la uzinele „23 August", am văzut 
un început promițător în această pri
vință. La intrarea în sala de mese erau 
expuse lucrări ale pictorilor noștri. In
tr-un hol se afla, de asemenea, o expo
ziție de arta populară, în altă parte o 
expoziție de fotografii cu peisaje din 
țară. El bine, proiectarea urmărește de 
la început crearea spațiilor în așa fel 
îneît asemenea amenajări să se poată 
realiza.

— Ați spus: „proiectarea". Ce rol 
aveți dv., arhitecții, în această proble
mă?

— Fără falsă modestie, pot spune că 
arhitectul are în proiectarea construc
țiilor industriale rolul unei gîndiri coor
donatoare a soluțiilor elaborate de cei
lalți colaboratori ai lui: inginerul con
structor, instalatorii de diferite specia
lități, tehnologii. El trebuie să asigure 
rezolvarea interdependentă a tuturor 
acestor probleme astfel îneît organis
mul industrial să fie economic ca inves
tiție, să aibă o productivitate maximă 
și să ofere muncitorilor condiții optime 
de muncă. Este ceva din rolul dirijoru
lui care trebuie să asigure înscrierea 
tuturor instrumentelor în polifonia or
chestrei, sau al regizorului care trebuie 

să coordoneze jocul actorilor, prezența 
decorului, luminile etc. Așadar, arhi
tectul poate contribui la realizarea unui 
proiect economie nu numai prin pro
priile-! soluții, ci și prin analiza critică 
a soluțiilor date de ceilalți specialiști 
cu care colaborează.

— Nc-ați putea da un exemplu con
cret?

— Desigur. De pildă, la o stație de 
transformare de pe barajul hidrocentra
lei „V. I. Lenln"-Bicaz am realizat, 
împreună cu colectivul cu care lucrez, 
o reducere substanțială a suprafețelor 
cerute inițial de electricieni.

— Adică?
— Printr-o analiză mai amănunțită 

a spațiilor necesare așezării în interior 
a diverselor aparataje electrice am ob
servat că există posibilitatea restrîngerii 
spațiului. Ceea ce am și propus și s-a 
realizat. Tot la clădirea hidrocentralei 
de la Bicaz am realizat, în colaborare 
cu șeful colectivului, inginerul Venia
min Guja, în același fel, prin rcstrîn- 
gerea spațiului, o economie antecalcu- 
lată de circa 8110.000 lei.

— Frumos! Dar, spuneți-mi, „roma
nul" dv. cuprinde numai... exemple po
zitive? Greșeli n-au fost?

— Din păcate au existat și dc-astea. 
S-a făcut, de exemplu, ceea ce noi numim 
„exagerare de tratare plastică". Mai 
explicit: înfrumusețări inutile, încărcări 
de detalii, floricele etc., etc., de dragul 
de a imita cu orice preț arhitectura 
veche, clasică.

— Cred că pe cititori i-ar interesa 
un exemplu...

— Le dau unul foarte potrivit: con
strucția porticului de la intrarea în clă
direa reactorului Institutului dc fizică 
atomică. Acum, după doi ani de zile 
de la proiectare, mi se pare că acest 
portic ar fi putut lipsi foarte bine, scu- 
tindu-ne de cheltuieli în plus.

Arhitectul Enache se oprește.
— Poate mai aveți și alte probleme?
— Sînt destule, dar mă tem că vom 

intra prea mult în specialitate... Credc-ar 
fi cazul să mai vorbească și tovarășul 
arhitect Silvan.

— Intr-adevăr...
în timpul discuției purtate cu tov. 

Enache, arhitectul Silvan, director al 
I.P.C.T., și-a și schițat problemele mai 
importante. Să-I auzim:

~• Ca și în arhitectura industrială, pro
blemele sînt multiple și în domeniul pro
iectării construcțiilor de locuințe. Și 
toate duc la realizarea unui singur și 
mare obiectiv: locuințe cit mai frumoase, 
mai confortabile și mal bune, la un 
preț cît mai redus. De această problemă 
se leagă altele, care-i sînt subordo
nate, care vin să ajute la realizarea ei...

— De pildă?
— Dc pildă problema economicității, 

care în construcțiile tip e cu totul 
deosebită. Aș putea spune că aici fiecare 
centimetru economisit își are importanța 
lui.

— Ca în orice domeniu de construcție, 
nu-i așa?

—Nu. Mai mult decît în orice domeniu. 
De pildă, dacă la o locuință oarecare se 
reduce înălțimea camerei, să zicem, cu 10 
cm, s-a realizat un lucru important. în 
construcțiile „tip", însă, unde reducerea 
aceasta se repetă de mii și mii de ori, 
chestiunea devine extrem de impor
tantă, valoarea economiilor ridieîndu-se 
la cifre considerabile. Iată un exemplu 
grăitor: pentru locuințele construite în 
1958 în întreaga țară, această reducere 
(cu 10 cm a înălțimii camerelor) a 
adus o economie de 10-11 milioane 
lei, fără să afecteze cu nimic confortul 
sau aspectul estetic al caselor.

— Șl, cu toate acestea, prețul aparta
mentelor, fie ele chiar tip, s-a menținut, 
pînă nu de mult, foarte ridicat. Cred căși 
aici s-ar putea vorbi despre greșeli de 
proiectare care au influențat negativ 
prețul de cost.

Arhitectul Silvan oftează.
— Da! în anii trecuți am păcătuit și 

noi. în ce fel? Mai ales prin preluarea 
în mod mecanic a elementelor arhaice 
estetizante: profile pe fațade care imitau 
arhitectura din piatră, împodobiri fără 
rost cu ancadramente și cornișe pe la 
ferestre și uși etc. Am vrut să imităm, 
cu mijloace ieftine, arhitectura clasică, 
romînescul vechi... Lucru care a încărcat 
mult costul, iar pe deasupra a dat locu
ințelor un aer arhaic, posomorit. E 
trist, dar adevărat... Dacă veți face o 
plimbare prin București, veți putea vedea 
unele exemple. îmi vin în minte acum 
locuințele cartierului Vatra luminoasă; 
la fel, blocurile muncitorești construite 
prin '54, '55 la minele Vulcan. Și ele 
au la bază o arhitectură clasicizantă, 



are a cerut cheltuieli suplimentare, 
idicînd la peste 80.000 lei prețui 
mui apartament.

— E Interesant de aflat ce părere au 
vul minerii despre asemenea locuințe, 
tu fost incîntați?

— Da’ de unde! Nici n-au luat in 
eamft arcadele șl cornișele noastre. Aș 
utea spune chiar că nu le-au plăcut 
e loc. tu schimb alte locuințe, proiectate 
ecent la Petroșani, după arhitectura 
lodernă, simplă, dar cu gust, le-au 
dăcut mult.

— Aceasta de care ați vorbit este oare 
ingura greșeală de proiectare care a dus 
a încărcarea prețului de cost?

— Nu. Legate de aceasta mai sînt 
i altele. Preocupați tocmai de detaliu, 
e ornamente, unii arhitecti au scăpat 
c multe ori din vedere aspectul viu, 
trăgător, a) ansamblului. Tot în Vatra 
uminoasă de pildă, în timp ce blocu- 
ile erau migălos încărcate cu tot 
slul de ornamente de arhitectură veche, 
<i jur se aflau maidane pline de gunoi, 
ropi, noroi, băltoace. Pe lingă că erau 
ostisitoare și inutile, elementele de 
rhitectură de care am pomenit deveneau 
i nelalocul lor într-un asemenea ansam- 
lu dizgrațios.

— Probabil că greșelile de care vorbiți 
u fost eliminate pe parcurs. Pentru că, 
in eîte am văzut, în momentul dc 
iță Vatra luminoasă are un aspect 
e ansamblu foarte plăcut.

— Aveți dreptate. Așa este. Mai tîrziu, 
i noile construcții ridicate acolo, 
rhitecțli au renunțat la împodobiri 
iutile, realizînd astfel economii și 
ind în același timp atenție deosebită 
asamblului: spații verzi, copaci, tufi- 
iri. fîntîni arteziene, garduri vii, solare 
mtru cei iniei etc.
Arhitectul Silvan vrea să mai spună 

sva, dar este întrerupt de țîrîitul 
letonului.
— Alo? Cine-i? Streja! Bine-ai venit! 

i să-ini spui lucruri importante? Bine, 
ne! Te-aștept. Da, aici, la institut... 
ii chiar acum? Perfect!
Apoi, către mine, radios:
— Mi-au venit oamenii de pe teren... 

rebuie să știți că și în arhitectură, ca 
i orice domeniu de creație, se ține 
strînsă legătura cu viața.
— Practic, cum țineți această legătură?
— Pentru a vedea în ce măsură pro- 

ctele noastre tip sînt pe placul viitorilor 
catari, trimitem oameni pe teren. Așa 
n trimis, în 1358, pe arhitecții noștri 

patru regiuni ale țării. Arhitectul 
reja, eu care vorbii acum la telefon, 
făcut atunci studii foarte interesante 

> Valea Jiului, unde a prezentat pro- 
ctele, viitorilor locatari. Pe baza 
iservațiilor făcute de mineri, el a 
lus unele îmbunătățiri proiectării ini- 
ale.
— Și ce observații au făcut minerii?
— Nu le-a plăcut, de pildă, să aibă 

cămările în mijlocul locuințelor, iar 
bucătăriile le-au vrut mai mari.

— Deci, sfînta critică influențează 
și proiectarea...

— Desigur. Ne acomodăm totdeauna 
după nevoile și tradițiile locale. în 
nordul Ardealului, de exemplu — la 
Oradea, Baia Mare — s-au elaborat 
niște locuințe cu preț redus, cu acces pe 
un coridor exterior comun. Aceasta, 
deoarece arhitecții noștri au constatat 
că în tradiția acestor locuri există acest 
gen de construcții, de zeci și sute de 
ani. Aici, pe oameni nu-i deranjează, 
ca în alte părți, intrarea tuturor loca
tarilor pe același coridor. S-au obișnuit. 
Și noi le-am proiectat locuințele pe 
gustul lor. Asemenea tradiții economi
coase și confortabile au fost reluate de 
proiectanti.

— Rezultatul?
— Foarte bun. De altfel, în general 

îmbunătățirea muncii noastre din ultima 
vreme se traduce prin date îmbucură
toare. Bunăoară, de la 70-80 de mii, 
cît costa în 1954-1956 construcția unui 
apartament proiectat de institutul nostru, 
s-a ajuns la o scădere pînă la 40-50 de 
mii în 1958. Proiectele pe 1959 prevăd, 
așa cum se dă sarcina în Expunerea tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej făcută laple- 
nara C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 
1958. ca locuințele tip să se încadreze 
în prețul de 80-40.000 lei apartamentul 
dc două camere și dependințe. Și se 
va realiza! La această scădere a prețului 
dc cost vor contribui, bineînțeles, prin 
efortul lor, și întreprinderile producă
toare de materiale de construcție, cît 
și cele de execuție a lucrărilor.

Interlocutorul meu se ridică; la fel 
și arhitectul Enache, deși problemele 
nu s-au epuizat. Dar jos, la etajul doi, 
pe tov. Silvan îl așteaptă arhitecții în
torși de pe teren, iar tov. arhitect Ena
che are peste o jumătate de oră curs la 
Institutul de arhitectură, unde e asistent. 
Mă grăbesc deci să le mulțumesc și să 
le urez spor la lucru.

Stela NEAGU

Pe larga magistrală a Capitalei pe 
care o formează bulevardele Magheru 
și Bălcesc'u se construiesc mai multe 
blocuri moderne. Unul dintre ele, in
trat in ultima fază a construcției, este 
blocul „Garofița" (în fotografie, a doua 
clădire din stingă); un altul, pe aceeași 
parte a magistralei, blocul Sanitas se 
află de asemenea „la roșu". Alte noi 
construcții vor incepe în curînd. Ast
fel, pe terenul unde se află grădinița 
de peste drum de Teatrul Armatei (in 
fotografia noastră in dreapta) se va 
construi, dc asemenea, un marc bloc 
de locuințe, ,

Din TOATA LUmEA

CE NU POATE 
REZOLVA 
MEDICINA

ÎN S. U. A. *
M edieii dintr-o clinică 

din New-Orleans au 
observat că din 500 pa- 
cienți consecutivi, care 
s-au prezentat pentru ma
ladii gastro-fntestinale, 
370 — adică 74 la sută 
— suferă în realitate de 
boli nervoase și că, de 
fapt, simptomele lor cli
nice sînt numai reflexe 
ale halului în care se pre
zintă sistemul nervos. La 
clinica universitară din 
Yale: 76 la sută din bol
navii internați pentru tot 
felul de boli sînt în 
realitate indivizi ai că
ror nervi „nu mai țin“.

Analizele unor cerce
tători curajoși din Sta
tele Unite au stabilit că 
acestea sînt urmările pal
pabile ale „războiului 
rece“, ale șomajului în 
continuă creștere, ale 
nesiguranței zilei de inli
ne, precum și că aceste' 
boli nu pot fi vindecate 
de medici ci de sociologi 
și economiști.

Numai că sociologii și 
economiștii burghezi, a 
căror îndeletnicire e pros
lăvirea modului de viață 
ilustrat prin cele de mai 
sus, nu au timp de ase
menea „fleacuri

UN URS 
SENTIMENTAL
|» e străzile Budapestei, 
* un urs pașnic dar 
plin de personalitate s-a 
plimbat timp de o oră, 
trist și demn. Miliția, 
alarmată (un urs, oricît 
de pașnic ar arăta el, e 

; totuși un urs!) l-a urmă
rit cu gaze lacrimogene, 
i-a întins curse, a încer
cat să-l ademenească. 
Moș Martin s-a refugiat 
într-o toaletă a gării 
centrale, a meditat cî- 
teva minute, după care 
„s-a predat" autorităților.

Direcțiunea grădinii 
zoologice a comunicat 
mai apoi că bietul ani
mal a evadat într-un 
moment de „depresiune" 
în urma morții „soției" 
sale, alături de care a 
dus o viață tihnită timp 
de opt ani.

CINE E MAI TARE
■ n fiecare noapte, exact 
* la ora 1,30, locuitorii 
satului Longford de lîngă 
Londra erau smulși din 
somn de un îngrozitor 
zgomot. Nimic mai „fi
resc": un avion american 
cu reacție își lua regulat 
la acea oră zborul de pe 
un aerodrom situat în 
apropiere. Protestele lo
cuitorilor nu au slujit 
la nimic: un avion ame
rican nu-și poate schimba 
orariul de dragul unor 
oareeari cetățeni englezi, 
în definitiv, n-au decît 
să doarmă la alte ore!

Numai că cetățenii res
pectivi, muncitori lon
donezi și salariați agri
coli, nu s-au lăsat cu una 
cu două. Au adresat un 
ultimatum ministrului 
englez al Transporturilor, 
directorului din Londra 
al companiei „Pan-Ame
rican Air Lines" și altor 
persoane simandicoase, 
anunțînd că, dacă pînă 
la o anumită dată nu se 
va termina cu hărmălaia 
nocturnă, nu se vor sfii 
și îi vor trezi din somn 
prin telefon la aceeași 
oră, ca să-i facă să guste 
din această plăcere.

Ce s-a întîmplat i-a 
cam făcut să scrîșnească 

din dinți pe domnii aceș
tia suspuși: după o săp- 
lămînă (exact la data sta
bilită de ultimatum) ora
riul avionului a fost 
schimbat. Nu de dragul 
de a face pe plac cetă
țenilor simpli, ci de 
frică în fața unei acți
uni populare.

PRIMUL FRANCEZ 
PE TIMBRELE 
CEHOSLOVACE
p rima figură de fran- 
* cez apărută pe tim
brele poștale cehoslovace 
este aceea a marelui sa
vant și luptător pentru 
pace, Frăderic Jolliot-Cu- 
rie. Este un omagiu pe 
care Republica Ceho
slovacă a înțeles să-l 
aducă regretatului dispă
rut, cu prilejul împlini
rii a zece ani de la pri
mul Congres Mondial al 
Partizanilor Păcii.

A APĂRUT 
FERMOARUL 

INVIZIBIL
| n R. D. Germană a 
* apărut de curînd un 
nou fermoar pentru îm
brăcăminte și pentru tru
se, care prezintă avan
tajul de a se manipula 
foarte ușor și de a fi 
complet invizibil. Noul 
fermoar e compus din 
două benzi subțiri de ny
lon, prevăzute, una cu 
mii de corsete și alta cu 
tot atîtea bucle micros
copice. Atașate în mod 
invizibil la bordurile de 
închidere ale unei țesă
turi sau ale unui obiect 
lucrat din piele, aceste 
benzi se lipesc una de alta 
printr-o simplă presare cu 
degetele. Aderența e atît 
de perfectă, îneît nici un 
efort n-o poate desface. 
Și, totuși, deschiderea a- 
cestui fermoar este la fel 
de simplă ca și închide
rea lui.

O NOUĂ TEORIE 
ASUPRA 

ATLANTIDE!
® avantul sovietic E.F. 
~ Hagemeister a pu
blicat un articol documen
tat în care afirmă că A- 
tlantida a existat în re
giunea insulelor Azore de 
azi, pînă acum 12.000 
de ani.

După teoria savantului 
sovietic, scufundarea A- 
tlantidei a permis curen
tului cald Gulf Stream să 
pătrundă în oceanul arctic 
și să provoace topirea 
ghețurilor în emisfera de 
nord, mareînd astfel sfîr- 
șitul ultimei perioade gla
ciare.

FENOMENE ALE 
RADIOACTIVITĂȚII

NOCIVE
Mai raulți crescători de 

oi din Australia au 
constatat că de la o vre
me lîna patrupedelor lor 
cade în fîșii de pe 
corpul acestora înainte 
de a ajunge la perioada 
tunsului. Constatîndu-se 
că oile nu suferă de nici 
o boală cunoscută care să 
le provoace căderea linei, 
s-a ajuns la concluzia că 
întreaga nenorocire se 
trage de pe urma ploilor 
radioactive căzute pe pă
șuni. Același fenomen a 
fost observat de altfel de 
curînd și în Anglia, unde

mai mulți fermieri s-au 
plîns că vacile lor pierd 
părul fără a suferi de vreo 
boală de piele. Convinși 
că nu e vorba nici aici de 
altceva decît de efectele 
nocive ale radioactivită
ții, fermierii englezi au 
cerut despăgubiri guver
nului și au manifestat 
pentru încetarea experien
țelor cu armele nucleare.

CINE A INVENTAT 
SCRISUL

M n urma unor săpături 
M arheologice făcute în 
Irak au fost descoperite 
diferite obiecte datlnd 
din epoca sumeriană. Se 
știe că sumerienii, al 
căror imperiu a existat 
pînă în anul 1-939 îna
intea erei noastre pe lo
cul de mai tîrziu al Ba- 
bilonului, au dat naștere 
uneia dintre cele mai 
vechi civilizații ale glo
bului. Ceea ce au confir
mat însă recentele desco
periri este că sumerienii 
cunoșteau scrisul înain
tea egiptenilor și a altor 
popoare vechi, ba că, 
după toate probabilită
țile, chiar ci l-au in
ventat. Printre obiectele 
descoperite, care s-au 
păstrat în niște sarcofage 
de piatră, sînt statui de 
aramă, bijuterii lucrate 
cu artă și plăci de a- 
ramă cu inscripții să
pate în ele.

CALMANT 
PENTRU... PEȘTI 

Șl PLANTE
JȚ Itimele cercetări ale 

oamenilor de știință 
au pus la dispoziția pes
carilor o substanță cal
mantă care, presărată sub 
formă de praf deasupra 
peștilor, le produce o stare 
de amorțeală, putînd ast
fel să fie „culeși" și 
transportați vii pînă la 
mari distanțe.

Un calmant asemănă
tor folosesc legumicultorii 
bulgari pentru prelungirea 
perioadei de înflorire a 
anumitor plante. Aplicată 
la fasole, spre exemplu, 
metoda aceasta îi du
blează înflorirea și-l mă
rește recolta cu aproape 
90 la sută.

DEȘTEPFÂTORUL 
NEMILOS

WȚ n ceasornicar din Nea- 
pole a brevetat un ceas 

deșteptător a cărui perse
verență întrece fantezia 
cea mai diabolică.

închipuiți-vă că un 
somn dulce, cel mai dul
ce somn al dimineții, vă 
leagănă încă la ora ci nd 
de obicei vă treziți.

Ceasul sună normal, 
mai mult sau mai puțin 
discret, ca orice deșteptă
tor. Te întorci pe-o parte, 
să mai ațipești un pic. 
Ceasul, care a fost .dre
sat" din fabrică, „văzînd" 
că nu e oprit din sunat, 
începe însă să latre ca tur
bat, dă drumul la niște 
urlete de clacson care te 
asurzesc, trage focuri de 
revolver care îți pocnesc 
în urechi, declanșează ex
plozii de grenadă care 
completează acest origi
na] „bună-dimineața".

Ciudatul inventator nu 
prea se arată a fi un 
mare iubitor de oameni 
și nici un bun cunoscător 
al teoriilor moderne pri
vind scoarța cerebrală. 
Așa fiind, rămîne de vă
zut dacă-și va găsi și cli
ent! pentru diabolica sa 
invenție.



MADE 
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REVISTA VEST-GERMANĂ „DIE KULTUR“ DENUNȚĂ 
PERICOLUL FILMELOR CRIMINALE AMERICANE

Tot mai numeroase sînt în lumea occidentală acele voci care îșl ex
primă protestul hotărît împotriva puhoiului de filme americane ce proslăvesc 
crima, sadismul, bestialitatea. în Franța, în India, în Turcia, în Anglia și în 
multe, multe alte țări occidentale, producțiile antiumane ale studiourilor ame
ricane stîrnesc neliniște în rîndul celor care nu vor să vadă tînăra generație 
aruncată în ghearele criminalității. !n această privință este semnificativ arti
colul pe care-1 reproducem mai jos, din publicația vest-germană „Dle Kultur", 
care denunță.pericolwȘ-pe care-1 reprezintă „filmele de groază" importate din S.U.A.

Hollywoodul îți deschide 
magaziile cu materiale de groază

Fabricanții de vise din Holly
wood au recurs la o nouă „armă 
secretă". Este vorba de filmele 
criminale. Iată cîteva titluri 
extrase din afișele cinematogra
felor americane și din anunțurile 
publicate de acestea în ziarele 
din New York și San Francisco:

„Veniți - vedeți - minunați-vă I 
Un monstru care se scaldă în 
sînge de om. Se oferă o mie de 
dolari acelui spectator care moa
re de groază."

„Palpitații, fiori, groază și 
șocuri produse de încîntătorul 
vampir blond. Înmormîntare gra
tuită pentru cei ce mor în timpul 
spectacolului din pricina unei 
comoții cerebrale."
„Ecranul inundat de sînge. Vizio

nați acest spectacol de groază pe 
propriul dv. risc... Filmul este 
atît de înspăimîntător încît 12 
societăți de asigurare au refuzat 
să asigure pe spectatori de orice 
leziuni corporale sau mintale pe 
care le-ar suferi în timpul spec
tacolului".

Etc., etc., etc.
Milioane de oameni, printre

O reclami apărată nu de mult In „New York TIme«“ (1). Firește, alături de imaginea pumnalului și pistolului nu lipsesc 
cuvintele r „acțiune plină de dinamism**, „maximă Încordare", „Iți taie răsuflarea , „excitant etc., etc. Afișe făcind recla
mă unor filme americane prezentate pe ecranele cinematografelor vest-germanei crime, crime și Iarăși crime... (2 și 3).
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JOHN AGAR
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ION Mari ANI

care copii și tineri, citesc zil
nic astfel de reclame sau altele 
asemănătoare, pe afișe și în zi
are, în care se elogiază povesti
rile de groază ce rulează pe 
ecrane. S-ar putea crede că aceste 
filme au fost confecționate de 
imaginația unor scenariști nevro- 
pați dacă nu s-ar ști prea bine 
că în fapt ește vorba de specu
lații făcute cu bună-știință în 
scopul de a realiza profituri de 
pe urma ațîțării celor mai jos
nice instincte.

Filmele de groază stăpînesc 
ecranele din S.U.A. Dar ma
nagerii pricepuți în afaceri nu 
se mărginesc numai la S.U.A.: 
ei inundă cu producțiile lor ab
jecte și piața europeană. Numai 
în Germania occidentală urmea
ză să fie lansate în această sta
giune 75 de „horror films".

Una dintre primele pelicule 
din această serie, intitulată 
„Musca" (Return to the Fly) a 
fost lansată recent de casa de 
filme „Centfox" în R.F. Ger
mană și, concomitent, în 19 ci
nematografe din Berlinul occi
dental. lată pe scurt subiectul 
acestui film: un om de știință, 
pasionat, do experiențe, a ames
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tecat țesutul celular al pro
priului său organism cu acela al 
unei muște. Dintr-o „greșeală", 
cercetătorul devine un monstru 
înfiorător, cu cap și brațe de 
muscă, răspîndind pretutindeni 
spaima și oroarea. Obișnuitul 
„happy end" — dacă se poate 
vorbi în cazul unui asemenea 
film despre așa ceva — constă 
în aceea că ispititoarea Patricia 
Owens, din pură... „omenie", își 
macină frumușel soțul, omul 
de știință, ucigîndu-1 cu ajuto
rul unei prese hidraulice de la
borator. „Spectatorii — scrie zia
rul „Rheinische Post", din Dus
seldorf — ies de la spectacol 
cu genunchii muiați"...

La un cinematograf din Koln 
filmul „Musca" a fost menținut 
pe afiș timp de patru săptămîni, 
iar la Hamburg a bătut toate 
recordurile de rețetă ale anului, 
cu toate că (mai bine-zis pentru 
că) proprietarul cinematografu
lui a afișat la intrare următorul 
text scris cu litere mari: „înainte 
de a viziona acest film, consul- 
tați-vă medicul". Fapt este că 
acei ce se ocupă cu controlul 
întreprinderilor cinematografice 
au îngăduit ca „Musca" — și 
aproape toate filmele similare — 
să fie vizionate chiar de tineri 
începînd de la vîrsta de 16 ani.

Patra sate de filme — 1944 
infracțiuni

... întreprinderile cinemato
grafice din R.F.G. ar trebui să-și 
înlocuiască actuala lor lozincă 
publicitară „Petreceți cîteva cea
suri frumoase mergînd la cine
matograf" cu textul: „Petreceți 
cîteva ceasuri de groază mer
gînd la cinematograf".

Cei ce fac reclama filmelor 
criminale de producție ame
ricană caută să se întreacă 
între ei scornind tot felul de 
termeni noi, care de care mai 
bombastici, ca de pildă: „Hor- 
rorama" sau „Screamarama". Iar 
casa de filme „Universal" 
invită, bunăoară, pe specta-

torii care vizionează filmul 
„Macabre", produs de studiourile 
sale, să-și facă testamentul în 
holul cinematografului înainte 
de a intra în sală, punîndu-le 
la dispoziție chiar și un avocat 
care autentifică testamentul pe 
loc. Un alt film de groază poartă 
titlul „Lucrul care nu poate să 
moară". Este vorba despre capul 
unui mort, care s-a detașat de 
trup și pe care „nici un om nu-1 
mai poate opri". Hollywoodul 
aduce pe ecran camere mortuare, 
cavouri și crematorii. S-a ajuns 
pînă acolo încît, în unele filme, 
numărul sicrielor este mai mare 
decît cel al actorilor respectivi, 
în cursul anului trecut au fost 
turnate în S.U.A. 35 de filme 
de groază. Prin titluri ca „M-am 
căsătorit cu un monstru din 
camera groazei" afaceriști fără 
scrupule storc milioane de dolari 
de pe urma pervertirii publicului.

Un numărt de 400 de filme 
care au rulat în ultimul an în 
Franța conțineau: 642 escroche
rii, 505 adultere, 310 asasinate, 
182 sperjururi, 104 tîlhării, 84 
răpiri de copii, 74 șantaje și 43 
incendieri.

Risete pline de înțelegere?
„Ultimul strigăt" al exportului 

de așa-zise valori culturale ame
ricane livrate Europei Occiden
tale îl constituie așa-numitele 
„horror discs", adică discuri de 
groază. De exemplu, într-un ase
menea disc purtînd eticheta... 
„umor pentru copii", un glas de 
fetiță cîntă „Cîntecul despre ba
zinul de înot plin cu sînge", 
invitînd copiii să sară în el. în 
alt disc, o fetiță oarbă își roagă 
mama să-i dea o doctorie ca să-și 
recapete vederea. Mama îi dă o 
pilulă care, spune ea, îi va reda 
lumina ochilor. Iar cînd copilul 
se plînge „tot nu văd nimic", 
mama îi răspunde batjocoritor: 
„a fost o păcăleală de 1 aprilie, 
odorul meu orb".

Protestele Uniunii pedagogilor 
englezi împotriva importului 
și vînzării unor asemenea „jocuri 
distractive", străine de orice sen
timent uman, au fost respinse 
de firma americană care produce 
aceste discuri cu argumentul că 
în S.U.A. „discurile de groază" 
sînt primite, chipurile, cu rîsete 
pline de înțelegere. Nu strică, 
se spune în continuare, „ca mi
cuții să fie pregătiți din vreme 
pentru teribilele spaime pe care 
le vor întîlni în era atomică".

Actrița engleză Ann Todd (în 
vîrstă de 48 de ani) atacată, 
jefuită și grav rănită în stațiunea 
balneară maritimă Brighton de 
către doi tineri, a declarat în 
fața tribunalului: „am jucat și 
eu, în filme și în studiourile de 
televiziune, în spectacole cărora 
le revine răspunderea pentru ase
menea acte de violență. Voi re
fuza în viitor să mai interpretez 
vreun rol în piese care fac apo
logia unor acte de violență".

Dieter GROSSHERR

iALBEE«ț!



SCRIITORI^ CÂRTI Z
EUGEN BARBU^ OAIE Șl A! SA!

23 fectul pozitiv al 
asimilării învăță- 

—* furii marxist-leni- 
>te pentru talentul 
ui scriitor ce se ră- 
;ise pe făgașuri de- 
itare cerințelor rea- 
mului socialist, ca și 
ropierea — de pe po- 
ii militante — deuni- 
csul muncii găsesc în 
;imul volum semnat 
Eugen Barbu o eloc- 

ntă concretizare. De 
viziunea lipsită de 
adîncă perspectivă 

cială a romanului 
roapa" la recentul 
lu de nuvele din 
aie și ai săi", autorul 
străbătut un drum 
;endent, pilduitor. 
Eroii nuvelelor din 
aie și ai săi" sînt cu 
ii muncitori sau pe 

le de proletarizare, 
iți prin solidaritatea 
clasă, prin sentimen- 

I că existența lor se 
•e schimbată, tot așa 
m poate și va fi mo- 
ficat însuși cursul is- 
riei. Pentru acest țel 
ijor, singurul în stare 
le înfrumusețeze viața 
pră, nici unul din ei 
pregetă să facă sacri- 

di. Tramvaistul Cris- 
che Grețu înțelege să 
rijine cu orice preț 
eva generală din 1920 
iar și atunci cînd in- 
rvine poliția. în cioc- 
rea cu aceasta cade ca 
ierou, mort la datorie

■) E.S.P.L.A. 1959.

(„Truda"). „Nenea A- 
lecu“ a fost treizeci de 
ani tipograf la atelierul 
domnului Bazilescu. Se 
pregătea să iasă la pen
sie cînd, într-o zi, un 
text tipărit în tipogra
fia în care muncea cu
prinde, firește premedi
tat, o „greșeală de tipar"

demascatoare pentru 
dictatura antonesciană. 
Nenea Alecu știe că 
autorii sînt cîțiva din 
tovarășii săi de muncă, 
comuniști. La anchetă 
înțelege să ia asupra sa 
întreaga responsabilitate 
a faptei, deși nu e con
vins la început că va 
fi crezut, el, cel mai 
„cuminte, mai cumse
cade și mai disciplinat 
zețar" din tipografie, 
însă pe măsură ce ame
nințările și bruftuluie- 
lile comisarului se înte
țesc, nenea Alecu se 
pătrunde de rostul ges

tului său. „Salvarea ce
lorlalți arestați — iată 
modesta mea contribuție 
la lupta ilegală", pare 
a spune senin și simplu 
nenea Alecu.

Cercetarea formelor 
în care se manifestă 
conștiința proletară îi 
prilejuiește lui Eugen 
Barbu sezisarea particu
larităților morale ale 
unor oameni ce luptă 
să se elibereze nu numai 
din lanțurile exploatării 
capitaliste, dar și din 
acelea ale vechilor men
talități. Smulgerea din 
chingile unor apucături 
retrograde, moștenite de 
la burghezie, constituie 
o temă ale cărei impli
cații autorul le explo
rează cu o înțelegere 
ascuțită și, prin auten
ticitatea amănuntelor, 
adînc realistă.

Linotipistul Antonică, 
vechi membru de partid, 
a încălcat morala pro
letară. E trimis la 
„munca de jos". împre
jurarea e dureroasă, însă 
cu sprijinul celorlalți și 
mai cu seamă mobili- 
zîndu-și resursele inte
rioare Antonică va rede
veni demn de stima 
a lor săi.

Din aceeași lume de 
tipografi, pe care o cu
noaște bine și, pe cît se 
pare, de multă vreme, 
Eugen Barbu și-a recru
tat și eroina nuvelei 
„Casa nouă". Nefericită 
conjuga], Sabina se îm

plinește prin elanul unei 
vieți de muncă închi
nată celor din mijlocul 
cărora s-a ridicat. Ve
chea lucrătoare din sec
ția de ofset devine di
rectoare de creșă.

Tereza, din povesti
rea cu același titlu, 
trăiește un moment de 
intensă satisfacție cînd 
încunună o îndelungă 
activitate în mișcarea 
ilegală cu asaltul asupra 
aerodromului Pipera la 
23 August 1944, ea fă- 
cînd parte dintr-o for
mație a gărzilor munci
torești.

în genere, eroii lui 
Barbu sînt niște entuzi
aști cu elanuri latente, 
dar fiecare găsește un 
moment de tensiune 
pentru a se manifesta 
nestingherit. Cînd acest 
voluntarism capătă u- 
nele accente instinctu
ale, oricît de pitoresc ar 
suna ele în context, 
precum se mai întîmplă 
în nuvela Oaie și ai săi, 
tabloul pînă atunci 
limpede se tulbură, iar 
liniile directoare ale 
acțiunii prind să se 
învălmășească.

Din fericire asemenea 
accidente sînt rare:
ultima carte a lui Eugen 
Barbu ne dă certitudi-
nea unui romancier che
mat să înfățișeze suges
tiv realitatea vieții mun-
citorești.

H ZAlIS

ACTUALITĂȚI LITERARE

DIN TARĂ
• EDITURA TINERETULUI va tipftri nuvela 

,îndrăzneala" de Marin Preda. Acțiunea nuvelei se 
petrece Intre anii <939-1945 și surprinde cîteva mo
mente dramatice din viața țăranului sărac Anton 
Modan din Ulmeni.
• ÎN CINSTEA CELEI DE-A XV-A ANIVERSĂRI 

A ELIBERĂRII PATRIEI NOASTRE numeroși tineri 
scriitori vor fi prezenti cu noi lucrări literare. Astfel 
autorul apreciatului roman „Cuscrii", Al. I. Ghilia. 
va fi prezent tn vitrinele librăriilor cu un volum inti
tulat „Trftim din nou“. Vom citi, de asemenea, nuvelele 
Iui Teodor Mazilu și volumul de versuri „Liniștea 
luptei" de Horia Aramă. Cu placheta „Drumuri în 
soare" își anunță debutul ttnăra poetă Florența Albu.
• SCRIITORUL ȘERBAN NEDELCU a predat la 

E.S.P.L.A. volumul II al romanului „Furtuna stîr- 
nește valurile".
• ÎN ULTIMA VREME EDITURA TINERETULUI 

a tipărit numeroase cărți noi destinate micilor cititori. 
Amintim în primul rtnd apariția „Poeziilor" Otiliei 
Cazi mir (ilustrații de Maria Constantin) și a „Aventu
rilor lui Trompișor" de Nina Cassian (ilustrații de Nell 
Cobar). Au mai apărut „Poveștile bălții" de Mibu Dra
gomir, „Ina Mădălina" de Valeria Boiculesi, „Ghil 
Thagar" de Viorica Huber, „Ciufuleț" de Sarina Cass- 
van etc.
• EDITURA POLITICĂ a tipărit în traducere ro- 

mînească volumul care a stîrnit un viu interes în 
Franța, „Umanismul marxist" de Roger Garaudy. în 
cele cinci eseuri „Despre înstrăinare", „Dialectica na
turii și materialismului", „Dialectica și libertatea", 
„Despre intelectuali" și „Ce este un partid muncitoresc 
revoluționar" sînt dezbătute de pe poziții marxist-

leniniste cîteva din problemele esențiale ale vremii 
noastre.
• DUPĂ APARIȚIA REPORTAJULUI „Freamătul 

luminii" și a nuvelei „Cetatea de pe stînca verde", 
scriitorul Dumitru Almaș pregătește un roman inspirat 
din viața nouă a studențimii.

DE PESTE HOTARE
• EDITURA DE STAT UCRAINEANĂ pregătește 

un volum de schițe și nuvele avtnd ca temă nașterea 
și dezvoltarea brigăzilor de muncă comunistă. Nume
roși scriitori ucraineni au prezentat lucrări literare 
pentru acest volum colectiv.
• LA MOSCOVA a apărut un interesant volum in

titulat „Arta africană", care reunește o serie întreacă 
de reproduceri din arta plastică a Nigeriei, Congoulni. 
Dahomeyului și Ghanei. Prefața semnată de D. Olde- 
rogge oferă date asupra vestigiilor artistice descope
rite cu prilejul săpăturilor efectuate în vestul Africii 
și analizează realizările artistice ale plasticienilor din 
această parte a lumii care se trezește acum la o viață 
nouă.
• PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIA ALBANIEI 

a apărut (în trei volume) o istorie a literaturii 
acestei țări. Primul volum se ocupă de folclorul și 
creația populară albaneză; cel de al doilea analizează 
literatura secolului al XIX-lea, iar volumul al treilea 
este închinat prozei și poeziei contemporane.
• LA PRAGA înregistrează un mare succes cartea 

de călătorii a lui Ludo Andrejov, „Aventuri în Junglă". 
Autorul a trăit ani îndelungați tn mijlocul băștinași
lor din centrul Africii și descrie cu mult talent viața 
și obiceiurile acestor oameni ținuți de regimurile colo
nialiste în analfabetism, superstiții, totală înapoiere 
spirituală șl materială.

MANIFESTELE
de Alexandru ȘAHIGHIAN

Gîndindu-mă la 
Ziua Internațio
nală a Copilului, 
care se apropie, 
ini-am amintit de 
o întimplare din 
trecut, petrecută 
prin anul 1937, ai 
cărei eroi au fost 
niște copii. Niște 
minunați copii de 
muncitori.

Partidele burgheze desfășurau o de
șănțată propagandă pentru alegeri 
printre oamenii necăjiți ai mahalalelor 
Bucureștilor. Național-țărăniștii pre
gătiseră o adunare la cinematograful 
Marna de pe Calea Griviței. Era într-o 
duminică.

Mulțimea era pestriță. Se aflau acolo 
curioși, ca și mulți care poate mai 
nădăjduiau într-o schimbare a soartei 
lor. Se găseau, de asemenea, într-un 
număr impresionant, agenți de sigu
ranță și foiau bătăușii. Dar printre 
toți aceștia puteai vedea și muncitori, 
veniți aci nu ca să se bucure de bine
facerile cu care vor „ferici" țara vor
bitorii mincinoși, ci pentru că aveau 
o misiune importantă: să spargă întru
nirea.

Și astfel, în toiul adunării, la mega- 
foanele instalate afară— pentru ca mana 
cerească revărsată de demagogi să fie 
aflată și de cei care treceau pe stradă 
— se auziră proteste, vociferări, apoi 
un glas puternic se adresă mulțimii. 
El spunea adevăruri limpezi și curate, 
demascînd promisiunile găunoase ale 
politicienilor. Se porni un vacarm de 
nedescris, apoi megafoanele tăcură. 
Dar din stradă se auzi un alt glas, mai 
încolo altul și altul. în aplauzele 
celor prezenți, vorbitorii improvizați 
își spuneau păsurile, care erau ale între
gului popor muncitor.

Poliția se năpusti. Bastoanele de 
cauciuc intrară în funcțiune, lovind 
orbește. Se produseră încăierări. Se 
făcură arestări.

Deodată, în larma puternică, pro- 
fitînd de îmbulzeala stîrnită, printre 
ciorchinii de oameni mai izolați își 
făcu loc un băiețandru. N-avea 14 ani. 
Și înfrigurat, cu mîini tremurătoare, 
aprins la față, începu să împartă, stre- 
curîndu-se ca o suveică prin mulțime, 
manifeste mari cît o palmă de munci
tor. Pînă să se dezmeticească cel ce 
primise manifestul, copilul era departe. 
Iar mai încolo, o altă zvîrlugă, de 
aceeași etate, cu aceeași înfățișare de 
ucenic, împărțea manifestele „subver
sive" cu tot atîta îndemînare și zor. 
Pentru ca mai apoi, cînd agenții aler
gară pe urmele copiilor ocrotiți de 
mulțime, un pîlc de manifeste să iz
bucnească pe o fereastră deschisă, diiț, 
fața cinematografului, ca un zbor de 
păsări albe pe deasupra capetelor celor 
adunați, mișcînd îngrămădirea de oa
meni și agenți care, și unii și alții, se 
buluciră să prindă fluturarea molcomă 
a hîrtiilor.

Unii voiau să... aresteze afișele, alții 
să cunoască cuvîntul partidului...



Maistrul vlnolog Pavai Negru vodă, tn exercițiul funcțiunii. Vinul pe 
eare*l îngrijește are toate fantele ti bați un nou record.

OTRAVA DIN AMFORELE REGEȘTI 

n sfîrșit, după multă do
cumentare istorică și hor- 
tiviticolă, am aflat că pro
prietățile euforice ale vinu
lui ar fi fost descoperite 
cu mii de ani în urmă nu 

de către un savant în tehnologia 
vinificației, ci de către un rege. 
Deci să descindem cu legenda în 
istorie, la curtea domnească a 
lui Djemșid, regele perșilor — 
1015-975 î.e.n. Măria sa a dat 
poruncă ca fructele cele mai gus
toase ce se serveau la masa regală 
— strugurii — să fie stoarse în 
amfore pentru a avea în ceasurile 
de răgaz o licoare delicioasă. La 
scurtă vreme mustul din amfore 
s-a făcut mai acru ca zeama de 
varză... Regele a intrat la idee: 
oare nu cumva în licoarea din 
amfore a fost turnată otravă? 
A sigilat toate amforele și a 
căzut în meditații nostalgice. 
O favorită, de-a sa, avînd du
reri îngrozitoare de cap, a încer
cat să-și pună capăt zilelor cu... 
otrava din amfore. Lucru pe 
care l-a făcut și regele. Numai 
că, după o cantitate de „otravă" 
de cîteva kilograme, atît regele 
cît și favorita sa, în loc să moară, 
au început să cînte și să danseze. 
Din ziua aceea regele a încercat 
actul „sinuciderii" în multe rîn- 
duri: în fiecare seară...

Și acum, după ce v-am servit 
un pocal cu legendă, să coborîm 
în stepa pontică sau bărăganul 
Dobrogei — cum vreți să-i spu
neți dumneavoastră — la Ostrov, 
la Niculițel sau în oricare parte 
a regiunii dintre Dunăre și Mare. 
Pe aici, cu mii de ani în urmă, 
vinurile dezlegau limbile păsto
rilor coborîți cu turmele din 
munții Daciei, ale călăreților 
repeziți din inima Sciției sau 
ale negustorilor eleni. Ori poate 
vreți să facem popas mai mare 
la Murfatlar, ale cărui vinuri au 
dus faima patriei noastre peste 
toate meridianele lumii?

PERSPECTIVA VITICULTURII Șl 
NEGHIOBIA UNUI FOST MINISTRU

în Dobrogea, la diverse sta
țiuni hortiviticole, precum și la 
Academie există nenumărate do
cumente care stabilesc prezența 
viței de vie pe aceste meleaguri 
tncă de pe vremea cînd Buere- 
bista a dat poruncă să fie stîrpit 
ultimul butuc. Cu prilejul docu
mentării am aflat că în istoria 
pe care am învățat-o demult, 
la primară, viețuia încă o min
ciună, aceea care spunea că regele 
Sciției Minor a ordonat scoaterea 
viței de vie din motive... de 
beție a dacilor. Lucrurile stau 
altminteri. In Sciția Minor viti
cultura reprezenta o putere eco
nomică de mîna întîi. Fapt 
pentru care ispita bogăției fă
cea din țara lui Buerebista un 
punct de atracție (de năvălire) 
pentru alte popoare. De aceea 
regele Sciției Minor a zis: de
frișați și ultimul butuc.

Dar cultura viței de vie a 
revenit după aceea Ia loc de 
cinste, deși mai tîrziu viticul
tura în această parte de țară, 
din pricina stăpînirii turcești și 
a filoxerei, s-a degradat. In 
primele decenii ale veacului nos
tru unii viticultori din Dobrogea 
au voit să renască faima vinu
rilor de aici. S-au găsit cîțiva 

cercetători, printre care și ma
rele nostru savant Brezeanu, care 
au pus la inimă dorința dobro
genilor. Ministrul Agriculturii și 
Domeniilor din acele vremuri, 
ros de rea-credință și strălucind 
de ignoranță, a dat pricaz: „Nu, 
domnilor! Sînt sceptic. Cine a 
mai pomenit viță de vie în 
Dobrogea?". Viticultorii dobro
geni, indignați peste măsură, la 
un cules de la Niculițel, ospătînd 
pastramă de oaie cu must nou, 
și-au dat cu părerea: „Trăiască 
ministrul, că-i tare la geografie".

Causticitatea glumei n-a putut, 
Insă, să repare neghioaba hotărîre 
a ministrului și viticultura Do
brogei a fost obrocită sub poten
țialul ei minim, în tot timpul 
stăpînirii burghezo-moșierești.

în ultimul deceniu și mai cu 
seamă în ultimii doi ani ea a 
înregistrat progrese îmbucură
toare. După Consfătuirea pe țară 
de la Constanța a țăranilor și 
lucrătorilor din sectorul socialist 
al agriculturii, viticultorii pa
triei noastre, deci și cei dobro
geni, au avut în vedere sfatul 
tovarășului Gheorghe Oheorghiu- 
Dej care arăta în Expunerea sa 
că „în întreaga acțiune de refa
cere și extindere a viticulturii 
trebuie să avem în vedere dez
voltarea viticulturii pe baze mo
derne, la nivelul științei și prac
ticii înaintate".

în ultimul an, viticultura Do
brogei a materializat în mod 
simțitor acest îndemn. Dovada 
aceasta a fost făcută și la con
cursurile internaționale.

Peste foarte puțini ani viti
cultura Dobrogei va zîmbi în 
salbe de milioane de ciorchini, 
de la litoralul Mării pînă la 
malul Dunării. „Lacrima lui 
Ovidiu", cum obișnuiesc să nu
mească localnicii vinul dobro
gean, va purta faima patriei 
peste toate meridianele lumii

AURUL Șl SOARELE DIN STICLĂ

Atunci cînd se vorbește de 
un vin ca untdelemnul, oamenii 
obișnuiesc să spună: ăsta e de 
vîrsta bunicii. La Murfatlar. 
vinul cel mai tînăr, indiferent 
ce nume poartă — Tămîioasă ro- 
mînească, Băbească neagră etc., 
etc. — are grosimea și alunecușul



untdelemnului. Am băut cu pri
lejul documentării acestor în
semnări un pahar de Chardonnay 
dintr-o sticluță care se afla în 
laboratorul de tehnologia și bio- 
chimia vinificației (n-ara putut 
să fac documentarea gustativă 
la celelalte vinuri, întrucît, din 
nefericire, în ceasul acela mai 
marele peste cramă, pivnicerul, 
era absent). Inginerul Ficret Muj- 
daba m-a rugat să pun diagnos
ticul la... vîrstă. I-am dat cinci 
ani. Tînărul a zîmbit și a rec
tificat: trei luni. E vinul care, 
alături de celelalte de aci, la 
concursurile internaționale i-a 
silit pe cei mai zgîrciți degustă
tori ai lumii să-i dea, din toată 
inima, cele mai înalte distincții. 
E vinul care a adus stațiunii trei 
medalii de aur într-un singur

Chardonnay, Cabernet - Sauvig
non, Pinot gris. Trei vinuri, trei me
dalii de aur. Conducătorii stațiunii ex
perimentale Murfatlar ar putea să fie 
bine ametlli. Nu de vin — de succes...

an. Probabil că vreți să știți cum 
arată și ce taine poartă într-însul. 
E galben-verzui, cristalin, cati
felat, cu aromă fină, cu fructuo- 
zitate deosebită, blînd, dar... 
te culcă.

Deci nu numai vîrsta dă vinu
lui catifelarea. Aici, precum și 
la proprietățile euforice esențiale, 
intervin factori hotărîtori — sol 
sec și calcaros, plus soare con
centrat — la care se adaugă cer
cetările și concluziile de la labo
rator, unde știința, fără să se 

amețească, dă ceea ce nu poate 
să dea soarele ctt îi el de măreț.

O EXPLICAȚIE ȘTIINȚIFICĂ la un 
VIN ADEMENITOR

Vinul de Murfatlar e cel mai 
dulce vin din țară și printre 
primele vinuri dulci din lume. 
Mi s-a spus că bețivilor nu le 
place acest vin, întrucît nu-i 
simt, asprimea, fapt pentru care 
l-au botezat „vin femeiesc". 
Se cuvine deci o explicație 
care, rigidă fiind, lămurește 
prezența caloriilor și dulceții 
în vinul de Murfatlar. lat-o: 
un litru de must de Mur
fatlar are o concentrație de zahăr 
de struguri de 400 grame. Prin 
fermentație, datorită acțiunii 
drojdiilor selecționate, o parte

— Ce părere aveîi, tovarășe In
giner?

— A furat, șmecherul, tot soarele. 
Răstoarnă-I din nou tn eprubetă să-l 
urmărim creșterea tn proprietăți.

din zahărul din must e transfor
mat în alcool. Cînd vinul ajunge 
la o tărie de 15-16 grade, droj
diile selecționate nu pot să mai 
atace restul de zahăr. Fapt pen
tru care zeama de struguri ră- 
inîne dulce în mod natural, avînd 
după fermentație 110 grame zahăr 
de struguri la litru.

Dacă printre cititorii acestor 
rînduri se află și vreun Toma 
din scriptură, să poftească la 
toamnă să cumpere un coș de 

struguri dulci, să învețe nițel 
tehnologia vinificației și să facă 
vin. Numai atît se cere.

VIITOARELE TOAMNE ALE 
DOBROGEI...

Ni se pare că ne-am* întins la 
un pocal de vorbă despre vin și 
n-am amintit nimic despre strugu
rii de masă. Aflați că in întreaga 
stepă pontică și mai cu seamă în 
podgoria Ostrovului se vor planta 
vii care dau cei mai gustoși stru
guri de masă: Afuz-ali. Un cior
chine de Afuz-ali nu-1 poți cu
lege cu o mînă, pentru simplul 
motiv că ajunge pînă la două 
kilograme.

Fiindcă veni vorba de podgo
ria Ostrovului, e bine să știți că 
soiului ăsta — Afuz-ali — nu-i 
priește în nici o parte din sud- 
estul Europei mai bine ca aci. 
Deși poziția este nord-vestică, 
totuși, datoriță soarelui reflectat 
din Dunăre și înclinării pantelor 
spre nord, se creează aci un com
plex favorabil de condiții care 
asigură acestui strugure o coa
cere lentă.

Pantele cu expoziție sud-estică, 
însorite și calcaroase, malul Du
nării și terasele irigabile ale ei

DEVELOPATI-VĂ SINGURI 
FILMELE

Developarea este operațiunea 
de laborator prin care imaginea 
înregistrată pe peliculă de apa
ratul fotografic devine o Imagi
ne vizibilă negativă (clișeul).

Sînt două metode de develo
pare folosite de amatorii foto
grafi: developarea controlată 
vizual (care se face numai în 
camera obscură) șl developa
rea cronometrată (în doză).

Developarea controlată vizual 
cere din partea amatorului foto
graf oarecare îndemlnare atît 
în manevrarea materialului sen
sibil (pentru a nu ti voalat, 
zgîrlat etc.) cît. șl o perfectă 
cunoaștere a întregului proces 
de developare, pentru a putea 
stabili vizual momentul între
ruperii developării, astfel Incit 
clișeul să fie ..normal". In cazul 
materialelor fotografice foarte 
sensibile, care s-ar voala chiar 
șl la lumina slabă (neactinică) 
a laboratorului fotografic, deve
loparea controlată nici nu se 
poate face. De asemenea, la fil
mele de 35 mm, care nu o lun
gime mare (cca 170 cm) șl care 
se developează în revelatoare ce 
necesită timp de developare 
lung, este neindicată developa
rea controlată. Developarea con
trolată are avantajul că, prin 
controlul vizual al filmului, cli
șeele expuse în condițiunl dife
rite pot fi developate separat 
Incît să dea negative apro
piate ca densitate de înnegrlre.

Developarea cronometrată es
pentru filmele:

în soluțlaA 
în soluția B

Isopan PF 
iO/lO’DIN 
3% min.
3 min.

Pentru contraste puternice se 
developează numai în soluția A, 
mărindu-se timpul de developare 
de trei ort. După aceea se spală 
filmul, se fixează, se face spă
larea finală și se pune la uscat.

După ce s-a turnat cantitatea 
respectivă de revelator în doză, 
acesta se lovește ușor de mal 
multe ori, pentru a se desprinde 
eventualele bule de aer ce au 
aderat pe suprafața filmului. 
Bobina se rotește continuu în 
tot timpul developării. Timpul 
de developare, în care este In
clus și timpul de golirea dozei 
prin orificiul de golire, se va 
respecta riguros conform indica- 
țlunllor. Spălarea se va face 
printr-un circuit de apă curgă
toare, Introdus prin pîlnia cen
trală și evacuat prin orificiul 
de golire. Filmul se fixează cca 
10 minute, după care urmează 
spălarea finală, cca 30 minute. 
Se scoate apoi cu atenție din 

vor fi și ele îmbrățișate cu pod
gorii de struguri de masă care 
vor da o recoltă record de 20- 
25.000 kg la hectar. Nisipurile 
din Delta Dunării, cărora li s-a 
urît cu singurătatea, vor auzi 
chiuiturile flăcăilor la culesul 
viilor. Vizitatorii de pe litoral, 
autohtoni și străini, se vor ospăta 
cu struguri culeși la o azvîrli- 
tură de piatră.

în ceasul de față stațiunea ex
perimentală, gostaturile și gos
podăriile colective, sprijinite de 
puterea locală, dau bătălia pen
tru ca în Dobrogea toate viile 
să fie nobile. De aceea rămăși 
țelor însemnate de hibrizi, ne
rentabile și sărace în proprietăți 
euforice, li se pregătește ziua 
grabnică de ducă. Soiurile nobile 
le vor lua curînd locul.

Și viitoarele toamne ale Dobro- 
gei vor întîlni bogăția unor pod
gorii nemaicunoscute în partea 
asta de țară.

Nu e departe ziua cînd pe 
porțile Dobrogei de aur vor ieși 
nesfîrșite șiraguri de butoaie, du- 
Cînd spre diverse puncte ale glo
bului vești și mai îmbucurătoare 
despre faima vinurilor romî- 
nești.

te mai simplă și mai ușor 
practicat de către amatorii foto
grafi, fiind oarecum automată. 
Ea se face în orice cameră unde 
există apă curentă, la lumina 
normală a camerei, fără nici o 
precauțlune specială. Operația 
de introducere a filmului în do
ză (scoaterea din caseta apara
tului, rularea pe bobină etc.) 
se face numai într-o încăpere 
lipsită complet de lumină (even
tual noaptea). O dată închisă 
doza cu capacul etanș, acesta 
nu se va mai deschide decît 
după terminarea developării.

La developare se vor utiliza 
tn special revelatoare semipre-> 
parate de fabrică (la care este 
asigurată atît puritatea chimi
calelor cît și gramajul). Pentru 
filmele înguste se recomandă 
AtomalF, iar pentru rolfilmele 
6 z 9, Final sau Rodinal. Cei 
ce vor să-și prepare singuri reve
latorul pot utiliza șl următorul 
revelator compensator de granu- 
lație fină, economic șl ușor de 
preparat:
Soluția A: apă 1.000 cmc.

metol 5 gr.
sulfit de sodiu 
anhidru 100 gr.

Soluția B: apă 1.000 cmc.
borax 10 gr.

Se developează întîi în solu
ția A șl apoi în B, fără spălare 
Intermediară, la temperatura de 
18° C. astfel:

Isopan F 
17/iO°DIN 
4%-5 min. 
3 min.

doză șl se atîrnă la uscat Intr-o 
încăpere bine aerisită, punîndu- 
se un cîrlig de rufe la capătul 
inferior al filmului pentru a-1 
menține întins.

Reușita developării depinde 
In cea mal mare măsură de aten
ția, curățenia, ordinea și con
știinciozitatea amatorului fo
tograf In prepararea revelato
rului, păstrarea temperaturii și 
timpului prescris, cit șl în ma
nevrarea cu îngrijire a filmului.

Ing. Silviu COMÂNESCU

® Developarea controlată- FII 
mul se ține de capetele unde nu 
slnt Imagini șl se trece prin re

velator pe tot parcursul lui.
® Prinderea filmului ne bobină 
o dată cu banda proiectoare.

® In timpul developării filmul 
se roiește neîncetat-

Isopan ISS 
21/10’DXN
6-6% min.
3 min.



C I M A S IT K A

ORIZONTAL: 1) Unitate con
vențională eu care se măsoară o 
cantitate—Se măsoară în ani 
(pl.). 2) Măsură tip (pl.) - Mă 
fun Împotrivă. 3) Intră Bece 
ntr-un vagon — Măsoară longi

tudinea pe glob. 4) Rime! — 
Servește —Metrul din versurile 
lui Homer. 5) Rîu in U.R.S.S. 
— Măsură juridica —Spațiile lui 
se măsoară fu miliarde de anl- 
lumină. U) Măsoară marginea 
unei suprafețe — l’e măsura spi
nării armăsarului —Argint. 7) 
Pronume posesiv — Măsoară dis
tanța de Ia centru la periferie!

— Republica Cehoslovacă. 8) 
Ape! — Fiică (pop.) —Nemișca
tă. 9) Peste măsură (fem.) — 
Costum de baie de dimensiuni 
mici — Editura (abr.). 10) A se 
ivi — MIncurc servită cu mă
sură (pl.) — Acela. 11) Suprafață 
pe care s-a așternut zăpada — 
Diftong — E mic, dar sparge 
buturuga mare. 12) Rîu in 
U.R.S.S. — Element, geometric 
eu două dimensiuni (pl.).

VERTICAL: 1) A zecea mi
lioana parte din sfertul meridia
nului pămîntesc — Este măsu
rat de meridiane și paralele. 2)

Referitor la atomi — în mică 
măsura. 3) Pe măsura pantofu
lui — Porțiune dintr-o suprafață 
mai mare de teren — O furni
zează oaia șl se măsoară eu ki
logramul. 4) Se ridică la supra
fața apei — Țiței. 5) Literă gre
cească — Celălalt — Din nou. 
9) Veche măsură olandeză de ca
pacitate — Rlu și departament In 
Franța. 7) Marea noastră —O- 
prește! 8) Autorul romanului 
„20.000 de leghe sub nm" — 
Muncitorul cu ziua. 9) Ițe! — 
Străbat suprafețe înzăpezite.- 10) 
într-o poezie de Alecsandri poartă 
pe umăr cofița eu apă rece — 
Eugen Popescu — Insula medi
teraneană din care a evadat 
Monte Cristo. 11) Partea din vîrf 
a grtnelor care conține grăun
țele (pl.) —Cer! — De dimensi
uni mici, dar indispensabile într-o 
gospodărie. 12) Rîu în U.R.S.S. 
— Suport pentru arme. 13) 
Orășel in Sicilia — însemnate 
cu o anumită scară de măsură.

Cuvinte mal puțin cunoscute: 
UIL, CSR, TNA, AAM, EURE, 
IF. TUA, ENNA.

DEZLEGAREA JOCULUI 
POEZIE ROMÎNEASCA 
apirut în numărul trecut

O R IZ O N T A L: 1) Demostene 
Botez, 2) U lila — Lido--SJU.A. 
3} Mihai Beniuc — Gh. 4) I —» 
Uca Gu — Ro l ea, 5) Tcd —• 
Cric — El — Nr. 6) Rara — 
leaia — Afi, 7) Uiagan — Sin
gura. 8) Cuget — E teu — Rus. 
9) O to —La — Ia —~ Zent. 10) 
R — Miei la — Proza. 11) Băiet 
— Unui — Lan. 12) Ecr - loc — 
Sama — C. 13) Ae — Activi — 
Știu.

FERTILIZAREA DESERTURILOR
CU AJUTORUL ENERGIEI NUCLEARE

Acei savanți atomiști care nu 
se preocupă de folosirea ener
giei nucleare în scopuri de dis
trugere, ci văd în utilizarea ei 
un mijloc nelimitat de propă
șire a omenirii, studiază posi
bilitățile practice de aplicare a 
acestei mari cuceriri a științei 
în cele mal variate domenii. 
Printre problemele abordate de 
acești savanți — în frunte cu 
oamenii de știință sovietici — 
este și aceea a fertilizării deșer
tări lor, pentru readucerea tn 
circuitul productiv a unei bune 
părți din acele imense regiuni 
ale globului, cotropite de nisi
puri .

Metodele preconizate pentru 
realizarea acestui deziderat sînt 
variate. Am ales una din ele, 
care ni s-a părut mai puțin com
plicată și pe care o înfățișăm 
cititorilor noștri.

E vorba, pur și simplu, aici 
de o idee mal veche, și anume 
aceea a irigației, dar care nu 
s-a putut realiza de-a lungul se
colelor decît în preajma cursuri
lor de apă dulce. Apa mărilor 
și a oceanelor n-a putut fi folo

La întrebările cititorilor

sită pînă acum din cauza costu
lui prea ridicat necesitat de ope
rația prealabilă de distilare a 
acestei ape. Se știe că apa de 
mare nu poate ajuta plantați
ilor decît după extragerea dife
ritelor săruri vătămătoare aces
tora, adică după distilarea ei 
Or, o distilare pe scară atît de 
mare, care ar fi costat altădată 
sume astronomice, este posibilă 
azi la un preț foarte redus, cu 
ajutorul energiei nucleare. Me
todele ce, vor fi folosite sînt 
multiple, dintre care cea mai 
simplă e sugerată de desenul pe 
care-l reproducem mai sus.

Cu ajutorul energiei atomice 
s-ar putea elibera din adîncu- 
Hle termice ale pămîntului (A) 
sursa de căldură necesară, care 
ar fi captată și pompată apoi 
prin conductă (B) în uzină (E), 
unde ar servi la distilarea apei 
adusă din mare (D). După folo
sire, această sursă de căldură 
ar urma să fie pompată din nou 
în adîncurile din care a fost 
luată (Ci iar apa distilată ar 11 în
dreptată prin canale de irigație 
(F) către terenurile destinate 
culturilor.

(STHTIIHI praclice)

BINEFACERILE APEI $1 AERULUI

NAVIGAȚIA POLARĂ

Primul agent conservator 
al vieții și sănătății noas
tre — îmi spunea cîndva 
t> un medic — este aerul, 

Inr al doilea e apa".
într-adevăr, dacă fără hrană, 

fără soare, fără odihnă omul 
poate trăi zile tn șir, în schimb 
fără apă nu poate rezista prea 
muit, iar fără aer nici cîteva 
minute.

Dacă ținem seama de faptul 
că aproape 75 la sută din cor
pul nostru e compus din apă și 
că apa nu e necesară numai hra
nei celulelor, ci și vehiculării 
spre evacuare a toxinelor, înțe
legem mai bine de ce avem 
atîta nevoie de ca. Iar dacă so
cotim că un om sănătos tre
buie să inspire 13.000 litri de 
aer curat pe zi spre a hrăni cele 
aproximativ 25 de trilioane de 
celule roșii ale sîngelui, ne dăm 
scama cit de atenți trebuie să 
fim cu acest capitol.

Această cantitate de aer o in
troducem. firește, tn plămtni tn 
mod automat tn fiecare zi; dar 
întrebarea e: cit din acest aer 
e tntr-adevăr curat? După cum, 
de asemenea, bem lichide în can
tități suficiente uneori — fie sub 
formă de ceaiuri, cafele sau alte 
băuturi, fie ca supe, compoturi 
etc. — dar cîte din aceste li
chide sînt lipsite de toxine, așa 
cum e apa? De multe ori cu 
asemenea lichide — în special cu 
băuturile alcoolice, cu cafelele 
și ceaiurile — nu facem altceva 
de^ît să ne intoxicăm în loc să 
ne hrănim și să ne primenim ce
lulele.

Iată de ce — îmi spunea me
dicul cu care am stat de vorbă 

asupra acestui subiect — e bine 
ca omul să fie foarte atent cu 
cantitatea de apă curată pe care 
o bea. Dacă nu suferă de hiper
tensiune sau de o altă afecțiune, 
în care cantitatea prea marc de 
apă e contraindicată, omul tre
buie să bea zilnic cîte 4-8 pa
hare cu apă, în afară de lichi
dele anexe, întîmplătoare. Pri
mul din aceste pahare cu apă e 
recomandabil să-l bea călduț, di
mineața, pe stomacul gol. Este 
cel mai bun și mai inofensiv la- 
xativ. Celelalte pahare vor fi bă
ute între mese, și nu toate o dată. 
Nu e de loc folositor să bei la 
masă, între felurile de mîncare, 
sau imediat după masă. Aceasta 
nu face decît să îngreuneze di
gestia, să baloneze și să obo
sească stomacul.

Cît despre aer, nici o restric
ție. Dimpotrivă, cu cît vom res
pira mai mult aer curat cu atît 
ne vom simți mai înviorați, mai 
activi, mai sănătoși. Oamenii 
care duc o viață sedentară sau 
prestează o muncă ce-i obliga să 
stea multe ore în interior, tre
buie să știe că au nevoie in fie
care zi de multă mișcare în aer 
liber. Fie iarnă sau vară—dar 
mai ales vara — e indicat, cînd 
se duc sau cînd ies de la locul de 
muncă, să meargă cît mai mult 
pe Jos. Stările de oboseală, de 
indispoziție, de astenie chiar, sînt 
provocate de anoxie, adică de 
lipsa oxigenului din corp. Căci 
această lipsă a oxigenului dău
nează în primul rînd celulelor 
cerebrale care dictează asupra 
funcționării întregului sistem 
nervos.

JOSIAHA

6000 m 
PRIN STÎNCÂ

în contul lui 1965. 
cu 6 ani înainte de 
termen, lucrează acum 
brigada condusă de 
minerul luliu Haidu, 
erou al muncii socia
liste.

în ultimii zece ani 
brigada condusă de 
luliu Haidu a străbă
tut o lungă cale prin 
măruntaiele pămîntu
lui ; spărglnd muntele, 
ea a săpat mai mult 
de 6.000 metri liniari 
de galerii.

Victoria brigăzii lui 
Haidu luliu se adaugă 
la cea a întregii mine 
de la Petrila. în lupta 
pentru mai mult căr
bune, minerii de aici 
au răspuns cu un plus 
de 5.000 tone de căr
bune energetic peste 
plan. Aceasta în mai 
puțin de două luni și 
jumătate. Productivi
tatea muncii lor a cres
cut în aceeași perioadă 
cu 10% față de plani
ficare și s-au realizat 
economii In valoare de 
aproximativ 400 mii 
lei.

Răspundem prin materialul de 
mai jos tovarășului Stefan Hor
vath, miner din Petrila, care se 
interesează de istoricul navigației 
In regiunile -polare, cu ajutorul 
spărgătoarelor de. gheață.

Prima încercare de a atinge 
regiunile polare a fost făcută 
în secolul al xVI-lea cu o cora
bie cu pînze, care a fost prinsă 
între ghețuri și sfărîinată. în
treg echipajul avlnd un sfîrșit 
tragic. Nici după apariția navi
gației cu vapori și cu vase me
talice soarta exploratorilor po
lari n-a fost mai sigură. El nu 
mai erau, e adevărat, la capri
ciul vîntului, în schimb vasele 
riscau, ca șl înainte, să fie cu
prinse de ghețuri și sfărîmate. 
Nansen a avut norocul să fie 
prins cu vasul lui într-o ban
chiză ruptă de masa imobilă a 
ghețurilor, cu care a plutit mai 
multe mii de kilometri, reușind 
numai astfel a se salva.

Siguranța ambarcațiunilor po
lare a început abia o dată cu 
apariția spărgătorului de ghea
ță. Adică prin anul 1895, cînd 
un negustor rus a conceput un 
mic remorcher numit „Pilot", 
care era în așa fel construit in
cit să spargă gheața cu propria 
lui greutate. Mai tîrziu. succe
sul acestui vas l-a hotărît pe 
amiralul rus Makarov să con
struiască primul adevărat spăr
gător de gheață, pe nume „Er- 
mak“. Prevăzut cu o cuirasă me
talică groasă de 3 cm șl înzes
trat cu trei elice, dintre care 
două în spate și una în față, 
vasul acesta a străbătut, în anul 
1899, peste 450 de kilometri la 
nord de Spitzberg, spărglnd în 
calea lui un strat de gheață 
gros de 4 metri.

Pînă la primul război mon
dial, rușii au fost singurii stă- 
pîni pe navigația polară. Pu
terea sovietică a sprijinit pe 
îndrăzneții navigatori polari și 
mai tîrziu. în anul 1931, spăr
gătoarele de gheață „Celiuskin“, 
„Slblriakov", „Litke" șl „Sadko“ 
au croit primul drum între Mur
mansk șl Vladivostok, inaugu- 

rînd astfel cea mai septentrio
nală rută maritimă — rută fo
losită apoi de multe vase pre
cedate de spărgătoare de gheață.

Rămași in urmă în acest do
meniu, americanii șl englezii au 
construit mai tîrziu primele lor 
spărgătoare de gheață. Ei au 
reușit cu un astfel de vas 
să-și croiască un drum mal lung 
— 1200 km — printre ghețurile 
Antarcticei, salvînd expediția 
amiralului Byrd.

în zilele noastre, după cum 
se știe, în Uniunea Sovietică 
s-a construit primul spărgător 
de gheață atomic din lume, care 
vine astfel să rezolve cea mai 
grea problemă a navigației po
lare: aceea a aprovizionării cu 
combustibil.

nnilTiTI FILATELICE
Interesanta temă „Anul Geo- 

fizlc Internațional" a fost abor
dată și de o recentă emisie poș
tală a R. P. Ungare. Cele șapte 
timbre ale seriei au următoarele 
valori și imagini:

10 fileri (un subiect din gra
vimetrie), 20 fi. (sondaje oceano- 
graflce polare), 30 fi. (imagini 
polare), 40 fi. (consacrat ajuto
rului dat în Antarctica de explo
ratorul sovietic Pjerov unei ex
pediții belgiene), 60 fi. (prima 
planetă artificială a sistemului 
solar, lansată în cosmos de că
tre savanțil sovietici), 1 forinți 
(un observator), 5 fo. (sateliți 
artificiali).



Fetoetofii de Don BlRlADEANU, Romului 
SCURTU ți A. MlHAILOPOl

TENIS. Timp de trei zile, terenul „Progresul" din Capitalii a găzduit îutîlnirea de tenis 
dintre reprezentativele R.P. Romine și Noua Zeelandă, contînd pentru Cupa Davis. Reprezei» 
tativa țării noastre a repurtat un răsunător succes, eliminînd echipa Noii Zeelande—cunos
cută pe plan internațional prin valoarea sa — cu 3 - 2. Victoriile botArttoare le-a adus ultima 
zi a întrecerii, cînd Gb. Vizirii și Ion Tiriac și-au depășit net adversarii, pe Lewis Gerrard 
și, respectiv, Mark Otway. Obținînd victoria, reprezentanții noștri s-au calificat în turul III al 
acestei competiții mondiale, în care vor întîlni echipa Franței.

în fotografie; eei doi autori ai victoriilor de duminică: Gh. Viziru (stingă) și Ion Tiriac 
(dreapta). în centrii—cei doi adversari ai reprezentanților noștri: jucătorii neozeelandezi Mart 
Otway și Lewis Gerrard.

MBW

GIMNASTICĂ. Campionatele de gim
nastică ale R.P.R. Fotografiile 1 și 2 
surprind pe Gh. Tohfineănu și Elena 
Teodorescu în timpul evoluției lor, la 
săritură și sol.

MOTOCICLISM. Prima întrecere rno- 
tociclistă de viteză pe circuit s-a des
fășurat duminică în Capitală. în foto
grafia nr. 3, un aspect din timpul 
concursului.

FOTBAL. Iubitorii de fotbal bucureș- 
teni au asistat duminică, pe stadionul 
„23 August", la desfășurarea cuplajului 
dintre echipele: Progresul-Jiul Petro
șani 4-2 (3-1) și C.C.A.-Steagul
Roșu Orașul Stalin 1-0.

Fotografia nr. 4: eu toată intervenția 
lui Mîndru, Cosmoc (Jiul) trimite 
mingea în poarta Progresului.

Fotografia nr. 5: în repriza secundă 
a fost nevoie de multe intervenții din 
partea lui Toma pentru ca C.C.A. să-și 
păstreze superioritatea.

NATATIB. înotătorii pasionați vor 
invidia pe cei ce au fost surprinși în 
imaginea nr.6 de obiectivul aparatului 
fotografic. Au și motive! Ștrandurile 
nu au fost încă deschise și, totuși, 
aceștia sînt în apă, evoluînd (duminica 
trecută) în bazinul încălzit de la ștran
dul Tineretului (Fază din meciul de 
polo dintre C.C.A. și Știința-Cluj).

Iubește In aceeași măsură înotul șt 
polo pe apă. Nu a fost încă „selecționat"... 
Speranțele îl îndreptățesc să nu se 
descurajeze. De aceea ajută cu toată 
„forța" la pregătirea „terenului" pentru 
polo. Apoi va privi cu atenție 
lupta pentru balon și-i va încuraja cu 
tot elanul pe jucătorii preferați (foto 7).

ZIUA ATLETISMULUI ȘCOLAR. Trei 
stadioane din Capitală au găzduit du
minică dimineața întreceri de atletism 
și volei în cadrul Zilei atletismului 
școlar. în fotografia nr. 8, fază din me
ciul de volei dintre echipele Școala 
sportivă nr.i-Voința.



șantiere.

(Urmare din pag. 6)

pomicultură pe care o ținea inginerul 
Pândele Alexandru de la secția agricolă 
a Sfatului popular al raionului Lenin. 
Elevi: tovarășii Pîrvu Șerban, președin
tele comitetului de stradă, Zdrăilă Ni
colae, Pantaze D-tru și tinerii Dănăilă 
Gh., Manolache Mihai și alții. Scara 
rezemată lingă unul din plopi și pompa 
carosabilă de stropit plină cu soluție

umbră do toi, bănci 
pentru odihnă, ronduri 
d® cana șl begonll... 
A foci vreodată mai
dan p® locurile astea!

® Nu, nu! Nu «rod 
c-ațl 9hiclt.Hu • v®»W~' 
duo joacă nevinovată. 
E vorba de cartierul 

lor. De parcul lor.

Al. jEBELEANU
HP

® Tovarășa Margareta 
lazâr do pe Vlcina. 
UltațLvâ bine la ea! 
Muncește cu eian a. 

devorat... tineresc!

Ca o molimă neîndurătoare se-ntlndea apa pe cîmpie. 
Muțea din coaja ogoarelor sau se tăvălea pe covoarele verzi 
Alerga prin neliniștitele noastre livezi, 
Legăntndu-și, șarpe bălos, spinarea-arglntie.. .

® Au venit cetățeni 
șl din alte cartiere. 
Ajustorul Costică loan 
de la întreprinderea

Balaurul a fost ucis nu de spada fermecata a iul Fât-Frumo«, 
Prieteni din fabrici și din colective l-au tăiat capetele —- 

toate șapte, 
Iar soarele, toamna, cînd a coborlt, ca frunzele, jos, 
Balaurul, zvtrcolindu-se, a trecut In nesftrșita lui noapte.

lanurile tinere ar vrea oare să ne vorbească
0* se ridică spre buzele noastre, drept! 
Parcă le-a crescut fl lor inimă omenească
$1 ne mulțumesc, llpindu-ni.se de piept

SUS DE BARIERA
„Nicotox“ sînt într-o oarecare măsură 
lămuritoare. Asistăm de fapt tot la 
o acțiune obștească, obiectivul fiind 
de data aceasta pomii din fața blocu
lui, năpădiți de acel nemilos vrăjmaș 
care se cheamă „omida plopului"

în aparență e o acțiune măruntă, 
neînsemnată; din ea se desprinde însă 
dragostea acestor tovarăși pentru as
pectul cartierului lor drag.

Vorbeau alalțăieri-seară doi tineri 
îndrăgostiți:

— Atunci, pe mîine-seară! Și tot aici 
la noi, în parcul cel nou. La Pece- 
neaga...

Intr-o stație de tramvai, mai încolo, 
cam prin dreptul noului șantier din 
Calea Rahovei, un prichindel dintr-a 
IV-a îl trăgea pe taică-său de mînă:

— Este că de Ia anu’ mă dai să-nvăț 
aici, la școala asta nouă? Ce, nu?...

Banda rulantă a fost Instalată. Peste cîteva 
momente betonul gata preparat va ..des
cinde" singur la ultimul planșeu. Se vede 
cu cită nerăbdare este așteptat betonul sus, 
pe planșeu, de către inginerul Teodor Du
mitrescu (primul din dreapta) — controlor 
de calitate din partea I.C.M.-ului, grupvi’3

4-

9hiclt.Hu


CU AJUTORUL ȘTIINȚEI

UN BOLID-METEOR a fost observat nu de mult in Cehoslovacia, deasupra

STAȚIA MOBI
LĂ DE BENZINĂ. 
Cisterna, cu o capa
citate de 3.500 1, a 
fost fixată pe șasiul 
unui autocamion „Star 
20“ și înzestrată cu 
un distribuitor obiș
nuit de benzină. Sta
ția mobilă, oprită la 
intersecția unor dru
muri din voevodatul 
Wroclaw (R.P.Polonă), 
este de un real folos 
celor cărora li s-a. ter
minat benzina și mai 
au de parcurs pînă la 
depozit cale lungă.

;UMB“ este numele noului aparat 
ronic, realizat în U.R.S.S., cu aju- 

caruia se poate face automat con- 
I celor mai complicate procese 
.logice din oțelăril. Aparatul recep- 
lază și înregistrează automat peste 
e semnalizări ale cuptoarelor elec-

ÎN DECURSUL UNEI SIN
GURE LUNI, in Berlinul 
occidental au dat faliment 
31 de firme comerciale, prin
tre care fabrica de articole 
metalice Ed. Sommerfeld (In 
fotografie), întreprinderea de 
cofraje pentru industrie Kurt 
Hatzenberger, fabrica de ar
ticole metalice Kurt SchrO- 
der etc. Iată ce se ascunde 
dincolo de vitrina „prosperi- 
lAțH" vest-berlineze.

regiunii Pribram

TRECEREA CU ARCUL reprezintă unui din sportu 
radîțtonale din R,P. Chineză. Iată o echipă feminină 
i stadion din Uhan.

(Boemia). Rarul fenomen a putut fi fotografiat.

ȘA SE ÎNVAȚĂ NOTELE... Pentru a face mai atrac- 
invatarea notelor muzicale de către copii, profesorii 
a Școala elementară de muzică din Budapesta au 
, acest original portativ.

IMPERIAL 
LAUNDRY CO.
WE WASH FOR 

WHITE PEOPLE ONLY

„SPĂLĂM NUMAI 
PENTRU ALBI"...; „W.C. 
pentru albi"...; „Loc de 
parcare numai pentru 
albi"...; „Intrare pentru 
albi — Intrare pentru cei 
de culoare * (Ia o cofetă
rie) iată inscripții pe 
care le poți tntîlni la tot 
pasul în S.U.A. —„țara 
tuturor libertăților".

REDACȚIA > București, Piața Setatei!. Căsuța Poștală 3507 of. 33. Tel. 17.60.10 Int. 1744. ABONAMENTE la toate 
oficiile poștale din țară ți la factorii poștali șl difuzorli voluntari din întreprinderi și instituții.

PREȚUL ABONAMENTELOR. 3 luni. 26 lei; 6 luni. 52 left un an. 104 lei.

Prezentarea grafică. Ion VULPESCU- Tipărită la Combinatul Poligrafic Casa Sctateii ..1. V. Stalin"

EXPLOZII PAȘNICE
Bun cunoscător al explozivelor, ca unul 

care este veteran al armatei chineze de eli
berare, Li lu-ciuan a propus autorităților 
locale să 1 se permită să fabrice, cu mij
loace proprii, o cantitate de explozibil.

Concetățenii săi — locuitori ai județului 
PInhu — s-au mirat de preocuparea lui și 
l-au întrebat ce are de gînd. Li lu-ciuan 
l-a invitat pe ogor. A înșirat pe un hectar 
3.000 de pachețele cu explozivi, a dat foc 
șl, în cîteva secunde, cutremurul exploziei 
a scos la suprafață, de la aproape o jumă
tate de metru adîncime, pămînt gras și 
roditor, numai bun pentru grăpat și semă
nat. Astfel a luat ființă o nouă metodă de 
arătură, pe care locuitorii din județul 
PInhu au început să o aplice în mod curent.

SOARELE SE SUPUNE ȘTIINȚEI
Am arătat la timp, prin revista noastră, 

cum în Uniunea Sovietică se fac numeroase 
experiențe pentru captarea și folosirea pe 
scară largă a energiei solare.

Fizicianul sovietic acad. Ioffe a declarat 
recent că în U.R.S.S. e posibil încă de 
pe acum să se construiască centrale elec
trice solare cu un randament considerabil.

Pe de altă parte — după cum a arătat 
savantul sovietic — folosirea generalizată 
a „termoelementelor" bazate pe captarea 
energiei solare va permite ca temperatura 
acestora să se regleze automat, așa cum 
se reglează temperatura corpului uman.

AURUL CONTRA CANCERULUI
Chirurgul cehoslovac Josef Pavrosky a 

descoperit o nouă metodă de luptă împo
triva cancerului. Se știe că glanda hipo- 
fiză joacă un rol important în apariția și 
evoluția anumitor tipuri de cancer. Medi
cul cehoslovac a constatat că, dacă intro
duce în glanda unul canceros, cu ajutorul 
unui pistol chirurgical, un mic grăunte de 
aur, funcțiile ei nefaste încetează, supri- 
mînd durerea și prelungind viața.

100-000.000 IMAGINI
PE

Ați citit bine:
SECUNDA
o suta de milioane de ima-

gini pe secundă au realizat niște ingineri 
din Leningrad, care au pus la punct un 
aparat în stare să filmeze, cu viteză foarte 
mare, diferite procese fizice.

Imaginea nu este fixată pe o peliculă, 
ci pe plăci. Viteza este obținută cu ajuto
rul unui sistem complex de oglinzi pivo- 
tante și al unui sistem optic format dintr-un 
mare număr de lentile. Ulterior, Imaginile 
prinse pe plăci sînt proiectate pe un ecran 
șl apoi filmate pe o peliculă obișnuită.

O NOUĂ METODĂ 
PENTRU CONSERVAREA

ALIMENTELOR
Intr-unui din laboratoarele pentru cer

cetarea radiațiilor ionizatei din Republica 
Cehoslovacă s-au făcut experimentări reuși
te în privința folosirii radiațiilor la prelun
girea duratei de conservare a alimentelor.

Cercetătorii care studiază această pro
blemă au constatat că, prin tratarea cu ra
diații ionizate, dispar atît parazîțil cit și 
germenii putrefacției din orice carne, se 
dezinfectează perfect cerealele și se înlă
tură germinația cartofilor. Firește că noua 
descoperire promite aplicări mult mai vaste 
în domeniul conservărilor, ca și în acela al 
dezinfectărilor.

BICICLETA ZBURĂTOARE
După motocicleta și scuterul aerian, con

struite pe principiul elicopterelor ușoare și 
experimentate cu destul succes atît în Uni
unea Sovietică cit șl In alte țări, Iată că 
și-a făcut apariția „bicicleta zburătoare", 
inventată și prezentată într-o emisiune de 
televiziune de tehnicianul sovietic Nikolai 
Kamov, încă de anul trecut, bicicleta zbu
rătoare este cel mai ușor și mal simplu 
tip de elicopter realizat pînă azi. Construită 
aproape în întregime din materiale plas
tice ușoare, ea poate zbura cu ușurință prin
tre clădirile unui oraș, printre copacii unei 
păduri, la cîțlva metri deasupra solului sau 
la sute de metri. Partea Intr-adevăr senza
țională este că rotorul nu mai e acționat 
nici de motor, cl de un sistem de angre
naje cu pedale. Cei care o experimentează 
acum se gindesc totuși la un motor minus
cul care să fie folosit la decolări strict 
verticale și în momentele cînd conductorul 
obosește pedalînd.



- Cum, dragă, și bărbații au purtat coadă de cal ?l
Desen de Horia ȘTEFĂNESCU

— Draga mea, se pare că vor construi un bloc 
pe locul acestui scuar...

Desen de Horry GUTTMAN

u
o 
*

Capitalistul: E curios, totuși: cu cît încerci să-l ascunzi cu attta 
devine mai vizibil I

Desen de Șt. MUNTEANU .

Desen de PAVEN

Desen de NOVAC

Ea: Cine a scos 6 lumînărele?
El: Eu, dragă, pînă pleacă musafirii!

Desen de L. LIVADARU

PREȚUL 2 LEI


